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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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ENRIC VILERT BUTCHOSA - ALCALDE

n tancar aquest número de “La Torratxa”, acabem de viure 
una altra contesa electoral, aquesta vegada a nivell estatal, 
que ha donat pas a un nou canvi de Govern de l’Estat. Un 
Govern que des de 1996 tenia el Partit Popular i que a partir 
d’ara, fruit d’aquestes eleccions, tornarà a tenir el PSOE.
Una vegada més, i aquesta és la grandesa de la democràcia, 
la voluntat popular ha decidit que calia un canvi i que 
ningú no tingués majoria absoluta al Parlament espanyol, 
la qual cosa obligarà a fer pactes per fer realitat tot aquell 
seguit de projectes i promeses que hem sentit en època de 
campanya electoral.
Sens dubte, es presenten quatre anys interessants a nivell 
polític, amb un pes important del nostre País, avui gover-
nat pel tripartit PSC-ERC-ICV i que, juntament amb CiU, 
estan d’acord en què cal un nou Estatut amb més compe-
tències i més autogovern i un nou sistema de finançament 
que, sense ser insolidaris amb la resta de comunitats, faci 
justícia i ens permeti gestionar els nostres propis recursos 
de manera que es quedin a Catalunya la major part dels 
que es recapten i que arribin als municipis aquells recursos 
necessaris per invertir en benefici dels ciutadans: infra-
estructures, ensenyament, sanitat, cultura, serveis socials, 
etc.
Ningú no pot oblidar quin ha estat l’ambient dels últims 
dies de la campanya electoral, l’11 de març serà una data 
que no podrem esborrar mai més del nostre pensament, 
una vegada més el terrorisme ha estat el protagonista, 
aquesta vegada a Madrid. Un total de 190 morts és el 
balanç d’aquest trist episodi, gent normal, de totes les 
edats, homes, dones, criatures, immigrants i gent del país, 
gent treballadora que, com cada matí, va agafar el tren per 
anar a la feina i uns assassins els van segar la vida. Això és 
molt gros i no té explicació possible, el dret a la vida està 
per sobre de qualsevol reivindicació política o religiosa, 
per fanàtica que sigui.
Des d’aquest editorial volem posar-nos del costat de les 
víctimes i els seus familiars i expressar la nostra condemna 
al terrorisme, vingui d’on vingui, i a qualsevol tipus de 
violència, tal com ho varen fer milions de persones sor-
tint al carrer el passat 12 de març i també a Vilablareix el 
dissabte 13, quan es va fer una concentració silenciosa de 
cinc minuts davant de l’Ajuntament.
Confiem que els nous governants que han sortit elegits 
tampoc no oblidaran aquests fets i que seran capaços de 
posar fi al terrorisme.

E
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Resum dels plens i juntes de govern local
celebrats entre octubre de 2003 i març de 2004

Informació municipal

Plens
Sessió ordinària 12 de novembre
- S’aprova, amb el vot en contra del PSC:

 Les ordenances fiscals exercici 2004.

 L’adhesió de l’Ajuntament de Vilablareix a la 
sol·licitud del Consell Comarcal del Gironès en 
el sentit de sol·licitar al Govern de la Generalitat 
l’aprovació de la segona fase dels ajuts per a actu-
acions en els municipis no inclosos a l’Objectiu 2 
dels fons europeus.

Sessió extraordinària del 12 de 
desembre
- S’aprova per majoria absoluta, amb els vots en 

contra dels  grups municipals de CiU i PSC:

 El Pressupost General de la Corporació per a 
l’exercici 2004, que inclou el Pressupost, les 
Bases d’execució, la plantilla de personal i l’oferta 
pública d’ocupació (especificada a part).

- S’aprova per unanimitat:

 Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya una subvenció per a la 
construcció d’una llar d’infants municipal.

Sessió ordinària del 21 de gener
- Es dóna compte de l’acord de la comissió de govern 

de data 18 de novembre de 2003, referent a la con-
tractació d’un conserge al pavelló poliesportiu a 
temps parcial.

- S’acorda per unanimitat:

 Aprovar el projecte d’obres titulat “Millora de les 
infraestructures del casc urbà de Vilablareix”.

 Aprovar definitivament, a tots els efectes, la 
memòria estimativa per al projecte d’ampliació 
i reforç del ferm del camí dels Carlins (Salt - 
Bescanó - Vilablareix).

 Aprovar la moció a favor de les llibertats demo-
cràtiques i contra la reforma del codi penal.

 Desestimar el recurs d’alçada interposat per Jaume 
Gascón i Mora contra la publicació de la llista de 
puntuacions obtingudes pels aspirants a la plaça 
de Brigada d’obres, publicada al BOP núm. 231 
de data 3 de desembre de 2003, fent palès que en 

aquest procés selectiu s’han complert els principis 
d’igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat.

- S’acorda amb els vots en contra del grup municipal 
del PSC:

 Aprovar d’una manera definitiva a tots els efectes 
la memòria valorada “Construcció d’una llar d’in-
fants”.

- Es presenten a consideració del Ple i es posen a 
debat i votació les propostes presentades pel grup 
municipal del PSC:

1. Problemàtica del pavelló poliesportiu.

2. Problemàtica del sector Muscarola.

3. Reglament regulador de la participació dels regi-
dors i grups municipals en els òrgans d’informació 
i difusió municipals.

- Es pren coneixement de la renúncia al càrrec 
de regidor de Cayetano Pérez i Ortiz, regidor 
de l’Ajuntament pel grup municipal del PSC. 
S’acorda donar compte de la renúncia a la Junta 
Electoral Central, així com la renúncia presentada 
pel candidat següent de la llista a les eleccions 
municipals de 25 de maig de 2003, Miquel Àngel 
Carballo Rodríguez, i considerar que la persona 
cridada a ocupar el càrrec de regidor per l’ordre 
de col·locació és Josep Verdaguer i Gòmez.

Sessió del 12 de març
- En substitució per la renúncia de Cayetano Pérez 

i Ortiz i prèvia renúncia de Miquel Carballo 
Rodríguez, Josep Verdaguer i Gómez presta 
jurament de complir fidelment les obligacions del 
càrrec amb lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar 
la Constitució com a norma fonamental de l’Esta 
i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, fent-ho 
davant de tots el presents.

- S’acorda amb els vots en contra de CiU:

 Sol·licitar a la Gerència Territorial del Cadastre 
l’inici dels tràmits per a l’aprovació al municipi 
de Vilablareix d’una nova ponència de valors de 
l’Impost sobre béns immobles (IBI).

- S’acorda amb els vots en contra del PSC:

 Aprovar el Plec de Clàusules Administratives, 
l’expedient de contractació, la despesa amb càrrec 
a la partida 601.03 del vigent pressupost i disposar 
l’obertura del procediment d’adjudicació, convo-
cant concurs per a l’adjudicació de les obres del 
projecte denominat “Adequació d’un aparcament a 



Revista de Vilablareix   Any V - Abril 2004 - 5

Informació municipal

Resum dels plens i juntes de govern local
celebrats entre octubre de 2003 i març de 2004

la carretera de Santa Coloma (xamfrà dels carrers 
Camós i Montnegre), d’acord amb la memòria 
valorada aprovada inicialment per la Comissió 
de govern del 18 de novembre de 2003 i definiti-
vament en sessió de Junta de govern local el 3 de 
febrer de 2004.

- S’aprova per unanimitat:

 A proposta del grup municipal del PSC, el regla-
ment regulador de la participació dels regidors i 
dels grups municipals als òrgans d’informació i 
difusió municipal.

 El conveni marc de col·laboració entre l’Ajun-
tament de Vilablareix i el Consell Comarcal del 
Gironès per a l’execució de projectes, programes i 
actuacions, la seva concreció i els termes de finan-
çament en l’àmbit de benestar social al municipi 
de Vilablareix.

 L’Annex I al conveni de col·laboració entre l’Ajun-
tament de Vilablareix i el Consell Comarcal del 
Gironès per portar a terme el Projecte escola de 
pares i mares. Poden participar en les activitats 
d’aquest conveni: pares/mares joves, adolescents; 
famílies monoparentals; pares i mares amb difi-
cultats de relació amb la família extensa o sense 
família; pares i mares amb una xarxa de relació i 
suport escassa; famílies multiproblemàtiques. La 
periodicitat de les sessions de treball serà quinze-
nal, amb una duració d’una hora i mitja cadascuna. 
El cost total del projecte és de 864 euros, dels quals 
el Consell Comarcal del Gironès n’aporta 604.

 L’adhesió a la proposta del Consell Comarcal del 
Gironès de sol·licitar a la Direcció Generals de 
Transports de la Generalitat de Catalunya l’Ac-
celeració del Pla Director de Mobilitat a l’Àrea 
Metropolitana i iniciar el procés de creació de 
l’Autoritat del Transport Metropolità de Girona.

 L’adhesió a la proposta del Consell Comarcal del 
Gironès de crear una comissió de seguiment de les 
actuacions a dur a terme a la nostra comarca pel 
Ministeri de Foment, que són: desdoblament de 
la N II, infraestructures ferroviàries, tercer carril 
de l’autopista des de la sortida de Maçanet de la 
Selva fins a Figueres, nous accessos a l’autopista 
a Fornells, Medinyà i Sant Gregori, implantació de 
les noves tecnologies al territori i aeroport Girona-
Costa Brava.

 L’acceptació de les cessions urbanístiques refe-
rents al polígon de sòl apte per urbanitzar d’ús 
industrial, Unitat d’Actuació Verneda I.

 La societat Güell Vell SL, degudament represen-
tada per Tomàs Alsina i Figueres, cedeix pura 
i simplement a l’Ajuntament de Vilablareix, el 
qual accepta la cessió de la parcel·la de superfí-
cie 1.764,38 m2 per a equipaments municipals de 
cessió obligatòria i la parcel·la de 3.487,77 m2 per 
a vialitat, també de cessió obligatòria.

 L’adhesió de l’Ajuntament de Vilablareix a la Carta 
de les Ciutats i Viles Europees cap a la Sostenibili-
tat, aprovada a Aalborg (Dinamarca) el 27 de maig 
de 1994.

 La moció presentada pel grup municipal del PSC, 
referent al català a l’escola.

Juntes de govern local
Sessió del 7 d’octubre
- S’acorda:

 Aprovar el funcionament del menjador escolar curs 
2003 - 2004 al CEIP Madrenc.

 Acceptar l’ajuda econòmica en concepte de sub-
venció a fons perdut, per un import de 600 euros, 
destinada a l’organització del Campionat estatal de 
Clubs de Futbol Sala, concedida per la Diputació 
de Girona.

 Sol·licitar a la secció d’Esports de la Diputació de 
Girona una subvenció per fer front a les despeses 
extraordinàries que ha suposat l’equipament de 
material al pavelló per a la pràctica de l’esport 
municipal.

 Ajornar la contractació de l’obra “Arranjament 
del camí de la Madrana” a l’aprovació del Ple 
de l’Ajuntament del corresponent expedient de 
modificació de crèdit.

 Aprovar l’ampliació de les línies de telèfon a 
incloure en el conveni aprovat en la comissió de 
govern de data 3 de juliol de 2001, entre l’Ajunta-
ment de Vilablareix i Localret i AL-PI Telecomuni-
cacions. Les línies de telèfon a agregar, al conveni 
inicial, a les quals seran d’aplicació els descomptes 
previstos en el conveni són:

 Jutjat de Pau.................................... 972 40 04 91

 Pavelló poliesportiu ........................ 972 32 22 86

 Biblioteca........................................ 972 40 04 55

 Centraleta........................................ 972 40 55 39
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 Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de 
Vilablareix i l’entitat “Central Mecanogràfica 
SL” per l’enjardinament i manteniment de la zona 
verda situada front de les seves oficines al carrer 
Raset.

 Aprovar el pressupost de la Universitat de Girona 
per a procedir a les excavacions al Mausoleu Romà 
de Vilablareix

 Sol·licitar a la Delegació Territorial de Govern i a 
la Diputació de Girona una tercera pròrroga per a 
la tramesa de l’annex al projecte tècnic “Construc-
ció d’un magatzem municipal” i restar a l’espera 
de què es confirmi oficialment la desestimació de 
l’opció del tram de mercaderies com a traçat del 
TGV per al seu pas per Girona, donat que en cas 
contrari seria inviable la construcció de l’obra 
municipal.

 Aprovar el pressupost de l’entitat Àrids Vilanna SL 
per a procedir a la formació d’un mur amb escu-
llera, per import de 4.476,15 euros (IVA inclòs).

 Aprovar el pressupost de Carles Simon per proce-
dir a reparar el paviment de la plaça del Perelló, 
per import de 894,36 euros (IVA inclòs).

Sessió del 21 d’octubre
- S’acorda aprovar:

 La relació de factures i despeses que sumen la 
quantitat de 40.369,94 euros.

 La convocatòria del concurs oposició per cobrir la 
plaça d’administratiu en règim laboral i les bases 
del concurs oposició de l’esmentada plaça.

 El pressupost de l’entitat Cervera Sistemas de 
Pintura, SL per procedir  a la neteja de grafitis 
i posterior protecció al pavelló poliesportiu, per 
import de 1.583,40 euros (IVA inclòs).

 El pressupost de l’arquitecte tècnic Àlex Palacios i 
Boix per procedir a complementar la documentació 
del projecte de construcció d’un magatzem muni-
cipal, per import de 533,60 euros (IVA inclòs).

Sessió del 4 de novembre
- S’acorda:

 Sol·licitar ofertes a les entitats bancàries per a la 
renovació de la pòlissa de crèdit, per import de 
180.303,63 euros. Es fa tramesa d’aquesta sol-
licitud a les següents entitats bancàries: Caixa de 

Resum dels plens i juntes de govern local
celebrats entre octubre de 2003 i març de 2004

Pensions i de Barcelona, Caixa de Girona i Caixa 
de Catalunya.

 Aprovar el conveni de finançament amb l’Agru-
pació de defensa Forestal Giselva per a l’ar-
ranjamnent de camins forestals d’acord amb la 
subvenció de la Diputació de Girona, exercici 
2003. L’Ajuntament ha d’abonar a l’ADF el 50% 
de la factura contractada pel Consistori, que és de 
2.455 euros.

 Aprovar l’adjudicació per contracte menor de 
l’execució de l’obra “Arranjament del camí de la 
Madrana” a l’entitat Àrids Vilanna SL,  per import 
de 22.120,18 euros (IVA inclòs).

 Sol·licitar a l’Àrea de sostenibilitat i noves tecno-
logies de la Diputació de Girona una subvenció per 
import de 3.000 euros per fer front a les despeses 
de la implantació d’una xarxa inalàmbrica d’àmbit 
municipal i crear una nova pàgina web.

 Aprovar el pressupost de l’entitat Àrids Vilanna SL 
per a la construcció de guals reductors de veloci-
tat al municipi, per import d’11.108,86 euros (IVA 
inclòs), als següents carrers: Mosquerola, Pirineus 
i de la Vinya, així com l’arranjament d’un gual a la 
calçada lateral de la carretera de Santa Coloma.

Sessió del 18 de novembre
- S’acorda:

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

 Aprovar la contractació i formalització d’una 
pòlissa de crèdit per import de 180.303, 63 euros 
a l’entitat bancària Caixa de Girona, per ser la 
millor oferta financera.

 Aprovar el nomenament de Joan Plantalech i Giro-
nès per ocupar la plaça de personal laboral, d’ofici 
brigada d’obres amb caràcter definitiu.

 Aprovar la modificació del sistema de funciona-
ment del menjador escolar, curs 2003-2004 al CEIP 
Madrenc, aprovat en la Comissió de Govern en data 
7 d’octubre de 2003.

 Acceptar la subvenció concedida per la Diputació 
de Girona (Cooperació esportiva), destinada a 
l’adquisició de material esportiu per al pavelló 
municipal.

 Acceptar la subvenció concedida per la Diputació 
de Girona (Presidència), destinada al muntatge de 
parcs infantils.
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 Aprovar el pressupost i adjudicació dels treballs 
de realització d’un estudi geotècnic per a la cons-
trucció de magatzem municipal al carrer Güell a 
l’entitat CECAM, per import de 3.628,48 euros 
(IVA inclòs).

 Aprovar la memòria valorada per a l’adequació 
de l’aparcament a  la Ctra. Santa Coloma (xamfrà 
carrers Camós i Montnegre), redactada per l’arqui-
tecte municipal Marta Soler i Fitó.

Sessió del 2 de desembre
- S’acorda:

 Sol·licitar la inclusió de l’Ajuntament de 
Vilablareix en la campanya de concerts de cant 
coral promoguda pel Consell Comarcal del Giro-
nès, amb l’opció de la Coral Saba Nova.

 Aprovar la resolució del recurs de reposició inter-
posat per Oleguer Burés, en nom i representació 
de la mercantil Burés Professionals SA, en relació 
a l’expedient de recuperació del camí d’ús públic 
veïnal “Camí d’Estanyol”.

Sessió del 16 de desembre
- S’acorda:

 Aprovar la relació de factures i despeses que sumen 
la quantitat de 20.732,42 euros.

 Autoritzar a l’AMPA del CEIP Madrenc i a l’AE 
Vilablareix (secció bàsquet) la celebració de la 
Quina al pavelló poliesportiu, aprovar l’exempció 
de les taxes per la utilització del pavelló i assumir 
l’Ajuntament el cost del lloguer dels escalfadors 
per la climatització del pavelló els dies de la seva 
celebració.

 Sol·licitar a la Diputació de Girona (Presidència) 
una subvenció destinada a l’execució de guals 
reductors de velocitat al municipi, amb un pressu-
post inicial de 11.108,86 euros.

Sessió del 13 de gener
- S’acorda:

 Concedir a la Parròquia de Sant Menna una sub-
venció per import de fins 1.990 euros per a les 
despeses d’organització del Pessebre vivent i la 
cavalcada de Reis.

 Sol·licitar a la Diputació de Girona (Ensenya-

ment i Cultura) una subvenció per cobrir part 
dels costos de la celebració del Pessebre vivent.

 Acceptar de la Diputació de Girona (Cooperació 
municipal) l’ajuda econòmica en concepte de 
subvenció a fons perdut, per un import de 6.000 
euros, destinada a l’adequació d’un aparcament a 
la carretera de Santa Coloma.

 Atorgar a Cèsar Fontanet i Benifato la targeta 
d’aparcament per a persones amb disminució en 
la modalitat de titular conductor.

Sessió del 20 de gener
- S’acorda:

 Aprovar la relació de factures i despeses que sumen 
la quantitat de 58.578,16 euros.

 Aprovar la liquidació de la taxa per utilització 
privativa o aprofitament especial constituït en el 
sòl, subsòl i vol de les vies públiques municipals 
a Auna Telecomunicacions SA, corresponent a 1r, 
2n i 3r trimestre de l’exercici 2003, la qual es xifra 
en un 1’5% de la facturació bruta per Auna Tele-
comunicacions SA, per import de 2.359, 34 euros 
i per tant dóna lloc a la quantitat de 110,23 euros.

 Sol·licitar a la Diputació de Girona (Cooperació 
municipal) un conveni econòmic del 50% del cost 
de l’obra projectada, que inicialment es preveu 
d’acord amb el projecte redactat per un import de 
99.947,34 euros.

 Concedir una subvenció al pilot de trial del muni-
cipi Dani Oliveres i Carreras de 500 euros, desti-
nada a les despeses de competició, que enguany 
són el Campionat d’Europa i Estatal en categoria 
absoluta i el Campionat de Món en categoria 
júnior.

 Adjudicar, per contracte menor, el subministra-
ment i instal·lació de cortines al pavelló polies-
portiu a l’entitat Tendals Devesa, per import de 
7.879,78 euros (IVA inclòs).

Sessió del 3 de febrer
- S’acorda:

 Aprovar d’una manera definitiva la memòria valo-
rada “Adequació d’un aparcament a la carretera de 
Santa Coloma (xamfrà carrers Camós i Montne-
gre)”.

 Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una 
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subvenció per fer front a part de les despeses de 
conservació de les lleres públiques que transcor-
ren pel municipi. La valoració econòmica dels 
treballs descrits és de 19.683,56 euros, IVA inclòs.

 Sol·licitar a l’Àrea d’Ensenyament i Cultura de 
la Diputació de Girona, ser beneficiaris de la 
subvenció per a l’execució d’obres de reparació 
i conservació d’edificis de notable valor cultural 
corresponent al Pla de Monuments 2004, per a la 
recuperació de la Torratxa.

 Sol·licitar a la Diputació de Girona (Cooperació 
Esportiva) una subvenció per fer front a la des-
pesa extraordinària que ha suposat l’equipament 
del pavelló poliesportiu. Adquisició de tendals per 
a la seva col·locació al pavelló esportiu per import 
de 7.879,78 euros.

Sessió del 17 de febrer
- S’acorda:

 Aprovar la relació de factures i despeses que sumen 
la quantitat de 68.870,67 euros.

 Fer tramesa de la sol·licitud juntament amb la 
memòria dels treballs de neteja i desbrossament 
dels marges dels camins d’accés al municipi, 
objecte de la subvenció a l’Àrea d’Acció Territo-
rial - Agricultura de la Diputació de Girona.

 Sol·licitar al Servei d’Assistència i Cooperació als 
Municipis de la Diputació de Girona una subven-
ció per import de 15.025 euros per fer front a les 
despeses de construcció del magatzem municipal. 
Adjuntar a la sol·licitud el projecte de construcció 
del magatzem municipal, redactat per l’arquitecte 
Josep Salló i Collell, per import de 111.547,85 euros.

 Aprovar la liquidació de la taxa per a la utilització 
privativa, aprofitament especial constituït en el sòl, 
subsòl i vol de les vies públiques municipals a favor 
de les empreses explotadores de serveis de sub-
ministrament sol·licitat per Gas Natural SDG SA.

 Aprovar la liquidació corresponent a l’exercici 
2003, la qual es xifra en un 1’5% de la facturació 
bruta obtinguda per Gas Natural SDG SA per 
subministrament de gas i que puja a 251.116,00 
euros, i per tant dóna lloc a la quantitat de 3.766,74 
euros.

 Sol·licitar ofertes d’entitats bancàries per a la cons-
titució d’una operació de crèdit de fins a 120.000 
euros. Fer tramesa d’aquestes sol·licituds a les 

següents entitats: Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, Caixa de Girona, Caixa de Catalunya i 
Banc Popular.

 Sol·licitar a la Unitat de Publicacions de la 
Diputació de Girona una subvenció per import 
de 1.503,00 euros, destinats a cobrir part dels 
costos de producció del butlletí municipal “La 
Torratxa”.

 Aprovar inicialment la memòria valorada “Conser-
vació i neteja de les lleres, exercici 2004”, redac-
tada per l’arquitecte municipal Marta Soler i Fitó, 
amb un pressupost inicial de 19.683,55 euros.

 Sol·licitar a la “Dirección General de Fondos 
Comunitarios y Financiación Territorial” la com-
pensació a favor de l’Ajuntament de Vilablareix 
per la pèrdua d’ingressos derivada de la reforma 
de l’impost sobre activitats econòmiques.

 Autoritzar la celebració del IX Trofeu Vilablareix, i 
atorgar una subvenció per import de 1.000 euros.

 Concedir al grup municipal de Convergència i 
Unió un local situat a l’aula telemàtica, per a la 
seva utilització els dilluns a partir de les 9 del 
vespre.

 Nomenar interinament per a la cobertura del lloc 
de treball de bibliotecària a temps parcial, durant el 
procés de selecció per a la seva provisió definitiva, 
a Esther Maria Moreno i Leyva, durant el termini 
de tres mesos amb dret a percebre íntegrament les 
retribucions bàsiques exclosos els triennis corres-
ponents al grup en el qual estigui inclòs, el cos 
o escala en què ocupi la vacant i el 100% de les 
retribucions complementàries que corresponguin 
al lloc de treball que ocupi. La jornada de treball 
serà de 24 hores setmanals i l’horari serà el que 
té assignat al lloc de treball al qual s’incorpori 
l’interí.

 Sol·licitar a la Diputació de Girona que el conveni 
econòmic per a la subvenció de l’obra “Adequa-
ció aparcament a la carretera de Santa Coloma”, 
aprovat per la Junta de govern local de data 20 de 
gener de 2004, sigui per import de 54.091,09 euros, 
a finançar amb dues anualitats el 2004 i el 2005.

Sessió del 2 de març
- S’acorda:

 Adjudicar l’operació de préstec a l’entitat finan-
cera Caixa Catalunya, oficina de Girona número 

Resum dels plens i juntes de govern local
celebrats entre octubre de 2003 i març de 2004

Informació municipal
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Resum dels plens i juntes de govern local
celebrats entre octubre de 2003 i març de 2004

Informació municipal

0448, atès que, tot i coincidint amb l’oferta de la 
Caixa de Girona, és l’entitat que ha presentat les 
condicions més favorables, al efectuar-se la inter-
venció de la secretària de l’Ajuntament.

 Sol·licitar a la Gerència Territorial del Cadas-
tre l’autorització per l’accés de l’Ajuntament 
de Vilablareix a l’Oficina virtual del cadastre 
(OVC).

 Concedir a Pilar Soteras i Marquès una reducció 
d’un terç de la jornada laboral, amb el reconeixe-
ment del 100% de les retribucions fins a la data 
22 de novembre de 2004 i acceptar la proposta de 
jornada laboral adequada als horaris del dispensari 
municipal.

 Aprovar el padró de contribuents de l’Impost 
sobre vehicles de tracció mecànica, corresponents 
a l’exercici 2004. IVTM: 123.080,04 euros. Total 
rebuts corresponents a l’exercici: 2.184.

 L’aplaçament de l’aprovació del contracte de 
subministrament de la xarxa inalàmbrica (WIFI) 
al municipi fins a disposar de la informació reque-
rida pels organismes Localret i la Comisión del 
Mercado de Telecomunicaciones del Ministeri de 
Ciència i Tecnologia.

 Aprovar l’adjudicació per contracte menor del 
subministrament i instal·lació de seients per a les 
grades del pavelló poliesportiu municipal a l’enti-
tat Decoresport SA, per import de 10.757,37 euros 
(IVA inclòs).

 Sol·licitar a la Diputació de Girona (Cooperació 
Esportiva) una subvenció per a l’equipament del 
pavelló poliesportiu, per fer front a la despesa 
extraordinària que suposa l’adquisició i instal·lació 
de seients per a les grades del pavelló poliespor-
tiu.

 Concedir a la representació territorial de Girona de 
Tae Kwon-Do l’ús de les instal·lacions del pavelló 
poliesportiu, i subvencionar les taxes d’ocupació 
d’aquest equipament esportiu.

Sessió del 16 de març
- S’acorda aprovar:

 La relació de factures i despeses que sumen la 
quantitat de 58.578,16 euros.

Resum del reglament 
regulador de la 
participació dels regidors 
i grups municipals en els 
òrgans d’informació i 
difusió municipals

S’utilitzaran com a òrgans d’informació i 
difusió municipals:

EL TAULER D’ANUNCIS:

S’utilitzarà el tauler d’anuncis instal·lat al 
baixos de l’Ajuntament, que es repartirà a 
parts iguals entre diversos grups municipals.

L’EMISSORA DE RÀDIO MUNICIPAL:

L’accés dels grups municipals a la ràdio muni-
cipal vindrà garantit per un espai quinzenal 
d’entrevistes de fins a 10 minuts en el pro-
grama d’informació municipal i el repartiment 
vindrà donat en funció de la representació de 
cada grup al Ple de l’Ajuntament. L’acord 
entre els tres grups municipals, per a aquesta 
legislatura, és que aquest repartiment sigui 
de 3 intervencions per al grup d’Esquerra 
Republicana, 1 per al grup de Convergència i 
Unió i 1 per al grup del Partit dels Socialistes 
de Catalunya.

LA PÀGINA WEB MUNICIPAL:

En la pàgina web de l’Ajuntament hi haurà 
un espai dedicat a la informació dels grups 
municipals que constarà d’un enllaç amb la 
pàgina web que cada grup municipal indiqui 
a l’efecte. Tots els grups disposaran del mateix 
espai.
La revista trimestral destinada a informació 
municipal de caràcter generalista, que és de 
titularitat municipal, “La Torratxa”, queda 
al marge de regulació en aquest reglament 
d’acord amb els tres grups amb representació 
municipal.
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Informació municipal

D’acord amb el que ja he establert com 
un costum, en aquest primer número 
de La Torratxa aprofito per donar 
compte del pressupost de l’exercici a 
tots/es els/les veïns/es del nostre poble. 
Com podreu comprovar, es tracta d’un 
pressupost molt diferent dels anteriors 
per l’entrada d’una part dels fons que 
ha de rebre el municipi dels promo-
tors del pla parcial. Com ja sabeu, un 
pressupost és una previsió, i nosaltres 
preveiem que cap a finals d’any apro-
varem definitivament el pla parcial i 
serà llavors quan hauran d’entrar el 
milió dos-cents mil euros per començar 
a fer equipaments municipals.

Una altra dada general que crec que cal reflectir és 
que, sense tenir en compte l’ingrés procedent del 
pla parcial, el pressupost segueix creixent i això 
vol dir, sens dubte, millors serveis per a tots/es 
els/es veïns/es del municipi.
Començant pel Capítol I, on recollim els impos-
tos que recapta directament l’Ajuntament, ens 
trobem que, tot i el decrement patit en la partida 
de l’I.A.E. (que, tal i com preveiem no ens com-
pensarà totalment l’Estat), aquest capítol creix 
pràcticament un 5% a causa de l’augment en el 
capítol de l’I.B.I.
En el Capítol II, que recull únicament l’impost 

El pressupost de l’Ajuntament
per a l’exercici del 2004

DAVID MASCORT I SUBIRANAS, REGIDOR D’HISENDA

  2001 2002 2003 2004

 Descripció concepte Consignació Consignació Consignació Consignació

 Capítol I.- Impostos directes 551.821,13 527.515,68 509.335,49 534.789,11

 Capítol II.- Impostos indirectes 27.646,56 38.464,27 25.000,00 25.000

 Capítol III.- Taxes i altres ingressos 232.303,20 262.528,10 293.114,17 333.583,60

 Capítol IV.- Transferències corrents 262.431,94 299.304,03 332.347,59 359.542,53

 Capítol V.- Ingressos patrimonials 961,62 396,67 300,00 300,00

 Capítol VII.- Transferències de capital 197.131,97 75.126,51 357.708,45 1.620.000,00

 Capítol IX.- Passius financers 180.303,63 180.303,63 0 120.000,00

 Total pressupost d’ingressos 1.452.600,04 1.383.638,89 1.517.805,70 2.993.215,24

sobre obres i construccions, mantenim la nostra 
previsió de l’exercici anterior, donat que ens 
trobem en les mateixes circumstàncies de poc 
sòl edificable.
El Capítol III, que recull les taxes de deixalles, 
piscina, etc., presenta l’augment corresponent a 
l’augment de les taxes de recollida de deixalles ja 
explicades en el seu moment i segueix una evo-
lució semblant a la de tot el pressupost, seguint 
en la nostra línia d’aconseguir augmentar els 
ingressos intentant augmentar el menys possible 
el que paguem tots pels serveis municipals.
Si ens fixem en les transferències corrents que 
es reben de la resta d’administracions (Capítol 
IV) veurem que també es veuen incrementades. 
Aquí cal esmentar l’augment que segueixen tenint 
els fons que rebem de l’Estat a través del Fons 
Nacional de Cooperació Municipal i que és fruit, 
bàsicament, a la feina d’actualització constant 
que fem del cens municipal. També cal esmentar 
l’augment que tindrem de les subvencions corrents 
(les de cada any) de la Diputació. Una partida que 
encara no hem inclòs és el previsible augment de 
les transferències que vindran de la Generalitat. El 
nou Govern de la Generalitat ha promès, a través 
del conseller de Governació, Joan Carretero, 
doblar aquesta quantitat, ja per a aquest exercici, 
però com que encara no s’havia fet públic a l’hora 
d’aprovar el pressupost no hi és inclòs.
El Capítol VII és el que recull les diferents sub-
vencions que rebem d’altres administracions i de 
particulars. Aquesta és la partida que presenta un 
increment més gran i és per dos factors impor-

PRESSUPOST D’INGRESSOS
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  2001 2002 2003 2004

 Descripció concepte Consignació Consignació Consignació Consignació

 Capítol i.- Despeses de personal 261.680,63 268.100,72 321.179,95 417.236,35

 Capítol ii.- Despeses en béns corrents
   i serveis 

419.367,78 444.204,84 670.136,60 710.676,60

 Capítol iii.- Depeses financeres 32.682,98 38.673,83 38.480,93 28.039,63

 Capítol iv.- Transferències corrents 38.014,02 38.639,28 43.917,15 44.225,00

 Capítol vi.- Inversions reals 670.429,00 531.294,70 358.746,36 1.682.500,00

 Capítol ix.- Passius financers 25.918,03 62.726,52 85.344,71 110.537,66

 Total pressupost de despeses 1.452.600,04 1.383.639,89 1.517.805,70 2.993.215,24

Informació municipal

tants, el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOiSC) i, com ja he dit, als diners que rebrem 
dels promotors del pla parcial per construir equi-
paments municipals.
El PUOiSC és el Pla que fa la Generalitat cada 
quatre anys per subvencionar obres municipals 
arreu del territori. Des d’aquest equip de govern 
hem sol·licitat una subvenció de 300.000 euros 
per a l’obra de substituir les canonades d’aigua 
d’una part del municipi i, al mateix temps, arran-
jar les voreres i soterrar els serveis d’energia 
elèctrica i telèfon. Heu de preveure, per tant, que 
tindrem un cert temps els carrers oberts per fer-hi 
aquesta obra. La nostra intenció és començar tan 
bon punt tinguem coneixement de la quantitat que 
ens donen de subvenció.
N’hem demanat també una altra per a la cons-
trucció de la llar d’infants municipal. Com podeu 
veure, aquesta no està en el pressupost, ja que 
comptem que ens la donaran, però no sabem si 
serà aquest exercici i, per tant, la precaució ens 
ha fet no pressupostar-la.
Val a dir que el compromís de l’actual Govern 
de la Generalitat és el de ser molt generosos amb 
els pobles que, com el nostre, hem estat castigats 
durant molts anys en els PUOiSC i, d’alguna 
manera, subsanar aquest deute històric que té el 
Govern de la Generalitat amb nosaltres.
En el capítol dels passius financers (préstecs i 
crèdits que demana l’Ajuntament per dur a terme 
les seves inversions), veureu que aquest exercici 
tornem a demanar un préstec de 120.000 euros 
que, a hores d’ara ja està demanat, per fer l’obra 
del magatzem municipal i poder començar-la ja. 
Pel que fa al pressupost de despeses, el primer 
que s’observa és que el capítol de personal 

augmenta per segon any consecutiu de forma 
important i, com l’anterior exercici,  això és a 
causa de l’augment de serveis que estem oferint 
des de l’Ajuntament.
El Capítol II (que inclou les despeses de llum, 
telèfon, autobús, Festa Major, servei de recollida 
de deixalles, etc.) experimenta un augment rela-
tiu del 6,5 % i inclou, bàsicament, l’augment tan 
important que han tingut les diferents recollides 
de deixalles. També cal dir que mantenim les 
despeses dels serveis que hem iniciat aquests 
darrers anys.
El capítol de les despeses financeres es manté, 
donat que el darrer any no hem augmentant la par-
tida de préstecs que té l’Ajuntament i el d’aquest 
any no reporta interessos.
En les inversions reals és on es desvirtua princi-
palment aquest pressupost, donada l’entrada dels 
diners dels promotors del pla parcial. Val a dir que 
hem pressupostat tres grans obres per a aquest 
exercici: l’escola bressol, el magatzem munici-
pal i la que anomenem millora d’infraestructures 
del casc urbà, que consisteix en el canvi de les 
canonades d’aigua d’una part del municipi i, al 
mateix temps, aprofitar per soterrar els serveis de 
telèfon i energia elèctrica que estan penjats a les 
façanes i fer unes voreres més amples.
La darrera partida, la de passius financers, segueix 
augmentant perquè amortitzem els préstecs fets 
en els exercicis anteriors.
Com sempre, vull acabar obrint-vos les portes de 
l’Ajuntament per a qualsevol consulta o suggeri-
ment que tingueu sobre el pressupost i animar-vos 
a participar en les decisions sobre el pressupost 
de l’any vinent en les convocatòries que farem 
després de l’estiu.

PRESSUPOST DE DESPESES
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Informació municipal

Eleccions al Congrés de Diputats del 14 
de març de 2004

  Espanya Catalunya Girona Vilablareix
 Cens 34.563.545 5.202.364 465.249 1.686
 Vots 25.794.362 4.005.001 357.367 1.395
 Abstenció 22’77% 23’05% 23’19% 17,22%
 PSOE/PSC 10.887.275  1.576.632  112.546  396  (235)*
  42’62% 39’49% 31’63% 28’38% 23’50%
 PP 9.611.771  620.099  40.618  126  (105)*
  37’64% 15’53% 11’42% 9’03% 10’50%
 CiU 888.578 868.889  96.517  371  (462)*
  3’25% 20’76% 27’17% 26’54% 46’20%
 ERC 649.952  636.671 83.229  415  (126)*
  2’54% 15’53% 23’39% 29’75% 12’60%
 IU/ICV-EUiA 1.267.522  253.578  14.947  46  (39)*
  4’96% 5’85% 4’20% 3’30% 3’40%
 PNB-EAJ 417.052
  1’63%
 CC 215.051
  0’86%
 BNG 205.613
  0’80%
 CHA 93.865 
  0’37%
 EA 80.613
  0’32%
 Na-Bai 60.645
  0’24%
* Resultats de les eleccions legislatives del 2000

Diputats DIPUTATS ELECTES DE GIRONA

Montserrat Palma Muñoz - PSC
Àlex Sáez Jubero - PSC
Jordi Xuclà Costa - CiU
Josep M. Guinart Solà - CiU
Francesc Canet Coma - ERC
Joan Puig Cordon - ERC

SENADORS ELECTES DE 
GIRONA 

Miquel Bofill Abelló - Entesa 
Catalana de Progrés (ERC) - 176.727 
vots (51’82%)
Rafael Bruguera Batalla - Entesa 
Catalana de Progrés (PSC) - 172.294 
vots (51’82%)
Lluís M. de Puig Olivé - Entesa 
Catalana de Progrés (PSC) - 169.783 
vots (50’57%)
Rosa N. Aleixandre Cerarols - CiU 
- 101.000 vots

  Congrés Catalunya Girona
 PSOE/PSC 164 (125) 21 (17) 2 (2)
 PP 148 (183) 6 (12) 0 (1)
 CiU 10 (15) 10 (15) 2 (2)
 ERC 8 (1) 8 (1) 2 (0)
 IU/ICV-EUiA 5 (9) 2 (1) 0 (0)
 PNB-EAJ 7 (7)
 CC 3 (4)
 BNG 2 (3)
 CHA 1 (1)
 EA 1 (1)
 Na-Bai 1 (0)
( ) Diputats elegits als comicis del 2000 
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Informació municipal

Com ja va sent gairebé tradició, 
el passat dia 27 de gener per la 
tarda va tenir lloc al Casal de 
la gent gran de Vilablareix una 
xerrada sobre el sistema públic 
de pensions. Els ponents foren 
Pere Vilà, cap de l’oficina d’in-
formació de l’Institut Nacional 
de la Seguretat Social de Girona 
i regidor de Serveis Socials de 
la vila, i Pep Hortoneda, funci-
onari de l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social de Girona.
L’assistència a l’acte fou  nom-
brosa, com els anys anteriors, 
a causa de l’interès que sol 
suscitar aquest tema entre els 
ciutadans.
L’argument principal que va 
centrar l’acte fou la pujada de 
les pensions per a aquest any 
2004, en paraules tècniques: “la 
revalorització de les pensions 
públiques” del sistema de la
Seguretat Social. Tot i que 
aquest és el motiu de les xer-
rades que l’Institut organitza 
cada any, s’aprofiten aquests 
actes per parlar de qualsevol 
assumpte d’interès que pugui 
sortir al voltant de les pensions 
públiques.
El primer ponent en intervenir 
fou en Pere Vilà, que va fer una 
presentació de l’acte i va parlar 
sobre el sentit d’aquestes actu-
acions que fa l’Administració, 
que s’apropa al ciutadà, especi-
alment en aquests casos en els 
quals els interessats són gent 
gran, amb dificultats per des-
plaçar-se a Girona i que, nor-
malment, s’informen a través 
de familiars i coneguts o dels
mitjans de comunicació.
A continuació, en Pep Horto-
neda va explicar en què consis-
teix la pujada de les pensions  
per a aquest any, així com 
diversos conceptes que afec-

Xerrada sobre pensions de la Seguretat 
Social al Casal d’avis de Vilablareix

ten als pensionistes, com ara 
el complement  a mínims, la 
retenció a compte de l’IRPF 
(renda) per a l’Agència Tribu-
tària, la necessitat de comunicar 
qualsevol canvi en el domicili o 
en les dades personals a l’INSS 
per part del pensionista, etc.
Per acabar, en Pere Vilà va 
comentar algunes  de les nove-
tats normatives que podien 
afectar els presents, com ara 
la millora en les pensions de 
viduïtat, les bonificacions per 
als  treballadors amb alguna 
minusvalidesa sobre la seva 
edat de jubilació, etc., així com 
la situació general del sistema 
de pensions espanyol i la reper-
cussió de l’Índex de Preus al 
Consum (IPC) en el seu càlcul 
i revalorització.
Un cop acabades les explica-
cions dels ponents es va obrir 
un torn de preguntes per a 
aquelles persones presents en 
l’acte que volguessin aclarir 
o tocar algun aspecte sobre el 
qual tinguessin
interès. Es van produir unes 
quantes intervencions, prin-
cipalment sobre les pensions 
mínimes i els complements, 
així com sobre la retenció a 
compte de la renda.

Acabades les preguntes ober-
tes, i un cop oferts  els serveis 
de l’INSS, tant en la seva ofi-
cina de Girona com a través del 
telèfon gratuït 900 16 65 65, es 
va cloure l’acte i es va passar a 
les consultes particulars. Això 
serveix perquè aquelles perso-
nes que vulguin fer preguntes 
sobre les seves pensions sense 
exposar-les davant de tothom, 
ho puguin fer en condicions de 
respecte a la privacitat, com si 
fossin en una oficina de l’INSS. 
També hi ha la possibilitat de 
recollir impresos per a tràmits 
senzills, així com de què els 
ponents prenguin nota d’algun 
cas per resoldre’l l’endemà 
a l’oficina, amb la consulta 
a l’ordinador i responent per 
telèfon a l’interessat sobre el 
dubte plantejat.
Pensem que és un bon servei 
que la nostra gent gran es 
mereix i que enguany ha portat 
els empleats de l’INSS a fer més 
de trenta xerrades en diversos 
centres i casals per tota la pro-
víncia de Girona.
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Les noves tecnologies estan completament inte-
grades en les nostres vides i en l’àmbit de les 
administracions locals.
L’Ajuntament de Vilablareix no vol quedar-se 
al marge d’aquesta evolució i aposta clarament 
per les noves tecnologies. És per això que us vull 
explicar un projecte que s’està duent a terme que 
es diu WI-FI.
WI-FI és una abreviació de “Wireless-Fidelity” 
o, traduït al català, “Sense-fils”, el nom popular 
per a les noves tecnologies basades en l’estàndard 
IEEE 802.11.
Fins ara la comunicació que teníem d’internet era 
per línia convencional de telèfon (lentitud) o bé 
per mitjà d’una línia ADSL (cost elevat). Aquesta 
proposta és molt més senzilla i econòmica. Per 
començar, el servei que us volem donar no neces-

WI-FI: La revolució d’internet sense fils
JOSEP ARGELÉS, REGIDOR DE NOVES TECNOLOGIES

sita cap cable ni cap línia telefònica de més, només 
caldria comprar una tarja que identifiqués aquesta 
senyal i connectar-la a l’ordinador.
La xarxa funciona amb ones de ràdio i permet 
connectar-se a internet a una velocitat de fins a 
11 Mbps. Per posar un exemple, la línia ADSL que 
permet un ample de banda major és de 2 Mbps, 
això vol dir que les possibilitats que té aquesta 
xarxa són molt grans, ja que no només et podràs 
connectar a internet, sinó que també podràs esta-
blir comunicacions de veu i imatge i, fins i tot, 
poder fer una trucada telefònica gratuïta.   
Molt aviat, l’Ajuntament de Vilablareix tindrà 
el projecte definitiu per poder-te connectar amb 
aquest nou servei. En els propers dies rebreu més 
informació i una butlleta per a qui pugui estar 
interessat. 
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El passat 31 de gener vàrem rebre la visita ofi-
cial del conseller de Governació i Administració 
Pública de la Generalitat de Catalunya, Joan Car-
retero i Grau.
Nascut a Tremp (Pallars Jussà) l’any 1955, és lli-
cenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat 
de Barcelona i ha exercit com a metge de Primària 
a Puigcerdà, d’on ha estat alcalde des de 1995 fins 
que va ser nomenat conseller del Govern català.
Tots els regidors el vàrem rebre a la Sala de Plens 
on, després de signar al Llibre d’Honor de l’Ajun-
tament, ens va explicar que la seva voluntat era 
anar coneixent tots i cadascun dels municipis de 
Catalunya per petits que fossin.
El vàrem felicitar pel seu nomenament i la satis-
facció que teníem perquè aquesta Conselleria, 
tant important per als municipis, estigués en 
mans d’una persona com ell, que ve del món 
local, concretament d’un alcalde de les comarques 
gironines, coneixedor de primera mà de quins són 
els problemes reals del municipis de Catalunya i 
la seva gent.
Joan Carretero va estar molt receptiu, va contes-
tar totes les preguntes que els regidors van voler 
formular i va  manifestar que tot just acabava 

Visita del conseller de Governació i 
Administració Pública de la Generalitat

ENRIC VILERT. ALCALDE

d’aterrar al Departament i que era aviat per fer-ne 
una valoració, però sí que ens va fer cinc cèntims 
de quines eren les seves intencions. Així doncs, en 
temes de finançament,  pensa doblar el Fons Català 
de Cooperació fent una distribució més justa per 
als municipis petits i pel que fa al Pla d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOiSC) del quadrienni 
2003-2007 també pensa destinar-hi un 34% més 
de recursos.
Es va posar a la nostra disposició pel que calgui, 
tant ell com les direccions generals que estan al seu 
càrrec, el titular d’una dels quals, Andreu Pereira, 
director general d’Administració Local, ja ens va 
rebre el passat 2 de març per tractar de les subven-
cions que hem demanat al PUOiSC 2003-2007.

Visita a Vilablareix del conseller de Governació i Administració Pública de la Generalitat, Joan Carretero.
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Les activitats de les festes 
nadalenques d’enguany es van 
iniciar el dijous 18 de desembre 
de 2003 al pavelló poliesportiu, 
on es va celebrar el Festival de 
Nadal amb els alumnes de l’Es-
cola de Música del Gironès de 
Quart i Vilablareix.
En primer lloc, els alumnes 
dels dos pobles van interpretar 
la cançó popular de Nadal “Les 
dotze van tocant”. A continua-
ció, els alumnes sols, formant 
duets i alguna vegada acompa-

Repàs a les activitats de les 
festes nadalenques

nyats del respectius professors, 
van interpretar al piano, amb 
violí, guitarra, saxofon, i flauta 
travessera diferents “obres” tra-
dicionals catalanes i de Nadal, 
populars, espirituals, o clàssi-
ques d’autors com Beethoven, 
Tchokaov-Gemiu, J.A. Muro, 
D. Kavalewsky, Thompson, 
T.A. Bayly, B. Bartók, etc.
Una vegada acabat el concert a 
la sala d’actes de l’Ajuntament, 
nens i nenes de la ludoteca i de 
l’escola del poble van inter-

pretar l’obra de teatre “El Rei 
Barba-blava”, molt ben dirigida 
per l’Àngels Vilalta.
L’endemà, el divendres 19 de 
desembre, en una de les pistes 
del pavelló poliesportiu es va 
dur a terme el festival de funky, 
que va començar ben puntual.
El dimecres 24 de desembre, a 
les 11 de la nit, va tenir lloc la 
XXIX representació del Pesse-
bre vivent, amb poca assistèn-
cia de visitants, i a la mitjanit, 
la Missa del Gall.

Jugant a la quina de Nadal.

Concert de Sant Esteve. Quadre del Pessebre vivent.
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El divendres 26 de desembre, a 
1/4 de 7 de la tarda, va començar 
el tradicional Concert de Nadal, 
amb la coral Saba Nova, i un cop 
acabat el concert, va haver-hi 
una nova representació del Pes-
sebre Vivent, aquest cop amb 
una gran afluència de públic.
Cal felicitar un altre any als 
organitzadors i participants 
del Pessebre vivent per la tasca 
feta i la plasticitat dels quadres 
representats.
El dimecres 31 de desembre, a 
la nit, la Llar de Jubilats, amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment, va organitzar per pri-
mera vegada la revetlla de Cap 
d’Any. La vetllada, que es va 
dur a terme a la sala polivalent 
del pavelló poliesportiu, va 
consistir en un sopar, seguit 
dels dotze raïms a la mitjanit i 
després ball amb música-disco 
fins a la matinada. Val a dir que 
la vetllada va ser molt entretin-

Arribada dels Reis Mags d’Orient a Vilablareix.

Els Reis Mags d’Orient repartint regals als més petits.

Representació del Taller de Teatre per Nadal.Teatre a la Ludoteca.

Festival de funki de Nadal.
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guda i que els assistents s’ho van 
passar d’allò més bé. En defi-
nitiva, va ser una bona entrada 
d’any, fruit d’una iniciativa 
que esperem que se segueixi 
organitzant en propers anys.
El carter reial va recollir 
les cartes dels nens i nenes 
de Vilablareix a Can Gri el 
dimarts 2 de gener de 2004, 
tal com ja havia fet dies abans, 
concretament el dimecres 30 de 
desembre.
El dilluns 5 de gener es va fer la 
Cavalcada de Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient. Com cada 
any, la comitiva va entrar al 
poble pel pont del carrer Migdia 
i, després d’un recorregut per 
diferents carrers, va arribar a 
la plaça de l’Ajuntament, que 
estava plena de gom a gom.
Ses Majestats, que van ser 
rebuts per l’alcalde, Enric 
Vilert, van atendre a tots els 
nens i nenes que omplien la 

Un altre grup durant el festival de funky.

plaça i van donar un petit obse-
qui a tots els menuts i als més 
grans que ho van desitjar.
Per acabar, cal destacar que 
per quart any consecutiu es va 
organitzar al pavelló polies-
portiu la quina nadalenca, que 
enguany es va dur a terme el 
dia de Nadal, els dies 27 i 28 de 

Exhibició de funky.

desembre de 2003 i l’1 de gener 
de 2004. Mentre el dissabte 27 
de desembre l’assistència va 
ser molt fluixa, el dia de Nadal 
va trencar les expectatives dels 
organitzadors per la gran quan-
titat de participants. Els altres 
dos dies l’assistència també va 
ser important.

Alumnes de l’Escola de Música en el Concert de Nadal.



Revista de Vilablareix   Any V - Abril 2004 -

Actualitat

19

Actualitat

Reunió informativa:
Dilluns, 24 de maig a 2/4 de 9 del vespre a la 
Sala d’Actes de l’Ajuntament.

Preinscripcions:
Abans del 8 de juny, a l’Ajuntament.
De dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la 
tarda, i dimarts de 4 a 8 de la tarda.
Es pagarà el 25% de l’opció escollida. En el cas 
de donar-se de baixa, no es retornaran els diners a 
menys que hi hagi una causa justificada.
A partir d’aquesta data sols s’admetran preinscrip-
cions, en una llista d’espera per rigorós ordre, per 
possibles baixes.

Inscripcions:
Abans del 18 de juny.
Es pagarà el 75% restant.
En el moment de fer la inscripció s’haurà de 
portar:

- Full d’inscripció, amb l’autorització de partici-
pació al Casal, signada per la persona que tingui 
la pàtria potestat.

- Fitxa mèdica, convenientment signada per la 
persona que tingui la pàtria potestat.

- Fotocòpia de la tarja d’identificació sanitària 
o altre document acreditatiu del dret a la pre-
sentació a la sanitat pública o de l’assegurança 
mèdica privada.

- Fotocòpia del carnet de vacunes.

Durada:
De l’1 al 30 de juliol - de dilluns a divendres.
El dilluns 26 de juliol, festa local, no hi haurà 
Casal.

Edats, seus i horaris: 
-   NENS I NENES DE 3 A 12 ANYS 
(EDUCACIÓ INFANTIL  I DE 1R A 6È DE 
PRIMÀRIA)
En el CEIP “el Madrenc”
De 9 del matí a 1 de la tarda. D’1 a 3 de la tarda 
dinar.
També utilitzaran la Piscina Municipal d’11 del 
matí a 12 del migdia o de 12 del migdia a 1 de la 
tarda, depenent del grup.
-   NENS I NENES DE 6 A 12 ANYS (DE 1R A 
6È DE PRIMÀRIA)
En el pavelló poliesportiu - Casal Esportiu

Casal d’estiu 2004
De 3 a  5 de la tarda. 
De 5 a 6, a la Piscina Municipal.

Preus:
Matí ........................................................ 90 euros
Matí + dinar ......................................... 195 euros
Matí + dinar + tarda ............................. 245 euros
Matí + tarda.......................................... 145 euros
Tarda ...................................................... 70 euros
- PER SETMANA (5 DIES)
Matí ........................................................ 25 euros
Matí + dinar ........................................... 55 euros
Matí + dinar + tarda ............................... 70 euros
Matí + tarda............................................ 40 euros
Tarda ...................................................... 20 euros
Excursió ................................................. 18 euros
- Només dinar: 6 euros, inclou vigilància d’1 a 3 
de la tarda.
El dia de la sortida els nens/es hauran de portar 
el dinar.
- DESCOMPTE FAMÍLIES NOMBROSES:
Un fill/a inscrit al Casal ............................... 10%
Dos fills inscrits al Casal.............................. 15%
Tres fills inscrits al Casal ............................. 20%

Guanyadors del 5è 
Concurs de postals de 
Nadal

L’Ajuntament, amb la col·laboració del claus-
tre de professors del CEIP Madrenc, va orga-
nitzar el 5è concurs de postals de Nadal, en el 
qual hi participen tots els alumnes. Cal agrair a 
“la Caixa” de Vilablareix els obsequis  per als 
participants. Van repartir els premis l’alcalde, 
Enric Vilert, la directora de l’escola Engràcia 
Juhera i el regidor de Cultura i Ensenyament 
J. Manel Pallàs.
Els alumnes premiats van ser els següents:
CICLE INICIAL
1a Laia Besalú Velázquez, 2n Lluc Güell Feliu, 
3r Arnau Nicolàs Massó
CICLE MITJÀ
1a Ariadna Alcaraz Arboleas, 2a Eloi Martín 
Coll, 3r Álvaro Muela Conde
CICLE SUPERIOR
1a Ariadna Garcia, 2a Laura Martín Coll, 3a 
Afra Gómez Ortega
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El joc que us volem introduir 
prové d’una cultura mil·lenària: 
l’Antiga Xina. És un joc molt 
complet, ja que, sense oblidar 
la seva banda lúdica, ajuda a 
desenvolupar l’agilitat mental, 
les habilitats per aprendre, la 
coordinació i la intel·ligència.

Tangram
El tangram, abans d’anomenar-
se així, es deia Xin Xiao Pan, 
que vol dir “joc dels 7 elements” 
o “taula de la saviesa”. A Europa 
i Estats Units, llocs on es va 
començar a popularitzar cap al 
segle XIX, va prendre el nom de 
“trencaclosques xinès”.
A la Xina tan sols hi jugaven les 
dones i els nens/es. Però de mica 
en mica va començar a guanyar 
importància i es va convertir en 
un joc per a tothom. El Tangram 

Ludoteca les Orenetes
EVA ESCUÍN I MÓNICA GARCIA. PEDAGOGA I TREBALLADORA SOCIAL

no s’utilitza només com un joc 
per a l’entreteniment, també 
té aplicacions en el camp del 
disseny, filosofia, psicologia i 
pedagogia.

Descripció del joc
Per poder jugar calen 7 peces 
que s’obtenen d’un quadrat. 
Aquestes peces s’anomenen 
tans i són: un quadrat, un paral-
lelogram i cinc triangles. Amb 
l’ajut de la nostra imaginació 
i els 7 tans es poden formar 
moltíssimes figures humanes, 
d’animals  i d’objectes.
Actualment es poden fer cap a 
16.000 figures diferents.
Les regles del joc són molt 
senzilles: utilitzar els 7 tans i 
no sobreposar-los. Aquest joc 
es pot jugar individualment o 
en grup, no és competitiu.
Al llarg del temps han anat sor-
gint altres jocs que es basen en 

els mateixos principis però uti-
litzen peces diferents. A aquests 
trencaclosques se’ls continua 
coneixent amb el nom de tan-
gram. Els més coneguts són: 
tangram de 8 peces, tangram 
de 5 peces, tangram de fletxer i 
tangram rus de 12 peces.
Tothom pot construir-se el seu 
propi joc de Tangram, tan sols 
cal dibuixar un quadrat que 
pot ser de diferents materials: 
cartolina, cartó, fullola… A 
dins s’han de fer les figures 

L’hora del conte a la Ludoteca.
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que abans hem anomenat: un 
quadrat, un paral·lelogram i 
cinc triangles. Per si us animeu, 
tot seguit trobareu una mostra 
de les diferents figures que es 
poden fer amb un tangram.

V Mercat 
Boig de la 
Joguina

Aquesta és la història d’un nen 
que es deia Pere que estava molt 
avorrit.

- Mare, per què no em com-
pres més joguines, aquestes 
que tinc ja sé com van, ara 
en vull unes altres!

- Però què dius Pere?, si només 
fa quatre dies que els Reis et 
van portar jocs i joguines 
noves.

Ja sé què farem! Per la Setmana 
Cultural la Ludoteca les 
Orenetes, amb l’Ajuntament, 

organitzen el V Mercat Boig 
de la Joguina.

- Mare, mare què és aquest 
Mercat? Que les parades del 
mercat estan boges?

- No, Pere, aquest mercat con-
sisteix en parades de jocs i 
joguines que els nens i nenes 
com tu hi porten per canviar. 
Per exemple, el cotxe de bom-
bers, que ja no hi jugues, el 
pots canviar per una altra 
joguina que un altre nen 
porti que a tu t’agradi. Així, 
tu tindràs una joguina dife-
rent i que no hi has jugat mai 
i l’altre nen o nena també.

- Què divertit mare! ens hi 
apuntem? A veure quines 
joguines vull canviar...

Per participar al V MERCAT 
BOIG DE LA JOGUINA us 
recordem la normativa:

⇒ Obert a qualsevol nen o 
nena, encara que no sigui 
soci de la ludoteca.

⇒ Portar com a màxim 15 
objectes lúdics (jogui-

nes, jocs, cromos, llibres, 
còmics...) al pavelló el 
mateix dia 24 d’abril, que 
començarà a les 5 de la 
tarda.

⇒ Aquests objectes han d’es-
tar en bon estat, encara que 
siguin vells.

⇒ Els nens i nenes de 3 a 5 anys 
que vulguin participar-hi 
hauran de venir acompa-
nyats d’un adult.

⇒ Tots aquells que vulguin par-
ticipar ho hauran de comuni-
car a les ludotecàries abans 
del dia 23 d’abril, per tal de 
saber la quantitat d’objectes 
que es portaran i l’espai que 
es necessitarà. Podeu con-
tactar directament o trucar 
al número de telèfon 972 40 
55 37 (tardes).
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Cursets de 
cuina a Can 

Ballí

Cuina de Primavera
Dies: Dilluns 5, 19 i 26 d’abril
Hora: 8 de la tarda
Preu: 25 
Professora: Angelina Garcia
Inscripcions: A l’Ajuntament 
abans del 31 de març
Places limitades

Dies: Dilluns 7 i 14 de juny
Hora: 8 de la tarda
Preu: 16 
Professora: Núria Lladó
Inscripcions: A l’Ajuntament 
abans de l’1 de juny
Places limitades

Monitors/es Casal 
d’estiu
Els nois i noies interessats a 
fer de monitor al Casal d’estiu 
poden portar el seu currículum 
a l’Ajuntament abans del 26 
d’abril. Feu constar la vostra 
preferència horària. Tenen 
prioritat els nois/es del poble, 
amb títol de monitor d’esplai i 
experiència.

Socorristes piscina 
municipal
Els interessats per fer de socor-
rista a la piscina municipal del 
19 de juny al 5 de setembre, 
poden fer arribar el seu currí-
culum a l’Ajuntament abans de 
l’11 de maig.

Revetlla de Sant Joan
Dilluns, 23 de juny
Sopar i ball al carrer Marroc, 
amb el grup MILLENNIUM
Preu: 18 

Programa d’actes de la 
Setmana Cultural del 

2004
Dissabte 17 d’abril

Reposició del muntatge teatral "El Déu" 
de Woody Allen, a les 10 de la nit a la Sala d'Actes 
de l'Ajuntament.

 Diumenge 18 d’abril

Caminada popular pels camins del poble, 
Sortida a 2/4 de 10 del matí del pavelló poliesportiu.

Dilluns,19 d’abril

Xerrada “Compostatge casolà”, a càrrec 
d'Albert Piqué, A 2/4 de 9 de la tarda, a la sala 
polivalent del pavelló poliesportiu.

Dimarts 20 d’abril

L’hora del conte, A 2/4 de 6 de la tarda, a la 
Ludoteca.

Dimecres 21 d’abril

Taller de plàstica, A 2/4 de 6 de la tarda, a la 
Ludoteca.

Dijous 22 d’abril

Taller de “Cuina vegetariana”, A 2/4 de 9 de la 
tarda, a Can Ballí, Cal inscriure’s a l’Ajuntament.

Divendres 23 d’abril

Representació de l’obra de teatre “El 
bosc encantat”, a càrrec del Grup Infantil 
Municipal, A 2/4 de 9 de la tarda, a la Sala d’Actes 
de l’Ajuntament.

Dissabte 24 d’abril

“Mercat boig de la joguina”, A les 5 de la 
tarda, al pavelló poliesportiu.

Animació infantil, a càrrec del grup El 
Singlot.

Diumenge 25 d’abril

5a Festa de la Gent Gran



Revista de Vilablareix   Any V - Abril 2004 -

Actualitat

23

Actualitat

Ràdio Vilablareix emet el seu primer 
programa d’àmbit local

El  dilluns 1 de març de 2004, 
Ràdio Vilablareix va començar 
a emetre el seu primer programa 
d’àmbit local, denominat 
“micro de nit”. Es tracta d’un 
magazine que surt a l’aire cada 
quinze dies, els dilluns de 10 a 
11 del vespre.
Els diferents col·laboradors 
aporten espais variats amb 
entrevistes, cuina, informació 
municipal, teatre, esports, 
lleure, etc. El programa vol 
ser un espai amb interacció, on 
els oients participin. Cal veure 
en les properes emissions si 
aquesta fita s’aconseguirà.
S’emet pels 107.5 de la FM en 
desconnexió de la programació 
habitual de La Radioactivitat.
El primer programa va comptar 
amb la participació del nostre 
alcalde, Enric Vilert, i la resta de 
col·laboradors van encetar els 
seus espais respectius, donant 
el tret de sortida a la continuïtat 
que volen aconseguir. 

Instal·lacions de Ràdio Vilablareix.

Un moment de la inauguració de les instal·lacions de Ràdio Vilablareix.

Primer programa de ràdio local, amb l’entrevista a l’alcalde Enric Vilert.
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Enriqueta Radresa i Puig
Mig segle residint a Vilablareix

R. PONSATÍ

“Vaig néixer el 18 d’abril de 
1915 a Cervià de Ter, on vaig 
viure amb els meus pares, en 
Josep i la Rosa, i la meva ger-
mana Maria, fins als 25 anys, 
quan vaig casar-me”, explica 
l’Enriqueta, que va anar a 
l’escola de Cervià i quan va 
acabar els estudis ajudava en 
les feines pròpies de la casa de 
pagès on residia la seva família, 

Nascuda aviat farà 89 
anys a Cervià de Ter, 
l’Enriqueta Radresa 
i Puig porta més de 
mig segle residint a 
Vilablareix, primer en 
una casa de la plaça del 
Perelló i des de fa 30 
anys en una altra casa 
del carrer Perelló. L’En-
riqueta viu tot l’any amb 
la seva filla Maria Rosa, 
que li ha donat dos néts, 
i els mesos que fa bon 
temps també té la compa-
nyia del seu fill gran, en 
Ricardo, que la resta de 
l’any viu a les Canàries 
per qüestions de salut. 
L’Enriqueta gairebé no 
surt de casa des que va 
quedar vídua el 1990 i 
sobretot des que fa 2 o 3 
anys va perdre la vista, 
problema que fa que el 
seu principal entreteni-
ment sigui la ràdio, que 
escolta tant de dia com 
de nit, especialment els 
programes informatius, 
de debat i magazines.  L’Enriqueta Radresa i Puig quan era joveneta.

coneguda popularment per Can 
Calot.
“Abans de casar-me, l’agost 
de 1940, amb en Lluís Costa i 
Torras, que treballava a bosc, 
vam festejar un parell d’anys, 
període en el qual anàvem al 
cinema i a ballar a la sala de 
Cervià i també a les festes 
majors que es feien pels pobles 
dels voltants, com ara Sarrià”, 

comenta l’Enriqueta, que diu 
que “tot i que en aquella època 
no hi havia gaire cosa per fer ni 
les distraccions que hi ha ara, 
érem tant o més feliços que la 
gent d’avui dia, que té de tot 
però no ho aprecia massa”.
Al casar-se, en Lluís i l’Enri-
queta van anar a casa dels avis 
d’ell, a Cassà de la Selva, on 
van viure durant nou anys fins 
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que van traslladar-se al mas 
Can Farreras d’Aiguaviva, on 
residiren tres anys més abans 
de fixar la seva residència defi-
nitiva a Vilablareix. “A Cassà 
de la Selva, el meu home, que 
també va treballar a la fàbrica 
de galetes de Can Plaja, del 
carrer Figuerola de Girona, 
anava a bosc i feia de pagès i jo 
m’encarregava de les feines de 
la casa, i ajudava amb l’hort i 
el bestiar”, diu l’Enriqueta, que 
explica que “de viatge de nuvis 
vam anar a Barcelona i ens vam 
passar un parell de setmanes en 
un bon hotel”.
L’any 1953, el matrimoni -que 
va tenir dos fills, en Ricardo i 
la Maria Rosa, que els hi van 
donar dos néts, la Sílvia i en 
Carles, de 22 i 21 anys- ve a 
viure a Vilablareix i s’instal·len 
en una casa de la plaça del Pere-
lló on residiran durant dinou 
anys abans de traslladar-se a la 
casa del carrer Perelló on con-
tinua residint actualment l’En-
riqueta, que va quedar vídua 

l’agost de 1990. “A casa ens hi 
estem tot l’any la Maria Rosa i 
jo, i de maig a setembre també 
hi viu el meu fill Ricardo, que 
és solter i  que la resta de l’any 
resideix a Tenerife, perquè el 
fred que fa a Catalunya l’afecta 
molt”, refereix l’Enriqueta, que 
destaca que “quan és a Canà-
ries, en Ricardo, ens telefona 
molt sovint”.
L’Enriqueta explica que sempre 
li havia agradat molt ballar sar-
danes amb motiu de les festes 
del poble, tant a Cervià i a Cassà 
com a Vilablareix, on ho feia 
durant les celebracions de Sant 
Menna, Sant Isidre i l’Aplec de 
Sant Roc, però assenyala que fa 
temps que no ho fa, “perquè des 
que l’agost de 1990 vaig quedar 
vídua gairebé no surto de casa, i 
més encara des que fa dos o tres 
anys vaig perdre la vista”.
“A més d’anar a passejar i 
gaudir de les flors, els ocells..., 
abans m’agradava anar a 
comprar a Girona, però des 
de fa uns anys ho fa la Maria 

L’Enriqueta amb el seu fill gran, en Ricardo, a la dècada dels 
quaranta del segle passat.

El marit de l’Enriqueta amb la seva filla Maria Rosa, a principis de 
la dècada dels setanta del segle passat.

Rosa”, comenta l’Enriqueta, 
que com tampoc no pot mirar 
la televisió ni llegir, per com-
batre l’avorriment, ho fa bàsica-
ment xerrant amb la seva filla i 
escoltant la ràdio. “La ràdio és 
el meu principal entreteniment, 
l’escolto tant de dia com de nit 
i el que més m’agrada són els 
informatius i els programes on 
es parla de diferents temes”, 
manifesta l’Enriqueta, que diu 
que una de les emissores que 
escolta més és Ràdio Girona 
i assenyala que “l’aparell que 
utilitzo se’l va comprar fa molts 
anys el meu home per entrete-
nir-se quan cuidava porcs en 
una granja de Quart”.
L’altre sistema de l’Enriqueta 
per combatre l’avorriment és 
passar-se força estona al llit, 
ja que també es cansa d’estar 
asseguda en una cadira, per això 
“em llevo tard, al voltant de 
les onze del matí, i me’n vaig a 
dormir poc després de sopar, a 
les 9 del vespre”, puntualitza.
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Fotos de grup dels alumnes  de l'escola 
pública Madrenc

Alumnes de P3 de l’escola pública Madrenc. Alumnes de P3 de l’escola pública Madrenc.

Alumnes de P4 de 
l’escola pública 

Madrenc.

Alumnes de 1r de 
Primària de l’escola 

pública Madrenc.
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Alumnes de 2n de 
Primària de l’escola 
pública Madrenc.

Alumnes de segon 
cicle de Primària 
de l’escola pública 
Madrenc.

Alumnes de tercer 
cicle de Primària 
de l’escola pública 
Madrenc.
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La temporada 2003-2004 ha significat el naixement 
d’un equip aleví de bàsquet dins l’A.E. Vilablareix. 
D’aquesta manera, nens i nenes nascuts entre els 
anys 1992 i 1997 estan iniciant-se en l’esport de 
la cistella, i cada cap de setmana juguen partits 
contra equips de les rodalies com, per exemple, 
el Santa Eugènia, el CEIP Verd, el CEIP Annexa 
o el Vedruna Palamós. Tot i ser el primer any en 
què la majoria de nois del poble juguen a bàsquet, 
l’equip està aconseguint bons resultats i cada 
vegada s’acosten més al nivell dels millors col-
legis i clubs de la categoria.
Tot i això, cal destacar que l’equip Girosacme 
Vilablareix està format per nens i nenes d’entre 6 
i 11 anys i, per tant, l’objectiu principal no és tant 
guanyar molts partits com que tothom jugui, s’ho 
passi bé mentre aprèn a jugar a bàsquet, i aprengui 
a treballar en grup.
Aquest equip aleví s’integra dins la secció de 
bàsquet de l’A.E. Vilablareix, la qual pretén tenir 
cada temporada més nens i nenes disposats a gaudir 
del bàsquet amb els entrenaments i amb els partits 
contra diferents equips. Per això, qualsevol nen o 
nena nascut entre els anys 1992 i 1997, amb ganes 
de jugar, pot passar pel pavelló els dies i hores que 
entrena l’equip: dimarts d’1/4 de 6 a 3⁄4 de 7 de 
la tarda i dijous de 6 a 2/4 de 8 de la tarda, o bé 
trucar als números de telèfon 625 65 52 72 o 660 
17 47 66.
Els jugadors que componen el Girosacme 
Vilablareix són: Marc-Omar Chiryaa, Xavier 
Ferrer, Joan Albert Garcia, Martí Carrera, Marc 

Bon paper dels 
equips sèniors de 

bàsquet

L’equip sènior masculí de l’Associació Espor-
tiva. Vilablareix - Inpanasa està realitzant una 
bona temporada. Dels 22 partits jugats, fins al 
moment n’ha guanyat 15 i n’ha perdut 7, ocu-
pant en aquesta jornada el sisè lloc de la classi-
ficació del Campionat Territorial Grup I.
Per la seva part, l’equip femení de l’A.E. 
Vilablareix - Inpanasa ocupa el segon lloc 
de la classificació del Campionat de Tercera 
Catalana Grup I, ja que dels 16 partits jugats 
fins al moment n’ha guanyat 14 i n’ha perdut 
2, i només es veu superat pel CB Quart “B”, 
l’equip que encapçala la classificació, mentre 
que el tercer classificat ja ha perdut 5 partits. 
Cal destacar que si segueix en aquesta línia, 
l’equip de Vilablareix té clares opcions de pujar 
a 2a Catalana.

Bàsquet per a nens i nenes a Vilablareix

Moratalla, Oriol Verdaguer, Xavier Garcia, Adrià 
Garcia, Aniol López, Adrià Serrano i Rubèn Alca-
raz.

Equip aleví mixt de bàsquet Girosacme-Vilablareix.



Revista de Vilablareix   Any V - Abril 2004 -

Esports

29

Esports

Campionat de 
tae-kwon-do a 

Vilablareix

El matí del diumenge 14 de març de 2004, es va 
celebrar, al nostre pavelló poliesportiu municipal, 
el Campionat provincial de salts de tae-kwon-do.
Hi van participar 451 esportistes, tant masculins 
com femenins, agrupats per diferents categories i 
diferents nivells.
Al final de la vetllada, l’alcalde Enric Vilert, el 
regidor d’Esports J. Manel Pallàs  i el president 
de la Representació territorial de Girona Lee Jae 
Kwon, varen repartir els trofeus i medalles als 
guanyadors.

Volei femení.

Campionat de tae-kwon-do al pavelló poliesportiu de Vilablareix.

Volei masculí.
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Tot recordant…
MN. JOSEP RAMÍREZ I CARLES, RECTOR

Nadal altra vegada
Malgrat els múltiples elements adversos, per no 
dir hostils, que cada dia més es congrien amb 
virulència per afogar els seu vertader sentit, “és 
més forta la Nit de Nadal”, com diria el nostre 
poeta Josep M. de Sagarra; i no només la Nit sinó 
també tot el meravellós seguici de celebracions 
litúrgico-populars que acompanyen el cicle.
En efecte, a mitjanit del 24 de desembre i després 
de la primera representació, magnífica per cert, 
del Pessebre vivent, va tenir lloc a l’església par-
roquial la Missa del Gall. Enguany, seguint una 
indicació del “Directori sobre la pietat popular i 
litúrgia” de la Congregació Pontifícia per al Culte 
Diví, que veu amb molt bons ulls les representaci-
ons de Pessebres vivents sempre que es realitzin 
amb dignitat i fidelitat a l’Evangeli, vam introduir 
un afegitó al final de l’Eucaristia consistent en el 
següent detall: uns membres de l’elenc d’artistes 
que havien plasmat els quadres del Pessebre, 
assistiren a la Missa amb els vestits adients i la 
“Mare de Déu” diposità la petita imatge del Nen 
Jesús en un lloc apropiat, prop del presbiteri a fi 
que durant la quinzena nadalenca tots els fidels que 
ho desitgessin poguessin atansar-se a oferir el seu 
homenatge al Fill de Déu encarnat.
L’endemà, Ofici solemne propi de la diada. 
Acabat, tal com diu la dita popular, “cada ovella 
al seu corral”, és a dir, a casa seva per celebrar en 
família un bon àpat, com manen els cànons, que 
se sol dir.

Sant Esteve
Seguint la tradició d’anys anteriors, en aquesta 
data tinguérem el goig de poder gaudir d’allò més 
amb el concert que ens oferí la Coral Sava Nova 
de Girona, que sota la direcció de la Roser Bus-
quets i Verdaguer interpretà nadales tan conegudes 
i populars a casa nostra com ara “El desembre 
congelat”, “El petit vailet”, “El noi de la Mare”, 
“El cant dels ocells”, “El rabadà jovenet”, i d’al-
tres potser no tan conegudes però amb el mateix 
encant i misteri nadalenc de les anteriors: “Prec 
de Nadal”, “Nadala del desert”, ambdues segons 
poemes de Salvador Espriu i harmonització de M. 
Salvador; “Poema de Nadal”, de Peris-Taltabull; 
“Oh, noche de Navidad”, d’Aramburu-Chiquirrín; 
“Duérmete mi niño”, d’Aramburu; “Autxoa 
seaskan”, popular del país basc, i la nostra “Entre 

flors”, de Mn. Cinto Verdaguer-Nicolau. Com a 
cloenda, i no podia ser d’altra manera, “Allà sota 
una penya”.
El concert se celebrà a l’interior del temple parro-
quial, a les sis de la tarda. Acte seguit es dugué a 
terme la segona representació del Pessebre vivent 
amb una notable concurrència de públic, de casa 
i de fora, que quedà, segons testimonis recollits 
allà mateix, agradablement sorprès de la qualitat 
i dignitat de l’espectacle.

Ruta de la Pau
Ja és tradicional que la parròquia de Sant Cugat de 
Salt organitzi, a finals d’any, l’anomenada “Ruta 
de la Pau” i que esculli la nostra església com a 
terme d’aquesta Ruta.
Enguany, igual que en edicions anteriors, vam tenir 
el goig d’acollir el quasi centenar de bons amics 
saltencs, fidels a la seva tradició. Fou la nit del 
dissabte 27 de desembre i amb una particularitat: 
eren les dues parròquies, Sant Cugat i Sant Jaume, 
que per primera vegada, al menys “oficialment”, 
van marxar juntes, ja que els respectius rectors, 
nous des de finals d’estiu, han decidit organitzar 
conjuntament totes les activitats que ho permetin. 
Amb torxes enceses i camps a través, per dir-ho 
d’alguna manera, desafiant el fred amb l’esperit 
ple de joia, ompliren la nau del nostre temple, 
fent ressonar els seus cants i les seves pregàries 
en favor de la pau; una pau que tothom reclama 
però que no acaba de reeixir. Fou especialment 
emotiu el testimoni d’un capellà jove sud-ame-
ricà, que ens informà del treball que l’Església du 
a terme en aquelles contrades en favor dels més 
desafortunats.
Acabat l’acte, tots cap a Salt a escalfar-se amb 
una bona i  ben merescuda xocolatada calenta i 
deliciosa.

Cap d’Any
Com és ben sabut, l’Església celebra la Solem-
nitat de Santa Maria, Mare de Déu, el primer dia 
de l’any civil. Per això, tots els feligresos que ho 
desitjaren pogueren assistir a l’Ofici que a dos 
quarts de dotze del matí tingué lloc al temple 
parroquial. En començar l’Ofici vam beneir una 
bonica imatge del Nen Jesús en substitució de l’an-
terior, petita i esquifideta que, com ja hem indicat 
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fa poc, va ser col·locada al seu “pessebre” la nit 
de Nadal. Aquesta nova imatge és més grossa i 
visible; realment fa goig contemplar-la i convida 
de debò a convertir en realitat allò que proclama 
el conegut himne “Fidels atanseu-vos...”. Cal con-
signar, i ho fem amb sincer agraïment, que aquesta 
imatge fou l’obsequi, gentil i entranyable, d’uns 
feligresos que han preferit romandre en l’anoni-
mat. Que Déu els ho pagui.

Epifania del Senyor o 
Festa dels Reis (també 
coneguts com Mags 
d’Orient)
Creiem que no fa falta cap comentari a aquesta 
diada, ja que parla per si mateixa; i no ho faríem 
a no ser perquè, tot i ser tan vella (llegeixi’s 
“antiga”), resulta ser sempre més bella (llegei-
xi’s “entranyable i sorprenent”): desfilada de la 
cavalcada de Ses Majestats, parlaments a la plaça 
de l’Ajuntament, caramels, músiques, ressò del 
“Visca els tres Reis...”, entre altres aclamacions i, 
sobretot, aquells rostres infantils, i algun de no tan 
infantil, presidits per uns ulls oberts com taronges 
i un nasset gelat descobrint tot un món d’il·lusió 
i fantasia. L’endemà, a l’església, també Ofici 
solemne com en les diades anteriors.

Calefacció al temple 
parroquial
Els edificis religiosos no solen pas distingir-se 
per un excés de comoditats; al contrari, sobretot 
els més antics: bancs durs, precària megafonia, 
fred a l’hivern i calor a l’estiu, manca de sortides 
d’emergència i de serveis sanitaris, barreres arqui-
tectòniques, etc. La nostra església no és pas una 
excepció, millor dit, no era una excepció; i diem 
“era”, perquè gràcies a la col·laboració i generosi-
tat dels fidels hem pogut anar solucionant alguna 
d’aquestes mancances, dins, naturalment, del que 
l’estructura de l’edifici ens permetia; així, per 
exemple, vam construir una rampa d’accés, uns 
sanitaris a peu pla, una bona megafonia...; però 
ens quedava pendent, entre altres coses que mira-
rem d’anar millorant, la qüestió de la calefacció, 

puix les quatre estufes de butà que repartíem per 
l’interior no aconseguien amorosir la fredor acu-
mulada en el recinte. Ara, gràcies a la generositat 
d’uns benefactors, hem pogut instal·lar un sistema 
de calefacció a base de sis radiadors estratègica-
ment distribuïts que projecten aire calent i fan que 
l’ambient sigui més plàcid. No cal dir com agraïm 
als esmentats benefactors de la parròquia el seu 
gest i com demanem al Bon Déu que els beneeixi 
i recompensi una aportació tan profitosa i àdhuc 
necessària.

Dimecres de Cendra
L’esmentat document de la Congregació per al 
Culte Diví, “Directori sobre la pietat popular i 
litúrgia”, recorda que “La Quaresma és temps 
que precedeix i disposa a la celebració de la 
Pasqua (...). L’inici dels quaranta dies (...) és 
qualificat per l’auster símbol de les Cendres (...) 
que té el sentit de la pròpia fragilitat i mortalitat 
que necessita ser redimida per la misericòrdia de 
Déu. Lluny de ser un gest purament exterior, l’Es-
glésia l’ha conservat com a símbol de l’actitud del 
cor penitent (...) Els fidels seran, doncs, ajudats a 
percebre el significat interior implicat en aquest 
gest que obre a la conversió i al compromís de la 
renovació pasqual” (núm. 124 i 125). Per això, a 
la Parròquia, vam celebrar la Missa del dia amb 
la imposició de la cendra a un grupet de feligresos 
que van voler encetar així aquest temps de gràcia 
i salvació. Eren les 8 del vespre.

Arbres a la plaça de 
l’església
Fa un cert temps, el mossèn va demanar a l’Ajun-
tament si quan es procedís a la plantada d’arbres 
en altres indrets del poble, podrien col·locar-ne 
alguns a la plaça de l’església, sempre, natural-
ment, que aquesta petició semblés procedent i 
d’acord amb les planificacions municipals. El 
motiu era que aquesta plaça solia servir d’apar-
cament de grossos camions i de pista de viratges 
violents per a certa mena de jovent que vénen 
“a tota pastilla”, com diuen ells, amb els seus 
vehicles, irrompen a la plaça des de la carretera i 
giren bruscament, tornen a sortir-ne amb el perill 
que, òbviament, això suposa per a ells i per a les 
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persones que en aquell moment poden estar allà, 
sobretot criatures. Ara, amb els sis arbres que s’han 
col·locat ran de carretera, s’evitaran aquests incon-
venients i els vehicles particulars podran entrar 
igualment a aquest espai, però amb precaució i 
lentitud. Agraïm, per tant, sincerament, al nostre 
Ajuntament, aquest gest que sens dubte serà en 
benefici del poble que és qui, en definitiva, usa 
l’esmentada plaça, encara que aquesta sigui de 
titularitat parroquial.

Aplec de Sant Roc
Fidels a la ja secular tradició, també enguany hem 
celebrat l’Aplec de Quaresma a l’ermita de Sant 
Roc, en el segon diumenge, que s’escaigué el dia 
7 de març. Pel que fa a la vessant religiosa, cele-
bràrem la Santa Missa a dos quarts de dotze del 
matí amb la capella ben atapeïda de fidels.
El dia fou esplèndid tot i que el vespre anterior 
havia plogut força i havia fet témer el pitjor. 
L’esplanada de l’ermita estava plena d’atraccions 
i parades i un anar i venir constant de persones de 
totes les edats i condicions que comunicaven a la 
festa aquell aspecte amarat de vivesa i policromia 
tan característics d’aquestes ocasions.

Tot preparant…
MN. JOSEP RAMÍREZ I CARLES, RECTOR

Setmana Santa i Pasqua
Les funcions religioses de la Setmana Santa 
i Pasqua es regiran pels següents horaris, a la 
Parròquia:

- Diumenge de Rams: Solemne benedicció 
dels rams i les palmes; a 2/4 de 12 del matí.

- Dijous Sant: Missa de la Cena del Senyor i 
trasllat del Santíssim al Monument, a les 8 
del vespre.

- Divendres Sant: Acció litúrgica de la Passió 
i Mort del Senyor, a les 6 de la tarda.

- Dissabte Sant: Solemne Vetlla Pasqual, a 2/4 
de 9 del vespre.

- Diumenge de Resurrecció: Missa a 2/4 de 9 i 
Solemne Ofici de Pasqua a 2/4 de 12 del matí.

Primeres Comunions
D’acord amb el que vam decidir en les reu-
nions de pares, els dies destinats a celebrar la 
Primera Comunió seran els següents: 1, 2 i 9 
de maig. La missa, a 2/4 de 12 del matí.

Aplec de Sant Roc
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Les cueretes (o cuetes) són uns ocells 
petits (18 cm), gràcils i  que són fàcils 
d’observar, ja que són bastant comuns. 
Es caracteritzen per tenir un cos esvelt 
i, com indica el seu nom, per tenir una 
cua molt llarga que mouen amunt i avall 
contínuament.
El bec té forma de pinces i serveix per 
capturar tota classe de petits insectes i 
altres invertebrats dels quals s’alimen-
ten. El seu vol ondulat és característic, 
tot i que el més fàcil és observar-les 
corrent ràpidament per terra.
Aquests ocells van molt associats a medis 
aquàtics, com rius, rierols, estanys, 
canals de regadiu,...  i per això el seu 
nom en castellà és el de  “lavanderas”.
A Catalunya hi viuen tres espècies: la 
cuereta blanca, la cuereta torrentera i 
la cuereta groga. Les dues primeres són 
les que més fàcilment es poden observar 
durant tot l’any a Vilablareix.    
  

Cuereta blanca 
(Motacilla alba).
És la més comuna de les cueretes. És fàcil de dis-
tingir pels seus colors blanc i negre molt contras-
tats. El seu hàbitat natural són rius, basses, llacunes  
i conreus de regadiu tot i que és fàcil d’observar 
en ambients urbans (en  carrers, teulades, parcs i 
jardins,...). Se la pot veure tot l’any, especialment 
durant l’hivern, ja que la seva població augmenta 
per l’arribada de molts individus que provenen 
del centre i nord d’Europa. Els visitants hiver-
nants troben aquí més aliment i  un clima més 
benigne.    

Les cueretes
SEBI GISPERT-SAÜCH

Cuereta torrentera 
(Motacilla cinerea) 
La cuereta torrentera té la panxa i el començament 
de la cua de color groc, la cua negra i amb les 
plomes externes blanques i l’esquena és de color 
gris fosc. Com indica el seu nom, el seu hàbitat 
són els torrents o rius d’aigües ràpides, tot i que 
durant els hiverns també es pot  veure en camps 
de conreu. Sobre les pedres i a les vores del riu 
Marrochs és un bon lloc per observar-la.

Cuereta groga 
(Motacilla flava)
És molt semblant a la cuereta torrentera, ja que 
també té la panxa i part de la cua de color groc. La 
principal diferència és que l’esquena és de color 
verd oliva en comptes de gris fosc. La cuereta 
groga només està present a Europa en els mesos 
d’estiu. També es pot veure a la primavera o la 
tardor quan està de pas per anar a l’Àfrica. 
Prefereix les zones pantanoses o d’aiguamolls 
i per això és més difícil d’observar en el nostre 
entorn més proper. 
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Automòbil i ciutat (III)
ANDRÉS L. PÉREZ VELASCO

Les vies de comunicació 
per carretera van ínti-
mament lligades al món 
de l’automòbil. A l’igual 
que succeeix en aquest, 
el desenvolupament no 
ha atès, a l’hora de cons-
truir noves carreteres, 
paràmetres diferents dels 
merament econòmics. 
Les repercussions de les 
carreteres en el medi en 
què es desenvolupen són 
objecte d’escassa atenció, 
o purament marginal, 
excepció feta del gran 
cost de vides humanes 
en accidents.

Més enllà del tràgic balanç que 
anualment ofereixen els acci-
dents de carretera, es donen 
altres factors que són altament 
perniciosos per al medi ambient 
i que són escassament coneguts 
per la major part de la pobla-
ció. És habitual sentir en els 
col·loquis, sobretot postvacaci-
onals, amb un deix de sincera 
enveja, comentaris sobre la 
grandiositat de les xarxes d’au-
topistes del centre d’Europa, o 
sobre el que escurça el temps tal 
o qual autovia.
No obstant això, les obres 
d’infraestructura, lligades 
suposadament al “progrés”, 
com agrada presentar-les a les 
diferents administracions, ama-
guen importants danys al medi 
natural, a la fauna i a la flora. I és 
que no estem parlant de petites 
empreses, sinó de vertaderes 
obres faraòniques.
En concret, el Pla Director 
d’Infraestructures (PDI) que 
en el seu dia es va aprovar per 

al període 1993-2007, preveia 
un cost de 13,8 bilions de pes-
setes, dels quals 10 s’invertirien 
en carreteres: 4 autopistes i 24 
autovies, que sumaven un total 
de 5.000 quilòmetres. No hi ha 
dubte que hauran causat, i cau-
saran, un important impacte en 
la fauna, en la flora, en la vege-
tació, en el sòl, en el patrimoni 
històric-artístic, en el paisatge i, 
evidentment, en la població.
Endinsant-nos més en el tema 
quant a les alteracions que les 
carreteres causen en la flora i 
l’entorn circumdant, destaquen 
el de la formació de terraplens, 
amb la consegüent eliminació 
de la massa vegetal. Aquesta 
alteració afavoreix l’erosió de 
les noves faldes artificials, atès 
que aquestes solen tenir una 
inclinació superior a la natural. 
La construcció de carreteres i 
autovies també pot alterar el 
balanç hídric de les micro-con-
ques afectades, amb risc major 
de dessecació de pous i fonts.
Quant a la fauna, és evident que 
aquestes enormes i llargues cica-

trius en el terreny -que originen 
el que s’ha vingut a denominar 
“efecte frontera”- constitueixen 
una seriosa barrera per a molts 
tipus d’animals, ja que limiten 
extraordinàriament els seus 
hàbits i llibertat de moviments. 
En el cas de les autopistes, 
el tancament de les quals és 
total, aquest “efecte barrera” 
funciona quasi al 100% i en el 
cas de les autovies i carreteres 
on hi ha la possibilitat de pas 
per a tot tipus d’animals, molts 
d’aquests són atropellats en 
intentar creuar-les.
I, per suposat, no s’han d’obli-
dar les activitats relacionades 
amb el viatge per carretera: 
olis dels automòbils, deixalles 
que es llencen a les cunetes, 
soroll ensordidor, contamina-
ció atmosfèrica del medi, etc.
Encara que pugui semblar el 
contrari, no estem parlant de 
tornar a les carretes. Es tracta 
simplement de limitar algunes 
de les conseqüències del que 
a molts els agrada anomenar 
“progrés”.
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Què és la migranya?
CARMEN JIMÉNEZ, MIGUEL QUESADA, RAFA RAMOS. CONSULTORI MÈDIC

Migranya o jaqueca són dos termes 
idèntics que defineixen un tipus de mal 
de cap que es caracteritza per crisi de 
dolor (generalment en una o en les dues 
sienes) d’entre 4 i 72 hores de durada i, en 
general de caràcter invalidant, és a dir, 
que la persona es veu obligada a aban-
donar la seva activitat habitual o com a 
mínim limitar-la, mentre dura el mal. 
Se sol acompanyar de nàusees, vòmits, 
hipersensibilitat o malestar (molèstia o 
incomoditat) amb la llum i els sorolls.

La major part dels migranyosos recorden o saben 
de parents en el seu arbre genealògic (avis, pares, 
germans, tiets, etc.) que pateixen o han patit migra-
nya. En general, la migranya comença abans dels 30 
anys i constitueix una característica de la persona 
(com ho poden ser també l’afició pel cinema, o el 
caràcter alegre); a causa d’això haurà de conviure 
amb ella durant gran part de la seva vida. Això 
indica que, avui per avui, no té tractament que la 
faci desaparèixer, és a dir, que la curi, encara que 
sí que hi ha tractament per controlar-la.

Quines són les seves 
causes?
La causa exacta de la migranya és desconeguda, 
encara que en aquests darrers anys s’ha avan-
çat força en les investigacions al respecte i, per 
exemple, s’ha pogut localitzar la part del cervell 
on es produeixen els canvis que desemboquen en 
una crisi de jaqueca. Simplificant, podem dir que 
aquests canvis tenen com a conseqüència la infla-
mació i dilatació de determinades artèries cerebrals 
que serien les causants del mal. Moltes vegades 
el procés s’inicia per la presència de determinats 
estímuls pels quals aquesta persona és sensible; en 
aquest sentit es pot dir que hi ha una gran varietat 
de situacions que són capaces de desencadenar 
una crisi de migranya en moltes persones, algunes 
d’elles són:

• Àrea afectiva: estrès, angoixa, conflictes o 
altres circumstàncies que produeixen males-
tar.

• Estímuls: olors intensos, fum, tabac, llum 
brillant, canvis de temperatura.

• Àrea ginecològica: menstruació, anticoncep-
tius, teràpia amb estrògens.

• Son: massa, insuficient o interromput.

• Aliments: formatge curat, derivats làctics, 
sucs de cítrics, xocolata, salsitxes, fumats, 
menjar xinès, edulcorants, nous, patates 
“xips”.

• Begudes: alcohòliques (vi i licors sobretot), 
amb cafeïna.

Com prevenir les crisis 
de migranya?
Per prevenir episodis de jaqueca provi a seguir les 
següents recomanacions:

• Identifiqui el factor, o factors, que li provo-
quen els atacs (els episodis) de migranya, o que 
els agreugen. D’aquesta manera sempre podrà 
manejar-se millor amb aquesta malaltia.

• Procuri evitar situacions que produeixen 
estrès, en la mesura del possible.

• No dormi ni de més ni de menys els caps de 
setmana.
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• Faci els àpats a la mateixa hora i en quantitats 
similars.

• Eviti aliments i begudes que alguna vegada li 
hagin provocat un atac de migranya.

• Eviti els llocs sorollosos o d’olors pene-
trants.

Quin tractament?
Els tractaments de què disposem actualment per 
tractar la migranya són de dos tipus:
El simptomàtic (és a dir, per quan apareix el mal 
de cap), i el preventiu, que s’indica en aquells 
casos de migranya complicats, o quan es pateixen 
més de 3 crisis al mes. Per aquestes i altres raons 
és important que ompli un imprès com el que 
presentem tot seguit, que anomenarem calendari 
de cefalees, i que el porti en cada visita que faci 
al seu metge per d’aquesta manera poder decidir 
(vostè i el seu metge) el tractament més convenient 
al seu cas.

Tractament simptomàtic
Per al tractament simptomàtic dels seus episodis 
de migranya disposem dels següents fàrmacs:

1.  Analgèsics simples o calmants (àcid acetilsali-
cílic o paracetamol): Malgrat ser poc efectius 
s’utilitzen molt, sols o en les diferents combi-
nacions que existeixen al mercat. No s’ha de 
recórrer a aquest tipus de medicaments ja que, a 
part de la seva baixa efectivitat, poden provocar 
una important complicació de la migranya: la 
cefalea crònica diària, quadre que consisteix 
en una transformació de la migranya (fenomen 
episòdic) en un mal de cap de presència diària 
o quasi diària.

2.  Antiinflamatoris (tipus diclofenacoo o napro-
xeno): S’usen en les crisis poc intenses. Pre-
senten el problema dels efectes indesitjables, 
sobretot a nivell d’estómac (per exemple, 

gastritis o llaga).

3.  Ergòtics: Molt utilitzats en associació amb els 
analgèsics simples. Les persones que utilitzin 
aquests medicaments haurien de ser alertades 
de què consultin amb el seu metge en cas 
d’aparició d’entumiment, formigueig, fredor, 
debilitat o rampes musculars persistents en 
membres inferiors. Per altra part, a l’igual que 
els analgèsics simples, poden desencadenar la 
transformació de la migranya en cefalea crò-
nica diària.

4.  Triptanes: Són els fàrmacs específics per 
tractar la migranya, de molt recent aparició, 
i constitueixen la primera opció en la majoria 
dels episodis de migranya amb mal intens.

Tractament preventiu
El tractament preventiu, quan és necessari, es fa, 
en general, amb algun dels fàrmacs dels grups 
següents:

• Betabloquejants (tipus Propanolol o Sumial).

• Bloquejadors dels canals del calci (tipus fluna-
rizina, Sibelium o Flurpax).

• Fàrmacs que actuen sobre el sistema renina-
angiotensina-aldosterona (lisinopril i candesar-
tán).

Conclusió
De tot el que s’ha dit, es desprèn que és molt 
important que: ÚNICAMENT PRENGUI ELS 
MEDICAMENTS RECEPTATS PEL SEU 
METGE, tal i com li hagi indicat, i que eviti la 
ingesta de qualsevol altre tipus de fàrmac per 
tractar les crisis de migranya.
De la mateixa manera, és recomanable que per 
qualsevol dubte que li sorgeixi amb la seva malal-
tia o amb els medicaments que pren, CONSULTI 
AMB EL SEU METGE, no per res vostè i ell són 
els que més saben del seu procés.

CALENDARI DE CEFALEES

 Data Horari inici Símptomes Medicaments Dosis Hora
      finalització
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Si des de casa visualitzo 
un país com Polònia, 
aquest se m’apareix de 
color groc. Tampoc no sé 
ben bé el perquè, potser 
pels seus camps, o per la 
seva olor que em trans-
met un perfum groc, o 
pels rostres i la pell dels 
polonesos, fins i tot els 
de cabell castany. A mi 
el groc em dóna calma, 
com un immens gira-sol 
gegant.

La meva primera visita a 
Polònia va ser enmig d’un 
viatge per alguns dels països 
de l’est. Venia de Praga, vaig 
visitar Polònia per anar a través 
de Bielorússia fins a Lituània i 
d’allà fins a Sant Petersburg.
Parlaré primer de Varsòvia: 
una ciutat clarament d’aspecte 
soviètic, amb edificis grisos 
increïblement alts, llargues 
avingudes i, sobretot, el casc 
antic. Reconec que era preci-
osa, no apta per aturar-te en un 
dels petits restaurants situats 
a la plaça d’aspecte pictòric, 
irreal. Eren força cars, ja que 
certament volia tastar la cuina 
del país, però aquell no va ser 
pas el dia. A Varsòvia hi vaig 
arribar de dia, cercant un hotel 
més aviat en format alberg, que 
en realitat no existia. Aquelles 
coses que passen de vegades 
quan vas de viatge i portes les 
coses ben programades. Així, 
amb una maleta que pesava 
massa per la meva poc tre-
ballada musculatura, em vaig 
trobar enmig d’una d’aquelles 
avingudes, veient com els 
taxistes, en veure’m amb aire 

Polònia
Un país per viure-hi

PERE VILÀ I BARCELÓ

de perdut, només feien el pos-
sible per allunyar-se. Fins i tot 
n’hi va haver un que en aturar-
se i demanar-li amb el mapa 
a la mà, per l’hotel imaginari 
que jo buscava, sense donar 
més explicació ni pronunciar 
paraula, va tornar al seu taxi i 
se’n va anar.
Quan m’estava rumiant d’entrar 
en un hotel de quatre estrelles, 
ja que els tres hotels als quals 
vaig anar no quedaven habita-
cions per un coi de convenció, 
vaig trobar un hotel vell, un 
edifici enorme anomenat hotel 
Polònia, amb unes habitacions 
diminutes sense bany ni dutxa 
on gairebé només d’obrir la 
porta ja queies a sobre el llit. 
Era el que buscava.
Més enllà del fet de visitar la 
ciutat i caminar-la de dalt a baix 
sentint-la sota els peus, lluny 
de referències turístiques, el 
que volia era anar sense rumb 
i assaborir els racons que es 
troben per casualitat, un dels 
meus objectius era la ruta del 
silenci. Dos dies abans venia 
de Cracòvia i de passejar-me 
pels carrers ara apagats d’un 
infern anomenat Auschwitz. A 
Varsòvia hi podia experimen-
tar un altre aspecte d’aquella 
monstruositat. Més subtil, més 
amagat, ja que la ciutat va ser 
pràcticament arrasada durant 
la segona guerra mundial. Les 
sensacions que es tenen davant 
d’un tros de trenta o quaranta 
metres de l’antic mur del gueto 
són indescriptibles. Aquests 
pocs trossos del mur són una 
part del que s’anomena la ruta 
del silenci, un pelegrinatge de 
reflexions que hom es guarda 
per si mateix, a través del que 
queda representatiu del que va 

passar, fins i tot a través de la 
imaginació, quan et passeges 
pel carrer principal de la vella 
Varsòvia, un carrer on no hi ha 
més que el paviment i les vies 
gastades del tramvia. El que 
queda de la rebel·lió del gueto 
de Varsòvia, el mur on cente-
nars d’homes i dones van ser 
afusellats, etc.
Un any després d’aquest viatge 
vaig tornar a Polònia. Hi tenia 
una amiga polonesa que es deia 
Maja, es pronuncia Maia i no 
té res a veure amb la famosa 
abella. Vaig estar primer a Cra-
còvia, en un pis que compartia 
amb una amiga seva en aquells 
moments fora de la ciutat. Cra-
còvia és la millor ciutat que he 
trepitjat. És possible que en 
una altra vida jo hagués estat 
polonès, aquesta seria l’única 
explicació al fet de sentir que 
estava a casa, de conèixer aque-
lla ciutat, la seva gent i, fins i 
tot, l’idioma, malgrat saber-ne 
tan sols quatre coses.
El gueto no ha canviat massa 
des de la segona guerra mundial. 
Ara és ple de Sinagogues, del 
famós restaurant hebreu Ariel, 
de mercats a l’aire lliure i patis 
interiors, petits carrers encanta-
dors que Spielberg va utilitzar a 
la Llista de Schindler.
En aquesta segona ocasió vaig 
estar deu dies a Polònia. Cinc 
d’aquests dies a Cracòvia. Era 
el mes de juliol. Solia anar a la 
plaça del mercat, un preciós 
mercat cobert ple d’objectes 
típics i enormement turístic, 
però sense arribar a aquella 
estranya prostitució pel turisme 
que se sent a Praga. Al voltant 
del mercat, artistes locals vénen 
els seus dibuixos i pintures 
a preu màxim. I malgrat tot, 
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barats. En vaig portar un per 
a la meva mare. Cada dia hi 
havia actuacions musicals, 
espectacles de teatre, mims, 
monòlegs, acròbates, etc. Tor-
nava tardíssim a l’hotel, un 
immens edifici d’habitacions a 
bon preu especial per a estudi-
ants. Algunes d’elles amb cuina 
a dins.
També vaig estar un parell de 
dies a Chestchowa, la ciutat 
on vivien els pares de la Maja 
Maja. Una gent encantadora. 
La seva germana estudiava a 
Katowice, una ciutat industrial 
amb no massa encant. Chestoc-
howa té com a característica ser 
la ciutat dels grans discursos del 
papa Karol Woitila (pronunciat 
Voitiua). I una catedral que 
al mateix temps és punt de 
pelegrinatge al més pur estil 
de Lourdes. Un cop al dia des-
cobreixen un bellíssima icona 
d’una verge, amb música de 
trompeta mentre la gent s’age-
nolla i els turistes poc creients 
metrallen amb les seves càme-
res de fotos.
Una altra ciutat que vaig conèi-
xer bé va ser Wroclaw, una 
petita ciutat preciosa, amb una 
plaça central que no tenia res 
d’envejar a la de Varsòvia. En 
recordo amb especial estimació 
els jardins botànics, als quals 
anava a les tardes a escriure 
una estona. Vaig estar a casa de 
l’amiga de la Maja, una noia 

guapíssima que es deia Júlia. 
Vivia en una casa immensa, 
en un barri una mica apartat 
de la ciutat, un barri més aviat 
ric. La sorpresa va arribar a la 
nit. Grapats de mosquits em 
miraven com un gran banquet 
mediterrani. Em vaig plantar 
al mig de l’habitació i en vaig 
matar cinquanta-tres agafant-
los al vol o esclafant-los contra 
les parets de blanc immaculat. 
Tot un record. 
Vaig tornar a Cracòvia, on 
m’hi vaig estar fins al dia de 
marxar. Passejava pels carrers, 
comprava menjar del país com 
si n’hagués menjat tota la vida, 
assistia als espectacles, als focs 
artificials que es van fer prop 
del meu hotel, anava al cine, 
descobria estranyes botigues, 
comprava música, deambulava 
per l’interior de la catedral, pas-
sejava pels jardins del castell de 
Wawel. Em sentia com a casa.
Per un capítol a part he deixat 
la visita a Oswiecim, un poble 
situat a seixanta quilòmetres de 
Cracòvia, també conegut pel 
nom alemany d’Auschwitz. 
Sovint he sentit qui diu que 
aquests llocs haurien d’estar 
tancats, destruïts i que és grotesc 
que es visitin com un parc temà-
tic. Deuen ser gent avergonyits 
de si mateixos com a persones 
humanes. És el que se sent al 
temps que una forta punxada 
al cor de l’ànima passejant pels 

carrers d’aquell camp d’exter-
mini. El museu dels horrors, 
amb tones de cabells de dona, 
pilons d’ulleres, sabates, dents, 
no és pas menys impactant que 
les habitacions buides dels 
blocs on l’ombra del que un 
dia havien estat homes es pre-
guntaven a quin moment del 
dia els arribaria la mort. Una 
mort que viu allà, que respira 
al teu costat, que et mira quan 
observes el mur de les execuci-
ons, quan entres al crematori, 
la cambra de gas on van fer 
la primera prova de cyclon 
B, la forca, les filferrades que 
voregen el camp. Els barracots 
del camp veí de Birkenau, les 
lliteres, les latrines, l’horror 
en estat físic, una visió massa 
devastadora per a aquells que 
prefereixen girar l’esquena o 
assimilar com a característica 
l’odi que corre per les venes 
de tots els homes. El trist és 
que no va servir per res, mal-
grat les escoles que visiten el 
camp, moltes d’elles alema-
nyes, la història es repeteix una 
vegada i una altra. Vaig sortir 
d’Auschwitz marejat. Vaig 
tornar a l’hotel i vaig trucar a 
casa. Em venien les llàgrimes 
als ulls quan intentava explicar 
el que havia vist.
Això és Polònia per mi, una 
casa imaginària, un país pre-
ciós, amb gent amable i bon 
menjar. Tinc unes ganes enor-
mes de tornar-hi, passejar-hi, 
visitar el que encara no he vist, 
com les famoses mines de sal de 
Wieliscka, menjar amb la meva 
xicota al restaurant polonès al 
qual em va portar la Maja, jeure 
a l’herba contemplant els focs 
artificials, i relaxar-me amb 
aquell groc imaginari que em 
transmet aquest país.

Praga.



Revista de Vilablareix   Any V - Abril 2004 - 39

Programa

Festa Major de Vilablareix
Divendres 7 de maig       
A les 10 del vespre, a la sala d’actes de l’Ajuntament

Teatre "L'amor venia en taxi", pel grup L’olla 
dels Maiquiets.

Diumenge 9 de maig
Matí

Trobada de motos antigues.
A les 2 de la tarda

Arrossada popular
A 2/4 de 5 de la tarda, a la plaça del  Perelló

Audició de sardanes a càrrec de la cobla Vila 
de Cassà.
A continuació, a la plaça del Perelló

Havaneres amb el grup Peix Fregit. Hi haurà 
cremat per a tothom.
Durant les activitats d’aquesta tarda es farà la 
votació popular per escollir l’hereu i la pubilla 
d’aquest any. A la mitja part de les havaneres es 
donaran els resultats i es farà la presentació.

Dijous 13 de maig       
A 2/4 de 9 del vespre, a can Ballí

Inauguració de l’exposició d’art.

Divendres 14 de maig
A 2/4 de nou del vespre, a la plaça del Perelló

Pregó d’inauguració de la Festa Major. Hi haurà 
refrigeri per a tothom.
A 11 de la nit, al pavelló poliesportiu

Nit de Festa amb The Country Revival Farmers.
A continuació

Sessió de DJ's amb Hot 101 i Sergio Patricio (La 
Terraza)

Dissabte 15 de maig
Durant tot el dia, al Carrer Marroc

Trobada i exposició de tractors antics.
A les 10 del matí, a la Plaça del Perelló

XVI Concurs infantil de dibuix lliure.
De 10 a 1 del matí

Concurs de flors i plantes. Presentació de plan-
tes i flors.
A la 1 de la tarda

Repic de campanes.
A les 3 de la tarda, al pavelló poliesportiu

XVI Campionat de botifarra.

A les 4 de la tarda, a la sala polivalent del pavelló

II Torneig popular de tennis taula. Inscripcions 
al pavelló, fins mitja hora abans.
A 2/4 de 6 de la tarda, inici a la plaça de l’Ajuntament

Passeig pel poble i animació infantil a càrrec 
del grup Pepsicolen. Hi haurà xocolatada per 
a tothom.
A continuació

Repartiment dels premis del Concurs de 
dibuix.
A 2/4 de 9  del vespre, a la sala d’actes de l’Ajuntament

Teatre "L'amor venia en taxi", pel grup L’olla 
dels Maiquiets.
A les 11 de la nit, al pavelló poliesportiu

Ball amb La Girasol Orquestra i Hotel Cocham-
bre.

Diumenge 18 de maig
A les 9 del matí, als carrers del polígon -Raset, Güell i Pont 
d’en Canals-

VIII Cursa ciclista “Trofeu Vilablareix”. Cursa 
puntuable per: Copa Girona 2003, Copa Cata-
lana cadets i Challenge Països Catalans.
A 2/4 de 12 del matí

Ofici solemne
A continuació

Concert, amb la Capella Polifònica de Girona.
A les 5 de la tarda, a la plaça del Perelló

Sardanes, a càrrec de La Principal de la Bisbal.
A continuació, al pavelló poliesportiu

Concert i tot seguit ball de fi de festa amb La 
Principal de la Bisbal.
Abans de començar el ball es repartiran els 
premis del concurs de  flors i plantes i exhibició 
de ball a càrrec de Laura. 

Concurs de flors i 
plantes

Tots els veïns i veïnes que vulguin participar 
a l’exposició i concurs de flors i plantes, les 
podran portar a can Ballí, el dissabte de 10 
a 1 del matí, on s’exposaran.


