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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 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).

Horaris del consultori mèdic

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

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

 Extraccions De 9 a 10h  - - - De 9 a 10h 
  (cita prèvia: Tel.972 40 55 33)    (cita prèvia: Tel.972 40 55 33) 
 Pediatria - De 9 a 14h De 11 a 13h De 10'30 a 14h -

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

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

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, dilluns, dimecres i divendres de 8’30 a 11h. Bescanó, diàriament de 11’45 a 14h.
Urgències: Dimarts, dimecres i dijous, de 9 a 13’30h: 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.
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EL CONSELL DE REDACCIÓ

uan aquest número arribi a les nostres llars serem 
en els primers dies de l’estiu  astronòmic, encara 
que estem patint la calor i la xafogor des de principi 
de mes.
Haurem passat el solstici d’estiu, que és quan la 
Terra en la seva òrbita al voltant del Sol, es troba 
en el punt més allunyat. Estem en la nit més curta 
i el dia més llarg.
Amb l’estiu, a part de poder-nos remullar a la 
nostra piscina municipal, s’organitzen diferents 
activitats, en les quals la participació és diversa.
La revetlla de Sant Joan és la primera d’aquestes 
activitats. Aquest dia s’aprofita per omplir la 
foguera amb trastos, que moltes vegades no sabem 
on emplaçar. Revetlla on petits i grans aprofiten 
per llançar petards, coets o altres instruments  
pirotècnics.
Durant tot el mes de juliol, els nens i nenes parti-
cipen amb molta il·lusió a les activitats preparades 
en el Casal d’estiu.
I per últim, tenim els dijous a la fresca, on podem 
passar una bona estona veient la projecció d’en-
tretingudes pel·lícules, escoltant havaneres o bé 
ballant una audició de sardanes.
Encara que la pregunta que ens podríem fer és: 
per què s’omple la plaça per al cinema i, en canvi, 
ens costa més apropar-nos a escoltar les havaneres 
i les sardanes?
Amb l’estiu arriba també el perill dels incendis. 
Estem en una regió mediterània, en la que s’asso-
leixen temperatures molt elevades i l’estiu és llarg. 
Els incendis són la gran plaga dels nostres temps. 
Boscos plens de vegetació, necessaris pel medi 
ambient, desapareixen en poques hors, víctimes 
del fo. Cal, per tant, prendre totes les mesures pos-
sibles per evitar els incendis forestals. Tirar una 
cigarreta sense apagar per la finestra del cotxe pot 
causar grans destrosses. I no diem el perill de fer 
focs prop del bosc. Qualsevol mesura que pren-
guem és poca per evitar desgràcies que necessiten 
molts i molts grans per recuperar-se.

El Consell de Redacció us desitja un bon estiu i 
unes millors vacances.

Q
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Resum dels plens i juntes de govern local
celebrats entre abril i juny de 2004

Informació municipal

Plens
Sessió ordinària de l’11 de maig
Es dóna compte dels acords de la Junta de Govern 
Local de 17 de febrer de 2004, de la contractació 
d’Esther M. Moreno Leyva com a bibliotecària, 
i de la Junta de Govern Local del 16 de març de 
2004, de la contractació de Laura Ruiz Sánchez 
com a auxiliar administrativa per al consultori 
municipal.

S’aprova per unanimitat:

- Una modificació de la relació de llocs de treball 
de l’Ajuntament de Vilablareix, en el sentit 
d’incorporar el lloc que es detalla a continuació 
reservat a personal laboral a temps parcial: ope-
rari de neteja de la via pública/adscrit al servei 
de brigada municipal.

- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el con-
tracte d’obra “Adequació d’un aparcament a la 
Carretera de Santa Coloma (xamfrà c/ Camós-c/ 
Montnegre)” a l’empresa Àrids Vilanna SL, pel 
preu de 88.953’13 €, amb un termini d’execu-
ció de dos mesos, amb el compromís d’assumir 
íntegrament l’enjardinament de l’aparcament, 
juntament amb els suggeriments de millora 
d’obra, amb subjecció al plec de clàusules admi-
nistratives particulars, el plec de prescripcions 
tècniques i la memòria valorada i aprovada.

- La declaració institucional sobre els 25 anys 
d’ajuntaments democràtics.

- L’adhesió de l’Ajuntament de Vilablareix al 
manifest “Volem un domini .CAT per a la nostra 
llengua i cultura”, de l’Associació PuntCAT.

- L’adhesió de l’Ajuntament i donar suport ins-
titucional al col·lectiu format per persones i 
entitats de diferents afiliacions i sensibilitats 
que s’anomena “Col·lectiu per a la correcció 
del desequilibri”, que impulsa una campanya 
de reducció del dèficit fiscal de Catalunya amb 
l’Estat espanyol.

- L’expedient de contractació i el plec de condi-
cions administratives i tècniques del concurs 
d’idees per a la construcció de la Llar d’Infants 
municipal i aprovar la despesa amb càrrec a la 
partida 227.06 del vigent pressupost.

- La moció presentada pel grup municipal del PSC, 
en què l’Ajuntament de Vilablareix defineixi 

postura a favor de fomentar l’avenç de l’ús social 
del català en el àmbit de competències del seu 
municipi respecte a l’etiquetatge en català i que 
a l’Ajuntament de Vilablareix es consumeixin 
preferentment tot tipus de productes etiquetats 
en català en els actes institucionals com així 
també en el consum intern diari.

No s’aprova, amb el vots en contra del grup muni-
cipal d’ERC, l’abstenció de CiU i els vots a favor 
del PSC, la moció presentada per aquest darrer 
grup municipal sobre la revisió del Pla d’Ordena-
ció Urbanística de Vilablareix.

En el mateix Ple es van escollir als membres de les 
meses electorals per a les eleccions al Parlament 
Europeu del 13 de juny de 2004. 

Juntes de Govern Local
Sessió del 6 d’abril
S’acorda:

- Acceptar la subvenció de la Diputació de Girona 
(Àrea d’Ensenyament i Cultura) per a l’organit-
zació del Pessebre vivent, per import de 600 €.

- Aprovar la inclusió de l’Ajuntament de 
Vilablareix en la convocatòria de l’exercici 
2004 per a la concessió de subvencions per a 
la contractació de treballadors desocupats per 
realitzar les obres i serveis d’interès general i 
social que preveu l’Ordre de 28 de gener de 
2002, modificada per l’Ordre de 20 de maig de 
2003 i per l’Ordre de 9 de febrer de 2004.

- Aprovar el conveni de col·laboració econòmica 
entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament 
de Vilablareix per al finançament del projecte 
d’obres d’adequació d’un aparcament a la car-
retera de Santa Coloma. L’aportació de la Dipu-
tació de Girona es concreta en una subvenció 
de 54.000 €, que es rebran en dues anualitats de 
27.000 € els anys 2004 i 2005.

- Aprovar la liquidació corresponent  a l’exercici 
2003, la qual es xifra en un 1’5% de la factu-
ració bruta obtinguda per Fecsa-Endesa per 
subministrament d’energia elèctrica, que es de 
800.329’89 € i que dóna lloc a la quantitat de 
12.004’95 €.

- Sol·licitar a l’Àrea de sostenibilitat i noves 
tecnologies de la Diputació de Girona una sub-
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venció per import de 3.000 € per fer front a les 
despeses de programació al municipi de cursos 
de formació d’informàtica.

- Sol·licitar a la Diputació de Girona (Àrea de 
sostenibilitat i noves tecnologies) una subven-
ció per a la instal·lació al municipi d’un pannell 
informatiu, la instal·lació de la xarxa informàtica 
i l’adquisició de hardware.

- Aprovar la contractació de l’entitat La Vola per 
realitzar una avaluació ambiental del Pla parcial 
Perelló-Can Pere Màrtir, així com l’estudi d’as-
sistència tècnica en qüestions relacionades amb 
la Llei 2/2002 d’Urbanisme (ocupació del sòl i 
conservació de la biodiversitat, qualitat paisat-
gística i verd urbà, mobilitat, cicle de l’aigua, 
qualitat de l’aire, acústica, residus, etc.). El 
pressupost tramès per l’entitat és d’un import 
de 8.010 €.

- Sol·licitar una subvenció al Departament d’In-
terior de la Generalitat de Catalunya per a l’ela-
boració, l’actualització i la implantació de plans 
de protecció civil.

- Sol·licitar a la Diputació de Girona (Cooperació 
Esportiva) una subvenció per a equipaments 
esportius.

- Aprovar les al·legacions al tràmit d’informació 
pública de l’Estudi informatiu i estudi d’impacte 
ambiental del projecte “Autovia A-2 del Nord-
est. Tram: Girona - Frontera Francesa. Clau: 
E1-GI-06. Província de Girona”, aprovat provi-
sionalment per la Direcció General de Carreteres 
en data 19 de febrer de 2004.

Sessió del 20 d’abril
S’acorda:

- Aprovar la relació de factures i despeses que 
sumen la quantitat de 35.196’562 €.

- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subven-
ció per tal d’assumir part dels costos de la 13a 
Setmana Cultural que s’organitza en el municipi 
del 17 al 25 d’abril de 2004.

- Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal 
del Gironès que organitza el Projecte xec servei 
amb la finalitat de promoure el Servei d’aten-
ció a domicili en el marc del Programa de nous 
filons d’ocupació del Departament de Treball de 
la Generalitat de Catalunya i dinamitzar l’ocu-
pació a la comarca.

- Sol·licitar al Consell Comarcal la quantitat 
següent de xecs servei: 1000 unitats de xec 
servei normal, 200 unitats de xec servei espe-
cials i 1000 díptics informatius.

- Acceptar l’ajuda econòmica concedida per la 
Diputació de Girona per al finançament de les 
obres d’adequació d’un aparcament a la carre-
tera de Santa Coloma, per import de 54.000 € en 
dues anualitats els anys 2004 i 2005.

- Aprovar el contracte de col·laboració científica 
entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament de 
Vilablareix per l’elaboració, implantació i actu-
alització posterior del pla d’emergència muni-
cipal per part del Departament d’Arquitectura i 
Enginyeria de la Construcció, sota la direcció del 
professor Rafel Reixach Corominas.

- Aprovar d’una manera definitiva la memòria 
valorada del projecte “Neteja i conservació de 
les lleres, exercici 2004”. 

- Sol·licitar a la Diputació de Girona (Coopera-
ció esportiva) una subvenció per a inversions 
en equipaments esportius. El pressupost per 
a les millores del pavelló poliesportiu és de 
16.867’61 €. 

Sessió del 4 de maig
S’acorda:

- L’acceptació de la subvenció en concepte de fons 
de subvencions de la Diputació de Girona, exer-
cici 2004, per import de 15.025 €, per a fer front 
a l’obra “Construcció magatzem municipal”.

- Nomenar interinament per a la cobertura del 
lloc de treball d’ajudant de ludotecària a temps 
parcial, pel termini de dos mesos a Eva Gutiér-
rez Camprubí, amb dret a percebre íntegrament 
les retribucions bàsiques, exclosos els triennis 
corresponents al grup en el qual estigui inclòs, 
el cos o escala en què ocupi la vacant i el 100% 
de les retribucions complementàries que corres-
ponguin al lloc de treball que ocupi. La jornada 
serà de 15 hores setmanals i l’horari serà el que 
té assignat al lloc de treball al qual s’incorpora 
l’interí.

- La contractació de Justino Martínez Fernández, 
de l’empresa Web viva, per realitzar els treballs 
d’allotjament i disseny de la pàgina web munici-
pal, mitjançant un contracte menor d’assistència 
i serveis. 
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- Sol·licitar al Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques de la Generalitat la inclusió 
de l’Ajuntament de Vilablareix en la convoca-
tòria de subvencions per finançar la redacció 
de plans especials urbanístics per a l’elaboració 
del catàleg de masies i cases rurals en sòl no 
urbanitzable.

- L’autorització a l’Associació Esportiva 
Vilablareix per la celebració de la XV Cursa 
Popular de Sant Roc, el 30 de maig. Comunicar 
que s’han fet les gestions oportunes per l’assis-
tència dels Mossos d’Esquadra i la Creu Roja. 
L’Ajuntament assumirà el cost de les samarretes 
que es lliurin als participants de la Cursa.

- Autoritzar a Antonio Cortés Heredia l’ús del 
pavelló poliesportiu el dia 5 de juny de 2004, 
previ abonament de la taxa corresponent per 
aprofitament privatiu de la instal·lació. Reque-
rir-lo per tal que, abans del dia 5 de juny, aporti 
a les oficines municipals l’assegurança de res-
ponsabilitat civil, d’acord amb el que disposa 
l’article 32 del Reglament d’utilització del 
pavelló poliesportiu, i assabentar-lo del contin-
gut de l’article 25 del Reglament en relació al 
manteniment i neteja de les instal·lacions.

Sessió del 18 de maig
S’acorda:

- Aprovar la relació de factures i despeses que 
sumen la quantitat de 57.599’20 €.

- Aprovar els padrons de contribuents de l’Impost 
sobre béns immobles, d’urbana i de rústica, de la 
taxa escombraries domiciliàries i de la taxa con-
servació del cementiri, corresponents a l’exer-
cici 2004, que pugen a les següents quantitats:

IBI urbana: 295.127’55 €

IBI rústica: 11.258’11 €

Taxa escombraries domiciliàries (que no disposen 
del servei d’abastament d’aigua potable): 8.360 €

Taxa conservació cementiri: 3.012 €

- Acceptar la subvenció de la Diputació de Girona 
(Cooperació Esportiva), destinada a l’adquisició 
i col·locació de tendals al pavelló poliesportiu.

- Aprovar la liquidació de la taxa per utilització 
privativa o aprofitament especial constituït en el 
sòl i vol de les vies públiques municipals a Auna 
Telecomunicaciones SA, 1r trimestre de 2004, la 

qual es xifra en un 1’5% de la facturació bruta 
obtinguda de 5.903’61 euros i per tant dóna lloc 
a la quantitat de 88’55 €.

- Aprovar el contracte de serveis amb l’entitat 
Centric per a les feines de desinsectació i des-
ratització al municipi, pel període d’un any i per 
import de 2.554’96 €.

- Reconèixer a favor de José Martos i Duran el 
dret a percebre de la Corporació, l’import de 
300 €, en relació al sinistre del dia 31 d’octu-
bre de 2003, i procedir a cobrar la part restant 
a través de la companyia d’assegurances de 
l’Ajuntament.

Sessió de l’1 de juny
S’acorda:

- Aprovar la 1a certificació i liquidació de l’obra 
“Arranjament del camí de la Madrana”, a favor 
de l’entitat Àrids Vilanna SL, per import de 
36.875’14 €.

- La contractació de Daniel Parramon Sánchez, a 
temps parcial, en qualitat d’escombriaire. 

- La contractació de Mònica Pradas Call i d’Albert 
Gironès i Rodríguez i Raül Galobardes Jaen, a 
temps parcial, en qualitat de socorristes de la 
piscina.

- El nomenament de Sílvia Quiñones i Ribas per 
ocupar la plaça de personal laboral d’adminis-
tratiu amb caràcter definitiu.

- Acceptar de la Diputació de Girona (Cooperació 
Municipal) una subvenció de 120.000 €, per a 
la construcció d’una Llar d’Infants.

ENRIC VILERT, 
vicepresident de la 
Diputació de Girona
El nostre alcalde, Enric Vilert, ha estat nome-
nat vicepresident de la  Diputació de Girona 
en substitució de Joan Puig, que fou elegit per 
al Congrés de Diputacions per part d’ERC. 
Estem segurs que farà una tasca ben positiva 
a favor de les comarques gironines i dels 
ajuntaments.
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La Festa Major d’enguany va 
encetar-la, el divendres 7 de 
maig,  el grup de teatre local 
L’Olla dels Maiquiets, que va 
fer una adaptació especial de 
l’obra “L’amor venia en taxi” 
amb motiu dels 10 anys del 
grup. La sala es va omplir de 
gom a gom.
El dissabte, com és tradicional, 
els quatre grups de funky, diri-
gits per l’Eva Sasanedas, van 
fer la seva exhibició. Pares, 
avis, veïns i amics hi van assis-
tir en gran nombre.

Balanç de la Festa Major de 
Vilablareix del 2004

J. MANEL PALLÀS I JULIÀ - REGIDOR DE CULTURA

L’audició de sardanes.

La cantada d’havaneres amb el grup Peix 
Fregit.

Concentrats per guanyar el Concurs de botifarra.

Tot fent cua per al Concurs de dibuix. 

Del diumenge cal destacar la 1a 
Trobada de motos antigues, que 
va aplegar trenta-nou motos i 
un 600, que es van exposar als 
afores del pavelló poliesportiu. 

Entre les motos exposades 
hi havia les mítiques BSA de 
l’any 1927 i Torrot de l’any 
1930. També hi havia motos de 
marques tan conegudes anys 

enrere com Guzzi Hispania, 
Ossa,  MV Augusta, Rovena, 
Sanglas, Morini, BMW, Bul-
taco, Montesa, Derbi, Rieju i 
una Vespa, així com una Lam-
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bretta amb sidecar.
A la tarda, a la plaça de l’Ajun-
tament, s’hi van fer dos actes 
ja tradicionals: l’audició de 
sardanes a càrrec de la cobla 
La Principal de Banyoles i la 
cantada d’havaneres amb el 
grup Peix Fregit.
Durant les sardanes, els assis-
tents van poder votar als joves 
que enguany fan 18 anys, en 
l’elecció de l’hereu i la pubi-
lla de Vilablareix del 2004. 
Van sortir elegits com hereu 

l’Albert Massó i com a pubilla 
la Meritxell Masó.
Per donar més relleu a la festa, 
vam tenir la col·laboració del 
Foment de Tradicions Cata-
lanes, amb la presència de la 
seva presidenta Pepi Rebull, 
acompanyada pel  tresorer-cap 
d’organització i el secretari de 
l’entitat, Josep M. Torrent i 
Ferran Costa, respectivament.
Tanmateix, van assistir a la festa 
la pubilla i l’hereu de les comar-
ques de Barcelona, aquest fadrí 

de Catalunya, i les pubilles de 
l’Alt Empordà i Roses, acom-
panyats en tot moment per l’al-
calde Enric Vilert, el regidor 
de Cultura J. Manel Pallàs, i la 
pubilla i l’hereu del 2003 Maria 
Ventura i Pere Boschdemont.
Els actes d’aquest diumenge 
van acabar amb una cantada 
d’havaneres a càrrec del grup 
Peix Fregit, en el decurs de la 
qual els membres del JAV, com 
cada any, van repartir cremat a 
tots els assistents. 

Primers classificats del Concurs de dibuix de la categoria de 4 a 6 
anys.

Primers classificats del Concurs de dibuix de la categoria de 7 a 9 
anys.

Primers classificats del Concurs de dibuix de la categoria de 10 a 
13 anys.

Primers classificats del Concurs de dibuix de la categoria de 0 a 3 
anys.

El grup d’animació Pepsicolen intentant fer una piràmide amb nens.
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D’altra banda, el dijous 20 de 
maig , a 2/4 de 9 del vespre, 
l’alcalde Enric Vilert va 
inaugurar l’exposició d’art 
(pintura, escultura, bonsais, 
pachword,...) un acte que va 
comptar amb l’assistència dels 
artistes, familiars, amics i altres 
persones que van omplir la sala 
de dalt de Can Ballí.
En aquesta mostra van exposar-
se obres dels següents artistes:

- Pintura: Marina Álvarez, 
Àngels Cabarrocas, Caín 
(Santi Gallemí), Xesca 
Carbó, Rosa Chavero, Isaac 
d’Aiguaviva, Marc Fons-
deviela, Ivonne González, 
Isabel Reyes, Ramona Roura, 
Sílvia Vilagran.

- Escultura: Isaac d’Aiguaviva 
i Rafel Planella.

- Bonsais: Josep Poch i col-
laboradors.

- Punt de creu: Lurdes Ber-
mudo, Pilar Egea, Rosa 
Marcó, Remedios Robledo, 
Teresa Romero.

- Pachword: Angelina Parra-
món i alumnes del curset de 
pachword.

- Col·lecció de culleres: Pilar 
Cornellà. 

En acabar la inauguració de 
l’exposició, els/les alumnes de 

Els Pepsicolen saludant als participants del Concurs de botifarra.

El grup Pepsicolen en arribar a la plaça de l’Ajuntament. Inauguració de l’exposició d’art.

Exposició de bonsais.  Les culleres de la Pilar Cornellà i quadres 
de punt de creu.

El centre de la Lurdes Bermúdez i els seus 
quadres de punt de creu.
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country i salsa van fer una exhi-
bició al pavelló poliesportiu de 
Vilablareix.
El divendres 14 de maig, a 2/4 
de 9 del vespre, va tenir lloc el 
tradicional pregó. Aquest any 
ens va acompanyar l’escrip-
tora i diputada al Parlament de 
Catalunya M. Teresa Roca. 
L’endemà al matí, amb un 
rècord de 98 participants, es 
va celebrar el XVI Concurs 
infantil de dibuix lliure. Donat 

Escultura d’en Rafel Planella. La dona serp d’en Caín (Santi Gallemí), a 
l’exposició d’art.

Exposició de pachword a Can Gri.

Exhibició de country.

L’alcalde Enric Vilert dóna una torratxa a 
la M. Mercè Roca.

Concert interpretat per la Capella Polifònica de Girona. Sardanes a la plaça de l’Ajuntament a càrrec de La Principal de la 
Bisbal.

L’elecció de l’Hereu i la Pubilla del 2004.
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el número de participants i el 
nivell exhibit a la categoria 
dels més grans es van concedir 
dos accèssits. Els premiats a les 
diferents categories van ser els 
següents:

D’11 a 14 anys
1r Marc Sánchez
2n Laura Pinilla
3r Sandra Garcia
Accèssits: Enya Pérez i Aida 
González
De 7 a 10 anys
1r Aida Pérez

2n Eloi Martí
3r Cristina Amorós
De 4 a 6 anys
1r Raül Moreno
2n Arnau Vilaró
3r Albert López Antequera
De 0 a 3 anys
Carles Machado, David Cuyás 
i Paula Serra

El mateix dissabte, a la tarda, 
es va celebrar al pavelló poli-
esportiu el XVI Campionat de 
botifarra.
El mateix dia, a la sala poliva-

lent del pavelló poliesportiu, 
es va disputar el II torneig de 
tennis taula, que va comptar 
amb 42 participant inscrits en 
les diferents categories.
Simultàniament, pels carrers 
del poble, amb un seguit de 
mainada i gent gran, comen-
çava el seu espectacle d’anima-
ció infantil el grup Pepsicolen. 
Acabat l’espectacle es van 
repartir els premis del concurs 
de dibuix i per finalitzar la 
vetllada el JAV havia preparat 
xocolatada per a tothom.

Concert de Festa Major interpretat per La Principal de la Bisbal. Guanyadores del Concurs de flors.

Guanyadors del Concurs de plantes. Exhibició de balls de saló a càrrec de Laura Chaparro i Narcís Semi.

Els motoristes comencen la ruta, acompanyats del 600.
L’exposició de motos antigues i l’Enric Guerrero, col·laborador en 

l’organització de l’acte.
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Una escena de l’obra “L’amor venia en taxi”, representada pel grup 
local L’Olla dels Maiquiets.

El grup de fanky dels més grans.

El grup de funfy dels mitjans. L’altre grup de funky dels mitjans.

El grup de funky dels més petits acompanyats pels altres grups.

Tots els grups de funky participants a l’exhibició amb l’Eva Sadanedas.

El diumenge 16 de maig a 
la tarda, desprès de les tres 
sardanes de la plaça, la cobla 
orquestra La Principal de la 
Bisbal va interpretar el concert 
i va amenitzar el ball de fi de 
festa, al pavelló poliesportiu.
A la mitja part que hi va haver 
entre el concert i el ball, es van 
repartir els premis del Concurs 

de flors, plantes i centres i la 
vilablaretenca Laura Chaparro, 
amb el seu company de ball 
Narcís Semi, de Serinyà, van 
oferir als assistents una exhi-
bició de balls de saló, que van 
ser presentats pel seu professor 
Víctor Buenavida.
Els guanyadors de les diferents 
categories del Concurs de 

flors, plantes i centres van ser 
els següents:

- FLORS: 1r Joaquim Andreu 
i 2n Albert Romero.

- PLANTES: 1r Leonor Botó, 
2n Carles Turró i 3r Família 
Riuró.

- CENTRES: Lurdes 
Bermudo.
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La participació als actes de la 
Setmana Cultural va ser glo-
balment fluixa, ja que mentre 
les activitats per a la mainada 
tenien una bona acollida, en les 
programades per als adults fou 
escassa.
Després de l’èxit obtingut l’any 
passat no solament en el poble 
sinó també en altres teatres de 
les nostres comarques, el grup 
local L’Olla dels Maiquiets va 
obrir la programació amb la 
reposició del muntatge de l’obra 

Balanç de la Setmana 
Cultural del 2004

J. MANEL PALLÀS I JULIÀ - REGIDOR DE CULTURA

“El Déu”, de Woody Allen.
A la caminada popular es va fer 
un recorregut d’uns 9 quilòme-
tres pels camins del poble.
No solament els nens i nenes 
del poble sinó també algunes 

mares es van apropar a la ludo-
teca “Les Orenetes” per gaudir 
del conte explicat per una actriu 
del grup de teatre El Galliner. 
També a la ludoteca, els par-
ticipants al taller de plàstica 

varen passar una bona estona 
entretinguts amb la M. Àngels 
Vinyoles.
La diada de Sant Jordi, l’aula 
municipal de teatre, dirigida 
per la M. Àngels Vilalta, va 

Xerrada sobre compostatge a càrrec 
d’Albert Piqué.

L’hora del conte a la ludoteca “Les orenetes”.

Una escena de l’obra “El bosc encantat”.

Els petits actors repartint roses als assistents.

El grup infantil de teatre que ha interpretat “El bosc encantat”.Imitant la Pink.
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representar “El bosc encan-
tat”. Acabada l’obra, els petits 
actors i actrius repartiren entre 
els assistents roses, moltes de 
les quals van tornar a l’escenari 
després de l’actuació de dife-
rents imitadors de cantants de 
moda com David Civera,...
El dissabte al pavelló es va 
tornar a organitzar el “Mercat 
boig de joguina” i a continuació 
el grup El Singlot va fer suar de 
veritat als pocs assistents.

Va tancar la Setmana Cultural 
el 5è Homenatge a la Gent 
Gran, que comptava amb 106 
inscrits, malgrat que a l’últim 
moment només n’hi van assistir 
102, acompanyats de l’alcalde 
Enric Vilert, el regidor de Ben-
estar Social Pere Vilà i jo mateix 
com a regidor de Cultura.
El punt de trobada va ser la 
plaça de l’Ajuntament, des d’on 
l’autobús va traslladar els par-

ticipants fins a l’església par-
roquial per assistir a una missa 
solemne amb acompanyament 
de la coral del GEiEG.
Una vegada acabada la missa, 
la mateixa coral, dirigida 
pel professor Euken Imanol 
Ledesma, va oferir un concert 
en què cadascuna de les peces 
interpretades va ser presentada 
per un dels cantants. Les peces 
cantades van ser: “Aman-

 Imitant David Civera i fent participar a 
l’Angelina.

El Singlot fent ballar a petits i grans.

 La coral del GEiEG a la Festa de la Gent Gran.Els homenatjats pels seus 80 o més anys. 

Un moment de l’actuació del mag Sevin a 
la Festa de la Gent Gran.

zing grace” i “Tres hojitas”, 
totes dues amb harmonització 
i arranjaments d’Euken I. 
Ledesma, “Rossinyol”, “L’he-
reu Riera”, “Aldapeko”, “Agur 
jaunak”, “Pirineo”, “Moon 
river”, “Per tu jo cantaria” i 
“Els segadors”. Una vegada 
acabat el concert l’autobús ens 
va traslladar al pavelló polies-
portiu polivalent, on es va servir 
el dinar.
Al final del dinar es va home-
natjar les persones que havien 
complert o complien 80 anys 
al llarg del 2004, que van ser: 
Francisca Bardají i Ferrer, 
Josep Valls i Plana, Adela Vidal 
i Bosc i Pere Torrent i Agustí.
Per acabar la vetllada, el mag 
Sevin va entretenir i fer partici-
par als assistents amb els seus 
trucs de màgia.
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Dins els actes de la Festa Major, en la diada de Sant 
Isidre, els tractors fan una excursió al santuari de 
Santa Bàrbara.
Són les nou del matí, les màquines es posen en 
moviment en direcció a Aiguaviva. Després, per 
camins del darrere d’aquesta vila, ens n’anem cap 
a Estanyol. Un cop allà, seguim per la carretera 
fins al Mas Llunyés, on agafem un camí secundari 
per arribar a Sant Martí Sapresa per esmorzar al 
restaurant Valls.
Un cop dintre el restaurant, ens avisen de què 
no ens espantem. En obrir la porta del menjador 
comprovem el motiu de l’avís. Hi ha una setzena 
de guàrdia civils que, dempeus, acabaven d’es-
morzar. El  meu primer ensurt: ja em veia tornant a 
peu. S’ha de dir que la carn de perol i les botifarres 
estaven  molt bones.
Tornem a engegar els tractors i ens disposem a 
fer el cim, una hora de camí més o menys. Un 
pendent pronunciat, en un camí dolent, pedregós 
en algun tram, però sense complicacions especials 
fins quasi al final, que s’havia de pujar molt a poc 
a poc. En aquest punt he de dir que vaig recordar 
Santa Bàrbara, i això que no tronava.
Un cop al cim, vàrem contemplar la merave-
llosa restauració de l’ermita feta pels “Amics de 
Santa Bàrbara”, d’Anglès. És una mostra de molt 
bon treball i esforç desinteressat. Senzillament 
“chapeau”. També vam visitar el santuari per 
dintre, gràcies als membres de l’esmentat grup 
que ens acompanyaven.
Descans, fotos, un petit refrigeri i cap avall pel 
camí que porta fins a Anglès, molt més fàcil que el 
de pujada, la qual cosa permetia apreciar amb més 
detall com anàvem baixant de la muntanya.
Arribada a Anglès uns tres quarts d’hora després 
d’haver sortit. Davant del taller d’antiguitats del 
Sr. Narcís, novament refrigeri, gentilesa dels 
senyors d’Anglès.
Una estona més tard, s’engega l’última etapa de 
l’excursió. Per darrere del poble que deixàvem i, 
com sempre, per camins alguns bons, altres no 
tant i altres desastrosos, ens n’anem cap a Vilanna. 
D’aquí al Mas Llunyés i, per la  carretera, fins a 
Estanyol.
Quan arribem a aquest poble me n’adono que 
s’apropen una colla de persones que munten a 
cavall. Ràpidament aturo el tractor, per no espan-
tar els animals -un 65 és impactant-. En arribar a 

Pujada a Santa Bàrbara amb tractor

Miratge a Estanyol
F. XAVIER RIBOT PÉREZ -EL XOFER MÉS DOLENT AMB UN 65-

la meva alçada, una noia que muntava un cavall 
especialment nerviós, somriu i, amb expressió 
agraïda, diu: “Que vagi molt  bé!”. Jo impressi-
onat, no sé què respondre. Embadalit, contemplo 
com s’allunya. Encara que utilitzant la frase feta 
extreta del calendari del Sagrat Cor: “Potser que 
per al món només siguis “algú”, però per a “algú” 
potser siguis tot el seu món”, hagués quedat com 
un cavaller.
Sento un clàxon, giro el cap, un dels companys 
fa gestos com preguntant-me: què passa? Cerco 
al voltant, la simpàtica noia a cavall i no la veig 
enlloc. Accelero i continuem la marxa.
Tornem a passar per camins semblants als d’anada, 
fins arribar al poble. Quan ja ens trobem en el 
camí del Plagoi, llevo el cap i miro “Els Àngels”. 
Quan  agafo la corba, on el camí passa pel costat 
de l’autopista, s’intueix, darrere del pont llunyà, la 
veïna població de Salt. Tot seguit giro el cap, cap 
a la muntanya de Sant Roc, com traslladant-me a 
Estanyol, i xiuxiuejo: “Llàstima... Només ha estat 
un miratge!”.
Travessem el riu Marroc. A un tractor li esclata una 
roda però, gràcies a una reparació feta pels tècnics 
de l’associació, pot arribar al poble. Havent arribat 
tots, anem a fer un berenar-sopar al restaurant La 
Temporada. Bona carn a la brasa, també s’ha de 
dir.
Amb la gana apaivagada se surt del restaurant. És 
fosc. Pugem als tractors. Miro enllà recordant Sant 
Grau i Rocacorba, fites d’una excursió anterior 
amb parada al santuari de Santa Afra.
Intento canviar de marxa, els engranatges xerri-
quen. Massa cavalls hi ha aquí dins! -penso. El 
65 rugeix, el seu fum m’envolta permetent-me 
contemplar, encara que només imaginàriament, 
a aquella noia que muntava a cavall, i novament 
torna a escapar-se un  xiuxiueig: “Llàstima... 
Només ha estat un miratge!”.
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Classificacions de la XIV marxa popular 
de Sant Roc, 2004

 HOMES DE 13 A 16 ANYS

 Posició Dorsal Temps Nom
 1 86 0:41:23 SERGI COROMINAS BACH
 2 65 0:45:21 GERARD GORROTE SOYO

H OMES DE 17 A 20 ANYS

 Posició Dorsal Temps Nom
 1 75 0:47:19 CARLES LARA GUARDIOLS

 HOMES DE 21 A 40 ANYS

 Posició Dorsal Temps Nom
 1 10 0:37:02 F. XAVIER SOLÀ TORRES
 2 39 0:37:29 SAID JELLAH
 3 1 0:38:06 MIQUEL BARTOMEU MARTÍNEZ

 HOMES DE 41 A 55 ANYS

 Posició Dorsal Temps Nom
 1 41 0:38:17 JORDI BATLLE JUANALS
 2 104 0:38:21 ENRIC VILANOVA GARRIGA
 3 127 0:41:01 JOAN BUIXEDA TORRENT

 HOMES DE MÉS DE 55 ANYS

 Posició Dorsal Temps Nom
 1 20 0:45:29 JOAQUIM MAS CARDONA
 2 102 0:46:45 MANUEL GRANADOS GONZÁLEZ
 3 92 0:49:58 JOSEP PAGÈS OLIVES

 DONES DE 17 A 35 ANYS

 Posició Dorsal Temps Nom
 1 123 0:45:40 PILAR GUICH CORNELLÀ
 2 35 0:54:24 CRISTINA MARTÍN MEDINA
 3 126 0:55:18 LLUÏSA PALOMERAS VILA

 DONES DE 36 A 50 ANYS

 Posició Dorsal Temps Nom
 1 9 0:53:39 MONTSE BADOSA FEIXES
 2 122 1:00:32 M. ÀNGELS GUICH CORNELLA
 3 129 1:07:31 ELENA VILLAODRES BORREGO

 DONES DE MÉS DE 51 ANYS

 Posició Dorsal Temps Nom
 1 13 0:51:10 CARMEN LLERENA PORTAS
 2 45 1:00:44 SOLEDAD MARTÍNEZ

Tot fent les inscripcions per la marxa popular de Sant Roc.
Guanyador absolut de la marxa popular 

de Sant Roc.
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Nascuda a Parets d’Empordà ara fa 83 anys, la Mar-
garita M. Viader i Gustà porta més de mig segle vivint 
a Can Saüch, una casa pairal de Vilablareix on es va 
instal·lar al casar-se amb el vilablaretenc Josep M. 
Gispert-Saüch i de Pont. El matrimoni va tenir nou 
fills i actualment n’hi ha vuit de vius que li han donat 
deu néts, dels quals quatre ja són casats i un altre ho 
farà aviat. A hores d’ara la Margarita viu amb la seva 
cunyada M. Esperança en una part del casalot, mentre 
que el seu fill gran, en Salvador, i la seva família, resi-
deixen a l’altra part de Can Saüch de Vilablareix. 
    

Margarita M. Viader i Gustà, 
de Can Saüch de Vilablareix

RAMON PONSATÍ

refereix la Margarita, que 
també va aprendre a cosir amb 
una modista figuerenca i va 
estudiar música, concretament 
solfeig i piano, primer amb el 
Sr. Cervera, un compositor de 
sardanes de Figueres, i després 
amb la Sra. Matas.
“De la guerra civil no en tinc 
gaire bon record, ja que van 
assassinar un cosí germà de la 
meva mare que era el superior 
dels Carmelites d’Olot, però 
els de casa com a mínim la 
vam passar sans i estalvis”, 
manifesta la Margarita, que 
va conèixer el que seria el seu 
marit, en Josep M. Gispert-
Saüch i de Pont, a Girona.
“Amb en Josep M. ens vam 
casar el 31 de maig de 1946, 
quan feia poc més d’un any que 
ens havíem conegut a Girona, i 
de seguida ens vam instal·lar a 
Can Saüch de Vilablareix on, a 
més de nosaltres, hi vivien els 
meus sogres i un germà i una 
germana del meu marit”, asse-
nyala la Margarita.
El matrimoni va tenir nou fills 
-en Salvador, la M. Dolors, en 
Miquel, que es va morir quan 
era petit, en Josep M., la Pilar, 
la Margarita M., en Francesc, la 
Maria i la Montserrat- i actual-
ment la Margarita ja té 10 néts, 
dels quals 4 ja són casats i un 
altre no trigarà gaire a fer-ho.
Actualment la Margarita viu 
en un costat de Can Saüch amb 
la seva cunyada M. Esperança, 
mentre que a l’altre costat de 
la casa hi resideix el seu fill 
gran, en Salvador, amb la seva 
família.  
Abans d’enviduar, la Margarita 
havia viatjat força amb el seu 
marit. “Fins i tot havíem anat 
a l’estranger, concretament a 

“Vaig néixer el 21 de novembre 
de 1921 a Parets d’Empordà, 
poble del terme de Vilademuls 
on vaig viure, combinant-ho 
amb Figueres, fins que vaig 
casar-me als 24 anys i vaig 
venir a Vilablareix”, explica la 
Margarita, que va anar a escola 
10 anys i va deixar d’estudiar en 

esclatar la guerra civil.
“Dels 4 fins els 14 anys, quan va 
esclatar la guerra, vaig anar a 
l’escola que les Dominiques de 
la Presentació tenien al carrer 
Mossèn Burges de Figueres, la 
mateixa escola on havia anat 
la meva mare i on també van 
anar les meves filles grans”, 

Primer pla de la Margarita M. Viader i Gustà quan era joveneta.
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Itàlia i a Suïssa, país aquest 
últim on vam anar de viatge per 
celebrar els 25 anys de casats”, 
recorda la Margarita, que ara 
només surt de Vilablareix per 
anar a casa d’algun familiar, ja 
que, a més dels fills, que residei-
xen principalment a les ciutats 
de Barcelona i Girona, encara 
té una germana que viu a Can 
Puig de Vilademí, i un germà 
que fins fa poc s’estava a Parets 
d’Empordà i que actualment és 
en una residència.
“Jo cuino i m’encarrego de la 
feina de la casa, de manera que 
sempre em falta temps, ja que en 

una casa tan gran com aquesta 
sempre hi ha alguna cosa per 
fer”, explica la Margarita, que, 
malgrat llevar-se abans de les 
9 del matí i anar-se’n a dormir 
a mitjanit, diu que “el dia em 
passa molt de presa i em falta 
temps. No sé si és perquè al 
fer-me gran vaig més lenta, 
però el cert és que per fer tot 
el que voldria em caldrien més 
hores”. Aquest comentari no 
ens ha d’estranyar, si es té en 
compte que la part de la casa 
on viu la Margarita amb la 
seva cunyada té 9 habitacions, 
sense comptar les del costat on 

resideix el seu fill gran ni totes 
les dependències de la planta 
baixa, la majoria de les quals 
són utilitzades com a rebost i 
magatzem.
 Tot i que de joveneta havia estat 
una gran lectora -“m’agrada-
ven molt les novel·les i vaig 
llegir-me 7 o 8 volums de “Los 
episodios nacionales”-, a l’hora 
d’entretenir-se ara no llegeix 
massa ni tampoc mira gaire la 
televisió, ja que prefereix cosir, 
tenir cura de les plantes i flors o 
bé anar de passeig. “Malgrat no 
tenir les cames massa bé, vaig 
a passejar molt sovint, ja que 
em va bé perquè tinc una mica 
de sucre”, diu la Margarita, 
que des que un dia va caure i 
no podia aixecar-se, acostuma 
a anar a passeig amb la seva 
filla M. Dolors, que la visita 
cada dia, encara que algun cop 
també hi va sola.
“Ara a Can Saüch hi ha plan-
tacions de pomeres, perers 
i també alguns avellaners, i 
al principi de ser-hi fins i tot 
hi havia nesprers i un casta-
nyer”, manifesta la Margarita, 
que a més dels fruiters té una 
gran estima pels productes de 
l’hort de casa seva, un hort que 
abans havia portat el seu marit. 
“Mengem tomàquets, mon-
getes, enciams, albergínies, 
carbassons... i tot el que surt a 
l’hort”, refereix la Margarita, 
que lamenta que no hi plantin 
ni patates ni cebes.
Per acabar, la Margarita explica 
que cada any tota la seva famí-
lia coincideix a Can Saüch de 
Vilablareix el dia del seu sant, 
el 16 d’octubre. “És una diada 
molt maca i ens arribem a 
aplegar al voltant de la taula 
28 persones”, destaca la Mar-
garita, que aquest dia també fa 
el dinar però amb l’ajut de les 
seves filles.El matrimoni amb els seus fills.

La Margarita a la porta de la seva casa de 
Parets d’Empordà als 18 anys.

La Margarita i en Josep M. Gispert-Saüch 
i de Pont quan es van casar, el 31 de maig 

de 1946.
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Recentment han acabat les lligues on han participat 
els diferents equips del C.B. Vilablareix, i tots ells 
han millorat els seus resultats respecte la temporada 
anterior. Fins i tot el sènior femení està disputant 
la fase d’ascens a 2a Catalana contra equips de la 
resta de Catalunya.
A més, aquesta temporada 2003-2004 ha nascut 
l’equip aleví format per nens i nenes del poble i 
han completat una temporada molt positiva en què 
han millorat molt el seu nivell.

Sènior masculí - Inpanasa 
Vilablareix
El sènior masculí ha estat a punt de jugar la pro-
moció per pujar a 3a Catalana després de quedar 
en sisena posició, ha passat de les 14 victòries i 
14 derrotes de l’any passat a les 19 victòries i 11 
derrotes d’aquest.
La incorporació de dos dels jugadors més destacats 
del bàsquet gironí, com són Anton Las Heras i Edu 
Pallàs, han convertit l’equip en un dels millors de 
la categoria, tal i com han reconegut els propis 
rivals, però la baixa d’algun jugador en moments 
importants ha impedit un ascens que sinó s’hagués 
pogut assolir.
Tot i això, la progressió que està mantenint l’In-
panasa Vilablareix fa que la temporada 2004-2005 
es pugui aspirar a l’ascens. Veiem la classificació 
final del seu grup a la lliga d’enguany.

TERRITORIAL GRUP 1

Equip                                    Victòries Derrotes

Calella B                                    24 6
Besalú                                        24 6
Tossa                                          23 7
Santa Susanna                            22 8
Vilanova de Palafolls                 20 10
Inpanasa Vilablareix                  19 11
Sant Esteve                                19 11
Xerrac Fontajau                         17 13
Torroella                                     13 17
Platja d’Aro                               12 18
Llagostera                                  11 19
Palau Sacosta                             11 19
Blanes Cargols                            9 21
Palafolls                                      8 21
Blanes C                                     7 22
Amer                                           2 28

Bona temporada del C.B. Vilablareix

Sènior femení - Silter Vilablareix
El Silter Vilablareix ha completat una extraordi-
nària temporada que l’ha portat al sotscampionat 
de la 3a Catalana femenina. De fet, la lliga ha 
estat una lluita frec a frec entre el nostre equip i 
el líder Quart, mentre que la resta d’equips han 
quedat molt despenjats. Aquest gran rendiment 
del Silter Vilablareix ha estat possible gràcies al 
manteniment de la base de l’any passat juntament 
amb la incorporació de jugadores amb experiència 
a categories superiors i que han permès fer un salt 
qualitatiu.
Si tot va bé la temporada que ve aquest equip 
jugarà en una categoria superior (2a Catalana), on 
estem segurs que seguiran donant un gran rendi-
ment. Veiem la classificació final de la lliga de 3a 
Catalana.

3A CATALANA

Equip                                    Victòries Derrotes

Quart B                                      24 0
Silter Vilablareix                        22 2
Fornells A                                  16 8
Olot B                                        16 8
Malgrat B                                   14 9
Verges                                        13 10
Maçanet B                                  12 11
Farners                                       11 12
Banyoles B                                10 13
Palau Sacosta                              6 17
Santa Eugènia                             4 19
Palafrugell                                   3 18
Porqueres A                                1 21

Sènior Intermunicipal
Aquest equip ha competit a la lliga intermunicipal i 
des de principi de temporada ha estat molt castigat 
per les lesions. Tot i això, l’esforç de la resta de la 
plantilla, més la incorporació de diferents jugadors 
durant la temporada, han permès l’equip quedar en 
tercera posició, millorant el quart lloc que s’havia 
aconseguit l’any anterior.

Aleví mixt - Girosacme Vilablareix
La temporada 2003-2004 ha estat la primera d’un 
equip de bàsquet en edat escolar a Vilablareix. Tot 
i la diferència d’edat entre alguns dels jugadors i 
ser el primer any que tots jugaven a bàsquet, s’ha 
competit a un bon nivell al Consell Esportiu del 
Gironès, quedant quarts a la primera fase i sots-
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campions a la segona fase. El nivell de l’equip ha 
pujat molt, i així els resultats han millorat molt a 
mesura que avançava la lliga.
L’any que ve es vol arribar a tenir dos equips de 
nens i nenes en edat escolar, un pels anys 1992, 
1993 i 1994 i un altre pels anys 1995, 1996, 1997 

 CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS 1A FASE

 Equip Victòries Empats Derrotes Punts

 Vilagran 12 0 2 38
 Annexa 12 0 2 38
 L’Entorn 7 1 6 29
 Girosacme-Vilablareix 6 2 6 28
 CEIP Verd 6 2 6 28
 Vedruna Palamós 5 3 6 27
 CEIP Ruiz Giménez 2 0 12 18
 Santa Eugènia 1 0 13 16

  CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS 2A FASE

 Equip Victòries Empats Derrotes Punts

 Silenc 6 0 0 15
 Girosacme Vilablareix 2 1 3 11
 L’Entorn 2 1 3 11
 Immaculada Lloret 1 0 5 8

i 1998. Els  interessats poden informar-se trucant 
als números de telèfon 625 65 52 72 i 660 17 47 
66 o bé poden passar-se pel pavelló els dimarts 
d’1/4 de 6 a 3⁄4 de 7 de la tarda o els dijous de 6 a 
2/4 de 8 de la tarda. Veiem les classificacions finals 
d’ambdues fases.

Aleví mixt del Girosacme Vilablareix de la temporada 2003-2004.
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El passat dissabte 15 de maig, a les 4 de la tarda, 
i a la sala polivalent del pavelló poliesportiu de 
Vilablareix, es va celebrar el “II Torneig Festa 
Major” de tennis taula.
Cal destacar l’elevat nombre de persones inscrites 
al torneig, molt superior a l’any anterior, fet que 
indica clarament que augmenta l’afició per aquest 
esport. També cal ressaltar la gran actuació dels 
jugadors de l’Associació Esportiva, que van realit-
zar un magnífic torneig, així com la col·laboració i 
suport de l’Ajuntament de Vilablareix.
A la categoria benjamí-aleví-infantil hi van parti-
cipar 20 jugadors. En primer lloc es van jugar unes 
prèvies per poder accedir als 1/8 de final.
El guanyador d’aquesta categoria va ser en Guillem 
Soy, que va jugar la final amb la Cristina Téllez, 
tots dos de l’Escola de tennis taula de Vilablareix. 
La final va ser molt emocionant i es va caracteritzar 
pel bon joc dels dos jugadors. Va quedar classificat 
en el tercer lloc en Sergi Obiols i en quart lloc en 
Genís Torrent.
A la categoria juvenil-sènior s’hi van inscriure 26 
jugadors. Com en l’altra categoria es van celebrar 
unes prèvies per accedir als 1/8 de final.
La final van disputar-la el sènior saltenc Joan Soler 
i en Manel Casanova, de Vilablareix, i es proclamà 
guanyador el primer després d’uns sets molt dispu-
tats. Cal destacar l’actuació de la jugadora infantil 
de l’Escola de tennis taula de Vilablareix, Cristina 
Vila, que es va classificar en un meritori tercer lloc. 
Va quedar classificat en quart lloc en Jordi Dilmé, 
també de Vilablareix.

II Torneig Festa Major de Vilablareix
MANEL NAVARRO - PRESIDENT DE LA SECCIÓ DE TENNIS TAULA DE L’A.E.VILABLAREIX

Intentant arribar a la final del II Torneig de tennis taula “Festa Major”.

Guanyadors del II Torneig de tennis taula “Festa Major”.
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Torneig de promoció de tennis taula 
gironí  2003-2004

MANEL NAVARRO - PRESIDENT DE LA SECCIÓ DE TENNIS TAULA DE L’A.E. VILABLAREIX

El diumenge 13 de juny, al nostre pavelló polies-
portiu, es va celebrar el Campionat de Catalunya 
de bàsquet de la categoria preinfantil masculí, 
organitzat per l’Ajuntament juntament amb CB 
Sant Narcís.
En el campionat hi van participar el campions de les 
quatre representacions territorials, per Barcelona 
el CB SESE, per Tarragona el Reus Deportiu, per 
Lleida el GEM i per Girona el CB Sant Narcís.
Durant el matí es van celebrar les semifinals, a la 

Campionat de Catalunya de bàsquet a 
Vilablareix

El proppassat diumenge, 30 de maig, es van cele-
brar a Torroella de Montgrí les finals del Torneig de 
promoció de tennis taula gironí, en les quals hi van 
participar 55 jugadors de les diferents categories de 
tota la província.
Cal ressaltar la gran actuació dels nostres jugadors i 
jugadores de l’Escola de tennis taula de Vilablareix. 
Va ser excel·lent.
A la categoria prebenjamí, cal destacar la gran 
actuació dels jugadors de l’Escola vilablaretenca 
Albert Romero i Nil Basora, que van arribar a la 
final sense perdre cap partit. Després d’un molt 
disputat i emocionant partit, va proclamar-se gua-
nyador del torneig l’Albert Romero.
A la categoria benjamí l’actuació del nostres juga-
dors Mireia Badosa, Ferran Cano i Guillem Soy 
fou destacadíssima. La classificació final d’aquesta 

categoria va ésser: 1a i campiona Mireia Badosa, 
2n Ferran Cano i 3r Guillem Soy.
I, finalment,  a la categoria aleví, també fou desta-
cada l’actuació del nostre jugador Àlex Flores, que 
va arribar a la darrera riba sense perdre cap partit. A 
la final, després d’un partit molt disputat, va haver 
de cedir davant l’experiència del jugador Norbert 
Prat, del CTT Bàscara, una derrota que no impedeix 
que la seva actuació fos molt completa.
A la categoria infantil-juvenil, el nostre jugador 
Víctor Rodríguez no va poder actuar per una lesió 
al genoll.
Per acabar, cal felicitar els nostres jugadors per 
la seva extraordinària actuació i actitud en aquest 
torneig. Tots aquests jugadors, si segueixen amb 
la mateixa actitud i ganes d’entrenar, tenen un bon 
futur per endavant en aquest esport del tennis taula.

primera van jugar el SESE contra el Sant Narcís i en 
un partit molt disputat van guanyar el gironins per 
un ajustat 54 a 51. A la segona, el GEM va guanyar 
còmodament al Reus per 64 a 45.
A la tarda els guanyadors van jugar la final, que els 
representats de la Terra Ferma van guanyar per 63 
a 53. Els nois Sant Narcís no va fer un bon partit i 
el lleidatans ho van saber aprofitar.
Va ser una jornada de bàsquet molt entretinguda i 
amb molta animació a les graderies.
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El passat 23 de maig es va celebrar el IX Trofeu de 
Vilablareix en les categories de veterans, cicloes-
portius i màsters.
Els primers classificats de les diferents categories 
van ser els següents:

FÈMINES

- 1a Elena Carbonell (Girona Costa Brava)

- 2a Meritxell Ferrer (Girona Costa Brava)

VETERANS - 60
Distància: 35,200 km.

- 1r Antonio Balbuena (Badabici CC de 
Badalona)

- 2n Fèlix Santos (Homs-Cibertel de Girona)

- 3r Jacinto García (Medina Comp)

VETERANS - 50

- 1r Manuel Berdones (CC Montgrí de Torroella 
de Montgrí)

- 2n Joan Samaniego (Bicis Esteve)

Ciclisme a Vilablareix

- 3r Andrés Aragonés (Bicis Esteve)

VETERANS - 40

- 1r Pedro José Monteagudo (Auto Fiat-Free)

- 2n Jaume Estañol (Homs-Cibertel de Girona)

- 3r Salvador Gálvez (Tot Color)

 CICLOESPORTIUS

- 1r Daniel Salva (Farma Esports)

- 2n Jordi Soler (Trujillo)

- 3r Lluís Martínez (Excelent Center-FC 
Barcelona)

MÀSTERS

- 1r Xavier Estanga (Excelent Center-FC 
Barcelona)

- 2n José Madrigal (Excelent Center-FC 
Barcelona)

- 3r Josep M. Olives (Excelent Center-FC 
Barcelona)

Un moment de la cursa ciclista.

Guanyadors de la cursa ciclista.
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A l'ombra del campanar

Sortida dels petits, a la marxa popular de Sant Roc.

L’equip de futbol sala restaurant Perelló. L’equip de futbol sala Opera.

Escola

El passat dia 23 d’abril, amb motiu de la diada de 
Sant Jordi, es va realitzar una jornada de portes 
obertes al CEIP Madrenc de Vilablareix.
L’objectiu era donar a conèixer els treballs que els 
alumnes han realitzat durant tot el curs. L’exposició 
s’ha organitzat en tres blocs:

- L’aigua, que ha sigut l’eix transversal d’aquest 
curs dins el “Programa d’escoles verdes”. Hem 
treballat el cicle de l’aigua, hem fet experiments, 
el consum d’aigua i com estalviar-la. Hem après 
poemes, endevinalles, dites i contes sobre l’aigua.

Jornada de portes obertes
- El segon bloc és el Fòrum de les cultures, en el 

qual l’escola hi participa en el programa “L’es-
cola al Fòrum”. Hi ha exposats els dibuixos i 
textos que els nens de l’escola han realitzat. El 
dibuix d’un nen  ha sigut seleccionat i estarà 
exposat en la  Plaça del Fòrum.

- El tercer bloc fa referència a l’any Dalí. Hi ha una 
interpretació plàstica (dibuixos, rellotges, pans) 
realitzada amb materials diversos i reciclables.

L’ exposició va ser visitada per un gran nombre de 
pares, acompanyats dels respectius fills, que els 
van fer de guia.
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Tot recordant…
MN. JOSEP RAMÍREZ I CARLES, RECTOR

Triduum Pasqual
El Triduum Pasqual, com el seu mateix nom 
indica, comprèn pròpiament tres dies: Divendres 
i Dissabte Sants i Diumenge de Resurrecció. Però 
aquest Triduum té com un pòrtic o introducció 
que, podríem dir, comença ja el Diumenge de 
Rams i, sobretot, el Dijous Sant amb la celebració 
de la missa de la Cena del Senyor al vespre. Així 
doncs, el dia de Rams, que s’escaigué el 4 d’abril, 
a 2/4 de 12 del matí ens reunírem a la Parròquia 
a fi de commemorar l’entrada triomfal de Jesús a 
Jerusalem.
Primer, benedicció solemne dels rams, palmes 
i palmons, fora de l’església. Tot seguit i ja a 
l’interior, l’Ofici Solemne propi del dia, amb el 
temple ple de fidels que seguiren amb devoció la 
cerimònia religiosa.
El Dimarts Sant, a les 5 de la tarda, a la Catedral, 
el nostre Bisbe consagrà els Sant Olis que durant 
l’any seran aplicats adequadament a les persones 
que ho sol·licitin i d’acord amb les circumstàncies 
adients; així, l’Oli dels “Catecúmens” (que ens 
enforteix per a la lluita de la vida cristiana) com a 
primera unció en el Baptisme, i el Sant “Crisma”, 
unció de l’Esperit, com a segona; també en la Con-
firmació i Ordre Sacerdotal s'empra el Crisma. I 
l’Oli dels Malalts, que, com el seu nom indica, 
serveix per a la unció de les persones malaltes o 
en situació de traspàs.
El Dijous Sant, a les 8 de la tarda, ens reunírem 
un bon grapadet de feligresos a l’església parro-
quial per celebrar la missa vespertina de la Cena 
del Senyor i procedir al trasllat del Santíssim al 
Monument, on restà fins al Divendres Sant a les 6 
de la tarda, hora en què els feligresos que havien 
acudit al temple visqueren amb profunda devoció 
l’acció litúrgica de la Passió i Mort del Senyor amb 
la lectura de la Passió segons Sant Joan, testimoni 
ocular i de primera mà de l’esdeveniment; pregària 
universal per totes les necessitats i persones del 
nostre món; adoració de la Santa Creu i distribu-
ció de la Sagrada Comunió amb la Reserva del 
Monument.
Tot seguit, gran i profund silenci litúrgic que es féu 
extensiu fins a l’endemà, Dissabte Sant, a 2/4 de 9 
del vespre, hora en què tornàrem a reunir un bonic 
nombre de feligresos per encetar la Solemnitat de la 
Resurrecció, amb la Vetlla Pasqual, mare de totes 
les vetlles, com proclama la litúrgia: benedicció 
del foc nou, encesa del ciri pasqual, benedicció de 

les fonts baptismals, renovació de les promeses 
del Baptisme i celebració de l’eucaristia pròpia 
d’aquesta nit santa.
El Diumenge, les misses habituals de cada set-
mana, especialment l’ofici solemne propi de 
la diada. A partir d’aquest moment, inici de la 
Cinquantena festiva que constitueix un “espai 
d’intensíssima alegria”, com diu l’antic pare de 
l’Església Tertulià.

Festa de la Gent Gran
El darrer diumenge d’abril, dia 25, i seguint una ja 
arrelada tradició, l’Ajuntament va organitzar el tra-
dicional homenatge, ben merescut, a la gent  gran. 
Algú ha dit que l’edat és la dignitat de la persona. 
En aquest mateix número de la revista s’oferiran 
al lector més detalls de la jornada; pel que fa a la 
Parròquia, simplement destacar que, d’acord amb 
la voluntat dels organitzadors i amb molt bon criteri 
al nostre entendre, a 2/4 de 12 del matí celebràrem 
una solemne missa amb l’església plena.
La coral del GEiEG fou enguany l’encarregada 
d’acompanyar la litúrgia amb melodies tan 
expressives com: “Cantocorum”, “El cant dels 
ocells”, “Signore de le Cime”, “Jacob’s Ladder” 
(espiritual negre), ultra els cants habituals de tota 
celebració eucarística. Acte seguit i allí mateix, 
l’esmentat grup coral ens obsequià amb un con-
cert exquisit: “Amazing grace”, “Rossinyol”, 
“L’hereu Riera”, “Adalpeko”, “Agur jaunak”, 
“Pirineo”, “Tres hojitas”, “Moon River”, “Per 
tu jo cantaria” i “Els segadors”.
Fou una delícia; i perquè encara ho fos més, un 
“bis”: “Aquesta nit el lleó dorm”, de la pel·lícula 
“El rei lleó”. Evidentment, els aplaudiments resso-
naren per tota la nau del temple com a manifestació 
de l’agraïment i satisfacció dels assistents.

Primeres Comunions
Fidels a l’acord pres en les reunions de pares, 
enguany dedicàrem tres dies a la celebració de 
la Primera Comunió, a fi d’evitar aglomeracions 
innecessàries i sempre molestes, donat el nombre 
de neocombregants. Els dies foren: 1, 2 i 9 de maig, 
a la mateixa hora, 2/4 de 12 del matí.
El primer dia reberen la Sagrada Comunió: Adrià 
Carrasco Maldonado, Sílvia Fusté Busom, David 
González Jiménez, Marc Jiménez Pérez i Xavier 
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Verdaguer Martín. El segon dia: Alba Beneyto 
Morillo, Pol Bonet Gràcia, Sandra Molina Coll, 
Paula Rivero Carmona, Queralt Vilalta del Olmo 
i Xavier Zamora Leal. I el dia 9: Cristina Amorós 
Culubret i Oriol Roura Vidal.
Volem destacar el respecte i silenci que observaren 
els assistents a l’acte religiós en cada una de les 
celebracions esmentades. Al final de cada missa 
el mossèn entregà un bonic recordatori als res-
pectius nens i nenes, tot demanant als bons pares 
que aquesta Primera Comunió dels seus fills no 
fos també la darrera, com malauradament passa 
sovint, malgrat que els nens i nenes, com a batejats 
que són, tenen tot el dret a rebre els Sagraments 
i a participar de la vida cristiana de la Comunitat 
Parroquial.

El Bisbe de 
Chuquibamba (Perú)
Mn. Màrius Busquets i Jordà ens acompanyà 
el primer dia i fou ell qui celebrà la Missa de 
Comunió. Mn. Màrius és fill de Vilobí d’Onyar, 
però la seva mare era natural de la nostra vila, ja 
que nasqué a La Maçana; per això, quan vàrem 
demanar-li si volia celebrar una de les tres misses 
indicades, respongué tot seguit afirmativament i 
amb emoció.
En l’homilia ens informà de la situació, tan geo-
gràfica com social, cultural i religiosa de la seva 
diòcesi, ubicada en plena serralada dels Andes, a 
cinc i sis mil metres d’alçària. Parlà de la bondat 
d’aquella gent i la seva set de formació religiosa. 
Ens explicà que té organitzats, entre altres coses, 
uns menjadors que cada dia serveixen dinar a uns 
set-cents cinquanta nens i nenes d’aquelles contra-
des, que viuen submergits en la pobresa.
Per això i d’acord amb una decisió presa en la 
darrera reunió de pares, els nens que combrega-
ven van presentar una ofrena econòmica en forma 
de donatiu, dins d’unes guardioletes de cartró que 
ells mateixos s’havien “fabricat”; igualment van 
fer els nens/es del dia 2 i 9; i a més, vam afegir-hi 
la col·lecta del dia 1 i una aportació especial de 
la Parròquia; en total es van recollir 1.000 euros, 
repartits d’aquesta manera: 415 euros nens/es; 250 
euros col·lecta; 335 euros Parròquia. Gràcies a 
tots en nom dels pobres que amb aquest donatiu 
podrem ajudar.

Catequesis per al curs 
vinent
Recordem als pares que desitgin que els seus fills 
facin la Primera Comunió que han d’inscriure’ls 
abans del mes d’octubre, a la Parròquia. De fet, la 
Catequesi dura dos cursos i la inscripció esmen-
tada s’ha de realitzar quan els matriculin a segon 
de bàsica. Si es dóna el cas, ben legítim i fins i tot 
recomanable, que uns pares vulguin una catequesi 
de postcomunió per als seus fills, que ho indiquin 
i procurarem trobar algun catequista que se’n faci 
càrrec. També recordem que seria bo recuperar la 
celebració de la Professió de Fe; per això, si hi ha 
nois i noies que els interessi aquesta vivència, que 
també ho comuniquin a la Parròquia. En aquest cas, 
la Catequesis només duraria un curs. I finalment, 
els joves que desitgin rebre el sagrament de la Con-
firmació que, igualment, es posin en contacte amb 
la Parròquia i també faríem un curs de preparació, 
amb una sessió setmanal de catequesi.

Festa Major de Primavera
Per cloure aquesta crònica, cal recordar només que 
el tercer diumenge de maig, que s’escaigué el dia 
16, celebràrem l’ofici solemne a 2/4 de 12 del matí, 
com a coronament de tot l’enfilall d’actes, ben inte-
ressants i engrescadors, que els organitzadors de la 
Festa van preparar. En aquesta ocasió fou la Capella 
Polifònica de Girona qui va acompanyar la cerimò-
nia religiosa amb els cants litúrgics adients. 
Acabat l’ofici i allà mateix, la Polifònica oferí un 
curtet però intens concert amb el següent reper-
tori: “Variacions sobre La Truita”, de Schubert; 
“L’Empordà”, de Maragall-Morera; “Exalçament 
de la Sardana”, de Blanquer-Viader; i “El Rossi-
nyol”, de Pérez Moya. Un cop més els aplaudi-
ments del públic van rubricar l’excel·lent actuació 
dels intèrprets.

Tot preparant...
Con l’any passat, el diumenge següent al dia de 
Sant Roc, que s’escau el 22 d’agost (Sant Roc 
és el 16), pujarem a l’ermita del sant a celebrar la 
missa de 2/4 de 12 del matí. I el dia 14 de novembre 
tindrem el goig de tornar a reviure la nostra Festa 
Major en honor del patró Sant Menna.
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Ecologia

Difícil tasca la d’enumerar i tractar, de 
forma objectiva, les infraccions que més 
habitualment comet el conductor o con-
ductora. Cada usuari de la via urbana 
té la seva opinió sobre el tema, comet els 
seus propis errors, cau en les mateixes 
faltes que la majoria, i segueix pensant 
que al volant és inigualable. De tota 
manera, sí es poden establir una sèrie 
d’infraccions que afecten especialment 
la fluïdesa del trànsit.

Anem a parlar de Girona, una ciutat que es recorre 
a peu sense cap problema. No obstant això, l’auto-
mòbil és el rei de la ciutat i circular-hi o aparcar-hi 
es converteix, la major part de vegades, en un cal-
vari, malgrat les múltiples solucions que s’estan 
intentant donar: qui no recorda la gran solució 
que ens havien explicat que seria la N-II per la 
Vall de Sant Daniel? Ara resulta que no fou així i, 
a més, s’estan articulant i s’articularan propostes 
alternatives que en el seu dia es rebutjaren: la N-II 
per l’autopista i el que avui s’anomena frontissa 
del Güell. Però és més, també pretenen, ara, donar 
una altra solució que afectarà el nostre municipi, 
a la qual recentment hem presentat múltiples 
al·legacions.
De tota manera, i encara que benvingudes siguin 
les temptatives de solució, mentre siguin rao-
nables, no podem oblidar els problemes que es 
pateixen al centre de la ciutat.
Girona és una de les primeres ciutats amb un parc 
d’automòbils elevadíssim i per tant d’utilització 
del cotxe de tot l’Estat espanyol. Per combatre 
aquesta massificació es podrien oferir dus possi-
bilitats: un augment de les zones de vianants i un 
major ús del transport públic.

Doble fila
Si analitzem mínimament veurem que la infracció 
més habitual comesa cada dia al centre de Girona 
és la doble fila. Qui no s’ha aturat alguna vegada 
en doble fila? Ben cert és que hauríem d’establir 
primer la diferència entre l’aturada i l’estaciona-
ment en doble fila, quelcom que no és gens senzill, 
per la lliure interpretació que fem del reglament. 

Automòbil i trànsit urbà (IV)
ANDRÉS L. PÉREZ VELASCO

La definició concreta estableix el temps límit de 
dos minuts, i la finalitat única és descarregar o car-
regar mercaderies, prendre o deixar persones. La 
polèmica comença quan cada dia, i a totes hores, 
trobem en qualsevol carrer cotxes mal estacionats, 
impedint a vegades el pas de vehicles de major 
mida.

Senyals. Per què?
La segona infracció més generalitzada d’aquesta 
llista negra és la no utilització dels intermitents, 
tant a l’hora d’incorporar-se al trànsit com al 
canviar de carril. Una falta comuna, també, és la 
de mantenir l’intermitent després d’avançar un 
vehicle, fins i tot es dóna un alt índex d’utilització 
errònia de l’intermitent en les rotondes, giratoris 
i canvis de sentit.
Passem ara al cediu el pas. Els conductors novells 
els temen, els veterans els ignoren, però el que 
és real és que la majoria dels usuaris de la via 
no reconeixen les seves faltes i, com a excusa, 
pronuncien el famós “és que em donava temps”. 
No fer cas d’un cediu el pas o de qualsevol altre 
senyal comporta un perill clar i evident.
Respecte als senyals, tan habitual és la seva 
presència als carrers com el nul cas que se’n fa. 
Tothom els coneix, però ningú no els respecta. Per 
posar un exemple: en el casc urbà, qui circula a 
50 Km/h? Ni turismes, ni ciclomotors respecten 
aquest màxim de velocitat en ciutat.
Aquest tema de la velocitat en comporta un altre 
molt present en la realitat urbana actual, tant en 
la gironina com en la de qualsevol altra ciutat: és 
la relació existent entre la categoria del vehicle 
en qüestió i la velocitat a la qual aquest circuli. 
El culpable d’això és la persona que condueix i 
tots els seus prejudicis socials. El tipus de vehicle 
confereix un cert status al seu propietari i propie-
tària, i més que condicionar podríem dir que incita 
a la velocitat. Així, no veurem pràcticament mai 
un Audi, un Mercedes o un BMW circulant a la 
velocitat permesa en el casc urbà.
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L’ésser humà disposa de mecanismes per 
regular la seva temperatura corporal, 
aquest procés es denomina termoregu-
lació.
Quan el clima assoleix temperatures molt 
extremes (tant per fred com per calor) el 
mecanisme termoregulador es veu pres-
sionat, fonamentalment en nens, en avis 
i en persones amb alguna patologia, però 
també en adults sans si s’excedeixen en 
l’exposició ambiental.

Per això hem de subratllar que tots som suscep-
tibles de patir trastorns davant l’excés de calor 
encara que presenten més risc i en conseqüència 
han d’estar especialment protegits:

- Els nens menors de 5 anys.
- Els ancians.
- Les persones amb patologies prèvies com 

hipertensió, diabetis, cardiopatia, obesitat, 
alcoholisme, o bé persones que prenen alguna 
medicació.

L’excés de calor produeix pèrdua de líquids i de 
determinats elements anomenats electròlits com el 

Onades de calor i ambients 
calorosos

CARMEN JIMÉNEZ, MIQUEL QUESADA, RAFEL RAMOS - CONSULTORI MÈDIC DE VILABLAREIX

sodi, el potassi, el clor, etc., que són necessaris per al 
normal funcionament dels diferents òrgans i poden, 
en conseqüència, aparèixer determinades dolences, 
les més importants de les quals són:

- Rampes, per pèrdua d’electròlits.
- Esgotament, per insolació i exercici físic exces-

siu, que es manifesta amb: malestar, mal de cap, 
nàusees, vòmits, set intensa, sensació de cansa-
ment i rampes.

- Deshidratació, amb pell i mucoses seques, 
hipotensió, taquicàrdia, afebliment i sensació de 
prostració.

- Cop de calor, amb problemes multiorgànics, 
apareix: mal de cap, nàusees, vòmits, pell calenta 
i enrojolada, inestabilitat en la marxa, marejos, 
adormiment de mans i peus, convulsions i 
coma.

Mesures que cal prendre: 
A - MESURES PREVENTIVES

- Augmentar la ingesta de líquids sense esperar a 
tenir set per mantenir una hidratació adequada.

- Evitar les begudes alcohòliques o molt ensucra-
des.
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- Evitar els àpats molt copiosos, prendre abun-
dants verdures i fruites, tenint especial compte 
en la seva manipulació i neteja per evitar pos-
sibles trastorns digestius que agreujarien el 
problema.

- No exposar-se al sol en excés ni en hores centrals 
del dia.

- Reduir l’activitat física.
- Reposar freqüentment a l’ombra.
- Usar roba lleugera, ampla, preferentment de 

fibres naturals i de colors clars; barret, ulleres i 
protectors solars per a la pell.

- Restar en espais ventilats o condicionats.
- Prestar especial atenció a persones de risc.

B - MESURES DAVANT L’APARICIÓ DELS 
SÍMPTOMES

- Traslladar l’afectat a l’ombra, a un lloc fresc i 
tranquil.

- Fer que mantingui el cap una mica elevat.
- Intentar refrescar-lo mullant la seva roba; amb 

compreses d’aigua freda i bosses de gel sobre el 
cap.

- Administrar abundant aigua sempre que la per-
sona estigui conscient.

I demanar ajuda mèdica.

ALGUNES RECOMANACIONS 

- La utilització de l’aire condicionat preveu el cop 
de calor i pot disminuir la incidència dels efectes 
adversos de la calor. Les persones en risc que 
no disposin d’aire condicionat a les seves cases 
poden beneficiar-se passant unes hores cada dia 
en ambients amb aquest element.

- El manteniment d’una adequada hidratació és 
important en la prevenció del cop de calor. A 
més, la ingestió extra de líquids disminueix el 
risc de cop de calor. Per això, a menys que hi 
hagi una contraindicació mèdica, les persones 
en risc han de ser instruïdes en esforçar-se per 
incrementar la quantitat de líquids que consu-
meixin.

- L’adequada ingestió de sal en els àpats és impor-
tant, per prevenir els desequilibris electrolítics, 
sempre que la mateixa no estigui contraindicada 
per altres motius (per exemple, hipertensió, fallo 
cardíac congestiu).

- Les persones en alt risc han de ser advertides 
perquè redueixin la seva activitat física.

Per ser efectius al màxim, els programes de pre-
venció de malalties per calor han de dirigir-se cap 
als grups particularment de risc, les persones de 
nivell socieconòmic baix i els ancians han de rebre 
atenció especial, ja que l’edat avançada és un dels 
factors més fortament associats amb major risc de 
cop de calor i fins i tot la mort.
En la mesura que es pugui, els establiments que 
tenen cura de les persones d’edat han de disposar 
d’aire condicionat durant les estacions excessiva-
ment caloroses.
Tot i això, els avis que viuen a casa seva no s’han 
de passar per alt, ja que tenen un risc més gran que 
els institucionalitzats.
Els pares han de ser conscients de la major sensi-
bilitat dels nadons i dels menors de 5 anys.
Els pacients que prenen neurolèptics o anticoli-
nèrgics (medicaments per controlar la rigidesa, 
els tremolors, Parkinson, etc.) han d’informar-
se sobre la seva possible major sensibilitat a la 
calor.
Per últim, cal recordar que el Govern ha posat en 
marxa a partir de l’1 de juny el denominat “Pla 
de Prevenció de l’Onada de Calor”, que inclou 
diversos protocols d’actuació davant d’un pos-
sible considerable augment de les temperatures 
estivals i que s’adreça especialment a les persones 
més vulnerables (nens, persones grans i col·lectius 
desafavorits).
En aquest sentit, s’habilitarà el número de telèfon 
902 22 22 92 per tal que els ciutadans puguin 
comunicar situacions d’emergència o rebre infor-
mació.
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Selamat Datang! és la salutació que 
ens donen en arribar a Bali, l’illa dels 
déus...
Al mig de 13.500 illes a Indonèsia, Bali 
es la més afortunada per la seva geo-
grafia, cultura, clima, paisatge, religió i 
gastronomia, raó per la qual és visitada 
durant tot l’any.
El viatge comença a Madrid el dia 6 
de març de l’any 1997 i amb un vol de 
la companyia Thai que ens portaria a 
Dempasar, amb escala a Roma i Ban-
gkok, amb un total de 20 hores de viatge, 
16 de vol.

El nostre viatge a Bali
LLORENÇ MUÑOZ I LÓPEZ

cle de preservació que fa de l’illa la més dolça i 
brillant d’Indonèsia.

Segon dia
El primer lloc que vàrem visitar fou Sangeh, el 
bosc del Mono Sagrat, una reserva natural amb 
un temple que és la llar d’amigables i juganeres 
mones que fa temps varen descobrir la relació 
entre turistes i cacauets. L’assistència a un espec-
tacle amb elefants ens permet pujar i passejar al 
damunt d’un d’aquests paquiderms, és una sen-
sació especial tenir a prop un animal que té tanta 
força i és tan gran, ens queda el record de saber 
quin tacte té la seva pell i la seva olor! Continu-
àrem fins a Mengwi, on vàrem visitar el Temple 
Reial de Taman Ayun, un dels majors i més bells 
temples de Bali, situat al bell mig d’uns immensos 
i preciosos camps d’arròs. Veure la posta de sol al 
temple de Tanah Lot, el temple del mar, un temple 
erigit en solitari sobre les roques d’un penya-segat, 
prenent un combinat de... no sé ben be què, però 
era dins un coco verd i estava molt bo, una imatge 
inoblidable. A l’hora de sopar, ens reben amb una 
dansa “Panyenbrahma” al Palau del Príncep de 
Derambitan, ens expliquen que és un príncep de 
debò, cap del que nosaltres anomenaríem una tribu 
i que en els temps actuals es guanyen la vida amb 
aquesta mena de recepció-sopar per al turisme. A 
l’arribada a l’hotel, ens fan arribar la noticia de 
la victòria del Barça per 3-1 a la semifinal davant 
l’AEK. 

Primer dia
Ens vàrem instal·lar a l’hotel Meliá Bali, que es 
troba a l’àrea de Nusa Dua, entre més de 8 hectà-
rees de jardins tropicals i llacs. A l’habitació ens 
reben un munt d’orquídies, flor tradicional de 
la benvinguda (fins i tot surant dins la tassa del 
wàter!). Ens criden l’atenció els dibuixos de dracs i 
altres animals o símbols, fets sobre un llit de sorra 
blanca que predomina al rebedor de l’hotel i que 
cada dia al matí han estat fets de nou; tenen un 
sentit de protecció divina, segons ens expliquen. 
Ens donen tot el dia lliure per situar-nos i el primer 
contacte amb l’illa ens descobreix unes platges de 
palmeres, sorra blanca i aigües cristal·lines.
Fa quaranta anys es podia parlar de Bali com una 
illa verge, desconeguda per als occidentals, tot i 
que va ser descoberta per Marco Polo, no ha estat 
explotada en excés i malgrat que fins fa poc només 
era una estranya colònia vacacional d’australians i 
japonesos, hi segueix actuant aquest estrany mira-

Bali
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Tercer dia
De bon matí i amb uns vehicles que no donaven 
gens de confiança i a mans d’uns xofers que dubto 
que tots tinguessin carnet de conduir, ens porten 
d’excursió al riu Ayung, per realitzar una baixada 
amb “rafting” sota un paisatge increïble, que ens 
permet veure la jungla des d’una vessant gens 
habitual, gaudint d’un verd esplèndid i brillant, 
a causa de l’alt percentatge d’humitat de l’am-
bient. A mitja baixada, malgrat que les aigües 
baixaven torbes, conviden a fer una capbussada 
a qui ho vulgui, i jo no desaprofito l’ocasió de 
tastar aquesta sensació de contacte amb una selva 
de debò.
En un revolt del riu, aturada de cinc minuts en el 
que podríem considerar com una petita platja per 
gaudir d’un salt d’aigua que ve de damunt nostre 
i permet a qui ho vol posar-se a sota i “dutxar-se” 
amb la pressió que té l’aigua d’un salt de més de 
200 metres d’alçada. Resta del dia lliure i sopar 
a l’hotel.

Quart dia
A primera hora del matí, excursió al volcà Kin-
tamani, un volcà extingit. Pel camí visitem els 
pobles artesanals de Tamparksiring, situats a un 
puig envoltat de terrasses d’arròs, a on trobarem 
la sagrada font de Tirta Empul. Uns pobles on la 
gent es guanya la vida, majoritàriament, treballant 
les talles de fusta, amb només les mans i peus com 
a suport de les peces; gaudim d’autèntiques joies 
artesanals. També vàrem visitar Ubud, conegut 
com el segon “Montmartre” per la gran quantitat 
d’artistes, majoritàriament pintors, que a partir 
dels anys cinquanta van decidir quedar-s’hi a 
viure per sempre. Durant tota l’estada a l’illa, 
contínuament t’envolten els venedors ambulants 

El viatge

que ofereixen els seus productes de tota mena, 
camisetes, records, talles de fusta, imitacions de 
rellotges i colònies de marques famoses, etc. La 
tradició mana que el preu sigui “sempre” negociat, 
regatejat, perquè segons la seva creença, així és 
segur que la satisfacció per la compra es mútua, 
ja que el preu final ha estat consensuat per les 
dues parts. 

Cinquè dia
Dia lliure per aprofitar i fer les compres abans 
de marxar cap a casa. Surto del recinte turístic 
i m’endinso a conèixer la Bali autèntica, la no 
turística, prenent contacte, amb el meu pobre 
anglès, amb la gent del poble, i és quan desco-
brim curiositats com que l’illa va ser una colònia 
holandesa i és l’única illa de majoria musulmana 
d’Indonèsia; que durant molt temps va ser refugi 
de pirates i proscrits, motiu pel qual va tardar tant 
a ser visitada pels habitants de les illes veïnes, i 
això va protegir-la de ser explotada turísticament 
fins fa poc; que els homes tenen totes les dents 
alineades perquè a partir dels 15 anys es “llimen” 
les dents per tal de rebaixar-se el ullals, operació 
que duen a terme per diferenciar-se de les bèsties; 
que cada casa té un petit temple per homenatjar els 
seus morts; que per qualsevol cosa que han de fer 
demanen favor als seus déus amb “ofrenes” que 
poden ser tan senzilles com un ram de flors o un 
cistell de fruites; que no està ben vist tocar el cap 
dels nens petits i menys amb la mà esquerra, que 
és amb la qual hom es neteja el cul, és a dir, la mà 
dreta és el bé i l’esquerra el mal; que las seves lleis 
estan basades bàsicament en la llei religiosa; que 
el vehicle que predomina és la motocicleta; que no 
és possible endevinar l’edat de les dones, ja que 
l’elevat grau d’humitat de l’ambient afavoreix que 
no tinguin arrugues fins a molt tard; que tenen una 
espècia anomenada “clavo” que l’utilitzen per a 
tot, tant la posen al menjar com se la fumen, aquest 
fet fa que els balinesos tinguin una olor corporal 
molt peculiar.

Sisè dia
Sortida de l’hotel i inici del viatge de tornada, 
que desprès de llargues esperes als aeroports de 
Bangkok i Roma, amb una durada de 36 hores, 
ens porta de nou a casa.
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Ara que amb l’euro ja no hem ni de 
fer canvi a la frontera, aprofitarem 
per arribar-nos a la Catalunya Nord, o 
sigui, que no sortim de casa, encara que 
oficialment passem a França. Amb una 
mica de sort, fins i tot podrem parlar 
en català, la nostra llengua comuna. 
L’objectiu és Illa de Tet, un poble de la 
comarca del Riberal, situat a 24 quilò-
metres de Perpinyà.

Aquesta vegada triem un lloc al qual s’hi pot anar 
perfectament en un sol dia, sense necessitat ni de 
sortir massa aviat. Això sí, hem de tenir en compte 
que els horaris de l’altra banda del Pirineu no són 
com els nostres. Aquella gent s’aixeca aviat i dinen 
molt d’hora.
Podem anar amb autopista fins a la sortida de 
Perpinyà sud i agafar la carretera que porta a Prada 
de Conflent, encara que també s’hi pot anar per 
rutes secundàries, molt boniques, com la ruta que 
va de Perpinyà a Tuïr i Illa.

Illa de Tet
PEP COLLELLDEMONT

Els fulls de propaganda en diuen Illa la Dolça, per 
la dolçor que ofereixen els fruits que es cullen a 
banda i banda del riu (d’aquí ve el nom de Riberal). 
Illa és una població que de seguida exerceix una 
mena de fascinació sobre el visitant. Diria que té 
una simpatia congènita, que es manifesta en els 
camps, en els rius i les fonts, els monuments, les 
persones. Per tenir una visió global de l’indret, val 
la pena pujar fins a l’encreuament de la carretera de 
Montalbà a Caramany, dalt de la muntanya on hi ha 
la taula d’orientació. Des d’aquest indret veurem 
les xemeneies de fades o orgues, una catedral 
construïda per la naturalesa mitjançant les ero-
sions provocades per l’aigua. Sembla talment un 
món artificial construït per la imaginació de Walt 
Disney, o un bosc d’escultures fabricades per un 
artista prolífic a l’aire lliure. Ara ja podem baixar 
i, seguint l’indicador, anem fins al pàrquing de les 
xemeneies, on deixarem el cotxe. A peu podem 
passejar-nos pel mig de les escultures i veure de 
prop aquesta obra única de la natura.
És hora ja d’endinsar-nos pel nucli antic de la 
població. Restes de muralles, esglésies romàni-
ques i medievals, l’Hospici, parlen d’un passat 

Les “xemeneies de fades”, conegudes també com “els orgues”, una meravella de la naturalesa.
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La sortida

carregat d’història. I és que a Illa hi hagué una 
noblesa que plantava cara al poder feudal. Dues 
vegades fou emmurallada la vila d’Illa, la darrera 
al segle XIII, per protegir les cases que s’havien 
anat construint fora muralla. D’aquesta darrera 
se’n conserven parts importants i alguns antics 
portals -el de la Font, el de la Parairia i el del 
Comte- i algunes torres cilíndriques. Llàstima 
que pràcticament no quedi res de l’antic castell 
dels vescomtes, si bé resta en peu l’església de 
Sant Esteve del Pedreguet, que amb tota segure-
tat devia ser la capella del palau. És un edifici 
impressionant, actualment utilitzat com a esglé-
sia parroquial, amb una gran torre quadrada que 
també devia formar part del castell. La façana és 
barroca, amb portal de marbre. Al palau vescomtal 
va morir-hi el bisbe d’Elna Antoni de Cardona, 
oncle de la muller de Bernat de Galceran de Pinós, 
primer senyor d’Illa.
No sé si els poetes hi neixen o se’n fan, però estic 
segur que hi ha llocs que hi ajuden. A Illa va néixer 
el que és considerat com el més gran poeta nord-
català, Josep Sebastià Pons. De ben segur que els 
carrers estrets del poble, les fonts, les ribes de la 
Tet i els camps ben conreats per pagesos experts 
devien ser la seva constant inspiració. Al costat 
de l’església, a la plaça del Ram, hi ha una font 
dedicada al poeta. Damunt del broc, una poesia 
seva: “Quin raig més prim per refilar el seu cant/ 
vindràs a seure una mica a la vora/ i ja veuràs com 
te va penetrant/ d’una tendra bondat inspiradora”. 
Al mig de la plaça destaca la creu de Pere Toreda, 
de marbre, la més bella del Rosselló, abans empla-
çada de cara al portal de la Creu i traslladada al nou 
indret com a mesura de seguretat. Va ser erigida el 
1447 pel veí del poble Pere Toreda.
De 10 a 12 del matí de 3 a 6 de la tarda, a l’hi-

vern, està obert l’Hospici d’Illa, que en realitat 
era l’hospital dels pobres. L’edifici i la capella, 
dedicada a Sant Jaume, van ser construïts per 
Maria d’Illa, dona noble que va professar com a 
monja a l’hospital, al qual va llegar els seus béns. 
També dues altres dones nobles, Ava, vescomtessa 
de Fenollet, i Beatriu, vescomtessa de Castellnou, 
van dedicar la seva vida i els seus béns als pobres, 
fent-se monges un cop vídues. 
Actualment, l’Hospici d’Illa és dedicat a Centre 
d’Art Sagrat, depenent d’una associació interco-
munal que gestiona exposicions monogràfiques 
de temes religiosos. L’estructura de l’edifici s’ha 
mantingut i les peces són exposades a les típi-
ques habitacions de l’antic hospital, que encara 
porten al damunt de cadascuna d’elles el número 
corresponent. 
Al costat de l’Hospici podem veure l’església de 
Santa Maria la Rodona, un edifici romànic, d’una 
sola nau. Aquesta església, que data del segle 
XIII, de ben segur que era la primitiva església 
parroquial, posteriorment substituïda per la de 
Sant Esteve. I resta dempeus també una altra 
església, la de la Mare de Déu del Carme, recent-
ment restaurada, que juntament amb la Rodona 
són utilitzades en l’exposició sobre les Passions 
del Centre d’Art.
Abans de deixar Illa deixeu-me que us recomani 
la Processó del Ressuscitat, una tradició que arriba 
cada any la matinada del dia de Pasqua. Malgrat 
l’hora intempestiva, s’hi aplega un gran nombre 
de gent per contemplar de prop la seriositat amb 
què viu el poble una tradició molt antiga.
Illa no és pas l’únic poble bonic d’aquestes con-
trades. Un altre dia parlarem de Millars i altres 
pobles que bé mereixen una visita.

Plaça del Ram d’Illa, amb la font dedicada al poeta J. Sebastià Pons.Església de Sant Etienne.
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Ciutadans i ciutadanes 
de Vilablareix, amigues i 
amics tots:
Un pregó sempre és una porta que s’obre i que 
convida a entrar, i la llinda i el llindar d’aquesta 
porta, allà on anys enrere els romans esculpien 
inscripcions í dates, i allà on ara es posa l’estora 
per deixar la pols a fora, assenyalen totes dues cap 
a la Festa Major.
Les paraules del pregó que ara sentiu són les que 
conviden a començar-la i volen animar a tots i a 
totes a participar-hi.
En aquest any 2004 ple d’incerteses, en què només 
sabem del cert que ha plogut molt i que hi haurà 
prou aigua, heu volgut, gent de Vilablareix, que 
sigui jo qui obri aquesta porta, i heu volgut entrar 
amb mi en aquesta nova festa.
Una festa major que és sempre la culminació de 
l’esforç incansable de molta gent del poble -què 
faríem, a tot arreu, sense els incondicionals i 
incansables voluntaris?-, una festa que trenca la 
monotonia de tot un any de feina i de rutina; una 
festa, sobretot, que ens dóna la seguretat que tot 
torna i que la roda del temps, repetida i fidel, va 
girant sense pausa: les festes majors són pèrfides 
i ens fan creure el miratge que sempre n’hi haurà 
una altra i que això d’ara no s’acabarà mai.
Però més o menys enganyosa, heu volgut comen-
çar la festa amb mi, i us ho agraeixo, perquè 

Pregó de la Festa Major de 
Vilablareix del 2004

MARIA MERCÈ ROCA
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m’honora. Perquè Vilablareix és un poble que fa 
de bon estar-hi, i vosaltres que hi viviu pertanyeu 
a una classe de gent afortunada. Veniu de lluny, pel 
cap baix de 2000 anys enrere, ho diu la Torratxa, 
la torre sepulcral de l’època romana que teniu al 
poble. Veniu de lluny i viviu, no us n’adoneu del 
tot, en un poble pacífic i amable on les cases tenen 
noms i dates a les llindes. Un poble que conserva 
viu l’esperit d’arrelament a la terra de la gent del 
camp que heu estat fins fa ben poc, que encara sou 
una mica. Potser per això, i n’heu d’estar agraïts al 
destí, la guerra us va tocar amb els capcirons dels 
dits i no pas amb la mà sencera.
Potser per això, i n’heu d’estar orgullosos, l’any 
40 no teníeu aquí al poble cap afiliat a la Falange 
Espanyola, cosa que pocs altres pobles poden dir. 
Potser per això, perquè sou una gent fidel, que no 
ha traït el seu esperit, heu sabut també, tot i ser 
tan a la vora de Girona, la gran Girona que sembla 
que ho ha d’engolir tot, conservar el vostre tarannà 
personal i la vostra fesomia particular.
Per això dic que, com a d’altres pobles germans 
del vostre Fornells, Llambilles, Aiguaviva-, un hi 
arriba i hi està a gust, segurament perquè el temps 
té encara la mesura justa. Heu canviat amb els anys 
i les transformacions que ha sofert el país, però 
encara aquí un es pot asseure en un banc a veure 
passar la vida, tens la seguretat que dóna saber que 
tothom et coneix i que per tant ningú no et negarà 
l’ajut, i estàs convençut que els teus fills hi podrien 
ser molt feliços, com els nens de poble d’abans, 
que vivien en comunió amb les estacions, amb els 

Un moment del pregó a càrrec de la M. Mercè Roca.
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animals i amb els senyals que el cel envia.
Potser per tot això, però sobretot perquè sou bona 
gent, no us esteu de res i teniu dos sants: l’un 
antiquíssim i especial, Sant Menna, que es veu 
que era egipci, patró de la parròquia; l’altre, més 
jove, Sant Roc, el de l’ermita que heu tingut el 
coratge i la sensibilitat de restaurar i al redós de 
la qual la vostra gent celebra les coses importants 
de la vida: abans, a l’aplec de les Núvies, les noies 
demanaven marit; ara, molt més sensatament, els 
matrimonis que han superat el tràngol de la vida 
comuna comparteixen la sort i la joia amb la 
família i els amics. Amb dos sants que us vigilen 
i us guarden, gent de Vilablareix, no heu de patir 
per res.
O sigui, doncs, que, protegits, els d’aquí i els 
que heu convidat i som de fora, podem dir ja 
“Que comenci la festa”. Us demano, us mano, 
que la celebreu totes i tots, petits i grans, perquè 
els anys no pesen si un té el cor jove i l’esperit 
alegre. Que ho sabeu fer, això de divertir-vos, els 
de Vilablareix, ho diuen els Annals de la Histò-
ria, quan expliquen com enganyàveu el Bisbe i 
convertíeu les processons pietoses a Sant Roc 
en prohibides explosions de gresca i de ganes de 
viure. Burleu la nit fosca i deixeu-vos anar com 
feien els avantpassats i no escatimeu l’alegria: 
primer a casa, en família, després a fora, al carrer 
i a l’envelat; enamoreu-vos, somnieu, obriu bé els 
ulls, estigueu amatents a les cares de sempre i a 
les que no heu vist mai. És festa, i per un parell de 
dies tot s’alenteix, tot es fa
diferent i res ni ningú no sembla tan seriós. Apar-
queu les penes i els problemes: que s’esperin 
uns dies, que no els passarà res; per mala sort, ja 
tornaran...
Vosaltres, mestresses de casa, traieu-vos el davan-
tal i deixeu que el rostit es faci sol o mengeu una 
pizza, però que l’àpat o els convidats que heu 
d’atendre no us serveixin d’excusa per quedar-
vos a casa. I vosaltres, mestressos, traieu-vos la 
pols dels vestits de mudar i sigueu per unes hores 
els autèntics reis de l’envelat. I mengeu, i beveu, 
perquè és festa i us ho heu ben guanyat, i sigueu 
feliços i balleu sardanes i tangos fins que els peus 
us diguin prou, i deixeu que aquests dies que 
comencen per fi a fer olor de bon temps, ara que 
la pluja ha dit que prou, us escalfin i us emborratxin 
amb els seus perfums nous. I passeu-vos-ho bé, 
que el riure torna jove i tot ho cura. I recordeu que 
això, tots ho sabem, només són quatre dies.
Bona festa major!
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a la

1 de juliol 
A les 10 de la nit, a la plaça del Perelló

Cinema.

8 de juliol
A les 8 del vespre, a la Plaça del Perelló

Sardanes amb la cobla La 
Principal de Porqueres.

15 de juliol
A les 10 de la nit, a la plaça del Perelló

Cinema.

22 de juliol
A les 10 de la nit, a la plaça Catalunya

Havaneres a càrrec del grup 
La Garota d’Empordà.

29 de juliol
A les 10 de la nit, a la plaça del Perelló

Cinema.

26 d’agost
A les 10 de la nit, a la plaça del Perelló

Cinema.

Dijous 

Fresca
ESTIU 2004

Programa




