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Ajuntament (Oficines Municipals)   972-40 50 01
Fax Oficines Municipals                   972-23 87 64
Correu electrònic      Ajuntament@vilablareix.org
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 dʼEsquadra                                          088
Bombers                                                            085

Horari Bus Línia 5- TMG

       Pl. Germans Sàbat                Correus             Pl. Marquès de Camps         Sant Narcís               Hospital 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 7ʼ21, 7ʼ51, cada mitja hora a partir de 7ʼ21, 7ʼ51, 15ʼ51
 ... fins 20ʼ51 ... fins 12ʼ51 i a les 16ʼ51
Arribada a Correus a les 7ʼ45, 8ʼ15,... fins 21ʼ15 a les 7ʼ45, 8ʼ15,... fins 13ʼ45 16'35
  i a les 17ʼ15
Sortides:
Germans Sàbat 7ʼ00, 7'30,  8'00,... fins 21'30 7ʼ00, 7ʼ30,... fins 14ʼ30  10'30 fins 21ʼ30
  i a les 15ʼ30 i 21ʼ30
Correus 7ʼ15, 7ʼ35,... fins 21'35 7ʼ05, 7ʼ37,... fins 14ʼ35  10'35 i 21ʼ35
  i a les 15'35 fins 21ʼ37
Pl. Marquès de Camps 7ʼ10, 7ʼ40,... fins 21,40 7ʼ10, 7ʼ40,... fins 14'40  10ʼ40 i 21ʼ40
  i a les 16ʼ40 i 21ʼ40
Hospital de Salt 7ʼ27, 7'57,... fins 21ʼ57 7ʼ27, 7ʼ57,... fins 21'57    

Arribada a Vilablareix 7ʼ30, 8ʼ00,... fins 22'00 7ʼ30, 8'00,... fins 13ʼ30  16ʼ58 i 21ʼ58
  i a les 16ʼ00 i 22'00

TMG                                                  972-24 50 12
Farmàcia                                            972-23 26 05
Rectoria (Mossèn)                             608-43 58 96

Horaris de serveis
Oficina de Correus
De dilluns a dissabte, 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,  de dilluns a dijous.
Recollida dʼescombraries
Dilluns, dimarts, dijous i dissabtes.
Recollida de trastos vells
Primer dimarts de cada mes (cal trucar a lʼAjuntament).

Horaris del consultori mèdic

 Serveis Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Matí Medicina General De 9ʼ30 a 13h - - - De 9ʼ30 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 15ʼ30 a 19h De 16 a 19h De 15ʼ30 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 lʼÀrea Bàsica de Salut (ABS): Fornells, dilluns, dimecres i divendres de 8ʼ30 a 11h. Bescanó, diàriament de 11ʼ45 a 14h.
Urgències: Dimarts, dimecres i dijous, de 9 a 13ʼ30h: Consultori Fornells (Tel. 972 47 68 02). Resta dʼhores: Consultori de Vilablareix o bé CAP de 
Salt (Tel. 972 24 37 37)
Assistenta i educador social: Divendres matí a l'ajuntament.

NOTA: Per anar a l'hospital de Salt cal avisar al conductor



Revista de Vilablareix   Any V - Abril 2005 -

23

T
o
rr

a
tx

a
L

a 
  

Serveis

3

Sumari

EDITA: AJUNTAMENT DE VILABLAREIX
CONSELL DE REDACCIÓ: J. Manel Pallàs, Ramon 
Ponsatí, Mossèn Josep Ramirez, Joan Ribot, Pere 
Vilà, Josep Argelés, Llorenç Muñoz i Josep Aurich
PORTADA: Aplec de Sant Roc
DISSENY: Lluís Ribas
REDACCIÓ i INFOGRAFIA: JJ Comunicació
IMPRESSIÓ: Impremta Pagès, S.A.
DIPÒSIT LEGAL: GI-957/99
CORREU ELECTRÒNIC: vilablareix@ddgi.es
AMB LA COL·LABORACIÓ DE 

rial
Revista de Vilablareix   Any V - Octubre 2004 -

2

Serveis

3

Editorial

4

Informació municipal

9

Actualitat

16

Esports

19

Escola

24

A l'ombra del campanar

26

Ecologia

27

Salut

29

La sortida

31

Programa

CONSELL DE REDACCIÓ

l passat 20 de febrer, coincidint amb el deslluït aplec de 

Sant Roc, a causa de la pluja que va començar a primera 

hora de la tarda es van haver d’anul·lar les sardanes, es 

va celebrar el referèndum de la Constitució Europea on, 

per un marge important de vots, va guanyar el sí.

Quatre dies més tard es va celebrar el debat parlamentari 

arran de l’enfonsament del túnel del Carmel. Després 

de les detallades explicacions per part del conseller de 

Política Territorial i Obres Públiques i les intervencions 

del president de la Generalitat i el cap de l’oposició, 

va esclatar l’anomenada crisi del 3%. Aquest fet va fer 

trontollar el treball que portaven a terme tots els grups 

que tenen representació en el Parlament per elaborar la 

reforma de l’Estatut, un dels punts importants del qual 

n’és la millora del finançament, reduint el dèficit fiscal 

que patim.

Tanmateix, quan surti aquest nou número de “La Tor-

ratxa” farà uns dies que s’ha complert el primer aniversari 

dels terribles atemptats perpetrats l’11 de març. Aquest 

dia, com a mostra de solidaritat del poble de Vilablareix, 

envers els ferits, familiars i totes les víctimes afectades 

pels cruels atemptats d’aquell dia, les banderes de 

l’Ajuntament van ondejar a mitja asta.

Amb barbàries com aquesta no ens podem mantenir al 

marge ni ser indiferents. Centenars d’ésser humans van 

patir, i encara molts pateixen, un veritable infern per 

culpa d’un terrorisme que no distingeix els límits.

Esperem que els records d’aquest atemptats ens portin 

a tots els pobles a un món amb més pau, justícia i lli-

bertat.

E
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Resum dels plens i juntes de govern local
celebrats entre novembre de 2004 i març de 2005

Informació municipal

Plens
Sessió extraordinària del 17 de 
desembre de 2004
Sʼaprova per unanimitat:
- El nombre dʼhabitatges de protecció pública al 
sector de sòl urbanitzable El Perelló i Can Pere Màrtir. 
LʼAjuntament de Vilablareix notifica a la Comissió 
Territorial dʼUrbanisme que, per les necessitats del 
municipi, considera adequat 160 habitatges de pro-
tecció pública.
- El conveni de delegació entre lʼAjuntament de 
Vilablareix i el Consell Comarcal del Gironès, per 
a la prestació del servei de recollida i tractament de 
rebuig.
- Lʼexpedient de modificació de crèdit núm. 2/04.
- Una moció relativa al Dia Internacional contra la 
violència cap a les dones.
- Una moció de suport a la selecció catalana dʼho-
quei patins i al conjunt de seleccions esportives cata-
lanes.
-   Una moció en defensa de la rehabilitació pública 
del President Lluís Companys.
-   La felicitació del plenari de Corporació a Maria 
Ventura i Simon, pel seu  nomenament de “Pubilla 
de les Comarques Gironines”.
-   La felicitació del plenari de Corporació a Pere 
Vilà i Barceló, per lʼatorgament del primer premi de 
curtmetratges Fundació Elsa Peretti 2004.
Sʼaprova amb lʼabstenció del PSC:
-   Lʼordenança reguladora del preu públic per a la 
prestació del servei dʼaccés a la xarxa inalàmbrica 
municipal de Vilablareix (accés social a internet). La 
quantitat del preu públic es fixa en 12 € mensuals, 
per mitjà de domiciliació bancària que lʼusuari auto-
ritzarà en el moment de sol·licitar lʼalta del servei. Els 
regidors del grup municipal del PSC sʼabstenen, per 
considerar que és útil, no hi veuen la necessitat.
Sʼaprova amb lʼabstenció de CiU i el vot en contra 
del PSC:
-   El Pressupost General de la Corporació per a 
lʼexercici del 2005, les seves bases dʼexecució i la 
plantilla de personal.

Sessió ordinària del 18 de gener de 
2005
Sʼacorda per unanimitat:
- Ratificar el Decret dʼAlcaldia núm. 64/04 en rela-
ció amb el Recurs contenciós administratiu interposat 
pel Sr. Joaquim Torres Frigola, representat pel lletrat 
Sr. Marc Carreras Coderch.
- Donar compte de la contractació de personal de 
Laura Ruiz Sánchez com a auxiliar administrativa 

(Junta de Govern Local de 07-12-04).
- Aprovar la proposta presentada pel grup municipal 
del PSC de suport al jove Èric Bertran, menor dʼedat, 
de Lloret de Mar, acusat de terrorisme, una vegada 
afegides les propostes presentades pel grup municipal 
dʼERC.
- Aprovar el conveni de delegació entre lʼAjunta-
ment de Vilablareix i el Consell Comarcal del Giro-
nès, per a la prestació del servei de recollida selectiva i 
valorització del paper i cartró, vidre i envasos lleugers 
dels residus municipals.
- Aprovar el conveni de delegació entre lʼAjunta-
ment de Vilablareix i el Consell Comarcal del Giro-
nès, per a la prestació del servei de recollida selectiva 
i tractament dels mobles i voluminosos dels residus 
municipals.
- Aprovar el conveni de delegació entre lʼAjun-
tament de Vilablareix i el Consell Comarcal del 
Gironès, relatiu a la delegació del servei de recollida 
i tractament de la fracció orgànica dels residus muni-
cipals.
- Aprovar inicialment lʼordenança municipal regu-
ladora de les aigües residuals i pluvials del sistema 
públic de sanejament de Vilablareix.
- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu 
per la construcció dʼuna nau destinada a magatzem 
municipal i local de joventut, redactat per lʼarquitecte 
Lluís Sánchez  Cuenca i lʼarquitecte tècnica Eulàlia 
Cudola Andreu, per import de 451.527,34 €.
- Informar favorablement la petició dʼincorporació 
de lʼAjuntament de Sant Martí de Llémena a lʼagru-
pació de Jutjats de Pau número 36.
Sʼacorda, amb lʼabstenció del grup municipal del 
PSC:
- Aprovar les bases per a lʼatorgament de subven-
cions al municipi de Vilablareix.
- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu 
per la construcció dʼuna llar dʼinfants, redactat pels 
arquitectes Xavier Alemany Vilches, Lluís Badenas 
Pradanos, Jaume Tubert Ferrer i Javier Lemus Otero, 
per import de 705.778,57 €. El grup municipal del 
PSC sʼabstén per no estar dʼacord amb la ubicació 
de la llar dʼinfants, encara que sí ho està amb la seva 
construcció.

Sessió extraordinària del 25 de gener 
de 2005
Sʼelegeixen mitjançant sorteig els membres de les 
Meses Electorals per al referèndum consultiu de la 
decisió política de ratificar el Tractat pel qual sʼesta-
bleix una Constitució per Europa, que se celebrarà el 
diumenge 20 de febrer de 2005.
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Informació municipal

Resum dels plens i juntes de govern local
celebrats entre novembre de 2004 i març de 2005
Sessió extraordinària de lʼ1 de març 
de 2005
Sʼaprova per unanimitat:
- El conveni de cessió dels terrenys destinats a equi-
paments de la Unitat dʼActuació Mas Muscarola. El 
terreny té una superfície de 4.160 m2. Part dʼaquesta 
superfície es destinarà a la construcció de la llar dʼin-
fants municipal.
- Lʼexpedient de modificació de crèdit número 1/05, 
que disposa les següents quantitats:
Total suplement de crèdit (despeses): 
569.183,60 €
Total habilitació de crèdit (ingressos): 
405.054,87 €
Total suplement de crèdit (despeses): 
164.128,60 €
- El Plec de clàusules administratives particulars i 
expedient de contractació per procediment obert mit-
jançant concurs i en expedient de tramitació ordinària 
de lʼobra “Millora de les infraestructures del casc urbà 
de Vilablareix, 2a fase”. El tipus o preu, base de la 
contractació, és la quantitat de 331.489,36 euros.
- El Plec de clàusules administratives particulars i 
expedient de contractació per procediment obert mit-
jançant concurs i en expedient de tramitació ordinària 
de lʼobra “Construcció de la llar dʼinfants municipal”. 
El tipus o preu, base de la contractació, és la quantitat 
de 704.128ʼ73 euros.
- El Plec de clàusules administratives particulars i 
expedient de contractació per procediment obert mit-
jançant concurs i en expedient de tramitació ordinària 
de lʼobra “Construcció dʼuna nau destinada a magat-
zem municipal i local de joventut”. El tipus o preu, 
base de la contractació, és la quantitat de 451.527,34 
euros.

Juntes de govern 
local

Sessió del 16 de novembre de 2004
Sʼacorda:
- Aprovar la relació de factures i despeses que 
sumen la quantitat de 22.501ʼ38 €.
- Aprovar el pressupost i adjudicació dels treballs 
per la redacció del projecte executiu dʼun magatzem 
municipal al carrer Güell, per import de 4.872 €.
- Requerir a lʼentitat Maderas Alpinas SA, amb 
domicili social a la carretera de Santa Coloma número 
4, per tal que sʼadeqüi a la Llei de política Lingüística 
en el conjunt informatiu del rètol del seu comerç. 

Sessió del 7 de desembre de 2004
Sʼacorda:
- Acceptar la subvenció de la Diputació de Girona, 
Àrea de Cultura, en concepte de restauració de lʼedi-
fici La Torratxa, per import de 10.000 €.
- Aprovar la correcció dʼesmenes  a lʼacord dʼapro-
vació de fitxers per a lʼadequació a la normativa sobre 
protecció de dades.
- Atorgar a lʼempresa Funerària Poch SA lʼautorit-
zació per prestar els serveis funeraris al municipi de 
Vilablareix, en els termes del que preveu el reglament 
que regula, amb caràcter supletori, els serveis funera-
ris municipals.
- Adjudicar la contractació i formalització dʼuna 
operació de tresoreria consistent en una pòlissa de 
crèdit per import de 175.000 €, a lʼentitat financera 
Banco Central Hispano, oficina de Salt, atès que ha 
estat lʼentitat que ha presentat les condicions més 
favorables.
- Aprovar la contractació dels arquitectes Xavier 
Alemany Vilches, Lluís Badenas Pradanos, Jaume 
Tubert Ferrer i Javier Lemus Otero per als treballs 
de realització del projecte executiu i la direcció 
facultativa de les obres de la llar dʼinfants municipal, 
mitjançant un contracte de serveis.
- Aprovar la contractació dʼEulàlia Cudola Andreu, 
en qualitat dʼarquitecte tècnica, per a la direcció de 
les obres de la llar dʼinfants municipal, mitjançant un 
contracte de serveis.
- Aprovar la contractació a temps parcial de Laura 
Ruiz Sánchez pel termini de sis mesos en qualitat 
dʼauxiliar administrativa del dispensari municipal, 
la qual acredita lʼexperiència necessària per ocupar 
aquesta plaça. La jornada de treball serà de 5 hores 
setmanals.
- Aprovar la concessió a la Parròquia de Sant Menna 
dʼuna subvenció per import de 1.260 € per fer front 
a les despeses dʼorganització del Pessebre vivent 
dʼenguany.
- Sol·licitar a la Diputació de Girona, Àrea de Cul-
tura, una subvenció per a lʼorganització del Pessebre 
vivent al municipi i per lʼarranjament de les carrosses 
reials.
- Autoritzar a lʼAMPA del CEIP Madrenc i al CB 
Vilablareix lʼorganització de la quina al pavelló poli-
esportiu, i aprovar lʼexempció de les taxes per a la 
utilització dʼaquest equipament municipal.
- Aprovar la concessió dʼun ajut econòmic de 300 € 
a lʼentitat “Amics Joan Petit, nens amb càncer” per a 
lʼorganització de la 4a Festa-Torneig Joan Petit, nens 
amb càncer.
- Aprovar el contracte tipus per a lʼalta al servei de 
connexió a internet al municipi de Vilablareix.
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Informació municipal

Resum dels plens i juntes de govern local
celebrats entre novembre de 2004 i març de 2005
Sessió del 21 de desembre de 2004
Sʼacorda:
- Aprovar la relació de factures i despeses que 
sumen la quantitat de 18.468,79 €.
- Sol·licitar al Servei Català de la Salut la revisió 
de la contraprestació econòmica del conveni subscrit 
amb lʼAjuntament de Vilablareix per al manteniment 
del dispensari municipal.
- Aprovar la 3a certificació i liquidació de lʼobra 
“Adequació dʼun aparcament a la carretera de Santa 
Coloma”, a lʼentitat Àrids Vilanna SL, per import de 
11ʼ09 €.
- Acceptar lʼajuda econòmica concedida per la 
Diputació de Girona, àrea de Presidència, en concepte 
de subvenció a fons perdut, per un import de 5.300 €, 
destinada a finançar lʼarranjament dels carrers Raset 
i Mosquerola.
- Aprovar la liquidació de lʼImpost sobre increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Sessió de lʼ11 de gener de 2005
Sʼacorda:
- Aprovar el conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès i lʼAjuntament de 
Vilablareix per desenvolupar el projecte Xec servei 
al municipi (anualitat 2005), i sol·licitar-ne 500 unitats 
de servei normal i 50 unitats de serveis especials.
- Aprovar el conveni de col·laboració econòmica 
entre la Diputació de Girona i lʼAjuntament de 
Vilablareix per al finançament de les obres de vialitat 
municipal. Lʼaportació de la Diputació de Girona es 
concreta en una subvenció de 48.000 €, que es faran 
efectius prèvia justificació de lʼobra realitzada.
- Acceptar la subvenció de la Diputació de Girona 
relacionada amb el conveni de col·laboració eco-
nòmica per al finançament de les obres de vialitat 
municipal, per import de 48.000 €.
- Atorgar a Josep Soler i Boschdemont una tarja 
dʼaparcament individual per a persones amb dismi-
nució, en la modalitat de titular conductor.
- Aprovar la contractació pel termini de cinc mesos 
de Pere Vilà i Barceló, per a la cobertura de lloc de 
treball de conserge del pavelló poliesportiu a temps 
parcial durant caps de setmana. La jornada de treball 
serà de 10 hores setmanals.
- Aprovar una aportació al Fons Català de Coope-
ració al Desenvolupament per import de 2.000 €, 
corresponent a lʼexercici pressupostari de 2005, amb 
destinació a la campanya dʼemergència “Suport als 
afectats pel sisme del sud-est asiàtic”.

Sessió del 18 de gener de 2005
Sʼacorda:

- Aprovar la relació de factures i despeses que 
sumen la quantitat de 62.804,77 €.
- Aprovar la sol·licitud dʼinclusió a la convoca-
tòria del departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, per subvencionar la construcció, lʼam-
pliació la remodelació i lʼequipament de consultoris 
locals de titularitat municipal, per als exercici 2004 i 
2005.

Sessió del 2 de febrer 
Sʼacorda:
- Aprovar la liquidació de la taxa per utilització 
privativa o aprofitament especial constituït en el sòl, 
subsòl i vol de les vies públiques municipals, cor-
responent al 4t trimestre de 2004, la qual es  xifra en 
un 1ʼ5% de la facturació bruta obtinguda per Auna 
Telecomunicacions SA, que és de 4.324,57 € i per 
tant dóna lloc a la quantitat de 64,88 €.
- Aprovar el conveni de col·laboració entre lʼAjun-
tament de Vilablareix i lʼempresa Autopistas Concesi-
onaria Española, SA (Unipersonal) per al projecte de 
consolidació del monument funerari romà anomenat 
“La Torratxa”. La col·laboració tindrà caire econòmic 
i consistirà en una aportació de 3.000 €.
- Concedir una subvenció de 300 € a la Secció de 
tennis taula de lʼAssociació Esportiva Vilablareix 
pel desplaçament i participació de dues jugadores al 
Campionat estatal de Tennis Taula a Valladolid.
- Autoritzar lʼús dʼun local per a reunions, els diven-
dres de 2/4 de 8 a 9 del vespre, a la Secció de tennis 
taula de lʼAssociació Esportiva Vilablareix.

Sessió del 15 de febrer 
Sʼacorda:
- Aprovar la relació de factures i despeses que 
sumen la quantitat de 30.215ʼ30 €.
- Aprovar la liquidació de la taxa per utilització 
privativa o aprofitament especial constituït en el sòl, 
subsòl i vol de les vies públiques municipals, corres-
ponent a lʼexercici 2004, la qual se xifra en un 1ʼ5% 
de la facturació bruta obtinguda per Gas Natural sdg 
SA per subministrament de gas, que puja a 256.386ʼ67 
€ i per tant dóna lloc a la quantitat de 3.845ʼ80 €.
- Acceptar la subvenció del Departament de Ben-
estar i Família en concepte de suport al finançament 
de lʼactivitat de la ludoteca, inclòs en la convocatòria 
per a  programes diürns en matèria de serveis socials 
dʼatenció a la infància, per import de 6.000 €.
- Autoritzar als alumnes del CEIP Madrenc la instal-
lació dʼuna parada per a la diada de Sant Roc.
- Desestimar el recurs de reposició interposat per 
Burés Professional SA en relació amb a una llicència 
dʼobres en sòl no urbanitzable.
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Informació municipal

Ha costat, però ja el tenim aquí... En 
sentirem a parlar...

A Vilablareix hi ha hagut sempre una manca de 
comunicació entre els joves i lʼAjuntament; els 
uns consideren que seʼls té abandonats, que les 
seves idees no tenen cabuda, que no sʼorganitza 
res pensant en ells; els altres no hem trobat la 
fórmula per fer-los partícips de les activitats que 
organitzem i no hem sabut programar les actuaci-
ons necessàries per ajudar al seu desenvolupament 
integral.
Amb el Pla Local de Joventut de Vilablareix, 
PLJV 05/07, ho hem posat tot a sobre la taula i 
ens hem plantejat, amb els joves que han decidit 
participar-hi, quins passos havíem de fer per dis-
senyar, amb la implicació de totes les àrees del 
propi Ajuntament i altres institucions, les línies 
estratègiques en matèria de joventut que calien ser 
treballades, i alhora per donar un tomb a la relació 
fins ara existent entre joves i Ajuntament.
En la primera fase de redacció del PLJV, en 
lʼestudi de la realitat juvenil, es va fer un salt 
qualitativament molt important; els joves, a través 
dels grups de discussió, van descobrir que sʼes-
tava coent una nova manera de fer les coses, una 
nova manera de detectar les necessitats, dʼestablir 
prioritats i decidir quines propostes sʼhan de dur 
a terme.
En aquest primer any del PLJV 05/07, ja que 
lʼequip de treball joves/Ajuntament encara no 
està consolidat, els joves no hauran intervingut 
molt directament en la redacció dʼobjectius i en 

la confecció de les propostes. Però les propostes 
que estableix el pla no són tancades, ben al con-
trari: es tracta de línies marc a seguir, elaborades 
a partir de les seves aportacions, i són perfecta-
ment moldejables als criteris que ells, mitjançant 
el grup dʼassessorament que estem consolidant, 
determinin. La nostra voluntat és proporcionar les 
fórmules que permetin als joves fer el seguiment 
i avaluació de les actuacions derivades del PLJV, 
així com dissenyar-ne de noves. La idea inicial 
és poder-los donar un marge important de deci-
sió, que puguin congestionar part del pressupost 
designat a lʼàrea de Joventut, amb el condicionant 
que es promoguin actuacions realistes, obertes a 
tot el col·lectiu de joves i emmarcades en les 
diferents línies marc o eixos del PLJV.
Iniciem, doncs, aquesta nova etapa, amb lʼespe-
ronament de la bona resposta inicial donada pels 
joves, amb la voluntat de no decebreʼls en les 
expectatives creades i amb la ferma convicció 
que dʼaquesta manera, decidint les coses junts, 
es duran a terme a Vilablareix les polítiques de 
joventut més òptimes per als nostres joves, atenent 
a tots els àmbits de la seva vida. El present PLJV 
engloba un total de 15 actuacions, emmarcades 
principalment en els eixos de participació i cohe-
sió social (4 actuacions), emancipació (4 actua-
cions) i salut (3 actuacions), així com formació, 
cultura i lleure.

Enquesta sobre habitatge
Com bé sabeu, ens vam comprometre a faci-

litar lʼaccés a lʼhabitatge als joves i les joves 
del nostre municipi. Lʼajut a lʼemancipació 
dels joves és un dels principals projectes del 
Pla Local de Joventut de Vilablareix.

En el nou sector que es desenvoluparà 
properament, lʼAjuntament ha de construir-hi 
120 habitatges de protecció oficial i en aquest 
moment ja estem en disposició dʼafirmar que 
cap a finals dʼany podrem començar a redactar 
els projectes dels edificis on sʼubicaran els pri-
mers. És per aquest motiu que hem iniciat un 
estudi per detectar les necessitats dels joves de 
Vilablareix, adreçant, de forma personalitzada, 
als joves de 18 a 33 anys una enquesta.

Volem conèixer les seves necessitats (per 
saber bàsicament quants en caldrien i per quan 
caldrien) per poder programar eficientment la 
seva execució (una programació inadequada 
impediria que futures generacions seʼn pogues-
sin beneficiar, ja que un cop construïts els 
habitatges sʼhan adjudicar; el més convenient 
és fer promocions dʼhabitatges a mesura que 
hi hagi la demanda, sense construir-ne més ni 
menys del compte).

Tots aquells que estigueu compresos en 
aquest franja dʼedat i que no hàgiu rebut lʼen-
questa, us podeu adreçar a les oficines muni-
cipals i us en faran a mans una còpia.
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La recollida selectiva de la fracció 
orgànica de les deixalles a Vilablareix 

Durant el mes de març sʼinicia 
al municipi la recollida selec-
tiva de la fracció orgànica 
de les deixalles. Per realitzar 
aquesta recollida sʼhan instal-
lat uns nous contenidors de 
color marró/beix al costat dels 
contenidors verds de rebuig. En 
aquests contenidors es pot dipo-
sitar tota aquella matèria orgà-
nica (restes de menjar i petites 
quantitats de poda) que prèvi-
ament haurem separat a casa 
dins bosses compostables, tot i 
que si no seʼn disposa, també es 
pot utilitzar qualsevol bossa de 
plàstic convencional. Si estem 
interessats en adquirir bosses 
compostables, les podem anar a 
comprar al mateix Ajuntament, 
on se subvenciona el 50% del 
seu preu habitual.
Un equip dʼeducadors ambi-
entals del Consell Comarcal 
del Gironès està realitzant una 
campanya de sensibilització i 
comunicació, tant de la reco-
llida selectiva de la matèria 
orgànica com de la resta de 
recollida selectiva (paper 
i cartró, envasos lleugers i 
vidre).
En el marc dʼaquesta campanya 
ja sʼhan realitzat diverses acti-
vitats al poble. El passat mes 
de febrer es van fer activitats 
dʼeducació ambiental a lʼes-
cola, on els alumnes, a través 
dʼexplicacions i altres activi-
tats més pràctiques, van poder 
conèixer i millorar els seus 
coneixements sobre la gestió 
dels residus municipals.
El 28 de febrer es va fer una 
xerrada sobre la recollida 
selectiva al pavelló municipal. 
Va ser una bona oportunitat per 
conèixer la realitat de la gestió 
dels residus i poder resoldre 

dubtes sobre la correcta separa-
ció de les deixalles. Van assistir 
una seixantena de persones, les 
quals, al final de la xerrada, van 
poder gaudir dʼun piscolabis.
Aquest equip dʼeducadors 
també estan realitzant visites 
als habitatges del municipi en 
les quals, a banda dʼinformar 
sobre el nou servei, també es 
fa entrega dʼun kit consistent 
en un cubell de 10 litres, un 
tríptic informatiu i un paquet 
de bosses compostables.
Alhora, es va fer una reunió 

Classe dʼeducació ambiental al CEIP Madrenc.

prèvia el 24 de febrer amb els 
grans productors de matèria 
orgànica del municipi, restau-
rants, menjadors escolars, etc. 
on seʼls va informar sobre com 
cal separar els diferents tipus 
de residus, fent èmfasi en la 
matèria orgànica.
A part dʼaquestes activitats 
també es té previst fer-ne 
dʼaltres durant la resta de la 
campanya.
A les nostres mans ens queda 
la responsabilitat de fer de 
Vilablareix un indret més net.

Xerrada presentació de la campanya al pavelló municipal.
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Activitats de Nadal

Aquestes festes nadalenques seran recordades per 
les baixes temperatures que vam patir, encara que 
no les més fredes dʼaquest hivern.
La representació del Pessebre vivent es millora 
any rere any. Pocs visitants a la vigília de Nadal, 
molts el dia de Sant Esteve. Cal agrair als organit-
zadors i participants aquesta tasca que fan des de 
fa molts anys. La diada de Sant Esteve vam poder 
gaudir del concert de lʼOrquestra de Cambra de 
lʼEmpordà.
Com cada any, lʼAMPA del CEIP Madrenc, 
enguany juntament amb la secció de bàsquet de 
lʼAssociació Esportiva Vilablareix, van organit-
zar tres dies de quina. Molta assistència el dia de 
Nadal, més fluixa els altres dos dies. 
Durant dos dies els nens i nenes del poble van 
poder fer arribar les seves cartes a Ses Majestats 
els Reis Mags dʼOrient, mitjançant el patge reial. 

Plena de gom a gom estava la plaça de lʼAjunta-
ment, per esperar lʼarribada de SS. MM. els Reis 
Mags dʼOrient. Molts van seguir la comitiva i 
carrosses reials pels carrers del poble.
Fantàstiques les noves carrosses que portaven els 
Reis dʼOrient. Com cada any, nens i nenes, els 
no tan nens i nenes, van recollir els obsequis que 
repartien ses majestats.
El dilluns 27, al pavelló poliesportiu, es va pro-
jectar el curtmetratge “Els peixos del riu Leteo”, 
dirigit per Pere Vilà i Barceló, veí del nostre poble 
i rodat a Vilablareix, guanyador del 1r premi Elsa 
Peretti de curtmetratge. LʼAjuntament li va fer 
entrega dʼuna placa commemorativa.El dimarts 
27, i també al pavelló poliesportiu, concert a 
càrrec de Quico el Cèlio, El Noi i El Mut de Fer-
reries, amb lʼespectacle “Lo misteri de Nadal”.

Concert de Nadal amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. L'alcalde de Vilablareix saluda als Reis d'Orient.
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Concurs de nadales de 
lʼescola Madrenc

Alumnes guanyadors del 6è Concurs de nadales 
celebrat al CEIP Madrenc:

• Cicle Inicial (1r i 2n dʼEP)
1a: Sílvia Font Daganzo
2n: David Chornet Domènech
3r: Jaume Oliveras Hernández

• Cicle Mitjà (3r i 4t dʼEP)

1r: Albert Romero Batallé
2a: Laura Pradas Planella
3a: Paula Rivero Carmona

• Cicle Superior (5è i 6è dʼEP)
1a: Coral Torres Querol
2a: Aida Pérez Fita
3r: Javi Muñoz Sánchez

Curset de cuina de primavera
Dates: Dilluns 18 i 25 dʼabril i 2 de maig

Horari: 8 de la tarda
Preu: 20 €

Professora: Angelina García
Inscripcions: A lʼAjuntament abans del 12 dʼabril. Places limitades

Monitors/es Casal dʼestiu
Els nois i noies interessats a fer de monitor del Casal dʼestiu de Vilablareix, poden portar el seu 
currículum a lʼAjuntament abans del 26 dʼabril. Feu constar la vostra preferència horària. Tenen 

prioritat els nois/es del poble, amb títol de monitor dʼesplai i experiència.

Socorristes piscina municipal
Els interessats per fer de socorrista a la piscina municipal del 18 de juny al 11 de setembre, poden 

fer arribar el seu currículum a lʼAjuntament abans del 10 de maig.
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Casal dʼestiu de Vilablareix 
2005

Reunió informativa:
Dilluns, 23 de maig a 2/4 9 
del vespre a la Sala dʼActes de 
lʼAjuntament.
Preinscripció:
Abans del 7 de juny, a lʼAjun-
tament.
De dilluns a divendres de 9 a 2 
de la tarda i els dimarts de 4 a 8 
de la tarda.
Es pagarà el 25% de lʼopció 
escollida.
En el cas de donar-se de baixa, 
no sʼabonarà llevat que hi hagi 
causa justificada.
A partir dʼaquesta data sols 
sʼadmetran preinscripcions en 
una llista dʼespera per rigorós 
ordre, per a possibles baixes.
Inscripció:
Abans del 17 de juny.
Es pagarà el 75% restant.
En el moment de fer la inscrip-
ció, sʼhaurà de portar:
- Full dʼinscripció, amb lʼauto-
rització de participació al Casal, 
signada per la persona que tingui 

la pàtria potestat.
- Fitxa mèdica, convenient-
ment signada per la persona 
que tingui la pàtria potestat.
- Fotocòpia de la tarja dʼiden-
tificació sanitària o altre docu-
ment acreditatiu del dret a la 
prestació a la sanitat pública o de 
lʼassegurança mèdica privada.
- Fotocòpia del carnet de vacu-
nes.
Durada:
De lʼ1 al 29 de juliol -de dilluns 
a divendres-.
El 25 de juliol, festivitat de Sant 
Jaume, és festa local, per tant no 
hi haurà Casal.
Edats, horaris i seus:
Nens i nenes de 3 a 12 anys 
(dʼEI i de 1r a 6è dʼEP)
De 9 del matí a 1 de la tarda
Dʼ1 a 3 de la tarda, dinar
Nens i nenes de 6 a 12 anys, 
Casal Esportiu
De 3 a 6 de la tarda
Matí: CEIP “El Madrenc”
Tarda: Pavelló poliesportiu

Piscina Municipal: dʼ11 del 
matí a 12 del migdia o de 12 del 
migdia a 1 de la tarda i de 5 a 6 
de la tarda.
Preus:
Matí  95 €
Matí + dinar 205 €
Matí + dinar + tarda 255 €
Matí + tarda 150 €
Tarda 75 €
- Per setmana ( 5 dies)
Matí  28 €
Matí + dinar 60 €
Matí + dinar + tarda 75 €
Matí + tarda 45 €
Tarda 23 €
Excursió 20 €
Només dinar: 6 € (inclou vigi-
lància dʼ1 a 3 de la tarda).
El dia que els nens/es facin la 
sortida hauran dʼemportar-se 
el dinar.
 - Descompte famílies nombro-
ses
Un fill/a inscrit al Casal: 10%
Dos fills inscrits al Casal: 15%
Tres fills inscrits al Casal: 20%

Programa dʼactes de la Setmana
Cultural 2005

Dilluns 18 dʼabril  
A les 6 de la tarda, a la Sala dʼActes de lʼAjunta-
ment: Espectacle “Sóc un pallasso” amb Claret 
Clow

Dimarts 19 dʼabril
A les 7 de la tarda, a la sala polivalent del pavelló 
poliesportiu: Concert de flautes dolces de lʼEs-
plai “Poeta Marquina”
Dimecres 20 dʼabril
Concurs de pastissos. La recepció del pastissos 
es farà a Can Ballí, de 7 a 1/4 de 9 del vespre. A 
3/4 de 9 del vespre deliberació i repartiment  de 
premis. 1r premi: Dinar o sopar per a dues per-
sones a un dels restaurants del poble i trofeu. 2n 
i 3r premi: Trofeu

Dijous 21 dʼabril
A les 6 de la tarda, a la Sala dʼActes de lʼAjunta-
ment: Racó del conte

Divendres 22 dʼabril
A les 8 del vespre, a la sala polivalent del pavelló: 
Concert de música clàssica i popular amb la 
soprano Susanna del Saz 

Dissabte 23 dʼabril

Diumenge 24 dʼabril
A les 6 de la tarda, a la Sala dʼActes de lʼAjunta-
ment: Representació de lʼobra de teatre “Prés-
sec en almívar”, de Miquel Mihura, a càrrec de 
lʼAgrupació Teatral Benet Escriba de Sant Feliu 
de Guíxols
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Vilablareix amb la Marató de TV3

Aplec de Sant Roc
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Aprenent a ballar funki

Els participants del curs d'enguany.
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Ludoteca les Orenetes
EVA ESCUIN I MÒNICA GARCIA

Com ja és habitual en època de vacances nada-
lenques, la ludoteca obrí les seves portes a tots 
aquells nens i nenes que ens acompanyaren del 
dia 20 de desembre de 2004 fins el 5 de gener de 
2005. Van ser uns dies molt entretinguts, ja que 
transformàrem la ludoteca en una ludocasal.
Amb la companyia de les monitores: Laura, Eva, 
Mònica i Eva vam fer aquests tallers nadalencs:
• Pasta salada (els més grans la figura dʼun ós i 
els més petits una marieta).
• Un eriçó fet amb oueres de cartró, que serveix 
per posar llapis.
• Un ós dʼornament per a testos fet amb un pal 
de pinxo.
• Pasta dolça per fer galetes de mantega.
Al pavelló jugàrem al gran joc de lʼOca; férem 
una gimcana i muntàrem per tota la pista un munt 
de jocs de fira: tir a lʼanella, circuit de cotxes, 
encistellar, cursa de ratolins, futbolcap, etc.
El dia 5 de gener, Ses Majestats els Reis dʼOrient 
havien deixat un munt de regals que estrenàrem 
el mateix dia: pint-ball, dames, click de granja i 
dʼanimals, camions, carretó de la compra, Uno 
masters, geomax i moltes altres coses.
Com que ens varen agradar tant i tant les galetes 
que vam fer no ens volem acomiadar dʼaquestes 
ratlles sense fer-vos arribar aquesta recepta.

Galetes nadalenques
Ingredients (per a 12-16 galetes):
- 300 gr de farina
- 200 gr de mantega

- 100 gr de sucre
Elaboració:
La farina, el sucre i la mantega es posen en un 
bol. Xafa-ho amb els dits i fes una bola de massa. 
Dóna forma a les galetes i decora-les.
Es posen en una plata per enfornar i es deixen 
coure 15 minuts (a 160º C o al núm. 3 si és forn 
de gas). Cal demanar ajut a un adult.
Deixa-les refredar i que aprofiti.

Per a les galetes de xocolata:
- 250 gr de farina
- 50 gr de cacau en pols
- 100 gr de mantega
- 50 gr de sucre

Per a les galetes de coco:
- Afegir 50 gr de coco a la barreja

XV MARXA POPULAR DE SANT ROC
Diumenge 29 de maig de 2005

Sortides i distàncies:
- De 0 a 12 anys: Curses d’1 i 3 km - A 1⁄4 de 9 del matí
- Més de 12 anys: Cursa de 10 km - A 2/4 de 9 del matí

- Caminants: Sortida una vegada feta la inscripció
Inscripcions: 1 hora abans de la sortida - 5 €

Organitza: Amics de Sant Roc - Ajuntament de Vilablareix
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Centenari del naixement del dramaturg 
Miquel Mihura

SERAFÍN VIEYTES

Benvolgut lector,
El proper dia 24 dʼabril, i dins del programa de la 
Setmana Cultural de Vilablareix, es representarà en 
el nostre poble lʼobra de teatre “Préssecs en almí-
var”, pel notable grup Benet Escriba de Sant Feliu de 
Guíxols, la qual realçarà el programa dʼenguany.
La citada obra és una de les més carismàtiques del 
gran dramaturg Miquel Mihura. Aprofitant aquestes 
quatre línies i al mateix temps rendir un petit home-
natge davant el proper centenari del seu naixement, 
us voldria parlar una mica dʼaquest gran autor. Molts 
dels escriptors, així com crítics de lʼèpoca, van con-
siderar que davant de tot era un poeta.
Miquel Mihura va néixer el juliol de 1905. Fill dʼun 
famós actor de teatre dʼaquells temps, la seva infan-
tesa va transcórrer entre camerinos, llums, bamboli-
nes, tramoies i alguna que altra joia de llautó, etc., 
i per tant, ja des de ben petit, va viure tot el que és 
aquell entrar i sortir dʼactors, directors i personal de 
muntatge. Tot això li va ensenyar a conviure amb 
el món del teatre, el qual li marcarà un abans i un 
després de la seva vida. Mihura, doncs, viu des de la 
seva infantesa una bohèmia intuïda, un món incòmode 
i estrany a la vegada, però el teatre li infondrà un 
grandiós respecte.
Als 28 anys escriu la seva primera obra, “Tres barrets 
de copa”, que va ser rebutjada per diversos directors, 
i no va ser fins 20 anys després, concretament al 1952, 
quan es va estrenar. I els que van prendre aquesta 
decisió es varen trobar amb la resistència per part de 
lʼautor, qui no només tenia el text oblidat, sinó que 
no li feia la més mínima il·lusió dʼestrenar-la. Preci-
sament va ser un grup universitari el que la va esce-
nificar, va assolir un gran èxit i al mateix temps el va 
consagrar com a autor. Va obtenir aquell mateix any 
el Premi nacional de teatre, guardó que aconseguiria 
novament al 1956 amb lʼobra “Mi adorado Juan”. 
I a lʼany 1959, amb lʼobra “Maribel y la extraña 
familia”. I rere aquest parèntesi li va arribar un nou 
èxit amb “Ninette y un señor de Murcia”, estrenada 
al 1964, per la qual va guanyar el Premi nacional de 
literatura Calderón de la Barca.
Parlem una mica de lʼobra que es representarà durant 
la nostra Setmana Cultural. Durant lʼestiu de 1958, 
assegut en una terrassa, va demanar a les persones que 
es trobaven per les taules del voltant que li parlessin 
sobre el llenguatge de les monges, i alguna frase 
característica, perquè estava escrivint una comèdia 

amb una monja com a protagonista. Ja us podeu ima-
ginar la sorpresa dʼalgunes persones davant aquesta 
pregunta. Alguns quasi lʼenvien a fregir espàrrecs, 
només una de les allà present, exalumna de les teresia-
nes, li va suggerir: “Quien a Dios tiene, nada le falta. 
Sólo Dios basta”. Va prendre nota de la jaculatòria, 
la va incloure en la comèdia, i així sense saber-ho, 
es va adjudicar Santa Teresa com a col·laboradora de 
“Préssec amb almívar”.
Bé, des dʼaquestes pàgines vull animar a tots els que 
vulguin, o puguin, perquè acudeixin el proper dia 24 
a veure aquesta magnífica obra teatral. Els asseguro 
que els deixarà un gran sabor de boca. També apro-
fito lʼocasió per donar les gràcies al nostre regidor 
de Cultura, Manel Pallàs, per haver acceptat la meva 
proposta de dur al nostre poble aquest esdeveniment. 
I per acabar voldria tancar aquestes pàgines amb un 
fragment de lʼobra, potser de les més originals del 
nostre personatge, “Ninette y un señor de Murcia”. 

“Andreu i Ninette queden sols al saló. Per la finestra 
que dóna al carrer sʼescolta una melodia molt francesa 
interpretada per un acordió.
Ninette - (il·lusionada): Escoltes?
Andreu - Què?
Ninette - Lʼacordió.
Andreu - (també il·lusionat): És el París canalla, 
no?
Ninette - Sí, ballem?
Andreu - Si tu vols.
Ninette - Cʼest la musique de les amoureux.
Andreu - No tʼentenc una paraula però mʼagrades, 
mʼagrada quan em parles en francès.
Ninette - Toujours, mon amour, si tu veux, je parlerai 
français pour toi.
Andreu - Què deies?
Ninette - Deia que ni en espanyol ni en francès, tu 
mai em comprendràs del tot, però no importa perquè 
de totes les maneres, je tʼaime.
Andreu - I jo.
Ninette - Je tʼaime.
Andreu - I jo.
Ninette - Je tʼaime.
Andreu - I jo.
I sempre ballant amb la música de lʼacordió entren a 
lʼhabitació mentre va baixant el teló”.

Atentament us saludo.
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Tennis taula  de Vilablareix
El passats dies 5 i 6 de febrer, les jugadores del 
CTT Vilablareix Mireia Badosa i Cristina Téllez 
van participar al Campionat estatal de Tennis Taula 
a Valladolid, a la categoria benjamí.
El sistema de joc dʼaquest campionat constava 
dʼuna 1a fase en què cada jugadora sʼhavia dʼen-
frontar a totes les que formaven part del seu mateix 
grup, ja que prèviament les participants sʼhavien 
distribuït en quatre grups de 5  i un grup de 6. La 
Mireia va quedar 2a del tercer grup i la Cristina 3a 
del quart, de manera que totes dues van passar a 
la 2a fase, consistent en partits eliminatoris entre 
les 16 classificades. La Mireia va passar als quarts 
de final i va aconseguir el 5è lloc de la classifica-
ció final, mentre que la Cristina, que va perdre el 
primer partit eliminatori, va assolir lʼ11è lloc de 
la classificació final.
Dʼaltra banda, la benjamina Mireia Badosa par-
ticipa juntament amb en Guillem Soy i en Ferran 
Cano en la categoria aleví del Circuit Horitzó, que 
es juga a Barcelona. Per la seva part, la Cristina 
Téllez participa juntament amb lʼAlbert Romero i 
en Nil Basora en la categoria benjamí.
El CTT Vilablareix, quan falta una fase i amb el 

desavantatge de ser el seu primer any de partici-
pació, ocupa el 6è lloc dʼaquest Circuit Horitzó 
que enguany disputen 19 clubs que tenen els 
millors jugadors de Catalunya. Els enfrontaments 
dʼaquesta competició es duen a terme pel sistema 
mixt, és a dir, nois i noies juguen plegats, i sʼacu-
mulen els punts de cada fase.
 Per altra part, els esmentats jugadors/es, junta-
ment amb lʼÀlex Flores, lʼEduard Feliu, la Cristina 
Vilà i en Franc Pi, participen en torneig Promoció, 
que es disputa a lʼEscala una vegada al més i que 
també es desenvolupa pel sistema mixt i sʼacumu-
len els punts.
En categoria benjamí-aleví, la Cristina Téllez es 
troba classificada en el 4t lloc, lʼAlbert Romero en 
el 6è i en Nil Basora en el 9è; ocupant així mateix 
les tres primeres places de la seva categoria (ben-
jamins de 1r any). En categoria infantil-juvenil, 
lʼÀlex Flores està classificat en el 9è lloc, lʼEduard 
Feliu en el 15è, la Cristina Vilà en el 16è i en Franc 
Pi en el 20è; ocupant respectivament el 2n, 3r, 4t 
i 6è lloc de la seva categoria (infantil). Aquesta 
categoria també la disputen la Mireia Badosa, que 
és lʼúnica noia dʼedat alevina i ocupa el 17è lloc 
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Equip de bàsquet benjamí: Jugadors i entrenador de lʼequip benjamí del C.B. Vilablareix de la tem-
porada 2005-2006.

de la classificació; en Guillem Soy, que és el 18è; 
i en Ferran Cano, que és aleví i està classificat en 
el 21è lloc.
Finalment, cal recordar que el CTT Vilablareix 

també participa a la lliga territorial de Girona 
benjamí-aleví, amb dos equips a la categoria ben-
jamí-aleví i amb un equip a la categoria infantil-
juvenil.
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2n Campus dʼestiu del C.B. 
Vilablareix

Lʼestiu passat es va celebrar 
el 1r Campus de bàsquet orga-
nitzat pel C.B. Vilablareix. 
En total van ser 22 els nens 
que van participar-hi, i és per 
això que per a aquest proper 
estiu ja estem preparant la 2a 
edició del Campus. En aquesta 
nova edició, el bàsquet seguirà 
essent lʼeix principal, i així la 
pràctica totalitat dʼactivitats 
formaran part dʼaquest esport.
Més avall trobareu la infor-
mació general del Campus 
(dates, horaris, instal·lacions, 
etc.), i durant els mesos dʼabril 
i maig es repartiran tríptics, 
es penjaran cartells, etc. per 
tal que tothom qui ho desitgi 
sʼhi pugui inscriure. Qualsevol 
canvi en la proposta que teniu 
aquí sota, quedaria indicada als 
tríptics dʼinscripció.
Proposta del Campus 2005
• On es fa?: De les 9 del matí 
a les 12 del migdia es faran 
activitats al Pavelló Municipal 
de Vilablareix, mentre que a les 
12 del migdia sʼanirà cap a la 
piscina del poble.
• Instal·lacions: El pavelló 
permet que no sʼhagi de patir 
per la meteorologia, i així el 
desenvolupament del Campus 
podrà ser perfectament normal. 
Els vestuaris del pavelló per-
meten que els nens i nenes 
puguin canviar-se i dutxar-se 
sense cap mena de problema.
• A qui es dirigeix?: A nens 
i nenes nascuts entre els anys 
1992 i 1999. Tot i això, no hi 
ha cap impediment perquè nens 
i nenes més grans o més petits 
sʼinscriguin al Campus, comu-
nicant-ho prèviament.
• Finalitat: Que els nens i 

nenes de Vilablareix i rodalies 
gaudeixin durant lʼestiu mentre 
practiquen bàsquet. A més, 
volem intentar captar jugadors 
per a la temporada vinent.
• Horari: De dilluns a diven-
dres de les 9 del matí a la 1 de la 
tarda. Com lʼany passat també 
hi haurà lʼopció de quedar-se 
al menjador fins a les 3 de la 
tarda els dies que hi hagi Casal 
del poble. A més, per comoditat 
dels pares que hagin dʼanar a 
treballar aviat, els monitors del 
Campus seran al pavelló cada 
dia a 3⁄4 de 9 del matí. Serà com-
patible apuntar-se al Campus i 
al Casal de Vilablareix.
• Dates: Del 27 de juny al 15 
de juliol. Volem fer un Campus 
que sʼadapti a les necessitats 
dels pares i mares i dels nens 
i nenes. Per això la gent podrà 
apuntar-se a totes tres setmanes 
o bé a setmanes independents. 
Amb aquesta voluntat dʼadap-
tar-nos als inscrits, estem 
disposats a ampliar la durada 

del Campus si hi ha un nombre 
prou important de persones que 
ho sol·licitin.
• Monitors: Seran nois i 
noies amb experiència educa-
tiva, que sàpiguen tractar amb 
nens i amb coneixements de 
bàsquet. A més, igual que lʼany 
passat, sʼintentarà que algun 
dels monitors tingui nocions 
de socorrisme.
• Activitats: Plantegem un 
Campus centrat en el bàsquet, 
i per tant la pràctica totali-
tat dels exercicis tractaran 
dʼaquest esport. Es dividiran 
els nens i nenes en dos grups: 
els més petits faran exercicis 
dʼiniciació, fent jocs-exercicis 
de control de pilota, de tir, de 
domini del propi cos, situacions 
dʼ1x1 amb avantatge, etc.; els 
més grans també treballaran 
el control de la pilota i el tir 
a cistella, però també  tre-
ballaran aspectes defensius, 
diferents situacions de partit, 
etc. La darrera hora diària a 
la piscina permetrà als nens i 
nenes descansar i refrescar-se 
a la piscina.
• Regals: Lʼany passat es 
va regalar dues samarretes i 
una pilota de bàsquet a cada 
nen. Aquest estiu també es 
faran obsequis i sʼintentarà 
incorporar el sorteig setmanal 
dʼarticles relacionats amb el 
món del bàsquet.
• Preu: Cada setmana de 
campus (de dilluns a divendres 
de les 9 del matí a la 1 de la 
tarda) té un preu de 40 euros. 
Els nens i nenes que es quedin 
al menjador pagaran els matei-
xos preus que pel Casal del 
poble.

Esports
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LʼEscola informa dʼalguns dels seus 
projectes i activitats

ALUMNES DE 6È DEL CEIP MADRENC

Vilablareix del futur
A la revista de lʼescola “La veu 
del Madrenc” aquest curs hem 
creat una nova secció que es diu 
“Opinem”. En aquest apartat 
és pot dir el que pensem de la 
família, de lʼescola, del poble, 
del medi ambient, del món...
Un dels temes sobre el qual hem 
escrit i opinat és Vilablareix del 
futur. La majoria dʼopinions 
diuen  que si es construeixen 
molts més habitatges serà una 
ciutat i no un poble. Vilablareix 
perdrà la tranquil·litat. Ara ens 
agrada tal i com està: poc tràn-
sit i es coneix tota la gent.
Tot i així, si es fa la nova urba-
nització, cal que es respecti el 
medi ambient, es faci una escola 
nova, una ludoteca i biblioteca 
més espaioses... No volem que 
Vilablareix sigui una ciutat o 

un poble com qualsevol altre.
Alumnes de 6è del CEIP 
Madrenc
Lʼescola treballa els 
arbres
Aquest curs a lʼescola hem fet 
un projecte sobre els arbres 
amb el lema “Estimem els 
arbres”.
Cada classe ha estudiat al llarg 
del curs un  arbre del poble: 
lʼalzina, la magnòlia, el llorer, 
el liquidàmbar, el plataner, el 
roure, el pollancre, la palmera 
i  lʼolivera. Hem fet un mural 
dʼaquests arbres i els hem expo-
sat al passadís. Hem fet sortides 
per observar-los i aprendre com 
són.
També hem estudiat temes 
com els drets de lʼarbre, la 
sostenibilitat, els ecosistemes, 
els arbres i el món de lʼart i la 

literatura...
Durant algunes setmanes hem 
resolt enigmes, refranys, ende-
vinalles, hem escrit poemes i 
contes, hem fet experiments 
i dibuixos relacionats amb el 
món dels arbres. El divendres 
18 de març vam fer un inter-
canvi dʼexperiències. Cada 
curs va explicar als altres el 
que havia après sobre aquest 
tema. Hem treballat i ens hem 
esforçat molt.
Com a festa de cloenda vam 
fer un joc de pistes pel poble 
i una berenada de fruits secs. 
Aquesta festa va ser molt 
divertida, ja que els fruits secs 
estaven exquisits.
Com que hem treballat tant els 
arbres del nostre entorn, ara 
estimem molt més els arbres 
i la natura.

Lʼescola a la ràdio
Cada dilluns, quinzenalment, 
els alumnes de 6è de lʼescola 
CEIP Madrenc parlem a la 
ràdio i expliquem contes i 
coses divertides.
A la primera sessió vam 
explicar el conte “Alí Baba i 
els 40 lladres”; després “La 
Ninureta”; “En Pitu, el llenya-
taire”, un conte que ens vam 
inventar nosaltres mateixos, i 
“El Tarlà”, una llegenda de 
Girona.
El primer dia que hi vam anar 
estàvem molt nerviosos, però 
tot va sortir molt bé. Hem 
hagut de treballar molt. Hem adaptat el guió 
dʼalguns contes, dʼaltres ens els hem inventat, 

etc.
Ens agrada sortir a la ràdio 
perquè ens escolta molta gent 
i és una responsabilitat molt 
gran perquè no podem riure ni 
equivocar-nos.
A la ràdio hem après moltes 
coses: a treballar en equip, 
a llegir millor, a vocalitzar i 
entonar, a perdre la vergonya, 
a coordinar el diàleg i escoltar 
amb atenció els companys. 
Ens ha impressionat perquè 
hem tingut molt èxit i ens ha 
felicitat molta gent.
Però tot el que és bo sʼacaba. 

Cal que estigueu atents i escolteu el conte de 
la propera sessió que és lʼúltima!
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Alumnes del CEIP Madrenc

Alumnes de P3.

Alumnes de P4.
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Alumnes del CEIP Madrenc

Alumnes de P5.

Alumnes de 1r de Primària.
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Alumnes del CEIP Madrenc

Alumnes de 2n de Primària.

Alumnes de 3r de Primària.
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Alumnes del CEIP Madrenc

Alumnes de 4t de 
Primària.

Alumnes de 5è de 
Primària.

Alumnes de 6è de 
Primària.
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Tot recordant...
MN. JOSEP RAMÍREZ I CARLES, RECTOR

Ruta de la Pau
Igual que en anys anteriors (de fet ja comença a 
ser una tradició), les parròquies veïnes de Salt 
-Sant Cugat i Sant Jaume- van tornar a escollir la 
nostra església com a espai adequat per culminar 
la seva anual Ruta de la Pau.
De nit, amb les “torxes” enceses i a peu, van 
sortir de Salt entorn de les 10 i arribaren prop de 
les 11. Eren unes 150 persones de diferents edats 
i condicions. Cants, pregàries, reflexió... i molta 
joia malgrat el fred i el cansament. Ja a lʼinterior 
del temple, el testimoni, impressionant i quasi 
corglaçant, dʼun periodista que va viure “in situ” 
la guerra de Bòsnia i el dʼun jove marroquí expli-
cant-nos la seva particular odissea fins arribar a 
les nostres terres, tot un paradís per a ell.
Un xiroi fanalet per a cadascú amb quatre belles 
transparències que mostraven els anagrames de la 
Ruta i les esglésies de Sant Cugat i Sant Menna, 
foren el record de tan entranyable acte. I com 
a dolça cloenda, de retorn a Salt, una calenta 
xocolatada que féu la delícia de tothom. Era el 
dissabte, 18 de desembre, festa de la Mare de Déu 
de lʼEsperança.

Cicle de Nadal 
• 24 de desembre de 2004:
A les 12 de la nit i després de la primera repre-
sentació -magnífica- del Pessebre Vivent, Missa 
del Gall. Lʼesglésia plena de fidels que volgue-
ren, amb aquest acte religiós, donar el vertader 
sentit al Nadal, celebració del segon mil·lenari, 
en números rodons, del naixement de Crist. La 
Litúrgia començà amb el cant popular “Les dotze 
van tocant” i continuà amb els elements propis 
de la festa.
Al peu de lʼaltar, una imatge del Diví Nadó, obse-
qui dʼuns feligresos, ens recordava lʼanorreament 
del Fill de Déu fet Home per nosaltres; anorre-
ament que continuà realitzant-se quan el mateix 
Fill es féu present en lʼEucaristia, no ja en imatge 
sinó en la més estricta realitat.
En lʼhomilia, el mossèn comentà, després de 
llegir-lo, el petit poema dedicat al Nadal, que 
té per autor lʼinsigne poeta català Joan Salvat-
Papasseit (Barcelona 1894-1924), tot connectant-
lo amb les lectures bíbliques proclamades en la 
Litúrgia de la Paraula i amb el missatge del misteri 
que celebràvem.
Com sia que algun dels assistents ha manifestat 
que li agradaria poder tenir lʼesmentat “poemet”, 
el reproduïm a continuació (amb la mateixa con-
figuració visual que lʼautor li conferí):

Nadal
Sento el fred de la nit
i la simbomba fosca.
Així el grup dʼhomes joves que ara passa can-
tant.
Sento el carro dels apis
que lʼempedrat recolza                                     
i els altres qui lʼavencen tots dʼadreça al 
mercat.
Els de casa a la cuina
prop del braser que crema
amb el gas tot encès han enllestit el gall.
Ara esguardo la lluna que mʼapar lluna plena
i ells recullen les plomes
i ja enyoren demà.
Demà posats a taula oblidarem els pobres
-i tan pobres com som-
Jesús ja serà nat.
Ens mirarà un moment a lʼhora de les postres
I després de mirar-nos arrencarà a plorar.
• 25 i 26 de desembre de 2004:
Solemnitat del Nadal de Nostre Senyor Jesucrist 
(dissabte) i Sagrada Família (diumenge). Les 
misses, a lʼhora habitual dels dies de festa, foren 
molt concorregudes.
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A les sis de la tarda del dia 26, el típic “Concert 
de Sant Esteve”, a lʼesglésia parroquial, organit-
zat per lʼAjuntament amb la col·laboració de la 
Diputació. Era el concert número 1.803 de lʼOCE 
(Orquestra de Cambra de lʼEmpordà) magistral-
ment conduïda pel mestre i compositor Carles 
Coll. Els assistents, que omplien totalment la nau 
del temple, pogueren fruir dʼun variat i selecte 
programa a base de tres polques -“Trisch-Trasch”, 
de J. Strauss; “La Cigarrera”, de Joaquim Serra i 
“Cariñosa”, dʼAlbert Cotó-; una havanera -“Car-
melita”, dʼAlbert Cotó-; un vals -“El Bell Danubi 
Blau”, de J. Strauss-; la “Simfonia Simple”, de 
B. Britten; el petit poema simfònic per a cobla 
“Puigsoliu”, de J. Serra  i “Quatre instants de 
la Balada del Sabater dʼOrdis”, de Carles Coll. 
Total, una meravella.
A continuació, segona representació del Pessebre 
Vivent, amb un gran nombre dʼespectadors iti-
nerants (uns 300 segons apreciació aproximada) 
que premiaren així el notable esforç, dedicació i 
art dels actors. 
• 1 de gener de 2005:
Cap dʼany (civil), Solemnitat de Santa Maria, 
Mare de Déu i Jornada de pregària per la Pau. 
Com a curiositat, i com és ben sabut, “gener” 
rep el nom del déu de lʼantiga mitologia romana 
Janus, (el de les dues cares) protector de les llars, 
dʼon també en sorgí el mot llatí “janua” (porta) 
i “januarius” (porter); i com que el primer mes 
es pot dir que obre la porta de lʼany, dʼaquí el 
nom esmentat.
Pel que fa a la Parròquia, celebràrem les funcions 
litúrgiques amb tota la solemnitat possible.
• 6 de gener de 2005:
LʼEpifania (o manifestació) del Senyor; (popu-
larment, els Reis dʼOrient). Tant se val. La 
vigília, com cada any, i més i tot, cavalcada de 
“Ses Majestats”, amb un nou i renovat “stock” 
de vistoses carrosses, policromada vestimenta i 
engrescadores caixes farcides de regals. Després 
de la passejada pels carrers de la vila i arribats a 
la plaça de lʼAjuntament, com a cloenda, parla-
ment del nostre Sr. Alcalde adreçat als il·lustres 
personatges i resposta agraïda del Rei Blanc, en 
nom dels seus inseparables companys. Obsequis 
per als més menuts, caramels per a tots i cap a 
casa immergits ja en aquesta nit curulla dʼemoció 
per als petits i de records i nostàlgia per als més 
grans.
Lʼendemà, a la Parròquia, les celebracions pròpies 
del dia, viscudes amb tota la solemnitat que ens 
permet la nostra senzillesa. 
Despatx Parroquial: canvi dʼhorari

A petició de diverses persones i en sintonia amb 
el ritme de vida moderna, sʼha produït un canvi 
dʼhorari en lʼatenció als qui sol·liciten els serveis 
del Despatx Parroquial: en lloc dels dimecres, de 
2/4 de 8 a 2/4 de 9, des dʼara serà els dissabtes, 
dʼ1⁄4 de 7 a les 7 de la tarda, o a hores convin-
gudes.
Col·lecta especial per als damnificats a causa del 
tsunami del sud-est asiàtic
El 30 de gener proppassat, la col·lecta ordinària 
del diumenge fou destinada a ajudar les víctimes 
del tristament cèlebre tsunami que assolà les 
costes dʼalguns països del sud-est asiàtic. El resul-
tat fou de 765 €, que la Parròquia lliurà a Càritas 
Diocesana a fi que aquesta ho faci arribar als afec-
tats. Tot i que, com es va explicar a les misses del 
diumenge anterior, no es tractava de cap col·lecta 
“extraordinària”, sinó simplement “especial”, amb 
tot es recolliren alguns donatius importants, fruit 
de la generositat dels feligresos.

Aplec de Sant Roc
Com cada any, el segon diumenge de Quaresma, 
que enguany sʼescaigué el 20 de febrer, celebrà-
rem lʼentranyable Aplec de Sant Roc. A 2/4 de 12 
del migdia, Ofici a lʼermita, envoltada dʼatracci-
ons i dʼassistents a la festa, molts dʼells allà des de 
primeres hores del matí. La capella plena de gom 
a gom durant la celebració de lʼEucaristia.
Després, aprofitant que encara feia un bon sol, 
passejada pel davant de les parades, tafanejant-
ho tot i comprant quelcom com a record de la 
diada.
Malauradament, a lʼhora de dinar i quan ja molta 
gent sʼhavia “entaulat” en algun lloc més o menys 
acomodat, el cel sʼennuvolí i començà a ploure, 
cosa per la qual sʼhagué de suspendre la resta 
dʼactes programats per lʼAjuntament. Fou una 
llàstima, però tant se val: ja tindrem ocasió, si a 
Déu plau, de tornar a celebrar, amb goig i plena 
il·lusió, molts altres aplecs a la nostra entranyable 
ermita.  

Tot preparant...
Primeres comunions
Les celebracions dʼenguany tindran lloc els pro-
pers dies 1 i 8 de maig, a 2/4 de 12 del migdia.
Festa Major de Primavera
El tercer diumenge de maig, com sempre. LʼAjun-
tament notificarà amb els programes correspo-
nents tot lʼenfilall dʼactes variats i atractius que 
amaren aquests dies, entre els quals hi figura la 
celebració de lʼOfici Solemne a la Parròquia.
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Automòbil: solucions i 
conclusions (i VII)

ANDRÉS L. PÉREZ VELASCO

Solucions
Fins aquí he anat presen-
tant la sèrie de problemes 
que ens dóna lʼús de lʼau-
tomòbil; veiem ara algunes 
solucions.
• Urbanisme
Les ciutats estan crida-
des a reflexionar sobre 
lʼestructura de població 
a la qual  han dʼaspirar 
en el futur -per exemple, 
en lʼautorització de nous 
espais comercials-, amb 
la finalitat de no seguir 
separant lʼhabitatge de la feina, lʼeducació i 
lʼoci, sinó tornar a reunir-ho tot gradualment en 
un espai reduït amb una significativa barreja de 
funcions, de manera que freqüentment el trànsit 
ni tan sols es produeixi.
• Noves tecnologies
Hem de tenir en compte que els combustibles 
fòssils sʼexhauriran aviat; per això el perfecci-
onament de noves tecnologies no contaminants 
no solament és desitjable sinó necessari. Els acu-
muladors dʼenergia solar, ja en experimentació, 
podrien ser una solució. Altres serien la combustió 
del metà o biogàs, i lʼhidrogen utilitzat com a 
acumulador dʼenergia.
• Bicicleta
Els conductors que protesten per les inversions 
en carrils-bici haurien de tenir present que cada 
nova bicicleta que es posa a circular és un cotxe 
menys a la carretera, amb la descongestió que 
això suposa. La bicicleta, a les ciutats, és més 
ràpida que el cotxe i que el transport públic. 
Holanda, gràcies a la comprensió de tots, es va 
adonar dʼaixò ja fa temps, i és el país europeu amb 
menys problemes de trànsit. També sʼha de tenir 
en compte el consum: mentre lʼautomòbil consu-
meix gran part del seu combustible en autotrans-
portar-se, la bicicleta només consumeix calories 
humanes. La potència necessària per transportar 
una persona és 600 vegades més gran en el cotxe 
que en la bicicleta.

• T r a n s p o r t 
públic
El transport, tant de 
mercaderies com de pas-
satgers, sʼha de raciona-
litzar. En ambdós tipus 
de transport, el consum 
dʼenergia és deu vegades 
superior a la carretera que 
en el ferrocarril. Amb una 
logística més eficient, es 
pot elevar considerable-
ment la participació actual 
del tren en el transport de 
mercaderies, sobretot en 

els trajectes llargs, ja que el transvasament de 
la carretera al ferrocarril no ha arribat de cap 
manera al seu límit. Tot el que sʼha dit per a les 
mercaderies es pot aplicar a les persones, però és 
en la ciutat on la necessitat de transport públic 
es fa més palesa. Cal abandonar els criteris eco-
nomicistes de visió a curt termini: quan una línia 
de freqüència horària té pocs passatgers, es fa 
desaparèixer; però si aquest autobús passés cada 
10 minuts, molts més passatgers sʼanimarien a 
utilitzar-lo i, encara que en un primer moment 
produís pèrdues, a llarg termini seria rendible.

En conclusió
No es poden buscar solucions al trànsit basades 
en el propi trànsit; aquestes representen “pa per 
a avui i gana per a demà”. Una nova autopista 
descongestiona el trànsit en un primer moment, 
però a la llarga atreu més cotxes i, a més, té uns 
costos mediambientals irreversibles.
Les solucions a aquest problema, potser el més 
gran per a la humanitat, han de ser globals, i 
haurem de relacionar els factors dʼeconomia, medi 
ambient, mobilitat, urbanisme i qualitat de vida 
de forma que sʼequilibrin. Només així resoldrem 
el problema.
Però també haurem de conscienciar lʼindividu 
sobre els aspectes negatius de lʼautomòbil, ja que 
aquest, avui per avui, és un retrocés en lʼevolució 
humana cap a un món millor.
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La lumbàlgia
CONSULTORI MÈDIC DE VILABLAREIX

Què és la lumbàlgia?
És el dolor localitzat a la part baixa de lʼesquena 
(“mal de ronyons”). Quan aquest dolor baixa fins 
als peus sʼanomena “ciàtica”.
Sol ser un procés benigne que es resol en pocs 
dies amb el tractament mèdic adequat.
La lumbàlgia és un trastorn que pot afectar tant a 
homes com a dones de qualsevol edat.
Quines són les causes?
La columna vertebral està formada per músculs, 
lligaments, vèrtebres i discs intervertebrals (són 
uns coixinets que les separen).
Lʼafectació de qualsevol dʼaquestes estructures 
pot ocasionar dolor lumbar.
Moltes vegades saber la causa exacta que ha pro-
duït la lumbàlgia és difícil. En algunes ocasions, 
sʼorigina en ajupir-se, agafar un pes, o amb una 
postura incorrecta. També es relaciona amb la 
professió, el grau dʼactivitat física que desenvo-
lupa la persona i factors psicològics que poden 
ser importants tant en lʼaparició com en la millora 
del dolor.
Com es diagnostica?
El seu metge de família li farà unes preguntes i 
una exploració física que en la majoria dels casos 
solen ser suficients.
Si a més ha tingut febre, ha perdut pes, té molès-
ties dʼorina o nota pèrdua de força o sensibilitat 
a les cames, caldrà fer un estudi més ampli per 
esbrinar i tractar el veritable origen del dolor.
Què he de fer si tinc lumbàlgia?
El seu metge li recomanarà el millor tractament, 
segons la seva edat i les seves característiques. 
Per tal dʼalleugerir el dolor, un analgèsic sol ser el 
tractament més eficaç. El repòs al llit durant més 
de 2 o 3 dies no és recomanable, ja que pot debi-
litar la musculatura i fer més lenta la recuperació. 
Cal tornar a les activitats habituals com abans 
millor. Lʼescalfor amb bossa dʼaigua calenta o 
estoreta pot disminuir el dolor.
Puc fer esport?
Quan es té dolor no sʼha de fer esport. Ara bé, 
lʼexercici és útil per a la seva salut i ajuda a pre-
venir nous episodis de lumbàlgia. Caminar és un 
dels exercicis més recomanables i es pot practicar 
a qualsevol edat. La natació enforteix la  muscu-
latura de lʼesquena.
Mai faci exercicis o esforços que li facin mal. Cal 
dʼadequar lʼexercici a la seva edat i condicions 

físiques.
Cuidar la columna lumbar
En general, cal evitar el sobreprès, sobretot lʼex-
cés de panxa, que carrega molt la columna. També 
cal fer exercici suau de forma habitual. No hem 
de mantenir una mateixa postura molta estona (a 
la feina, al sofà, al llit,...).
Quan ens girem, cal fer-ho girant tot el cos i no
retorçar lʼesquena.
Quan estem drets, cal que pensem a vascular la
pelvis, tirant la cintura cap enrere.
Si hem dʼestar drets una estona, va bé posar un 
peu sobre un tamboret (o un armari de cuina 
obert, o un prestatge a la feina,...) i anar canviant 
de peu.
Cal que portem sabates còmodes i evitem els 
talons alts.
Per rentar-nos, fer els llits, posar la rentadora 
i tot el que normalment fem “inclinats”, també 
ho hem de fer amb lʼesquena recta i els genolls 
doblegats.
És millor girar les cames a la vegada que torçar 
el tronc.
Per agafar pesos (nens, objectes,...), hem de doble-
gar els genolls, mantenir lʼesquena el més recte 
possible i agafar el pes a prop del nostre pit.
Si hem dʼaixecar o moure coses que pesin molt, 
és millor que demanem ajuda i que ens posem una 
faixa de veta adherent.
És millor portar la compra en el carret cap enda-

Salut
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Salut

vant (com un cotxet de nens).
Al llit: hem de dormir en un matalàs còmode i amb 
un coixí no massa alt. Les postures recomanades 
són de costat en posició fetal (les dues cames 
flexionades) o posició de flamenc (una cama 
flexionada i una altra estirada).
Per aixecar-nos del llit ens posarem primer de 
costat, mirant cap a la vora del llit, després deixa-
rem caure les cames i, finalment, seurem al llit.
Si fem feina dʼoficina: cal posar la pantalla 
de lʼordinador a lʼalçada dels ulls, la cadira ha 
de ser baixa perquè toquem bé de peus a terra i 
millor si posem un reposapeus, cal seure reposant 
bé lʼesquena, millor si tenim reposabraços, i que 
la taula quedi a lʼalçada dels colzes. 
Lʼexercici físic
Lʼaugment de lʼactivitat física millora la salut. Les 
persones sedentàries o inactives milloren la seva 
salut fent cada dia un exercici físic moderat.
Fer exercici és molt saludable
- Prevé lʼinfart de cor.
- Millora el control de la diabetis.
- Millora la depressió i redueix lʼansietat.
- Ajuda a deixar de fumar.
- Ajuda a prevenir caigudes en gent gran o amb 
artrosis. 
- Baixa la pressió arterial i el colesterol.
- Redueix el greix corporal.
- Disminueix el risc de patir càncer (mama, pròs-
tata, còlon).
- Atura la pèrdua de calci dels ossos (osteopo-
rosi).
- Augmenta la qualitat de vida dels pacients amb 
bronquitis crònica o que pateixen malalties del 
cor.

Quant exercici cal fer? 
Les persones sedentàries han dʼaugmentar les 
activitats diàries: anar a peu a comprar o a la feina, 
pujar escales en comptes dʼagafar lʼascensor, pas-
sejar el gos, fer bricolatge o jardineria…
Cal fer com a mínim 30 minuts al dia, no cal 
que siguin seguits (pot ser la suma de diverses 
activitats curtes).
Si ja practica algun exercici físic, serà millor si 
ho fa de manera regular: 30 minuts, 3 vegades a 
la setmana.
Com començar
El seu metge o infermera el poden orientar sobre 
el tipus dʼexercici que és millor per a vostè.
Triï una activitat que li agradi. Hi ha una gran 
quantitat dʼactivitats on escollir: caminar ràpid, 
ciclisme, ballar, córrer, nedar, bàsquet, futbol, 
tennis...
Fixiʼs uns objectius realistes. Comenci de forma 
progressiva.
Com evitar deixar-ho
Incorporiʼs a un grup de persones afins a vostè:
clubs esportius, casals dʼavis, centres excursio-
nistes...
Controli els seus progressos: pot córrer més
distancia que abans? o es cansa menys al fer el 
mateix exercici?...
Com puc prevenir lesions? 
Comenci cada sessió amb 5 a 10 minuts
dʼescalfament, així els músculs i articulacions 
estaran més flexibles.
Fer un exercici esgotador no és sa. No faci més
exercici del que li permetin les seves possibilitats 
(consultiel seu metge).
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La sortida

Santuari de Finestres i la Barroca
PEP COLLELLDEMONT

Aquesta vegada no haurem 
de recórrer gaires quilòmetres. 
Farem una passejada per la 
nostra Vall de Llémena, dʼuna 
riquesa extraordinària, tant pel 
que fa a paisatge com a monu-
ments. Les poblacions de la Vall 
de ben segur que les coneixem 
tots, però potser no hem pujat 
mai a la Barroca o al santuari de 
la Mare de Déu de Finestres. En 
tot cas, sempre és bo parlar una 
mica de la importància històrica 
dʼaquest indret.

Normalment fem els viatges 
amb cotxe, i aquesta vegada no 
serà pas diferent. Però per als qui 
els agrada caminar, ens trobem 
en uns indrets ideals per agafar 
la motxilla i fer cames. Amb tot, 
si volem pujar fins a la Mare de 
Déu de Finestres o veure les quatre 
pedres que resten de lʼantic castell, no ens que-
darà més remei que caminar una estona.

Sant Aniol de Finestres és lʼúnic municipi de 
la Vall de Llémena que pertany a la Garrotxa. 
O sigui, estem al final de la Selva i al comen-
çament de la Garrotxa. Els llocs que visitem 
es poden recórrer en un sol dia de primavera, 
estiu o tardor. Podem, per exemple, anar al matí 
a Finestres, parar a dinar a can Tura, de Sant 
Aniol, o a un dels restaurants de Sant Esteve de 
Llémena, i a la tarda pujar a la Barroca. Amb 
tot, deixeu-me que us doni un consell dʼamic, 
a can Tura val més anar-hi un dia directament 
a dinar, o fer només una part de la ruta, perquè 
quan sortiu del restaurant no crec pas que esti-
gueu en condicions de fer excursions, més aviat 
una migdiada per pair.

Per pujar al santuari de Finestres hi ha una 
carretera prou bona que es pot fer amb cotxe 
normal, tot i que jo hi vaig pujar amb el 4x4 i 
vaig anar més tranquil. Aquest camí de terra surt 
de lʼentrada al poble de Sant Aniol, davant de 
can Tura, i dóna la volta fins a Mieres. Una pos-
sibilitat, per tant, és entrar per una banda i sortir 
per altra, sempre acompanyats dʼuna paisatge 
feréstec únic, sense pràcticament vida humana.

Qui diria que la serra de Finestres havia 
estat fa més de 19 segles un lloc importantíssim 
per a la història del nostre país? Doncs sí, una 
mica més amunt del santuari hi ha encara unes 
runes del que havia estat el castell de Finestres, 
esmentat ja el 947 en la consagració de lʼesglé-
sia de Santa Maria del castell. Es tractava dʼuna 
fortalesa modesta, però important pel seu lloc 
estratègic. Els remences el van posseir i en feren 
un centre important dʼoperacions. I un detall, 
Alfons de Borbó i dʼÀustria i Maria de les Neus 
de Braganza i Borbó van fer estada dalt del san-
tuari en temps de les guerres carlines. La parella 
reial havia entrat per la frontera francesa el darrer 
dia de lʼany 1872 i va dormir a can Galceran de 
Sadernes. Lʼendemà, amb cavalls i mules, van 
iniciar camí cap a Finestres, però encara farien 
una parada, segurament prop dels Arcs de Santa 
Pau. Després arribarien a Finestres, on foren 
acollits pel rector, un carlí de soca-rel. El motiu 
de la pujada era entrevistar-se amb el general 
Savalls, fet que va tenir lloc el 8 de gener. El dia 
següent, de nit, van iniciar el retorn, però “abans 
sʼencomanà a la Mare de Déu i sʼacomiadà del 
senyor rector”, segons explica Ramon Grabolosa 
en el llibre Santa Pau i la seva baronia.

Església de La Barroca.
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La sortida

El castell pertanyia en els seus inicis als 
comtes de Barcelona i va acabar essent dels 
barons de Santa Pau. 

Fem una passejada pels volts del santuari, 
que era lʼantiga església parroquial del poble de 
Finestres, quatre cases situades al peu del castell. 
Mentre pugem -cal deixar el cotxe en una casa 
abandonada, prop de la carretera- veurem un 
muntacàrregues, que té una utilitat molt pecu-
liar. Serveix per pujar-hi el porc viu, que serà 
sacrificat a peu del santuari per fer-hi la matança 
del poc. Veritablement, el grup que ho organitza 
té molta moral.

Durant segles va ser un priorat benedictí, que 
depenia del monestir de Sant Esteve de Banyoles. 
El temple va patir danys en els terratrèmols de 
1427-1428 i el 1779 es va refer, essent un lloc 
de devoció popular. Actualment sʼha fet un gran 
esforç per mantenir les instal·lacions en condi-
cions, tot i que, de tant en tant, lamentablement, 
alguns brètols hi han ocasionat destrosses.

Podem, abans de marxar, enfilar-nos pel camí 
de darrere del santuari i pujar fins on hi havia 
el castell. El camí és molt dret i, la veritat, poca 
cosa es veu, per no dir res. Això sí, la vista és 
formidable.

Agafem el cotxe i, si us sembla, fem una 
mica de camí en direcció a Mieres per veure el 
monument a la Dama de la Garrotxa, dedicat 
el 1978 a Miquel Oliva, arqueòleg gironí, mort 
quatre anys abans.

Baixem, altre cop, fins a Sant Aniol i seguim 
la carretera que porta a Girona fins que a mà 
dreta veurem un rètol que diu: La Barroca. Es 
tracta dʼun camí sense asfaltar, que es pot fer 
amb cotxe normal, però millor amb 4x4. Abans -i 
parlem de 60 anys enrere- la gent de Sant Esteve 
de Llémena anava per aquest camí a mercat a 
Amer cada setmana. Tres hores ben llargues per 
pujar i si fa o no fa les mateixes per tornar. Quan 
anaven portaven bestiar per vendre i amb els 
diners aconseguits compraven els productes que 
no tenien a casa. Quan haureu fet el camí amb 
cotxe us adonareu com nʼés de lluny. 

Pujarem en un indret que bàsicament és 
natura. Hi ha unes masies escampades, poques, 
i sʼha de reconèixer lʼesforç de les autoritats per 
fer-hi arribar la llum. Lʼesglésia parroquial sʼha 
restaurat -lʼany 1991 vaig escriure en les meves 
Guies de El Punt que la teulada havia començat 
a caure i si no sʼhi posava remei cauria tota- i ara 
fa una bona impressió. La llum també ha arribat 
a lʼesglésia, un edifici que va ser refet al segle 
XVII, però que trobem ja citat documentalment 

el 985, dedicat a Sant Andreu.
Al costat mateix de lʼesglésia hi ha la rectoria, 

aquesta sí que insalvable, totalment en ruïnes. I 
pensar que encara no fa cent anys allí hi vivia el 
rector, amb la inseparable majordoma, que deia 
missa cada dia i baixava a peu de tant en tant fins 
a Sant Esteve per després arribar-se a Girona a 
comprar llibres o utensilis per al temple.

Continuem el camí per arribar-nos al san-
tuari dʼElena, situat dalt del puig dʼElena. El 
panorama ens ha canviat. Hem pujat dalt de la 
carena i seʼns obre una vista immensa per la 
banda dʼAmer, les Guilleries i la Garrotxa. Es 
nota que hi ha gent que sʼha preocupat de la con-
servació del santuari, un edifici romànic dʼuna 
nau i un sol absis, amb campanar de paret i un 
porxo davant de la façana, que em va recordar 
aquelles esglesioles de pagès amb porxo, on els 
homes feien petar la xerrada abans de començar 
la missa, mentre que les dones entraven tan bon 
punt arribaven, per resar o anar a confessar-se 
de no sé quins pecats.

En començar la crònica, parlava dʼanar a peu. 
Per descomptat que és una ruta per mantenir-se 
en forma tot caminant o, com vaig poder veure 
el dia que hi vaig pujar, amb bicicleta, que Déu 
nʼhi do. Ara ja ens hem guanyat el dinar. Baixem 
sense presses, fruint una altra vegada del camí.

Santuari de Finestres.
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Festa Major de Vilablareix 2005
Dijous 12 de maig

A les 8 de la tarda, a Can Ballí: Inauguració de l’Exposició d’Art

Divendres 13 de maig
A 2/4 de 9 de la tarda, a la plaça del Perelló: Pregó de la Festa Major
A les 11 de la nit, al pavelló poliesportiu: Nit de rock amb els grups: Kolisión, Pil-
saners, Skalariak i Opció K95

Dissabte 14 de maig
A les 10 del matí, a la plaça del Perelló: XVII Concurs Infantil de Dibuix Lliure
De 10 del matí a 1 de la tarda: 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: XVII Campionat de Botifarra
A les 5 de la tarda, a la plaça del Perelló: Animació Infantil, amb el grup La Tresca i 
la Verdesca. (Hi haurà xocolatada per a tothom i durant la festa es donaran els premis del 
Concurs de dibuix)
A 2/4 de 19 del vespre, al pavelló poliesportiu: Sopar-Ball amb l’Orquestra Nueva Etapa. 
(Preu: 25 Euros per persona)

Diumenge 15 de maig
A les 2/4 de 12 del matí, a lʼesglésia parroquial: Ofici Solemne acompanyat per la 
Coral del G.E. i E.G.
A continuació: Concert de la Coral del G.E. i E.G.
A les 5 de la tarda, a la plaça del Perelló: Tres Sardanes a càrrec de La Principal 
de la Bisbal
A continuació, al pavelló poliesportiu: Concert i Ball de Fi de Festa amb La Prin-
cipal de la Bisbal

Dilluns 16 de maig
A les 10 del matí, al pavelló poliesportiu: 2a Trobada de Motos Antigues. (Estaran 
exposades davant del pavelló fins a 2/4 de 12 del matí i dʼ1 a 2 de la tarda)
A 2/4 5 de la tarda, a la plaça del Perelló: Audició de Sardanes amb la cobla La 
Principal de Banyoles
A continuació, a la plaça del Perelló: Havaneres amb el grup Terra Endins. (Hi haurà 
cremat per a tothom)

Diumenge 22 de maig
A les 9 del matí, al polígon: IX Cursa Ciclista “Trofeu Vilablareix”. (Cursa puntuable per: 
Copa Girona 2005, Copa catalana Cadets i Challenge Països Catalans)


