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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
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Dijous a la Fresca

J. MANEL PALLÀS I JULIÀ - REGIDOR DE CULTURA

ormalment la sortida de cada número de “La Torratxa”, 
coincideix amb el canvi d’estació. Acabem de deixar 
enrere una estació que gairebé ens passa desapercebuda, 
ja que l’any el dividim en dues grans estacions, l’hivern i 
l’estiu. Però, aquesta natura apagada pel fred de l’hivern, 
retorna a la vida amb força i brillantor, amb l’arribada de 
la primavera. Durant la primavera, celebrem la nostra 
Festa Major, en la qual podem estar molt contents per la 
participació, tant de grans com de petits, en tots els actes 
organitzats pel JAV.
Quan aquest número 24 de La Torratxa  arribi a totes 
les llars del poble, acabarem d’encetar l’estiu que, per a 
nosaltres, és sinònim de calor i per a molts de vacances. El 
proppassat dissabte 11 de juny, la piscina va tornar a obrir 
les seves portes, tot esperant que petits i grans puguem 
gaudir de les seves aigües, per refrescar-nos de la calor.
Però és important recordar que a Catalunya estem patint 
una de les sequeres més intenses dels últims seixanta 
anys i l’Agència Catalana de l’Aigua ha alertat de què en 
aquests moments uns 100 pobles rebran l’aigua potable 
en camions cisterna, possibilitat que s’estendrà a més 
municipis si no arriben aquestes pluges tan desitjades, 
malgrat que ens puguin perjudicar part de les nostres 
vacances. Hi ha la possibilitat de restriccions d’aigua 
d’ús domèstic i més perill d’incendis forestals. En els 
boscos la situació és crítica, hi ha molta matèria com-
bustible i una humitat a la terra pràcticament nul·la. Per 
tant, com ha recomanat l’ACA, hem de ser el màxim de 
curosos amb l’aigua que consumim, fer-ne un bon ús i 
no malbaratar-la.
Amb l’estiu  arriben les vacances a les escoles, la revet-
lla de Sant Joan, casals per a la mainada, festes majors i 
importants festivals musicals arreu de les nostres comar-
ques. En el poble, s’organitza el dijous a la fresca. Són 
molts els que s’apropen a la plaça a veure el cinema al 
carrer, però pocs van a escoltar les havaneres i sardanes. 
Al carrer, a l’estiu s’hi està bé, sortim a fer tertúlia, parti-
cipem a les activitats preparades. Us hi esperem.
Bon estiu a tothom.

N
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Resum dels plens i juntes de govern local
celebrats entre el 15 de març i el 3 de maig

Informació municipal

A partir dʼaquest número, a La Torratxa només es 
publicaran els acords considerats més atractius per 
al seu coneixement. Tant les actes de les sessions 
ordinàries i extraordinàries del Ple de la Corporació, 
com les de les Juntes de Govern sortiran publicades 
íntegrament a la web de lʼAjuntament.

Plens
Sessió ordinària del 15 de març de 
2005
Sʼacorda per unanimitat:
- Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu 
per a la construcció dʼuna nau destinada a magatzem 
municipal i local de joventut, redactat per lʼarqui-
tecte Lluís Sánchez i Cuenca i lʼarquitecte tècnica 
Eulàlia Cudolà i Andreu.
- Acceptar les ajudes i la normativa del Pla Únic 
dʼObres i Serveis de Catalunya, anualitat 2005-
Programa general, referent a lʼactuació “Millora de 
les infraestructures del casc urbà, 2a fase”, que es 
finançarà de la següent manera:
- Pressupost: 331.498,36 euros
- Aportació Corporació: 137.961,83 euros
- Subvenció PUOSC: 193.527,53
- Aprovar lʼinventari de camins rurals al municipi, 
tramès pel Consell Comarcal del Gironès.
- Aprovar el Pla Local de Joventut al municipi de 
Vilablareix.
Sʼacorda per majoria, amb lʼabstenció del PSC:
- Aprovar definitivament el  projecte bàsic i executiu 
per a la construcció de la llar dʼinfants municipal 
redactat pels arquitectes Francesc Xavier Alemany 
i Vilches, Lluís Badenas Pradanos, Jaume Tubert i 
Ferrer i Francesc Xavier de Lemus i Otero.
Sessió ordinària del 10 de maig de 
2005
Sʼaprova per unanimitat:
- La proposta de la Mesa de contractació per a lʼad-
judicació del contracte per executar les següents 
obres:
- Millora de les infraestructures del casc urbà de 
Vilablareix, 2a fase, a lʼentitat PRODAISA.
- Construcció dʼuna nau destinada a magatzem 
municipal i local de joventut, a lʼentitat Àrids 
Vilanna, SL.
- Construcció de la llar dʼinfants municipal a lʼen-
titat Obres i Construccions Lloret, SA (Obicall).
- El text refós de la modificació puntual de les 
normes subsidiàries de planejament del municipi 
als sectors de sòl urbanitzable “el Perelló” i “Can 
Pere Màrtir”.
- El text refós de la modificació puntual de les 

normes subsidiàries de planejament del municipi als 
sectors de sòl urbà del nucli Perelló, per a lʼobertura 
de nou carrer, Ponent-2.
Sʼacorda per majoria, amb lʼabstenció de CiU:
- Aprovar provisionalment el pla parcial dels sec-
tors de sòl urbanitzable “El Perelló” i “Can Pere 
Màrtir”. 

Juntes de govern 
local

Sessió de lʼ1 de març de 2005
Sʼacorda: 
- Aprovar el padró de contribuents de lʼImpost sobre 
vehicles de tracció mecànica (IVTM) de lʼexercici 
2005. 
IVTM: 136.959,50 euros
Total rebuts corresponents a lʼexercici: 2.337
- Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès un 
ajut per a la instal·lació de contenidors de recollida 
selectiva.
Sessió del 15 de març de 2005
Sʼacorda:
- Aprovar la relació de factures i despeses que sumen 
la quantitat de 64.798,15 €.
- Aprovar la liquidació a favor de la Diputació de 
Girona del Recàrrec Provincial de lʼImpost sobre 
activitats econòmiques (IAE) corresponent a lʼexer-
cici 2004, en la forma següent:
- Dades de lʼIAE corresponent a lʼexercici 2004:
Padró cobratori
Total cobrat a 31-12-04 .....................48.833,13 €
Quota Municipal ...............................40.501,03 €
Quota Provincial .................................8.332,10 €
- Dades de lʼIAEE corresponent a exercicis tancats 
cobrats a 31/12/04:
Quota Provincial ................................... 739,64 €
Total Liquidació Recàrrec Provincial:  9.071,74 €
- Aprovar lʼadquisició i instal·lació dʼun servidor per 
a les oficines municipals, mitjançant un contracte 
menor, i adjudicar la seva instal·lació a lʼentitat 
Infoself Girona SL per import de 7.717,71 €, atès 
que era la oferta més favorable.
- Sol·licitar a lʼÀrea de Cultura de la Diputació 
de Girona una subvenció per cobrir els costos 
de les activitats culturals de caràcter general que 
sʼorganitzen al municipi al llarg dʼaquest exercici 
econòmic.
Sessió del 5 dʼabril de 2005
Sʼacorda aprovar: 
- La sol·licitud de diferents subvencions a la Dipu-
tació de Girona:
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Resum dels plens i juntes de govern local
celebrats entre març i maig de 2005 

* A lʼÀrea de Cultura  per a equipaments culturals 
municipals.
* A lʼÀrea dʼAcció Territorial-Agricultura per a la 
neteja, desbrossament i adequació dels marges dels 
camins dʼaccés municipal.
* A lʼÀrea de Cooperació Esportiva per cobrir costos 
per a la millora dels equipaments municipals. 
- El conveni de col·laboració interadministrativa 
entre els Ajuntaments de Banyoles i Vilablareix 
per a lʼassistència jurídica de lʼÀrea administrativa 
de serveis territorials, durant la baixa maternal de la 
Cap dʼÀrea de Serveis Territorials. Lʼassessorament 
jurídic el realitzarà Mònica Iborra i Giró, secretària 
de lʼAjuntament de Vilablareix.

Sessió del 19 dʼabril de 2005
Sʼacorda: 
- Aprovar la relació de factures i despeses que sumen 
la quantitat de 27.309,85 €.
- Sol·licitar a la Diputació de Girona, Àrea de Coo-
peració Municipal, un conveni econòmic per import 

de 120.000 €, que significa aproximadament el 27% 
del cost per a lʼexecució del projecte dʼuna nau des-
tinada a magatzem municipal i local de joventut, 
projecte que suma la quantitat de 451.527,34 €.
- Aprovar el contracte de serveis amb lʼentitat 
Coogest Assessors SCCL per a lʼassessorament i 
tramitacions laborals de la Corporació Municipal, 
per import de 4.872 € anuals (IVA inclòs).
Sessió del 3 de maig de 2005
Sʼacorda aprovar:
- El contracte de serveis amb lʼentitat DʼALEPH 
per a la redacció del pla dʼacció de promoció eco-
nòmica de Vilablareix i per a la definició del model 
de dinamització de municipi, per import de 6.000 
€ (IVA inclòs).
- El contracte de serveis amb lʼentitat Papelquimia 
SA per a lʼelaboració i implantació dʼun manual 
dʼautocontrol i dʼuna neteja i desinfecció a la xarxa 
dʼaigua calenta i freda en prevenció del risc de 
proliferació de legionel·losi al pavelló poliesportiu 
municipal, per import de 3.524,80 € (IVA inclòs).

5

La recollida de la fracció
orgànica a Vilablareix

Des de principis del proppas-
sat mes de març, un grup dʼedu-
cadors del Consell Comarcal, 
amb la col·laboració de lʼAjun-
tament, han visitat la majoria de 
cases del municipi amb la finali-
tat dʼentregar el cubell per fer la 
recollida de la fracció orgànica 
de les escombraries. Ara, un 
cop acabada una primera volta, 
tornaran a visitar les cases que 
no lʼhan rebut per facilitar-vos 
la informació sobre com separar 
correctament els residus i lliu-
rar-los el cubell. Si no us trobem 
a casa, deixarem un paper que 
us permetrà adquirir el cubell a 
lʼAjuntament.

A data dʼavui, la resposta 
del municipi envers la campa-
nya realitzada pels educadors ha 
estat molt positiva. Lʼesforç per 
implicar-se, demostrat en lʼele-
vat nombre de persones que han 
passat per lʼAjuntament a reco-
llir el cubell, nʼés una prova 
evident. A més a més, general-

ment la gent rea-
litza una correcta 
separació i fa ús 
de bosses com-
postables, que 
recordem que es 
poden adquirir a 
lʼAjuntament a 
més bon preu.

A banda de 
la distribució 
dels cubells, que 
ha centrat la 
campanya en els 
últims mesos, els educadors han 
realitzat i/o participat en altres 
activitats. Així, es van portar els 
alumnes de lʼescola Madrenc a 
veure la mostra de productes 
reciclats del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, i hi 
van fer jocs. També el Consell 
Comarcal va participar en la 
festa major del nostre poble. El 
dia 16 de maig es va instal·lar 
un estand en el pavelló muni-
cipal i un expositor sobre reco-

llida selectiva. A més, hi havia 
lʼactuació del grup dʼanimació 
infantil “Vatua lʼOlla”, on van 
participar una desena de famí-
lies de Vilablareix.

La jornada va transcórrer 
de forma molt tranquil·la i els 
educadors van informar tothom 
que es va apropar a lʼestand. De 
tota manera, qui millor sʼho va 
passar van ser els nens i nenes 
i algun pare o mare, que parti-
ciparen en lʼespectacle infantil 
sobre reciclatge.

Els nens i nenes durant lʼespectacle del grup dʼanimació infantil 
“Vatua lʼOlla”.



Revista de Vilablareix   Any V - Juny 2005 -

Actualitat

7

Actualitat

Setmana cultural 2005
Hi va haver poca participació en el 
concert de flautes dolces que ens 
va oferir lʼEsplai Poeta Marquina 
2, el dilluns 18 dʼabril de 2005. El 
concert, amb peces arranjades pel 
mestre Josep Viader, que acom-
panyava amb lʼòrgan el grup de 
flautes, va oferir un repertori molt 
variat: sardanes, sarsueles, valsos 
i cançons de sempre.
Sols quatre pastissos es van pre-
sentar al concurs del dimecres 
20. Va repetir com a guanyadora 
la Rosa Bonmatí, mentre que les 
altres tres participants van ser 
Angelina Codony, Neus Vendrell 
i Lidia Serra  que van obtenir el 
mateix premi.
Val la pena organitzar activitats 
per a la mainada. Molts nens i 
nenes es van apropar en els actes 
organitzats per a ells.
El divendres 22 dʼabril, la soprano 
Susanna del Saz, acompanyada 
del pianista Xavier Dotras, ens va 
delectar amb la seva fantàstica veu 
a la cinquantena de persones que 
vam anar a la sala polivalent del 
pavelló poliesportiu a escoltar-la. 
El seu repertori va ser força variat, 
amb boleros de sempre com “Esta 
tarde vi llover”, “El reloj”, “Sabor 
a mí” i “Solamente una vez”, 
música de pel·lícules com “West 
Side Story”, “Tonight” i “I Feel 
Pretty” i entranyables cançons 
de casa nostra com “La gavina”, 
“Quan jo tenia quatre anys”, “El 
noi de mare”, “Lʼemigrant”, “El 
camí de la font”, “La mare”, 
“Paraules dʼamor”, “El saltiró de 
la cardina”, “És la moreneta” i 
“Girona mʼenamora”.
Finalment, es pot qualificar dʼac-
ceptable lʼassistència a lʼobra 
de teatre de Miquel Mihura 
“Préssec en almívar”, represen-
tada per “LʼAgrupació Teatral 
Benet Escriba”, de Sant Feliu de 
Guíxols.

Components del concert de flautes dolces

Jurat, participants amb davantal i el regidor en el concurs de pastissos.

Concert de música tradicional amb la Susanna del Saz.
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6a Festa de la Gent Gran
El proppassat diu-
menge 1 de maig 
es va celebrar la 
6a Festa de la Gent 
Gran de Vilablareix, 
que va comptar amb 
diversos actes ja tra-
dicionals.

En primer lloc, els 90 
convidats van assis-
tir a la missa amb 
acompanyament de 
la coral de Fornells 
de la Selva "Sol 
Ixent", que va oferir 
un petit concert.

A continuació ens 
vam desplaçar a Vic, 
on hi havia lʼopció 
de fer una passejada 
pels seus carrers o 
bé visitar el Museu 
de lʼart de la pell, 
que està dedicat a 
les arts decoratives i 
aplicades de la pell. 
Cal destacar que a la 
col·lecció del museu 
sʼhi exhibeixen més 
de 1.200 objectes 
elaborats totalment o 
parcialment amb pell 
i aplegats per Andreu 
Colomer Munmany i 
que la visita va ser 
comentada per dues 
monitores.

El dinar es va cele-
brar a lʼEspai Terra 
Endins de Taradell i 
en acabar lʼàpat lʼAjuntament 
de Vilablareix va homenatjar 
els veïns del poble que durant 
lʼany 2005 han complert o com-
pleixen 80 anys i els matrimo-
nis que celebren les noces dʼor, 

La Pilar i en benito homenatjats, pels seus 50 anys de matrimoni.

L̓ Enric, l'Enriqueta, la Dolors i en Jaume, homenatjats per celebrar 80 anys durant el 2005

que van ser els següents: 
• Homenatjats de 80 anys:
- Enriqueta Boschdemont i 
Ribot
- Jaume Carreras i Carré

- Dolors Gironès i Pol
- Enric Ventura i Vilarrasa
• 50 anys de casats:
- Pilar Pérez i Bouet i Benito 
Vilalta i Expósito
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Festa Major 2005
Els membres del JAV, com 
a organitzadors de la Festa 
Major del nostre poble, estan 
molt satisfets de la participa-
ció en tots els actes de lʼedició 
dʼenguany. La festa es va ini-
ciar amb la inauguració de les 
diferents exposicions, que van 
restar obertes tots els dies de la 
festa i en les quals van presen-
tar les seves obres els següents 
artistes:
Pintura:
Marina Álvarez
Xesca Carbó
Rosa Chavero
Isaac dʼAiguaviva - Pere 
Romagós
Pilar Espuña
Ivonne González
Ramona Roura
Sílvia Vilagran
Sylma
Escultura:
Rafel Planella
Punt de creu:
Lurdes Bermudo
Pilar Egea
Rosa Marcó
Maria Ventura
Mari Colomer
Carmen Demay
Marina Parés
Carme Trull
Lurdes Vendrell
Bonsais:

Josep Poch i col·laboradors
Pachword:
Angelina Parramón i alumnes 
del curs
Mares i pares, avis i àvies, 
germans i amics van assistir 
a lʼexhibició de funky a càrrec 
de les alumnes de lʼEva Sasa-
nedas i de country i salsa amb 
els alumnes de lʼEli i en Lluís.
Va ésser tot un encert que 
ens fes el pregó, íntegrament 
transcrit en una altra part de 
la revista, en Martí Peraferrer, 
actor que interpreta el perso-
natge dʼen Sàhara a la sèrie de 
TV3 “El cor de la ciutat”. La 
plaça es va omplir i en Martí, 
tant abans del pregó com des-
prés, durant el pica-pica, va 
tenir una actitud molt positiva 

amb totes les persones que el 
van voler saludar, amb tots i 
totes que van voler un autògraf 
o fer-se una foto amb ell.
La jornada va finalitzar amb 
un concert de rock, amb lʼas-
sistència dʼun bon nombre de 
jovent.
Hi va haver cent cinc inscrits 
en el XVII concurs infantil de 
dibuix, que es va celebrar el 
dissabte el matí. Els premis es 
van repartir una vegada acabada 
lʼanimació infantil a càrrec de 
la “Tresca i la Verdesca”. Els 
guanyadors de les diferents 
categories van ésser:
De 0 a 3 anys:
1r  Jaume Nogué
2n Gerard Alonso
3a Dora Escuredo

L̓ Eva amb els participants de l'exhibició de funky.

Guanyadors del concurs de dibuix de 3 a 5 anys.
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De 4 a 6 anys:
1r Enric Angelats
2n Alberto López
3r Unai Carballo
De 7 a 9 anys:
1r Marc Jiménez
2n Marcel Torres
3a Laia Extremera
Més de 10 anys:
1a Coral Torres
2a Laura Martínez
3a Anna Alonso
Accèssit: Enya Pérez
A la tarda, a la sala polivalent 
del pavelló poliesportiu, es va 
celebrar els tercer torneig de 
tennis taula. Els participants es 
van dividir en dues categories 6 
a 12 anys, amb 16 participants 
i 13 anys i sènior, amb 20 par-
ticipants.
Les classificacions finals de 
les dues categories van ser les 
següents:
Benjamí-Aleví:
1r Guillem Soy
2n Mireia Badosa
3a Cristina Téllez
4t Albert Romero
5è Ferran Cano
6è Nil Basora
Absoluta:
1r Àlex Flores
2n Franc Pi
3r A. Verdú
4t X. Garcia
5è M. Teixidor
6è C. Extremera

A la pista de pavelló sʼhi va 
celebrar el XVII Campionat 
de Botifarra. Van arribar a la 
final les parelles formades per 
en Jaume Carreras - Fernando 
Muñoz i Josep Aurich - Oriol 
Mascort. Amb una disputadís-
sima partida va resultar gua-
nyadora la parella formada per 
en Jaume i en Fernando.
A la nit, en el pavelló polies-
portiu, sopar i ball amb lʼor-
questra “Nueva Etapa”.
Diumenge al matí hi va haver 
lʼofici solemne amb acom-

Guanyadors del concurs de dibuix de 6 a 8 anys.

Guanyadors del concurs de dibuix de 12 a 14 anys.

Guanyadors del concurs de dibuix de 9 a 11 anys.
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panyament de la coral del 
GEiEG, que a continuació va 
oferir un concert on va inter-
pretar les següents cançons: 
“Signore delle Cime”, “Lʼhe-
reu Riera”, “Agur jaunak”, 
“Rossinyol”, “Ay agüita de mi 
tierra”, “Balñaio”, “La sirena 
de Begur”, “The Lion Sleeps 
Tonight” i “Siyahamba”.
A la tarda, La Principal de 

a casa. Enguany hi van assis-
tir unes quaranta motos. Al 
migdia, al pavelló poliesportiu, 
animació infantil amb el grup 
"Tresca i la Verdesca".

A la tarda, audició de sar-
danes a la plaça i al pavelló, i 
per assegurar el final de festa, 
havaneres amb cremat inclòs, 
amb el grup “Terra Endins” de 
Girona.

la Bisbal, després de les tres 
sardanes tocades a la plaça de 
lʼAjuntament, en un pavelló 
molt ple, va oferir el tradici-
onal concert de festa major, 
per acabar amb una encertada 
selecció de balls de saló.

El dilluns es va encetar  amb 
pluja, el que va fer que algun 
dels participants a la trobada 
de motos antigues es quedés 

Tot cremant el rom.

La coral Sol Ixent en el concert del dia de la festa de la gent gran Un del grup de country.

Més de 100 participants al concurs de dibuix. Després del dinar un show de varietats

Finalistes del Campionat de Botifarra.
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La Festa Major en Imatges

El nostre alcalde, l'Enric Vilert, i en Martí Peraferrer
a "Micro de nit"

En Martí Peraferrer, tot visitant l'exposició de patxword.

L'animació infantil amb el grup la Tresca i la Verdesca. Petits i grans participants a la festa.

Els 6 primers classificats del torneig tennis taula, d'infantil-senior. Els 6 primers classificats del torneig de tennis taula benjamí-aleví.

Concentrats tot jugant a la botifarra. Inauguració de l'exposició d'art.
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Pregó de la Festa Major del 2005

Reproduïm el pregó de la Festa Major de 
Vilablareix dʼenguany, que va anar a càrrec de 
Martí Peraferrer i Vayreda, lʼactor gironí que 
interpreta el paper dʼen Sàhara a la popularíssima 
sèrie de TV3 “El cor de la ciutat”, que ben aviat 
arribarà al seu capítol número mil i que és un dels 
programes amb més audiència de la televisió de 
Catalunya.

“Sr. Alcalde, Srs. regidors, autoritats, gent de 
Vilablareix, homes i dones dʼaquest poble:
Moltes gràcies per convidar-me aquest any a 
fer el pregó de la vostra festa, que us puc ben 
assegurar, des dʼavui també serà la meva. Estic 
veritablement feliç dʼacompanyar-vos en aquest 
dia assenyalat perquè quan una família tʼobre les 
portes de casa seva sempre és un indicatiu que 
algun sentiment favorable i propici es té envers 
la pròpia persona convidada.
Segurament he estat escollit perquè cada dia, ben 
dinat, em fico a les vostres llars per explicar una 
realitat fictícia, per explicar-vos un conte modern. 
En nom de totes les persones que fem possible 
la sèrie “El cor de la ciutat”, us faig arribar la 
salutació que ells us volen donar.
Avui he parlat amb alguns companys actors, con-
cretament amb la meva estimada Montse, amb 
en Lluís Soler, el meu no tan estimant germà, 

amb en Narcís i lʼIvan. Xerrant en els passadis-
sos de la “tele”, els he parlat de vosaltres, els he 
dit que venia a fer el pregó, que era el pregoner 
de Vilablareix, i mʼhan dit que sóc afortunat de 
viure al costat de pobles petits i singulars. Que 
ells no tenen aquest privilegi de viure a prop de 
llocs tan autèntics com el vostre poble, perquè la 
capital, que algunes avantatges deu tenir, no té 
res a envejar amb el vostre estil de vida tranquil 
i desitjat.
Però avui em toca a mi, i aquí em teniu. Sóc tot 
vostre, metafòricament parlant, és clar. He deixat 
als platós el personatge televisiu. El Sàhara sʼha 
quedat a la “tele” imaginant viatges i aventures 
properes, segurament fugint de tots els problemes 
que ara el capfiquen, i teniu en Martí Peraferrer 
de carn i ossos, el vostre amic, el vostre admi-
rador que agraeix amb sinceritat la sintonia que 
teniu envers la meva feina i per extensió envers 
aquest ofici que tant mʼestimo que és lʼart de la 
interpretació.
Conec el poble de Vilablareix dʼuna manera 
escassa, i amb això mʼhaureu de perdonar, però 
també us puc explicar que el meu ofici dʼactor 
em fa pressentir, em fa intuir, que aquí hi ha un 
caliu humà especial. Que aquest nucli escampat 
dʼhomes i dones, treballadors i amants de la seva 
Vila són gent ferma i valenta. Ferma perquè 

En Martí Peraferrer, pregoner de la Festa Major.
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manteniu les ganes de sentir-vos un poble únic i 
amb personalitat i valenta perquè us reivindiqueu 
davant la competència que suposa viure al costat 
dʼuna gran ciutat com és Girona, que segurament 
us estira més del que deuria.
El primer que em vaig plantejar quan seʼm va 
fer la proposta de venir avui a parlar-vos és una 
pregunta que els actors sempre ens fem, ens pre-
guntem què volen dir les paraules i quin valor 
tenen. Per tant, em vaig preguntar: què vol dir 
Vilablareix? i què sʼamaga darrere dʼaquest nom 
tan sonor. Pel que fa a lʼorigen del topònim, Joan 
Coromines diu que ens trobem en una “crux eti-
mologorum”, o sigui, una creu, un cas molt difí-
cil. Després dʼespecular moltíssim sobre diferents 
possibilitats que han plantejat altres estudiosos, 
el Sr. Coromines acaba dient que la solució més 
versemblant (però no segura) seria que el nom 
provingués de VILLA BILIHÄIDS, on lʼúltim 
terme faria referència a un nom de dona dʼori-
gen germànic, aquí més conegut per Adalasia, 
nom que porta un dels personatges femenins del 
poema èpic del “Comte Arnau” de Verdaguer. 
Lʼevolució seria VILLARE BILHAÏDS > Villar-
beleix > Vilabreleix > Vilablereix. Ho confirma 
el fet que el nom de dona Bil(i)heid es troba 
documentat en les fonts germàniques dels segles 
VII i IX. I també afirma que BILI, la primera 
part del nom de dona, voldria dir (i vet aquí el 
meu meravellós descobriment) alguna cosa com 
“placidesa, dolçura”. Aquí està la clau, ja hem 
trobat el lligam. És claríssim que aquest poble 
estava predestinat a destil·lar placidesa i dolçor. 
Vilablareix,, la vila de la placidesa i la dolçor. 
No us sembla bonic? Un argument encertat per a 
un poble que viu envoltat de color verd, com una 
saba vegetal que sʼescampa per les artèries dels 
seus carrers tranquils. Lʼesperança dʼuna verdor 
que embolica tots els colors terrosos del camp i 
les mil varietats que van del roig al gris i que són 
les tonalitats dels elements que constitueixen les 
seves cases i habitatges. Una pau dinàmica, gens 
esmorteïda, una quietud interessant i enigmàtica 
que sedueix el visitant que trepitja el vostre poble 
per primera vegada.
Però tota aquesta descripció poètica però sincera 
no seria res si no estigués habitada per vosaltres, 
homes i dones dʼaquesta terra gironina. No en tinc 
cap dubte que estimeu les vostres arrels, però ara 
sé que vénen temps difícils, que dubtareu del camí 
que heu dʼagafar, que haureu de compartir aquesta 
pau amb dʼaltres que vindran de fora atrets per la 
tranquil·litat que aquí sempre heu gaudit. Doneu 
exemple dʼallò que voleu ser, marqueu les vostre 

pròpies regles de joc, no us deixeu prendre el 
vostre preuat tresor de la calma, però també us 
dic que aprofiteu la riquesa de lʼintercanvi, de les 
noves coneixences, de les noves cultures, i no us 
tanqueu mai al coneixement i al diàleg.
Que aquesta festa que avui comença serveixi per a 
això, per trobar referents com a poble i per saber 
qui sou i com voleu viure, per ser forts i donar 
exemple, per trobar els vostres punts de referència 
quan vingui la onada que us podria aigualir la 
vostra identitat. Reuniu-vos, associeu-vos, parti-
cipeu de totes les activitats del poble. Teniu una 
revista molt digna i una de les millors pàgines 
webs municipals que he vist des de fa molt de 
temps.
Escolteu la vostra ràdio. Balleu, beveu, mengeu, 
canteu i, per sobre de tot, sigueu feliços. Reforceu 
les vostres amistats. Torneu a parlar amb aquell 
veí que no us cau gaire bé. Agafeu la mà dʼun 
infant i expliqueu-li un conte. Escolteu els records 
dels avis i les seves festes antigues. Llegiu un 
poema en veu alta. Oloreu una flor dos nassos 
alhora. Brindeu pels que ja no hi són i emocioneu-
vos pels que han de venir. En definitiva, recupereu 
totes aquelles coses que fa temps que no feu i 
compartiu-les, que això també és aquesta festa.
Gent de Vilablareix, des dʼavui amics i amigues, 
gaudiu del vostre poble i de la seva gent, us desitjo 
que experimenteu una sensació extrema de feli-
citat i dʼorgull, perquè així, quan arribin els dies 
foscos de la tristor, només hagueu de recordar tal 
dia com avui i les penes sʼenlairin per desaparèi-
xer com una volada de coloms espantats.
Per acabar, vull agrair encara amb més sinceritat, 
si és possible, la sintonia que aquest poble ha 
demostrat avui tenir amb el món de la cultura, 
i dʼaixò potser nʼés una mica responsable el 

En Martí, signant autògrafs al jovent del poble.
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La pubilla i lʼhereu de Vilablareix del 2005
El dilluns de la segona Pasqua, que després de molts 
anys ha coincidit amb la nostra Festa Major, abans 
de començar lʼaudició de sardanes, es va procedir a 
elegir la pubilla i lʼhereu de Vilablareix de 2005.
Amb anterioritat, sʼhavia enviat una carta a tots els 
joves del nostre poble dʼentre 16 i 21 anys, expli-
cant-los la manera que es volia fer la elecció. Un 
dels requisits era presentar la seva candidatura a les 
oficines de lʼAjuntament.
Tres noies, lʼHelena Fernández, lʼImma Pinilla i la 
Cristina Ventura, i dos nois, en Jaume Bosch i en Dani 
Oliveras, van ser els únics que van acabar acceptant 
el repte (a tots cinc seʼls agraeix sincerament la seva 
participació en aquesta activitat).
El divendres abans i després del pregó, i el diumenge 
durant el ball, es podien fer les votacions, unes votaci-
ons els resultats de les quals es van donar a conèixer el 
dilluns i van  propiciar lʼelecció com a pubilla i hereu 
de Vilablareix del 2005 de la Cristina Ventura i dʼen 
Dani Oliveres, als quals seʼls va imposar la banda de 
pubilla i la faixa dʼhereu, respectivament.
Aquesta elecció va comptar amb lʼassistència, entre 
dʼaltres, del delegat territorial del Foment de Tradi-
cions Catalanes, de lʼalcalde Enric Vilert i del regi-
dor Cultura Manel Pallàs, així com de la pubilla de 
Vilablareix del 2004, Meritxell Masó, i de lʼhereu i 

Elecció de l'hereu i la pubilla 2005

vostre alcalde que aquesta paraula li deu sonar 
una mica.
Deixeu-me fer una falca publicitària i dir-vos que 
us espero a finals dʼagost al Festival Internacional 
de Teatre Amateur de Girona i des dʼaquest balcó 
avui convido oficialment a què el vostre grup de 
teatre -“Lʼolla dels mai quiets”- us representi el 
dia de la inauguració dʼaquest esdeveniment tea-
tral que cada any agafa més força.
Res més, només dir-vos que aquest gironí, humil 
treballador del món del teatre i ara excepcional-
ment de la televisió, sʼacomiada emocionat de 
tots vosaltres.
Que sʼaixequi el teló de la vostra festa!
Que els llums que il·luminen la vostra il·lusió col-
lectiva comencin a pujar poc a poc dʼintensitat. 
Que el silenci que aquest pregoner deixi un cop 
acabades les seves paraules, doni pas a lʼobra 
més festiva, alegre i sorollosa de totes les mai 
escrites.
Que comenci, doncs, lʼespectacle!
Que comenci la vostra festa major!
Visca el Teatre!
I visca Vilablareix! Moltes gràcies.

El curs 2005-2006 
a la ludoteca

Data dʼinici: 1 de setembre de 2005
Horaris:

- De lʼ1 al 9 de setembre de 2005, de les 
9 del matí a la 1 de la tarda (el dissabte 
3 de setembre, restarà tancada).

- A partir del 12 de setembre de 2005, 
de dilluns a divendres de 5 a 8 de la 
tarda i dissabtes de 9 del matí a 1 de la 
tarda.

Durant les vacances de Nadal i Setmana 
Santa obrirà els matins.

La ludoteca restarà tancada els dies: 29 
i 31 dʼoctubre i 24 i 31 de desembre de 
2005 i 7 de gener de 2006.

la pubilla de les comarques gironines 2004, aquesta 
última és la Maria Ventura, que havia estat pubilla 
local del 2003.
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Montserrrat Ribas Bassols
R. PONSATÍ

“Vaig néixer el 17 dʼoctubre 
de 1921 a Riudellots de la Creu, 
on vaig viure amb els meus 
pares, en Josep i la Joaquima, i 
els meus germans, la Conxita, 
en Narcís i la Carme, fins 
que em vaig casar”, explica 
Montserrat, que va anar a lʼes-
cola del poble fins als 14 anys 
i després va anar a fer costura 
amb una modista.

“Vivíem a Can Tulsà, una 
casa de pagès amb més zona 
de bosc que terra de cultiu que 
era propietat dels Salesians del 
Pont Major de Girona, que de 
tant en tant hi venien dʼexcur-
sió amb seminaristes”, refereix 
aquesta àvia vilablaretenca 
que aleshores ja ajudava en les 
feines del camp i de la casa.

De lʼèpoca de la guerra civil 
recorda que van passar molta 
por i dels primers anys de la 
postguerra, lʼescassetat dʼali-
ments de primera necessitat. 
“Anàvem a buscar patates a 
Blanes i oli a Lladó, sempre 
de nit per evitar els controls de 
la guàrdia civil”, manifesta la 
Montserrat, que explica que a 
Lladó hi anaven amb carro i de 
Girona a Blanes amb tren i que 
un cop van haver dʼamagar els 
sacs de patates en un canyer.

Amb en Joan Grabulosa 
Fàbrega, de Can Martí Jan de 
Vilablareix, sʼhi va casar el 
2 de febrer de 1950, després 

“Quan vaig venir, a 
Vilablareix només hi havia les 
masies i les cases del carrer i 
la plaça del Perelló, i tot el que 
ara està edificat eren camps que 
es treballaven”, explica aquesta 
vilablaretenca que troba a 
faltar la familiaritat i compa-

dʼhaver-lo conegut a la sala 
de ball de la  piscina de la 
Devesa de Girona i de festejar-
hi dos anys i mig. “De viatge 
de nuvis vam anar a València 
i també vam passar uns dies 
amb una cunyada a Vilanova 
i la Geltrú”, assenyala.

Nascuda a Riudellots de la Creu el 1921, la Montserrat Ribas i Bassols porta més de 
mig segle vivint a Vilablareix, on va instal·lar-se al mas Can Tulsà quan es va casar 
amb el fill del poble Joan Grabulosa Fàbrega, amb qui va tenir dos fills que li han 
donat quatre néts. Vídua des del 1988, durant tota la seva vida, tant a Riudellots com 
a Vilablareix, ha compatibilitzat les feines del camp amb les de mestressa de casa. 
Tot i assegurar amb rotunditat que avui en dia es viu molt millor que abans, enyora 
la relació que hi havia entre els veïns de Vilablareix quan ella va venir a viure-hi, 
una època en què al nostre poble només hi havia el nucli habitat de la plaça i del 
carrer del Perelló i la resta de cases eren masies disseminades.

La Montserrat quan era petita -asseguda a la cadira- amb dos dels seus germans, la Conxita 
i en Narcís.
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nyonia que en aquells temps 
hi havia entre veïns. “Abans 
ens coneixíem tots i hi havia 
molta més relació que avui en 
dia, en què ja no coneixes la 
majoria dels veïns, perquè a 
més dʼhaver vingut molta gent 
, la majoria dels nouvinguts 
viuen completament al marge 
del poble, sense integrar-sʼhi”, 
es lamenta, tot i deixar ben clar 
que actualment es viu molt 
millor que antigament.

“En instal·lar-me a Can 
Martí Jan amb el meu home, 
que fins que es va morir el 28 
de febrer de 1988 sempre va 
fer de pagès, menàvem prop 
de 40 vessanes de terra, 27 de 
propietat i la resta arrendades 
dʼaltres veïns, on a més dʼhor-
talisses per al consum de la 
casa cultivàvem blat de moro, 
blat, userda..., és a dir, cereals 
i farratges per al bestiar, ja que 
teníem 6 o 7 vaques i uns quants 
porcs, així com 2 o 3 eugues per 
criar i vendre pollins”, relata 
la Montserrat, que va tenir dos 

poble, amb els quals he estat a 
molts indrets de Catalunya”.

A més dʼanar a missa a lʼes-
glésia parroquial de Vilablareix 
els dissabtes al vespre, també 
té el costum dʼanar amb bus a 
Girona. “Normalment hi vaig 
els dimarts i els dissabtes per 
anar a comprar fruita o roba al 
mercat, però de vegades també 
hi vaig a passejar”, afirma la 
Montserrat, que és afeccionada 
a llegir revistes, especialment 
el “Pronto”, i a veure els infor-
matius i els programes com ara 
“El diario de Patricia” que fan 
a la televisió.
            

fills, en Martí i en Narcís, que 
li han donat dos néts cadascun, 
en Xavier i lʼAlbert el primer, 
que viu a Banyoles, i en Jordi i 
lʼAnna Maria el segon, que viu 
al nostre poble.

Actualment la Montserrat 
dorm a casa del seu fill petit, 
però es passa el dia al mas de 
Can Martí Jan, on sʼentreté a 
lʼhort, a més dʼanar a veure la 
Carmeta, la Paquita i dʼaltres 
amigues de tota la vida amb les 
quals a lʼestiu acostuma a anar 
de passeig. Tot i que al Casal 
dʼAvis només hi va quan hi ha 
alguna celebració, “vaig a les 
excursions que gairebé un cop 
al mes fan per als jubilats del 

La Montserrat i en Joan Grabulosa quan van casar-se lʼany 
1950.

El matrimoni amb el seu fill gran, en Martí, quan aquest va fer la Primera 
Comunió.

Els dos fills de la Montserrat, en Martí i en Narcís, a lʼescola de 
Vilablareix lʼany 1958.
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Dos equips de Vilablareix,
campions de bàsquet

DANI BARTOMEU

La temporada 2004-2005 ha estat un èxit per 
al C.B. Vilablareix. Així, el sènior masculí “A” 
(Giroassist Vilablareix) ha quedat campió de 3a 
Catalana, i ha aconseguit lʼascens a 2a en el seu 
primer any a la categoria. La barreja de joventut 
i de qualitat de lʼequip ha permès que des del 
principi de temporada es posessin als llocs cap-
davanters de la classificació, i durant bona part de 
lʼany han estat al primer lloc, que han aconseguit 
al final.
CLASSIFICACIÓ 3A CATALANA MASCULINA
Equips Partits Victòries Derrotes Punts
C.B. VILABLAREIX 28 23 5 51
C.B. SANT GREGORI 28 22 6 50
BESALÚ “CAN QUEI” 28 19 9 47
C.B. BANYOLES 28 17 11 45
C.C.E. MONTESSORI-PALAU 28 17 11 45
AUTODIESEL - OLOT 28 16 12 44
C.B. FARNERS - A. COLOMÉ S.L. 28 16 12 44
ACEJ - ADEPAF 28 16 12 44
C.B. ROSES 28 12 16 40
BÀSQUET PORQUERES 28 11 17 39
C.P. SANTJOANENC 27 11 16 38
C.B. SANT FELIU - VODAFONE 28 8 20 36
C.B. LLORET “B” 28 8 20 36
J.B.ARQ. FERIALES-UA TOSSA 28 7 21 35
C.B. GRIFEU-LLÍVIA “B” 27 6 21 33

També el sènior femení ha assolit lʼascens a 2a 
Catalana, només ha perdut dos partits en tota la 
lliga. En el seu cas, el títol ha estat especialment 
emocionant pel fet que a falta de poques jornades el 
Sant Vicenç de Torelló anava invicte, però la der-
rota que van patir contra les nostres jugadores va 
anar acompanyada dʼuna altra derrota a Palamós. 
Tenir lʼaverage a favor ha donat el títol al C.B. 
Vilablareix, que ha encadenat una gran ratxa de 
victòries al llarg del 2005.

CLASSIFICACIÓ 3A CATALANA FEMENINA
Equips Partits Victòries Derrotes Punts
VILABLAREIX 28 26 2 54
C.B. SANT VICENÇ DE TORELLÓ 28 26 2 54
C.B. SANT FELIU 28 22 6 50
LA MATALASSERIA - C.E. PALAMÓS 28 21 7 49
C.B. QUART “B” 28 20 8 48
C.B. LʼESCALA 27 16 11 43
C.B. FARNERS 28 13 15 41
B.C. MAÇANET “B” 28 12 16 40
A.E. FORNELLS MARTERFRIO “A” 28 12 16 40
C.B. VERGES 28 9 19 37
EL XERRAC - FONTAJAU 27 9 18 36
C.B. BANYOLES - PORQUERES 28 9 18 36
COMBIS PALAU SACOSTA 28 7 21 35
A.E.B. MALGRAT 2000 “B” 28 4 23 31
C.B. ADEPAF FIGUERES 28 3 25 31

A nivell sènior, aquest any també hem tingut 
dos equips més: el Palahí Vilablareix i lʼequip 
intermunicipal. El primer sʼha vist molt afectat 
per les baixes durant la temporada per lesions i 
motius laborals, però de cara a la temporada 2005-
2006 té com a objectiu ascendir al grup 1 de la lliga 
Territorial. Lʼintermunicipal, per la seva banda, ha 
quedat en una meritòria quarta posició.

Pel que fa a equips escolars, el preinfantil ha 
competit a la Federació Catalana de Basquetbol 
amb unes millores molt grans a nivell de joc, tan 
individual com dʼequip, i això sʼha vist correspost 
amb uns resultats cada vegada millors. Això té un 
mèrit especial en un equip que porta només dos 
anys jugant junt, en front dels cinc dʼaltres equips. 
El grup està format per nens que han demostrat 
tenir força potencial per al futur, i això ens fa ser 
especialment optimistes per a la temporada 2005-
2006.

Per últim, els més petits, els benjamins, han dis-
putat dues fases en el Consell Esportiu del Gironès, 
i també han anat clarament de menys a més. Així, 
tot i competir contra nens i nenes més grans, han 
aconseguit quedar en la segona fase en una molt 
bona segona posició. Lʼany que ve, jugant a la 
mateixa categoria, és dʼesperar que els resultats 
siguin encara millors.
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Resultats de la IX cursa ciclista 
“Trofeu Vilablareix”

Els tres primers classificats de cadascuna de les 
diferents categories de la IX cursa ciclista “Trofeu 
Vilablareix” van ser els següents:
Categoria: Màsters
Modalitat: Esprints punts
Distància: 49 km.
-1r Magon González Medina-RMR XTRE
-2n Miguel Ángel Cherino FC Barcelona Excelent
-3r Luis González .Prestige Hotels
Classificació per equips:
-1r Prestige HotelsGirona Bike
-2n Medina-RMR XTRE - Valls
-3r Bicis Esteve
Cicloesportius / M30
-1r Luis González Prestige Hotels - Girona Bike

-2n Albert Bañeras Casal Llavaneres
- 3r Joaquín Rodríguez FC Barcelona Excelent
Veterans +40
-1r Francisco Javier Jasse Cecot-Genesis
- 2n Andreu Garriga Alguaire
-3r Jaume Estañol Homs Cibertel
Veterans +50
-1r José Luis Roman Cicles Trujillo
-2n Miguel Moya Jaume Duran
-3r Joan Samaniego Base Esports

Veterans +60
-1r José Cebrián Tot Color
-2n Ramon Verdaguer Finques León
-3r Joan Cariñena .Finques León

Partit dʼhomenatge a lʼÀlex Arroyo
EQUIP DE GRUES QUART

El passat divendres 27 de maig es va dur a terme al 
pavelló poliesportiu de Vilablareix un partit de futbito 
en homenatge al company Àlex Arroyo Monsalve, que 
va ser atropellat mentre treballava a Fornells de la 
Selva el dia 2 dʼagost de 2003.
LʼÀlex era, és i serà molt estimat per tots els seus com-
panys de feina, i molt especialment pels seus companys 
de lʼequip de futbito de lʼempresa Grues Quart.
LʼÀlex va ser el fundador dʼaquest equip de futbito i 
estava molt il·lusionat a tirar-lo endavant, per això es 
va encarregar de lʼequipament i no va estalviar esfor-
ços a lʼhora de buscar els patrocinadors i dʼaltres 
equips per poder jugar partits amistosos.
Les seves altres fites importants eren les de comprar-
se un pis i, per sobre de tot, fer contenta la gent amb 
qui tenia relació.
Quan ens va deixar, portava 3 anys de mosso i estava 
amb nosaltres des del dia 7 de novembre de 2002. 
El vam tenir poc temps entre nosaltres, però ens va 

donar molt.
Es va morir quan només tenia 26 anys i unes ganes de 
viure que sʼencomanaven, però des dʼallà dalt segur 
que vetlles per tots nosaltres i participes en tot el que 
fem.
El partit dʼhomenatge es va fer gràcies a la col·laboració 
de lʼAjuntament de Vilablareix i les empreses Grues 
Farners i Grues Quart i va registrar una gran assistència 
de públic, al qual expressem el nostre agraïment.
Només ens resta afegir, tal com tu deies sempre, “siau, 
siau gripau!

Miranda Agustí, ciclista del BTT Inpanasa
A la Miranda Agustí, veïna del carrer la Crossa 

de Vilablareix, li agradava molt la bicicleta i ja fa 
aproximadament un any que el seu pare, en Raimon, 
un amant de la bicicleta de muntanya, va decidir apun-
tar-la a una cursa de Mountain Bike. Així va començar 
la trajectòria dʼaquesta ciclista local que la temporada 
2005 va fitxar pel BTT Inpanasa, un equip consolidat 
a les comarques gironines que ja ha guanyat diversos 
campionats autonòmics.

Doncs bé, des del seu debut i fins al moment, la 
Miranda ja és campiona provincial, campiona dels jocs 
escolars, líder del Trofeu Caixa Girona i sotscampiona 
de Catalunya.

Des dʼaquestes pàgines de “La Torratxa” lʼanimem 
a continuar així i desitgem que tant ella com el seu 
equip aconsegueixin moltes victòries representant el 
nostre poble arreu del nostre país.
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Activitats del Club Tennis Taula Vilablareix
El dissabte 7 de maig de 2005 es va disputar a Barcelona 
la 3a fase de lʼOpen Catalunya de Tennis Taula, que 
va comptar amb la meritòria participació de jugadors 
i jugadores del Club Tennis Taula Vilablareix.
Així, el nostre jugador Àlex Flores va acabar el cam-
pionat imbatut en la categoria infantil, mentre que la 
Mireia Badosa i la Cristina Téllez van disputar lʼemo-
cionantíssima final de la categoria benjamí, que es va 
acabar emportant la Cristina per un ajustat 3-1.
Dʼaltra banda, la nostra jugadora Mireia Badosa va 

prendre part en el Top estatal, que es va celebrar a 
Calella de la Costa els proppassats dies 28 i 29 de 
maig.

Va resultar guanyadora del Top lʼandalusa S. Pérez, 
que es va imposar en la final a la jugadora F. Nin Chen, 
mentre que la Mireia es va classificar en el 6è lloc.

Per acabar, cal anunciar que la Mireia i la Cristina 
participaran en el Campionat dʼEspanya de Tennis 
Taula que se celebrarà a Miguelturra (Ciudad Real) 
del 2 al 5 de juliol de 2005.

Activitats de lʼAssociació Esportiva 
Vilablareix per  al curs 2005-2006

• Escola Club Tennis Taula
Adreçat a: nens i nenes a partir de 6 anys
Inici curs: setembre de 2005
Dies: dimarts i dijous
Horari: de 2/4 de 6 a les 7 de la tarda
Lloc: pavelló poliesportiu
Quota mensual: 24 euros
Preinscripció: Manel Navarro (Tel. 659 604 799)
Quota preinscripció: 12 euros
Termini: Fins al 31 de juliol de 2005
Curs de formació amb entrenadors qualificats

• Club Bàsquet
Adreçat a: nens i nenes a partir de 6 anys
Inici temporada: setembre
Dies: dilluns, dimecres i divendres
Horari: de les 6 a 2/4 de 8 de la tarda
Lloc: pavelló poliesportiu
Quota anual: 200 euros
Per informació: Jordi Pla (Tel. 607 802 177)
 Dani Bartomeu (Tel. 660 174 766)

XV Marxa popularde Sant Roc

Sortida de la XV Marxa Popular de Sant Roc Louise Brown, guanyadora absoluta de la XV 
Marxa Popular de Sant Roc
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Lʼadéu dels alumnes de sisè
de lʼescola Madrenc

Com cada juny, quan el curs ja sʼacaba 
tenim uns alumnes, els de sisè de primària, 
que deixen lʼescola. Acaben una part del 
seu itinerari dʼestudis i esperen amb il·lusió 
anar a lʼInstitut.
Per dir-nos adéu, els alumnes han escrit 
aquests textos plens de sentiments, emoci-
ons, entusiasme, gratitud...
Lʼescola que deixem
Alguns hem vingut a aquesta escola des de 
P3, altres ens hem anat afegint al grup al 
llarg dels anys. Tots junts ens ho hem passat 
dʼallò més bé!
Ens ha agradat aquesta escola petita i aco-
llidora. La tenim a prop de casa. Hi ha pocs 
nens, aprens i et diverteixes molt. També 
hem passat estones de nerviosisme i desen-
cís quan les coses no ens han sortit tan  bé 
com esperàvem.
Ens sap molt de greu deixar lʼescola perquè tenim 
molts amics i una bona relació amb les mestres. 
Adéu!
Les mestres volem afegir que han 
deixat un bon record a lʼescola 
Al llarg dels anys han demostrat ser treballadors 
i responsables. Gaudeixen estudiant, llegint i 
aprenent; tot i que també són una mica trapelles 
i amants de la gresca i diversió. Uns sʼho passen 
bé jugant, ballant i cantant, dʼaltres prefereixen 
ser espectadors. La majoria són generosos, soli-
daris, tolerants i sobretot col·laboradors. Al llarg 
dʼaquests anys han establert entre ells uns lligams 
difícils dʼoblidar. Les mestres i els altres nens i 
nenes de lʼescola també hem après dʼells i a lʼes-
cola quedarà la seva  empremta i exemple.
Estem segures que continuaran treballant, estu-
diant i sobretot respectant i estimant els altres. 
Ells i elles ja saben que el més important és ser 
persona!
De tot cor els desitgem molta sort en el nou 
camí!

És lʼhora de marxar
És lʼhora de marxar
 i de tots ens hem dʼacomiadar,
us recordarem com bons amics
pels anys que hem estat tan units.

A vegades ens hem barallat
hem dit mentides, 
però tot sʼha arreglat.

Hem sigut sempre
molt bons companys
i mai no  hem deixat de parlar

I ara que tot sʼha acabat
us trobarem molt a faltar
perquè sempre hem sigut amics
i ara ens hem de dir adéu.

Lletra original dʼAfra G., Laura P. i Mireia G.
Nota: Aquesta cançó sʼha de cantar 

seguint el ritme i tonada de “Puf, el drac 
màgic”.

És lʼhora de dir adéu

Ja ha arribat lʼhora
ens hem de dir adéu
ens sap molt greu
de dir-nos adéu.

Hem fet amics,
ens hem divertit
i mai ens hem avorrit

Tenim molta sort,
ens hem conegut
i els nostres coneixements
han crescut

Ja sabíem ja,
que havíem de marxar
ens sap molt greu.
Gràcies i adéu.

Lletra original dʼAlbert L. i Aida F. 
Nota:  LʼAida i lʼAlbert han escrit aquests 

versos que sʼhan de cantar a ritme de rap.

Primera fila: Albert López Ortega, Guillem Quer Burch, Oriol Verdaguer 
Santiago, Aida Fuentes Picazo. Segona fila: Mireia Galià Pla, Laura Padrés 

González, Álex Fernández Baena, Javier Muñoz Sánchez, Afra Gómez Ortega, 
Adrià Serrano Méndez.
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Tot  recordant...
MN. JOSEP RAMÍREZ I CARLES - RECTOR DE VILABLAREIX 

Setmana Santa
Després del llarg període de 
la Quaresma, que enguany 
començà el dia 9 de febrer, amb 
el Dimecres de Cendra, arribà 
la Setmana Santa o Setmana 
Gran. Durant aquests quaranta 
dies molts cristians es prepa-
raren per a les celebracions 
sagrades, de diverses maneres 
segons les circumstàncies o 
inclinacions personals: uns, 
amb la pràctica del Via Crucis; 
altres, amb la lectura reposada 
i meditada dels relats que ens 
ofereixen els Evangelis o algun 
llibre pietós; aquest, escoltant 
la Passió segons Sant Mateu o 
segons Sant Joan, de J.S. Bach; 
aquell... en fi, cadascú dʼacord 
amb el seu tarannà o estil de 
vida interior.
Diumenge de Rams: aquest 
diumenge inicia, pròpiament, 
la celebració de la Passió, 
Mort i Resurrecció de Jesús. 
A la Parròquia, a ple migdia, 
ens reunírem un nombre nota-
ble de fidels, primer al Pedró, 
on tingué lloc la benedicció 
dels rams, palmes i palmons 
i després, en processó (recor-
dant i revivint lʼentrada del 
Senyor a la Ciutat Santa en 
mig dʼaclamacions i crits de 
joia), vam anar a lʼinterior del 
temple per continuar la festa 
amb la solemne celebració de 
lʼEucaristia.
Dijous Sant: per a molta gent 
els primers dies de la Setmana 
Santa són dies feiners. Tanma-
teix, al menys per als cristians, 
estan embolcallats dʼun cert 
aire de misteri i dʼencant que 
sura en lʼatmosfera i fins i tot 
es dibuixa en molts rostres, 
conscients que sʼacosten hores 
especials que ens recorden 
esdeveniments transcenden-
tals. I així arribem al Dijous 
Sant, amb la seva càrrega de 

record i memorial. Es tracta, 
per dir-ho així, del primer replà 
de la Setmana Santa. Comença 
lʼanomenat “Triduum Sacrum”, 
el misteri dels tres dies sants. 
A les 8 del vespre a lʼesglésia, 
Missa de la Cena del Senyor i 
al final, trasllat del Santíssim 
al Monument. Així férem el 
memorial de la institució de 
lʼEucaristia al Darrer Sopar, en 
què Jesús volgué deixar-nos un 
signe visible del seu amor fins 
a lʼextrem; és a dir, que mentre 
convertia el pa en el seu Cos i el 
vi en la seva Sang i els donava 
als deixebles, amb lʼencàrrec 
de fer-ho en endavant nosaltres, 
manifestava clarament com Ell 
entenia la seva mort en creu: 
com a acte suprem del seu amor 
envers els homes i dones del 
mon sencer; amor portat fins a 
les últimes conseqüències com 
ja donava a entendre el signe 
profètic de rentar els peus als 
seus Apòstols i a través dʼells 
a tots i cada un de nosaltres; 
peus lassats, nafrats i ben 
sovint tacats a causa del con-
tacte amb la pols dels camins 
dʼaquesta vida...
Divendres Sant: un dia espe-
cial per endinsar-se en lʼesdeve-
niment sagrat que commemora. 
La Litúrgia que celebràrem a 
les 6 de la tarda reuní, també en 
aquesta ocasió, un bon nombre 
de fidels al temple parroquial. 
Es tracta dʼuna molt antiga i 
venerable tradició que consta 
de textos, cants i ritus, sense 
lʼ Eucaristia. Un llarg silenci 
per començar; lectures, en 
especial i en forma dialogada, 
de la Passió segons Sant Joan 
seguida dʼuna breu homilia, 
grans pregàries dʼintercessió 
per a les necessitats del món 
sencer, adoració de la Santa 
Creu i distribució de la Sagrada 
Comunió. Després, un pregon 

silenci embolcallà les naus del 
Temple i cadascú seʼn tornà a 
casa, disposat a continuar dʼal-
guna manera la contemplació 
del gran Misteri: o seguint 
per Televisió la retransmissió 
del Via Crucis des de Roma, 
o dʼalguna processó típica 
bastida sobre tambors, atxes 
flamejants, cornetes, encaput-
xats, Passos sovint ben artístics 
i expressius... o de la forma més 
adient per a cadascú.
Dissabte Sant: es tracta dʼun 
dia orfe de cerimònies litúrgi-
ques i amb tot és un jorn ben 
especial, de reflexió al costat de 
la Soledat de Maria, a fi dʼarri-
bar ben joiosos a la Pasqua.
Pasqua de Resurrecció: a les 
9 del vespre del Dissabte Sant, 
un grapadet de  fidels, potser 
no tan nombrós com en els dies 
anteriors però més que en anys 
passats, ens reunírem al Pedró 
parroquial. La litúrgia dʼaquesta 
nit començava envoltada de 
foscor per acabar amarada de 
llum: benedicció del Foc Nou, 
Ciri Pasqual i, processó cap 
a lʼinterior del temple, i allà, 
celebració de lʼEucaristia amb 
les Lectures de lʼAntic i Nou 
Testament que ens recordaven 
el Gran Misteri del Ressusci-
tat, després dʼescoltar, amb cor 
joiós, la solemne proclamació 
del Pregó Pasqual que, tot i 
haver-lo sentit moltes vega-
des, no acaba de deixar-nos 
de sorprendre amb les seves 
greus i, a voltes agosarades, 
ben agosarades, exclamacions. 
“O felix culpa...”. O culpa 
feliç... Calia el pecat dʼAdam 
per tenir el Redemptor... Déu 
nʼhi do...; benedicció de les 
Fonts Baptismals. I tot, amanit 
amb el cant joiós de lʼAl·leluia. 
LʼAl·leluia és propi, certament, 
de la Pasqua i té com a objec-
tiu allunyar dels nostres cors 
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els neguits, les pors i les tris-
teses. Per això quan el cantem 
ens movem dins del misteri de 
lʼamor que és més fort que la 
mateixa mort: “Per què bus-
queu entre els morts Aquell 
que viu?” (Lluc, 24,5). I és que 
Pasqua és la festa de la Vida.
Lʼendemà, Diumenge, ens reu-
nírem novament un bon estol de 
fidels i celebràrem les Misses 
seguint ja els horaris normals 
de cada diumenge. I després, 
la Cinquantena Pasqual fins 
a la Pentecosta. Fou precisa-
ment dins aquest període de 
temps que tinguérem ocasió 
de viure altres esdeveniments 
ben significatius per a la petita 
història de la nostra estimada 
Parròquia. 
Festa dʼhomenatge a la Gent 
Gran
Organitzada, com ja és habi-
tual, per lʼAjuntament, tingué 
lloc el 1r de maig que enguany 
sʼesqueia en diumenge. Entre 
els actes acuradament orga-
nitzats i pel que fa a aquesta 
crònica, destaquem lʼOfici 
solemne, a dos quarts de 10 
del matí, acompanyat pels 
cants litúrgics de la coral “Sol 
ixent”, de Fornells de la Selva, 
magistralment conduïda per 
Mercè Bentué.
Acabada la cerimònia religiosa 
i dins mateix de lʼesglésia, lʼes-
mentada coral ens oferí un petit 
concert que féu les delícies de 
tots els assistents. Per comen-
çar, un conjunt dʼ“Espirituals 
Negres” sota el títol genèric 
de “Blue Moon”. I tot seguit: 
“Cançó de bressol” dʼAntoni 
Cicres, “Tema de Gospel”, 
”La Gavina” i com a cloenda, 
el dinamisme, simpàtic i exòtic, 
de “La Cucaracha”.
No cal dir que cada una de les 
interpretacions fou llargament 
aplaudida. Després, la festa 
continuà dʼacord amb la pro-
gramació establerta.
Primeres Comunions
Com a coronament de dos 
anys, ben aprofitats, de cate-

quesi, pogueren celebrar la 
seva Primera Comunió un bon 
grupet de nenes i nens de la 
Parròquia. Aquesta celebració 
es féu en dues jornades: 1 i 8 
de maig. La primera tongada 
la formaven: Lluís Alco-
bendas, Ferran Coll, Xènia 
Granados, Maria Jerez, Jordi 
Lérida, Xavier López i Marc 
Pere. La segona, Laura Pérez, 
Lídia Pérez, Rocío Rodríguez, 
Pau Rodríguez, Guillem Simon, 
Laia Ventura, Andreu Vila i 
Ilènia Xerino. Com a record 
dʼaquesta tan especial diada, 
la Parròquia entregà a cada 
un dels neocombregants una 
bonica i artística estampa i un 
exemplar del Nou Testament, 
tot fent-los memòria, a ells i 
als seus bons pares, que aquest 
Llibre no és per ser guardat 
en una prestatgeria sinó per 
ser llegit, meditat i, sobre tot, 
viscut en la pràctica diària.
Voldríem aprofitar aquest 
espai per agrair, una vegada 
més, a les catequistes Roser 
Puigdevall, Assumpta Bagaria 
i Sabrina Serreti la magnífica 
i apostòlica labor que duen 
a terme en bé de la formació 
religiosa de la mainada que es 
prepara per a rebre la Primera 
Comunió.
Festa Major de Primavera
Com cada any, el tercer diu-
menge de maig, enguany dia 
15, revivim la nostra Festa 
Major. Entre els diversos i ben 
engrescadors actes programats, 
i pel que a la Parròquia pertoca, 
destaquem lʼOfici celebrat a 2/
4 de 12 del migdia, amb la par-
ticipació, aquesta vegada, de 
la coral del GEiEG, de Girona. 
Els cants que acompanyaren 
la cerimònia foren: “Cantico-
rum”, de Haendel; “Al·leluia”, 
de W. Boyce; “Ave María”, de 
H. Villalobos; “Sanctus”, de 
Schubert; “Dona nobis”, de 
Mozart i “Per tu jo cantaria”, 
sota la direcció dʼEuken Imanol 
Ledesma.
Acabat lʼOfici i com ja és habi-

tual en el nostre poble, la coral 
ens obsequià amb un sucós i ben 
condimentat Concert en base 
al següent repertori: “Signore 
delle Cime”, de G. De Marzi; 
”LʼHereu Riera”, ben cone-
guda popular catalana; “Agur 
jaunak”, popular basca; “Ros-
sinyol”, dʼA. Pérez Moya; “Ay 
agüita de mi tierra”; “Balaio”, 
popular brasilera; “La sirena 
de Begur”; “The lion Sleeps 
Tonight”, de la pel·lícula “El 
Rei Lleó” i “Siyahamba”, 
popular africana.
Òbviament, cada una de les 
peces anà seguida de sonors i 
llargs aplaudiments. Que per 
molts anys puguem trobar-nos 
en semblants festes que, en un 
món capolat per tants odis, ran-
cúnies i malures, ens ajuden a 
viure amb més fraternitat, amis-
tat i pau.

Tot preparant...
Festa de Sant Roc
Com bé sabem, el 16 dʼagost 
és Sant Roc. Tal com férem 
els darrers anys, el diumenge 
següent, que enguany sʼescau  
el 21, pujarem a celebrar la 
segona Missa dominical a lʼEr-
mita, en honor del Sant. Serà, si 
a Déu plau, a les 12 del migdia. 
Ja ho anirem recordant.

Catequesi de Primera Comu-
nió
Els pares que desitgin que 
els seus fills facin la Primera 
Comunió, que tinguin present 
que la Catequesi començarà el 
primer divendres de setembre; 
que aquesta Catequesi consta 
de dos cursos de preparació 
i que, per favor, no esperin a 
inscriureʼls el darrer dia o ja 
començat el curs, sinó que ho 
facin durant lʼestiu.
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Ecologia

Las vacances: una visió 
crítica (I)

ANDRÉS L. PÉREZ VELASCO

Som en període vacacional 
i vull, des dʼaquestes línies, 
fer una visió crítica sobre les 
vacances, és a dir, sobre el 
consum del temps de lleure.
Avui, lʼoci, el turisme i els 
viatges sʼhan convertit en fenò-
mens de masses, al contrari del 
que succeïa fa unes dècades, 
en què només eren a lʼabast 
de butxaques privilegiades. En 
lʼactualitat, fins i tot, arriba a 
ser una necessitat dʼestatus 
social. No sortir ni tan sols un 
parell de dies ens converteix en 
una persona “morta de gana”. 
No poder explicar el que vas fer 
aquests dies ens pot avergonyir, 
perquè, és clar, tothom surt i tu 
tʼhas vist en lʼobligació de no 
ser menys. Ja no es tracta de 
disposar de més o menys 
temps lliure, sinó de què sʼha 
dʼutilitzar dʼuna determinada 
manera. De la manera que sʼha 
instaurat en les societats desen-
volupades, que han traslladat la 
necessitat -física i psicològica- 
de disposar de temps de lleure 
en una necessitat de consum, 
és un producte de consum com 
qualsevol altre.
Ho prova el fet que la indústria 
del turisme mou avui dia quan-
titats ingents de diners, fins al 
punt que a lʼEstat espanyol i al 
nostre país és un dels principals 
negocis pel que fa al volum de 
diners que es remena.
 Si analitzem una mica, obser-
vem coses molts curioses: La 
gent, generalment, busca viure 
una experiència nova a lʼhora 
de sortir. Una experiència intel-
lectual i emocional: conèixer 

i hàbits, però és difícil que la 
nostra vida faci un tomb radical 
per això. No es poden prendre 
les vacances com a substitutiu 
de lʼesforç diari per canviar el 
que hem de canviar de la nostra 
vida quotidiana.
La indústria del turisme explota 
a fons la fantasia de la gent. Per 
exemple, sʼhan posat de moda 
els viatges dʼaventura. I jo em 
pregunto: quina aventura hi pot 
haver si són viatges perfecta-
ment organitzats i previstos? 
Sembla clar, sʼaprofita lʼafany 
dʼaventures i novetats que té la 
gent per vendreʼls un producte 
amb aquesta etiqueta.
És curiós, també, trobar-se amb 
gent que viatja per tot el món 
i, en canvi, desconeix el seu 
propi entorn. Gent que coneix 
amb tot detall els racons més 
allunyats i que, no obstant, des-
coneix els encants de la seva 
ciutat. Gent la curiositat de la 
qual lʼha dut al Perú, a Brasil, 
a lʼÍndia..., però no al nucli de 
barraques de la seva ciutat, del 
seu barri.

altres realitats, descobrir i 
gaudir dʼaltres llocs, etc. Però, 
també generalment, no sap com 
fer-ho. Al final adopta la via del 
consum material: lʼobsessió de 
fer fotos, de comprar records, 
de menjar i beure coses “típi-
ques”... són exemples clars de 
com es consumeixen i es com-
pren experiències en comptes 
dʼaprehendre-les i gaudir-les.
Trencar amb els hàbits i les 
rutines de la vida diària és una 
de les motivacions més impor-
tants per sortir de vacances. 
Aquí es produeixen moltes 
fantasies: esperem que en 
el viatge es produeixi algun 
esdeveniment que canviï les 
nostres vides. A mi em sembla 
bé la fantasia, però sempre 
que siguem conscients de les 
limitacions que sʼinterposen 
en la realització dels nostres 
somnis. He vist molta gent que 
en acabar les vacances torna-
ven amb un grau de frustració 
indefinida molt gran a causa 
dʼaquest problema.
És fàcil que durant les vacan-
ces aconseguim trencar rutines 
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Salut

La fibromiàlgia des del punt de vista del 
metge de capçalera

DR. MIQUEL QUESADA I SABATÉ - METGE DE FAMÍLIA. DISPENSARI DE VILABLAREIX

Que és la 
fibromiàlgia?
La fibromiàlgia és una malaltia 
benigna que afecta sobretot 
dones i que pot durar força 
temps. Causa dolor a uns punts 
determinats del cos, a músculs i 
columna vertebral i, evoluciona 
amb cansament, insomni, ansie-
tat i/o depressió.
També por causar sensació 
dʼinflor i formigueig a les mans, 
mal de cap, mareig, manca de 
memòria i concentració, dolor a 
la menstruació o restrenyiment. 

Com es diagnostica?
No hi ha cap prova que doni 
el diagnòstic de fibromiàlgia 
de manera que sempre és un 
diagnòstic de possibilitat, mai 
de certesa. Les radiografies, 
analítiques o proves més com-
plexes, serviran per descartar 
altres malalties.
Les molèsties que explica el 
pacient i lʼexploració física 
són suficients per confirmar el 
diagnòstic, per tant, el diagnòs-
tic es pot fer des de lʼatenció 
primària.

Quina és la seva 
evolució?
El seu curs és fluctuant, alterna 
períodes amb més o menys 
afectació molt influenciats per 
situacions dʼestrès. El dolor i la 
sensació de malaltia millora amb 
el temps. No produeix deformi-
tats físiques ni tampoc no es con-
verteix en res greu en general. Es 
recomana que el pacient segueixi 
actiu i treballant en la mesura del 
possible.

La fibromiàlgia té 
tractament?
Lʼobjectiu dels tractaments de 

què disposem és el control del 
dolor, la millora de la son i dels 
estats dʼànim, millorar la forma 
física i facilitar la reincorporació 
social i laboral. Cal evitar lʼauto-
medicació i en cas de dubte sʼha 
de consultar amb els professio-
nals sanitaris.
Si se segueixen les recomanaci-
ons, la persona amb fibromiàl-
gia pot millorar molt les seves 
molèsties i la seva qualitat de 
vida.

Què més podem 
fer per millorar les 
molèsties?
Cal evitar lʼexcés de pes, dismi-
nuir o abandonar el tabac i lʼal-
cohol, fer exercici físic, practicar 
mesures per millorar la son. Des-
envolupar estratègies que ajudin 
a controlar el dolor com: evitar 
postures incorrectes i esforços 
físics inadequats. És important 

també el suport psicològic. Són 
dʼutilitat algunes tècniques que 
ajuden a reduir lʼestrès, tècni-
ques de respiració i relaxació, 
piscines dʼaigua calenta, etc.
Pot ajudar la participació en 
grups dʼajuda mútua on es parla 
de problemes comuns.

Com hem de fer 
lʼexercici?
Cal recordar que lʼexercici: 
. És un entrenament per a la salut, 
no un entrenament
Esportiu. 
. No ha de representar una càr-
rega i sʼha dʼadaptar a cada cas. 
. Pot variar des de caminar o fer 
bicicleta a exercicis de relaxa-
ció com el ioga. Els estiraments 
suaus i lʼentrenament de la 
postura són útils per ajudar a 
reduir la tensió i els espasmes 
musculars.
Sʼha de practicar 3 o 4 vegades 
per setmana, durant uns 20-30 
minuts diaris.
La regla dʼor per als pacients amb 
fibromiàlgia és la de començar 
molt a poc a poc, sʼha de baixar 
i pujar la intensitat i la durada, 
segons la tolerància a lʼesforç. 
Sʼha de buscar el tipus dʼexercici 
que més agradi i practicar-lo de 
manera regular. No sʼhan de fer 
exercicis que facin mal.

On es pot obtenir mes 
informació?
Podeu consultar la pàgina 
web de lʼAssociació Catalana 
dʼAfectats de Fibromiàlgia http:
//www.fibromialgia-cat.org/
org/cat/index1024.htmSempre 
podeu fer una consulta amb els 
professionals del vostre equip 
dʼatenció primària per demanar 
assessorament.

12 de maig del 
2005. Dia Mundial 
de la Fibromiàlgia
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El Montseny
PEP COLLELLDEMONT

Coneixem el Montseny? 
ens podríem preguntar. Sí, 
sabem on és, lʼhem vist des 
de la carretera en un dia clar i 
també cobert de neu. És un lloc 
cantat pels poetes, explicat pels 
escriptors, dibuixat en tots els 
seus racons pels artistes. Anem 
a fer-hi una volta, a endinsar-
nos en les seves entranyes. Es 
pot visitar en un dia o durant 
totes unes vacances. Mai no 
lʼacabarem de descobrir.

Arribar a Sant Celoni és 
fàcil. És la capital del que en 
podríem dir el Baix Montseny. 
I des dʼaquest poble surt la 
carretera que ens porta fins a 
Viladrau. Només un consell, 
res de córrer. Cada revolt, cada 
racó té quelcom per admirar. 
No cal perdreʼs res.

El Montseny pertany a 
diversos municipis, és massa 
gran per ser propietat dʼun de 
sol. Avui, nosaltres intentarem 
donar-li la volta. No hi ha perill 
de perdreʼs, estem en un parc 
natural i tot està molt ben indi-
cat. Sortirem de Sant Celoni i 
anirem en direcció a Viladrau. 
La primera parada la farem a 
la petita i meravellosa ermita 
de Santa Fe, que ha quedat 
una mica amagada per lʼhotel 
de pedra, amb aires de castell, 
construït el 1912. La capella és 
documentada ja el 1231 i al cap 
de poc hi residia un grup dʼere-
mites, persones que cercaven la 
soledat i el silenci per dedicar-
se a la pregària. Els temps han 
canviat i ara, amb tot el con-
fort, podem passar uns dies en 
lʼhotel, descobrir la muntanya 
sagrada i carregar les piles.

Ben a prop hi trobarem 
lʼEscola de la Natura de Can 
Lleonard, on podem veure una 
exposició permanent que ens 

farà descobrir el Montseny. 
Continuant la carretera, 

damunt mateix del monestir de 
Sant Marçal, veurem la Taula 
dels Tres Bisbes. Fa uns anys 
era una senzilla taula de pedra 
que, segons la tradició, els 
bisbes de Barcelona, Girona i 
Vic van fer servir per reunir-se 
i deliberar sobre temes espiri-
tuals i materials. Ara la taula és 
molt maca, potser massa maca. 
Segons explica mossèn Cinto 
Verdaguer, fent-se ressò dʼuna 
llegenda, fou precisament en 
aquell indret on es va batejar 
la ratafia, beguda ben nostrada. 
Els bisbes estaven deliberant i 
com que havien agafat set van 
demanar al germà encarregat 
de la minestra del monestir 
de Sant Marçal que el portés 
quelcom per beure. La beguda 
va satisfer als bisbes, que van 
demanar quin nom tenia aquell 
licor. No tenia nom, però en 
aquell moment el secretari 
havia acabat lʼacta de la reunió i 
va exclamar: “Rata fiat” (queda 
ratificada la proposta”. Ja tenim 
nom, van dir els bisbes, i des 
dʼaquell dia es convertirà en 

la beguda catalana per excel-
lència. 

Podem visitar el monestir 
de Sant Marçal, convertit avui 
en un establiment de menjar i 
beure, que va ser edificat el 
1066, quan mitja dotzena de 
monjos benedictins van fundar 
el convent. Veritablement 
deuria ser dura la vida monàs-
tica en un indret inhòspit, 
lluny de la civilització, amb 
uns hiverns llargs i durs i amb 
neu mig any. Curiosament, el 
monestir, des de 1097, depenia 
del convent de Banyoles.

Sota mateix del monestir 
de Sant Marçal neix el riu la 
Tordera. El poeta Guerau de 
Liost va escriure una poesia 
per cantar les excel·lències de 
la Font Bona, que podem llegir 
en aquell mateix indret: “Déu te 
guard, vianant, que tʼimposi el 
Montseny/ una mica dʼamor i 
una mica de seny/. Ací téns una 
font que parlar-te podria/. La 
virtud del Montseny és aquest 
rajolí/ que dʼavets i de faig la 
fullaca esbandí/. La virtud del 
Montseny es congria a lʼaltura/ 
perçó té aquesta font una ullada 

Antic monestir de Sant Marçal, actualment convertit en restaurant

La Sortida
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tan pura/ i la seva canal dóna 
lʼeco planyent/ de la fusta del 
bosc torturada pel vent”. 

Com la majoria dels rius, 
la Tordera neix dʼuna forma 
discreta, sense pretensions. És 
clar que és un riu que habitual-
ment porta poca aigua, però és 
fàcil comprendre que provoqui 
estralls quan plou al massís del 
Montseny. Dʼambdues bandes 
baixa llavors lʼaigua esperi-
tada, que és recollida pel llit 
del riu que la transporta al mar 
després de recórrer 61 quilòme-
tres i dʼhaver donar una part del 
nom a moltes poblacions i el 
nom sencer a la darrera que el 
veu passar al costat de les seves 
portes, Tordera.

Cal pujar al Turó de lʼHome, 
el lloc més alt de la muntanya. 
La vista és única. Allí hi viu 
lʼhome del temps, en Miquel, 
que va substituir com a respon-
sable del lloc el seu pare que, 
vingut dʼÚbeda, habitava dalt 
de tot de la muntanya en una 
casa de fusta, als inicis, que 
quan bufava fort el vent sem-
blava que sʼhavia dʼaixecar de 
soca-rel.

Deixem aquest niu dʼàguiles 
i baixem fins al poble que porta 
el nom del massís, Montseny. 
És un poble petit, molt bonic, 
on lògicament es té una atenció 
especial als visitants, que són 
milers cada any. Per això hem 
de dir que hi ha hotels i res-

una capella dedicada al patró 
dels excursionistes. Un detall 
curiós és que un cop enllestits 
els fonaments va actuar una 
sola mà per aixecar-la, la del 
picapedrer, que va aconseguir 
una impressionant qualitat de 
les parets i de lʼabsis.

Des dʼaquell moment, la 
capella es va convertir en una 
mena de parròquia per als veïns 
del Montseny dʼAmunt, ja que 
sʼhi celebrava missa cada diu-
menge. Presideix lʼabsis una 
talla de sant Bernat i també 
hi foren col·locats dos esquís, 
el piolet i una corda dʼescalar, 
ofrena de la Secció de Munta-
nya del Centre Excursionista de 
Catalunya el dia que comme-
moraven els 50 anys de la seva 
fundació. 

La capella de Sant Bernat 
es va estrenar uns tres mesos 
abans que lʼhotel, un edifici 
molt digne, situat en un lloc 
assolellat, amb una magní-
fica vista vers la vall de la 
Tordera.

Arribem a Collformic, el 
punt més alt de la carretera de 
Seva i el Brull a Sant Esteve 
de Palautordera. És el moment, 
si estem en forma, de fer una 
caminada i arribar fins a la creu 
del Matagalls, un altre dels 
llocs emblemàtics del nostre 
Montseny.

taurants per fer-nos lʼestança 
agradable.

Sortim del poble del 
Montseny i enfilem-nos en 
direcció a Collformic i al Brull. 
A un parell de quilòmetres, una 
pista ens porta a un càmping, 
on a més sʼaixeca un monòlit 
dedicat a B.C. Aribau, en el 
qual hi ha escrit un fragment de 
lʼOda a la Pàtria. Aquest monu-
ment fou construït amb motiu 
del centenari de la publicació 
de lʼoda en un lloc on resulta 
ben fàcil cantar a la pàtria, al 
Montseny. Continuem la 
ruta en direcció a Collformic 
fins que arribem a Sant Bernat 
de Menthon. No tot ha de ser 
antic en aquest món. Lʼany 
1952, Delmiro de Caralt i la 
seva esposa, Pilar de Quadras 
i Feliu, van fer construir, al 
vessant migdia del Matagalls, 

Font Bona, inici del riu la Tordera.

La Taula dels Tres Bisbes

La Sortida
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Dijous 
a la 

Fresca 2005
Dijous 30 de juny de 2005
A les 10 del vespre, a la plaça del Perelló: Cinema al carrer amb la 
projecció de la pel·lícula “Miss Simpatia 2”
  
Dijous 7 de juliol de 2005
A les 10 del vespre, a la plaça del Perelló: Cinema al carrer amb la 
projecció de la pel·lícula “Ocean’s Twelve”

Dijous 14 de juliol de 2005
A les 10 del vespre, a la plaça Catalunya: Havaneres a càrrec del grup La 
Garota d'Empordà (hi haurà cremat per a tothom)

Dijous 21 de juliol de 2005
A les 10 del vespre, a la plaça del Perelló: Cinema al carrer amb la 
projecció de la pel·lícula “Constantine”

Dijous 28 de juliol de 2005
A les 8 del vespre, a la plaça del Perelló: Audició de sardanes a càrrec de 
la cobla La Principal de Porqueres

Dijous 1 de setembre de 2005
A les 10 del vespre, a la plaça del Perelló: Cinema al carrer amb la 
projecció de la pel·lícula “Batman Begins”

Programa


