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Serveis
Telèfons d’interès

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 d’Esquadra	 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	7’21,	7’51,	 cada	mitja	hora	a	partir	de	7’21,	7’51,	 15’51
	 ...	fins	20’51	 ...	fins	12’51	i	a	les	16’51

Arribada	a	Correus	 a	les	7’45,	8’15,...	fins	21’15	 a	les	7’45,	8’15,...	fins	13’45	 16'35
	 	 i	a	les	17’15

Sortides:
Germans	Sàbat	 7’00,	7'30,		8'00,...	fins	21'30	 7’00,	7’30,...	fins	14’30		 10'30	fins	21’30
	 	 i	a	les	15’30	i	21’30
Correus	 7’15,	7’35,...	fins	21'35	 7’05,	7’37,...	fins	14’35		 10'35	i	21’35
	 	 i	a	les	15'35	fins	21’37
Pl.	Marquès	de	Camps	 7’10,	7’40,...	fins	21,40	 7’10,	7’40,...	fins	14'40		 10’40	i	21’40
	 	 i	a	les	16’40	i	21’40
Hospital	de	Salt	 7’27,	7'57,...	fins	21’57	 7’27,	7’57,...	fins	21'57		 	 	

Arribada a	Vilablareix	 7’30,	8’00,...	fins	22'00	 7’30,	8'00,...	fins	13’30		 16’58	i	21’58
	 	 i	a	les	16’00	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 d’escombraries
Dilluns,	dimarts,	dijous	i	dissabtes.

Recollida de trastos vells
Primer	dimarts	de	cada	mes	(cal	trucar	a	l’Ajuntament).

Horaris del consultori mèdic

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

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

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

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

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

Medicina General:	Dr.	Miquel	Quesada	(dimarts	i	dijous)	-	Dr.	C.	López	(dilluns	dimecres	i	divendres)	-ATS.	Carme	Jimenez.	Cita	prèvia,	972	40	
55	33	/	972	24	37	37.
Pediatria:	Dra.	C.	Roure	-	Infermera	Sra.	Rebollo.	Cita	prèvia,	972	40	55	33	/	972	24	37	37.
Pediatria altres pobles de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS):	Fornells,	dilluns,	dimecres	i	divendres	de	8’30	a	11h.	Bescanó,	diàriament	de	11’45	a	14h.
Urgències: Dimarts,	dimecres	i	dijous,	de	9	a	13’30h:	Consultori	Fornells	(Tel.	972	47	68	02).	Resta	d’hores:	Consultori	de	Vilablareix	o	bé	CAP	de	
Salt	(Tel.	972	24	37	37)
Assistenta i educador social: Divendres	matí	a	l'ajuntament.

NOTA: Per anar a l'hospital de Salt cal avisar al conductor
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adascun dels números de La Torratxa coincideix amb 
l’inici d’una nova estació.
Aquest exemplar es publica dies després del comença-
ment de la tardor, que en el nostre hemisferi comença el 
23 de setembre, amb l’equinocci de tardor, quan el dia i 
la nit tenen la mateixa durada.
Hem deixat enrere les vacances d’estiu donant pas a les 
nostres tasques quotidianes, moltes vegades monòtones. 
Els nens, nenes, nois i noies ja fa dies que han començat 
el nou curs escolar.
Els primers dies de la tardor s’inicien tota mena d’ac-
tivitats adreçades als adults i també diverses activitats 
extraescolars per als seus fills en edat escolar. Els pares 
seguim intentant organitzar els nostres horaris per tal que 
els nostres fills arribin a l’hora a les diferents activitats 
culturals i/o esportives.
A la tardor també comença l’any agrícola, amb la impor-
tant feina de la sembra.
I aquesta tardor, els nostres representats al Parlament de 
Catalunya per fi s’han posat d’acord i han aprovat, per 
una gran majoria de quasi el 90%, la proposta de reforma 
del nostre Estatut, que ja té 26 anys.
El nou text s’aprovà el passat 30 de setembre i, tot seguit, 
el president del Parlament de Catalunya va lliurar-ne 
una còpia al seu homònim del Congrés de Diputats que, 
d’acord amb la Junta de Portaveus, ha de fixar el dia i 
l’hora del ple en el qual es durà a terme el debat i votació. 
Ha d’ésser aprovar mitjançant llei orgànica.
Quan surti aquest editorial, el Parlament de Catalunya 
ja haurà elegit els tres representats de la cambra catalana 
que defensaran el nou Estatut en el citat ple i que, amb 
tota seguretat, seran Manuela de Madre, Artur Mas i 
Josep-Lluís Carod-Rovira.
Un dels punts centrals a debatre serà el nou sistema 
de finançament que, en cas d’aprovar-se sense esmenes 
substancials a la proposta del Parlament català, repercu-
tiria en una millora, entre d’altres coses, de la sanitat i 
de les infraestructures, ambdues actuacions vitals per a 
la nostra economia.
A la resta de l’estat, el projecte de reforma de l’Estatut 
de Catalunya ha portat molt d’enrenou i polèmica, no 
obstant això, esperem que hagi estat sembrat en una 
bona estació i que la primavera vinent acabi donant 
bons fruits.
Volem i desitgem el nou Estatut, l’acord pres pels nostres 
representants ha de ser respectat, així ho avalen el 90% 
dels vots del Parlament de Catalunya.

C
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Resum dels plens i juntes de govern local
celebrats entre juny i setembre de 2005

Informació municipal

Plens 
Sessió ordinària del 12 de 

juliol de 2005
S’acorda	per	unanimitat:
-	Aprovar	com	a	 festes	 locals	de	 l’any	2006	 la	
diada	de	Sant	 Jaume,	que	serà	el	dimarts	26	de	
juliol,	 i	 la	 2a	Pasqua,	 que	 serà	 el	 dilluns	5	de	
juny.
-	 Aprovar	 una	 moció	 refusant	 el	 traçat	 alter-
natiu	plantejat	 pels	Ajuntaments	de	Bescanó	 i	
Aiguaviva	al	traçat	de	la	línia	de	400	kw	Bescanó-
Riudarenes:	S’ha	pogut	comprovar	que	el	traçat	
alternatiu,	 en	 qualsevol	 cas,	 acaba	 afectant	 al	
nostre	municipi.
-	Acceptar	les	ajudes	i	la	normativa	del	Pla	únic	
d’obres	 i	 servei	de	Catalunya,	 referent	a	 l’obra	
titulada	 “Construcció	 d’una	 nau	 destinada	 a	
magatzem	municipal	 i	 local	 de	 joventut”,	 que	
té	un	pressupost	de	451.527,	68	E	i	compta	amb	
una	subvenció	del	PUOSC	Diputació	de	Girona	
(2002)	de	48.080’97	E.
-	Renunciar	a	la	subvenció	concedida	pel	Depar-
tament	 d’Educació,	 per	 import	 de	 114.375	 E,	
en	concepte	de	creació	de	61	places	d’Educació	
preescolar	del	Pla	de	 foment	de	 llars	d’infants.	
Sol·licitar	a	aquest	Departament	 la	 reproducció	
de	 la	documentació,	al	nou	expedient,	augmen-
tant	la	subvenció	de	la	Corporació,	d’acord	amb	
el	 conveni	 de	 14	 de	 febrer	 de	 2005.	 S’amplia	
substancialment	la	subvenció	per	a	places	de	nova	
construcció	(5.000	euros	per	plaça).

Sessió extraordinària del 
21 de juliol de 2005

S’acorda	per	unanimitat:
-	Aprovar	la	tramitació	de	l’expedient	del	Compte	
General	del	Pressupost,	exercici	2004.
-	Aprovar	el	text	refós	del	Pla	parcial	dels	sectors	
de	sòl	urbanitzable	El	Perelló	i	Can	Pere	Màrtir,	
redactat	 per	 l’arquitecta	 Imma	 de	 Josemaria	 i	
promogut	per	Landscape	Vertix	SL.
Per	majoria	absoluta,	 amb	 l’abstenció	del	grup	
municipal	 del	PSC	 i	 el	 vot	 en	 contra	del	 grup	
municipal	de	CiU,	s’acorda:	
-	Aprovar	 el	 règim	de	dedicació	parcial	del	1r	
tinent	d’alcalde	a	 l’Ajuntament	de	Vilablareix.	

Fixar	 la	 seva	dedicació	amb	efectes	a	partir	de	
l’1	de	setembre	de	2005,	en	20	hores	setmanals	i	
una	retribució	mensual	bruta	de	1.400	euros	per	
catorze	mensualitats.

	Sessió ordinària del 20 de 
setembre de 2005
S’acorda	per	unanimitat:
-	Aprovar	una	modificació	de	la	relació	de	llocs	
de	treball	de	l’Ajuntament	de	Vilablareix,	en	el	
sentit	d’incorporar	la	plaça	que	es	detalla	a	conti-
nuació	reservada	a	personal	laboral:	Director/a	de	
l’escola	bressol,	grup	B,	jornada	completa	(adscrit	
a	la	Regidoria	d’Educació).
-	Aprovar	un	conveni	de	col·laboració	entre	 el	
Consell	Comarcal	del	Gironès	i	l’Ajuntament	de	
Vilablareix	per	a	 la	creació	de	l’Aula	de	Teatre	
del	Gironès.
-	Aprovar	un	conveni	de	col·laboració	entre	 el	
Consell	Comarcal	del	Gironès	i	l’Ajuntament	de	
Vilablareix	per	a	la	creació	d’Escenari	Gironès.
-	Aprovar	un	conveni	de	col·laboració	entre	 el	
Consell	Comarcal	del	Gironès	i	l’Ajuntament	de	
Vilablareix	per	acollir-se	al	projecte	de	 tècnics	
compartits,	inclòs	en	el	Pla	Comarcal	de	Joventut	
de	la	comarca	del	Gironès.

Juntes de govern 
local

Sessió del 7 de juny de 
2005

S’acorda:	
-	Contractar	interinament	per	a	la	cobertura	dels	
llocs	de	 treball	de	 socorristes	a	Albert	Gironès	
Rodríguez,	Antonia	Dorado	Caballero	i	Mònica	
Pradas	Call,	durant	el	termini	de	tres	mesos.
-	Acceptar	la	subvenció	concedida	per	l’Àrea	de	
Cultura	 la	Diputació	de	Girona,	per	 import	 de	
10.000	E,	destinada	a	l’organització	d’activitats	
culturals	durant	l’exercici	2005.
-	 Acceptar	 la	 subvenció	 concedida	 per	 l’Àrea	
de	Cooperació	Municipal	“Fons	de	subvencions	
2005”	de	la	Diputació	de	Girona,	per	import	de	
15.025	E,	per	fer	front	a	l’obra	titulada	“Millora	
de	les	infraestructures	del	nucli	urbà”.
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Informació municipal

Resum dels plens i juntes de govern local
celebrats entre març i maig de 2005 

5

-	 Aprovar	 un	 conveni	 de	 col·laboració	 amb	
l’Associació	catalana	d’amics	del	poble	sahrauí	
(ACAPS),	per	a	la	realització	del	projecte	“Colò-
nies	d’estiu	per	a	infants	sahrauís	2005”.
-	Aprovar	la	contractació	de	Fernando	Escudero	
García	en	qualitat	d’ajudant	de	brigada	a	temps	
complet.

Sessió del 21 de juny de 
2005

S’acorda:
-	Aprovar	una	relació	de	factures	i	despeses	que	
sumen	la	quantitat	de	42.313’21	E.+
-	 Aprovar	 la	 contractació	 de	 monitores	 per	 al	
Casal	d’estiu	2005.
-	 Acceptar	 la	 subvenció	 concedida	 per	 l’Àrea	
d’Ensenyament	 i	 Cultura	 de	 la	 Diputació	 de	
Girona,	per	import	de	1.500	E,	destinada	a	l’edi-
ció	de	butlletins	municipals.
-	Fer	una	aportació	econòmica	de	2.000	E	a	l’en-
titat	C.C.	ONG	Ajuda	al	desenvolupament,	des-
tinada	al	projecte	titulat	“Construcció	del	centre	
d’alfabetització	Fulfude	de	Gorni-hombori	a	Mali	
(Àfrica)”.
-	Formalitzar	un	contracte	de	serveis	amb	l’entitat	
Cervera	Sistemas	de	Pinturas	SL	per	envernissar	
els	plafons	de	fusta	del	pavelló	poliesportiu,	per	
import	de	4.812’10	E	(IVA	inclòs).
-	Formalitzar	un	contracte	de	serveis	amb	l’entitat	
Centric	per	a	les	feines	de	desinsectació	i	desra-
tització	al	municipi	durant	un	període	d’un	any,	
per	import	de	2.644’38	E.
-	 Aprovar	 un	 conveni	 de	 col·laboració	 entre	
l’Ajuntament	de	Vilablareix,	l’AMPA	del	CEIP	
Madrenc	i	el	Consell	Comarcal	del	Gironès	per	tal	
de	gestionar	de	forma	compartida	el	servei	de	men-
jador	escolar	de	l’escola	pública	de	Vilablareix.

Sessió del 5 de juliol de 
2005

S’acorda:	
-	Sol·licitar	una	subvenció	al	Departament	de	Ben-
estar	i	Família	de	la	Generalitat	de	Catalunya,	per	
al	manteniment	de	centres	oberts	i	altres	progra-
mes	diürns	en	matèria	de	serveis	socials	d’atenció	
a	la	infància	i	a	l’adolescència.
-	Aprovar	el	Pla	de	seguretat	i	salut	del	projecte	
de	la	llar	d’infants	municipal.

Sessió del 19 de juliol de 
2005

S’acorda:	
-	Aprovar	una	relació	de	factures	i	despeses	que	
sumen	la	quantitat	de	38.403,57	E.
-	Aprovar	la	inclusió	en	la	convocatòria	de	l’exer-
cici	2005	per	a	la	concessió	de	subvencions	per	
a	la	contractació	de	treballadors	desocupats	per	a	
la	realització	d’obres	 i	serveis	d’interès	general	
i	social.

Sessió del 9 d’agost de 
2005

S’acorda:	
-	Aprovar	el	pressupost	 i	 l’adjudicació	dels	 tre-
balls	de	desbastat	en	formigó	del	pati	del	CEIP	
Madrenc	a	 l’entitat	Poliments	Ramírez	CB,	per	
import	de	1.276	E.
-	Acceptar	una	subvenció	concedida	per	la	Diputa-
ció	de	Girona	(Cooperació	Esportiva),	per	import	
de	 15.000	 E,	 destinada	 a	 millores	 del	 pavelló	
municipal.
-	Aprovar	els	padrons	de	contribuents	 següents	
corresponents	a	l’exercici	de	2005:	Impost	sobre	
Activitats	Econòmiques	(IAE),	52.858’95	euros.	
Deixalles	industrials,	30.487’50	euros.
-	Aprovar	els	 següents	preus	públics	del	 servei	
de	 menjador	 escolar	 al	 CEIP	 Madrenc,	 per	 al	
curs	escolar	2005-2006:	Alumnes	fixos,	4’85	E.	
Alumnes	esporàdics,	6	E.

Sessió del 13 de setembre 
de 2005

S’acorda:
-	Aprovar	una	relació	de	factures	i	despeses	que	
sumen	la	quantitat	de	53.441,22	E.
-	Aprovar	la	contractació	de	Núria	Molist	i	Cribi-
lles,	en	qualitat	d’ajudant	de	ludotecària.
-	Acceptar	 la	subvenció	concedida	per	 la	Dipu-
tació	de	Girona	 (Àrea	d’Acció	Territorial),	per	
import	 de	1.500	E,	 destinada	 a	 la	 neteja,	 des-
brossament	i	adequació	dels	marges	dels	camins	
d’accés	al	municipi.
-	Acceptar	 la	subvenció	concedida	per	 la	Dipu-
tació	de	Girona	(Àrea	de	Cultura),	per	import	de	
1.080	E,	destinada	a	la	Campanya	de	dinamització	
cultural	especial	ajuntaments.
-	Adquirir	un	piano	per	a	l’escola	de	música.
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Informació municipal

Celebració de l'11 de Setembre

Com	cada	any,		Vilablareix	va	celebrar	la	Diada	de	l'11	de	Setembre,	festa	nacional	de	Catalunya.	A	les	12	del	migdia	es	va	llegir	un	manifest	
adient	a	la	jornada	i	tot	seguit	es	va	cantar	Els	Segadors.

Visita del Conseller Carretero

El	Conseller	de	Governació	i	Administracions	Públiques	de	la	Generalitat	de	Catalunya,	Joan	Carretero,		va	visitar	el	municipi	de	Vilablareix,	
acompanyat	pel	batlle	Enric	Vilert.	El	Conseller	va	recórrer	algunes	instal·lacions	del	municipi,	com	la	piscina,	la	ludoteca	i	el	consultori	

mèdic.



�

Informació municipal

Han	començat	les	obres	
del	nou	magatzem	

municipal	i	del	local	de	
joventut,	un	lloc	on	els	

joves	del	municipi	podran	
portar	a	terme	les	seves	

activitats.	Els	nous	locals	
estaran	situats	a	l'antic	llit	

del	Güell.

Les	obres	de	la	Llar	d'Infants	del	
municipi	avancen	a	bon	ritme,	el	que	

permetrà	que	a	principis	de	l'any	2006	els	
més	petits	no	hagin	d'anar	a	fora.

Manel	Navarro	va	rebre	de	mans	
del	Secretari	General	de	l'Esport,	
Rafel	Niubó,	el	passat	10	de	juny	

la	Medalla	per	l'Esport	que	li	ha	
estat	concedida	per	la	seva	llarga	

trajectòria	esportiva,	particularment	
ren	el	camp	del	tennis-taula.
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Actualitat

Els dijous a la fresca

Durant	6	dijous	dels	mesos	de	juliol	
i	setembre,	van	tenir	lloc	una	sèrie	
d'activitats	per	alegrar	l'estiu.
Amb	el	lema	Dijous	a	la	Fresca	es	van	
ballar	sardanes,	es	van	escoltar	hava-
neres	i	es	va	veure	cinema	a	la	plaça.

El	jovent	de	Vilablareix	va	presentar	el	mes	de	juny	la	seva	revista	"Veu	Jove".	L'artista	Caïm	(Santi	Gallemí)	va	fer	un	grafiti	
dedicat	a	la	revista	i	al	jovent.
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Actualitat

XIV aniversari de la Llar de 
Jubilats de Vilablareix

El	 diumenge	 28	 d’agost	 de	
2005,	 la	 Llar	 de	 Jubilats	 de	
Vilablareix	 va	 celebrar	 el	
XIVè	 aniversari	 de	 la	 seva	
fundació	 i	 alhora	 la	diada	del	
soci	 d’aquesta	 associació.	 El	
nombre	de	 socis	 i	 sòcies	 que	
van	participar	en	les	activitats	
de	 la	diada	va	ser	d’un	cente-
nar,	xifra	que	representa	el	73%	
del	total	d’associats,	però	per	al	
proper	any	els	esperem	a	tots.
Com	 cada	 any,	 vam	 tenir	 la	
companyia	de	les	nostres	auto-
ritats	 locals,	 l’alcalde	 Enric	
Vilert	 i	 els	 regidors	 Manel	
Pallàs	 i	Pere	Vilà,	 i	 les	 seves	
esposes.	
Aquest	 any,	 per	 decisió	
unànime	de	la	Junta,	es	va	
fer	una	visita	a	la	bonica	
població	de	Besalú,	 que	
compta	 amb	 un	 conjunt	
historicoartístic	 que	 el	
1966	 fou	 declarat	 d’in-
terès	 nacional	 pel	 seu	
valor	 arquitectònic,	 ja	
que	acull	un	dels	 llegats	
monumentals	 més	 nota-
bles	de	l’època	medieval	
catalana.
Els	 autobusos	van	 apar-

sitat.	Va	 ser	 fundat	 l’any	977	
pel	comte	bisbe	Miró	 i	consa-
grat	l’any	1003	pel	comte	més	
important	de	 la	història	 local,	
Bernat	I.

Un	 cop	 acabat	 l’ofici,	 ens	
dirigim	al	 restaurant	 “Coll	de	
Condreu”,	per	tal	d’omplir	l’es-
tómac	amb	un	àpat	 suculent	 i	
recuperar	forces.
Després	de	dinar,	 i	 seguint	 la	
programació	del	 dia,	 enfilem	
cap	al	Santuari	de	 la	Mare	de	
Déu	 del	 Far,	 per	 gaudir	 dels	
actes	de	l’aplec:	sardanes,	cer-
caviles	i	lliurament	de	premis,	
ja	 que	 va	 haver-hi	 dones	 i	
homes	 del	 nostre	 grup	 que	
n’aconseguiren.
La	 diada	 festiva	 es	 va	 donar	
per	 acabada	 a	 ¾	 de	 7	 de	 la	
tarda,	amb	el	viatge	de	tornada	
a	Vilablareix,	que	 també	vam	
fer	en	autobusos.

Assemblea general de 
la Llar
Per	 altra	 part,	 el	 divendres	 2	
de	 setembre	de	2005,	 la	Llar	
de	 Jubilats	 de	 Vilablareix	 va	
celebrar	 l’Assemblea	general	
ordinària	que	es	porta	a	terme	
cada	 any	 i	 que	 és	oberta	 a	 la	
participació	 de	 tots	 els	 seus	
socis	i	sòcies.

L’ordre	del	dia	de	 l’As-
semblea	 estava	 integrat	
pels	cinc	punt	següents:
-	 Lectura	 de	 l’acta	 de	
l’Assemblea	anterior.
-	Estat	de	comptes,	memò-
ria	econòmica	i	balanç	de	
l’exercici	2004.
-	Activitats	previstes	per	
a	aquest	any.
-	Modificació	dels	Esta-
tuts.
-	Precs	i	preguntes.

car	a	 tocar	del	Pont	Vell,	que	
ha	estat	reconstruït	en	diverses	
ocasions	 al	 llarg	dels	 temps	 i	
les	primeres	referències	histò-
riques	del	qual	daten	del	segle	
XI.	Dinamitat	durant	la	guerra	
civil	i	reconstruït	posteriorment,	
actualment	 és	 el	 símbol	de	 la	
localitat	i	el	punt	més	adequat	
per	accedir	a	la	vila	vella.
Tot	seguit	continuem	els	nostre	
recorregut	 turístic	 per	 la	 vila	
medieval	fins	arribar	al	Mones-
tir	 de	 Sant	 Pere,	 on	 es	 deia	
missa	a	les	12	del	migdia.	Del	
monestir	només	se’n	va	conser-
var	 l’església.	Aquest	 temple	
destaca	 per	 la	 seva	 grandio-

Diada	de	la	Festa	de	la	Llar	de	Jubilats.

Tot	celebrant	l’Assemblea	de	la	Llar	de	Jubilats
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L’Olla dels Maiquiets
al FITAG 2005

JAUME VILALTA

El	 Festival	 Internacional	 de	
Teatre	 Amateur	 de	 Girona	
(FITAG)	del	2005	es	va	 inau-
gurar	 amb	 la	 col·laboració	de	
la	 nostra	 companyia	de	 teatre	
local,	L’Olla	dels	Maiquiets.
La	 participació	 ha	 estat	 la	
fita	d’aquesta	nova	 edició	del	
FITAG,	la	direcció	del	qual	ha	
estat	per	primer	any	a	mans	del	
popular	actor	Martí	Peraferrer,	
que	va	idear	un	espectacle	en	el	
qual	participaren	14	companyies	
de	 teatre	 amateur	de	diferents	
punts	de	les	comarques	gironines	
i	que,	a	part	de	la	vilablaretenca	
L’Olla	dels	Maiquiets,	van	ser:	
7	de	Làtex	 (Girona),	Pocapuc	
Teatre	 i	 Companyia	 Comedi-
ants	Kafkiana	(Banyoles),	Infi-
nit	Teatre	(Campllong),	Cràdula	
Teatre	 (Cassà	de	 la	Selva),	El	
Mirall	(Blanes),	La	Funcional	i	
Ducòmics	(Figueres),	Agrupació	
Teatral	de	Vidreres,	El	Safareig,	
Ditirambe	i	En	Fi,	Teatre!	(Salt),	
i	Teatre	de	la	Selva	(Lloret).	A	
més,	hi	participà	el	grup	barce-
loní	Companyia	Enèsim.
El	 passat	 dilluns	 29	 d’agost,	
al	capvespre,	es	va	fer	l’assaig	

divertida	i	musical.	Presentat	per	
Glòria	Cristina,	Marc	Bertran	
i	 la	 cubana	 Marieta	 Sánchez,	
l’espectacle	 respirava	aires	de	
cabaret	i	va	donar	algunes	pistes	
del	que	va	ser	el	FITAG	de	Nits,	
una	 nova	 aposta	 del	 festival	
que	es	va	dur	a	terme	totes	les	
nits	 a	 la	Casa	de	Cultura	 i	 en	
la	qual	qualsevol	 actor,	 actriu	
o	 companyia	 amateur	 que	 ho	
hagués	demanat,	va	mostrar	 la	
seva	proposta	en	un	 format	de	
temps	curt.
L’espectacle	de	música	 i	color	
va	acomplir	amb	les	expectati-
ves,	entusiasmant	al	públic	que	
va	 	 emplenar	 el	 teatre	de	gom	
a	gom.

del	muntatge	i	es	va	produir	el	
primer	contacte	entre	 les	dife-
rents	 companyies	 teatrals,	 el	
moment	d’unir	una	vintena	de	
peces	com	si	 fossin	un	 trenca-
closques,	sempre	sota	la	direc-
ció	de	Peraferrer.
Protagonitzada	per	una	 setan-
tena	d’actors	i	actrius	de	les	15	
companyies	de	 teatre	amateur,	
el	Teatre	de	Sant	Domènec	va	
acollir	l’endemà	l’estrena	de	la	
gala-espectacle	que	va	donar	la	
benvinguda	al	Festival,	 tant	al	
públic	 com	a	bona	part	de	 les	
companyies	participants	que	ja	
s’havien	instal·lat	a	la	ciutat.
L’objectiu	del	muntatge,	segons	
Martí	Peraferrer,	era	que	la	gala	
d’inauguració	fos	festiva,	molt	

El	grup	de	teatre	L’Olla	dels	Maiquiets,	a	la	
inauguració	del	FITAG	2005
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Casal d’estiu de Vilablareix 2005
MòNICA GARCIA I EVA ESCUIN

En	 Pere	 tenia	 molta	
pressa...	 havia	 trigat	
massa	 a	 posar-se	 la	
roba	i	estava	segur	que	
arribaria	tard.
-	Adéu,	adéu	a	tothom!	
-saludà,	molt	capficat,	
en	sortir	de	casa.
-	Ep!	Que	no	et	deixes	
res?	 -li	 pregunta	 la	
mare	amb	una	motxilla	
a	la	mà.
-	Gràcies	mare.	Estic	
tan	nerviós.	Avui	és	el	
primer	dia	del	Casal	 i	
com	 sempre	 arribaré	
tard.
-	Doncs,	afanya’t,	i	que	
t’ho	passis	molt	bé.
Sense	 pensar-s’hi	 ni	
un	moment,	 comença	
a	córrer...
Els	avis	de	la	Maria	viuen	lluny,	
per	això	els	pares	 i	ella	aprofi-
ten	 les	vacances	per	anar-los	a	
veure.
-	Què	has	fet	aquests	dies	abans	
de	venir?	 -li	pregunta	 l’avi,	 tot	
passant-li	la	mà	pels	cabells.
-	Oh!	Avi,	m’ho	he	passat	molt	
bé,	 perquè	 vaig	 anar	 al	 Casal	
d’Estiu	de	Vilablareix.
Quan	vaig	arribar	el	primer	dia,	
davant	de	 la	porta	hi	havia	un	
rètol	ben	gran	on	posava	“El	Petit	
Circ”.	 I	 a	 fora	 el	pati	hi	havia	
banderetes	 de	 colors	
que	semblava	que	esti-
guessis	a	dins	una	carpa	
de	veritat.
-	A	dinar!	 -crida	 l’àvia	
des	de	la	cuina.
-	Després	ens	ho	acabes	
d’explicar,	 anem	 que	
tinc	gana.
A	casa	de	 la	Carla,	 en	
Pau,	en	Roger,	la	Pilar...	
i	 d’altres	nens	 i	nenes	
passa	 el	 mateix.	 Tots	
expliquen	com	els	hi	ha	
anat	al	Casal.
-	 Mira	 papa,	 diu	 en	

Jaume,	el	pallasso,	el	Petit	Char-
lie,	 en	ha	 ensenyat	una	cançó,	
vols	que	la	canti?	-i	sense	esperar	
resposta	comença	a	cantar:
El	circ	ha	arribat	tiro	liro	liro
El	circ	ha	arribat	tiro	liro	la
Jo	 veig	 un	 pallasso	 tocant	 el	
trombó
I	 un	 altre	 li	 clava	 un	 cop	 de	
bastó.
El	circ	ha	arribat	tiro	liro	liro
El	circ	ha	arribat	tiro	liro	la.
La	Laia	explica	als	seus	veïns	que	

ha	fet	una	serp	amb	taps	de	suro	i	
que	pot	servir	per	fer	un	número	
de	circ.	Comença	a	explicar:
-	Hi	ha	un	pallasso	que	 toca	 la	
trompeta	 i	un	altre	el	violí,	un	
tercer,	amb	un	nas	molt	gros,	fica	
la	 serp	de	mentida	 a	 l’interior	
de	 la	 trompeta	que	 toca	el	 seu	
company.	Aquest	s’espanta	molt	
i	després	 s’enfada	encara	més.	
Llavors,	 els	 dos	pallassos	que	
toquen	els	 instruments	comen-
cen	 a	perseguir	 per	 la	 pista	 el	
company	del	nas	gros	i	vermell,	

saltant	 i	 fent	bots	per	
atrapar-lo.
-	 Ha,	 ha,	 ha,	 ha!	 -els	
veïns	es	 fan	un	 tip	de	
riure,	realment	 la	Laia	
té	molta	gràcia	expli-
cant	les	coses.
L’Albert	 i	 en	 Xavier	
jugaven	a	tenis	taula	a	
ple	sol	i	ben	calorosos	
van	decidir	descansar	i	
anar	a	veure	aigua.
-	Sort	 que	 la	Natàlia,	
en	el	Casal,	a	la	tarda,	
em	va	ensenyar	a	jugar	
a	 tenis	 taula	 -diu	 tot	

Un	dels	grups	en	la	visita	al	Zoo	de	Barcelona

Tot	visitant	els	animals	del	zoo
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content	en	Xavier-	Ara	enlloc	de	
mirar,	puc	jugar.
-	Jo,	vaig	aprendre	a	agafar	bé	la	
raqueta	de	bàdminton	i	donar	al	
volant	sense	que	caigués	a	terra.	
Sembla	fàcil,	però	no	ho	és	-diu	
tot	convençut	l’	Albert.
-	Ja	hem	descansat	prou,	tornem	
a	jugar!
L’Arnau	i	el	seu	germà	estan	en	
el	 supermercat	perquè	acompa-
nyen	 la	 seva	 mare	 a	 comprar,	
quan	de	sobte	 l’Arnau	 li	diu	al	
seu	germà:
-	A	mi,	el	que	més	em	va	agra-
dar	va	ser	 l’excursió	al	Zoo	de	
Barcelona.	Hi	havia	animals	de	
circ	com	els	elefants,	els	 lleons	
o	els	 tigres...	però,	 l’espectacle	
aquàtic	dels	dofins	va	ser	genial.	
Quina	sort	que	va	tenir	en	Marc	
de	poder	tocar	a	un	d’ells!
-	A	veure	qui	m’ajuda	a	carregar	
aquests	paquets	en	el	cotxe	-diu	
la	mare,	amb	tot	de	bosses	de	la	
compra	a	les	mans.
-	Ja	t’ajudem	mare	-diuen	els	dos	
nens	alhora.
En	el	parc,	l’Ariadna	i	la	Sílvia,	
que	s’havien	 fet	amigues	en	el	
Casal,	 no	 es	 posaven	 d’acord	
sobre	la	dormida	al	pavelló.	Una	
deia:
-	El	joc	de	nit	no	feia	por,	ja	se	

sap	que	 són	 les	monitores	que	
ens	espanten.
-	Sí,	realment,	sí	feia	por,	estava	
tot	 fosc	 i	 se	 sentien	 aquells	
sorolls...
-	 Au	 va,	 no	 siguis	 exagerada,	
t’ho	vas	passar	bé,	oi?	 -i	 sense	
esperar	resposta-	doncs	és	el	que	
compta.
-	 Jo,	 és	 la	primera	vegada	que	
vinc	a	aquest	Casal,	 i	m’ho	he	
passat	molt	bé.	He	après	coses	
del	circ:	els	personatges	que	fan	

els	 espectacles	 com	
els	pallassos,	els		tra-
pezistes,	 els	 doma-
dors,	 els	músics,	 els	
presentadors...	també	
que	 hi	 ha	 diferents	
modalitats	 de	 circ	
com	 els	 americans,	
els	asiàtics,	els	euro-
peus,	els	africans,	etc.	
He	 participat	 en	 els	
jocs,	les	gimcanes,	els	
tallers,	les	sortides,	la	
piscina...	 sobretot	he	
conegut	nous	nens	 i	
nenes;	i	a	les	monito-
res	que	han	fet	possi-
ble	que	ens	ho	passem	
d’allò	més	bé.
-	 Noia,	 tens	 tota	 la	
raó.	 Gràcies	 per	 ser	
la	meva	amiga.
-	Ring,	ring,	ring.-	Hi	

ha	un	despertador	que	sona.
-	Faig	tard,	faig	tard	-diu	en	Pere	
tot	cridant.
Després	de	rentar-se	i	vestir-se,	
la	mare	li	diu:
-	Pere,	 té	 la	motxilla	 i	 l’esmor-
zar.	 I	que	 tinguis	un	bon	dia	a	
l’escola.
En	Pere	sense	pensar-s’hi	ni	un	
moment	comença	a	córrer...
L’estiu	s’ha	acabat	i	comença	de	
nou	l’escola.

Un	altre	grup		que	també	va	visitarel	Zoo

Jocs	d’aigua	al	casal
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Dani Oliveras guanya la Copa 
del Món de Trial Joves 2005

El	pilot	de	trial	Dani	Oliveras	i	Carreras	va	néixer	
l’1	de	novembre	de	1987,	per	tant,	d’aquí	uns	dies	
farà	els	18	anys.	El	passat	17	de	juliol	va	guanyar	
el	Campionat	del	Món	de	la	Copa	joves	promeses,	
a	la	prova	que	es	va	celebrar	a	Valbondione	(Itàlia)	
i	a	falta	de	quatre	proves	puntuables;	i	el	28	d’agost	
d’enguany	es	va	proclamar	campió	d’Europa	de	la	
Copa	júnior	125.	
És	pilot	de	 l’equip	estatal	de	 la	Real	Federación	
Española	de	Motociclismo	i	té	la	condició	d’espor-
tista	d’alt	nivell	en	el	Consell	Català	de	l’Esport.
Abans	de	passar	a	la	seva	trajectòria	com	a	pilot	de	
trial,	que	l’hem	pogut	seguir	des	de	“La	Torratxa”,	
ens	farà	cinc	cèntims	del	que	és	realment	aquesta	
disciplina	que	ell	domina	amb	escreix.
El	trial	es	defineix	com	una	pràctica	del	motoci-
clisme	per	terrenys	accidentats,	es	tracta	de	salvar	
tots	els	obstacles	amb	el	vehicle	 sense	posar	els	
peus	a	terra.
-	Quines	són	les	diferents	categories	dins	el	trial?
En primer lloc hi ha la categoria d’iniciació, on 
es competeix fins als 7 anys; segueix la categoria 
aleví, que és en la que vaig començar a competir 

i que és per a mainada de 8 i 9 anys; després la 
juvenil, de 10 a 12 anys; seguidament la cadet, 
entre 13 i 16 anys; i finalment la júnior, per a 
pilots de fins a 18 anys. D’aquí es passa a sènior 
B i A, que és la màxima categoria, i també existeix 
la sènior C per als veterans.
Tant a nivell europeu com mundial se celebren 
els campionats júnior de 125 cc i júnior absolut 
de 250 cc, i per competir amb una moto d’aquesta 
cilindrada has de tenir 18 anys.
-	Quins	són	els	campionats	que	se	celebren	a	cadas-
cuna	de	les	categories?
Hi ha el campionat de Catalunya, que va de les 
categories d’iniciació a la de cadet; el campionat 
d’Espanya, des de cadet a sènior A; i els campi-
onats d’Europa i del Món Júnior 125 cc, júnior 
250 cc i sènior A.
En els campionats d’Europa i del Món fins als 18 
anys es competeix amb motos de 125 cc de cilin-
drada, i en el d’Espanya hi competeixo amb una 
moto de 280 cc.
-	En	el	 trial	“indoor”,	hi	ha	els	mateixos	campi-
onats?

En	el	podi,	junt	amb	els	seus	principals	rivals
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En el trial indoor, només hi ha el cam-
pionat sènior A.
-	Quants	pilots	hi	participen?
En el campionat d’Espanya hi par-
ticipen 7 pilots a cada prova. N’hi 
ha cinc de fixos i dos de rotatoris en 
funció de la classificació del campio-
nat d’Espanya de trial “outdoor” de 
la temporada anterior. En un prin-
cipi, aquesta temporada participaré 
en 3 proves per haver quedat 6è la 
temporada passada. Una d’aquestes 
proves és el trial de Girona que se 
celebra per les Fires de Sant Narcís, 
concretament el proper 1 de novem-
bre.
En	el	 campionat	del	Món	només	hi	
participen	els	6	primers	 classificats	
de	la	temporada		anterior.
-	 Quants	 dies	 dura	 una	 prova	 de	
trial?
Normalment	a	Europa	el	dissabte	se	
celebra	 el	 campionat	 d’Europa	 i	 el	
diumenge	el	campionat	del	Món.	Als	
Estats	Units	i	al	Japó	els	dos	dies	es	
disputa	el	campionat	del	Món.
-	En	què	consisteix	cada	prova?
Cada	recorregut	consta	de	15	zones,	
que	es	repeteixen	dues	vegades,	de	manera	que	en	
total	es	fan	30	zones.
-	Amb	quin	ordre	feu	el	recorregut?	És	millor	sortir	
dels	primers	o	dels	últims?
El	dia	abans	de	la	cursa	es	fa	un	sorteig	entre	els	
participants	per	decidir	l’ordre	de	sortida.	Quant	a	
sortir	dels	primers	o	dels	últims,	si	el	terra	és	sec,	
millor	sortir	dels	últims	i,	si	és	moll,	dels	primers,	
ja	que	patina	menys.
-	Com	van	les	puntuacions?
Per	 cada	 volta	 tenim	 un	 temps	 determinat.	 Per	
cada	minut	que	et	passes	és	un	punt	de	penalitza-
ció.	Cada	falta,	com	per	exemple	posar	un	peu	al	
terra,	és	un	punt	i	dues	faltes,	dos	punts.	En	una	
mateixa	zona	com	a	màxim	et	poden	penalitzar	en	
tres	punts.	I	per	últim	hi	ha	la	penalització	de	cinc	
punts,	anomenada	“fiasco”.
Cada pilot porta una tarja i ell mateix és el res-
ponsable de què sigui marcada a cada zona, per 
tant l’hem de presentar al jutge de zona, perquè 
anoti els punts de penalització. La classificació 
de la prova va por ordre de punts, sempre partint 
del zero.
-	Quan	es	considera	fiasco?

Es	considera	fiasco,	entre	altres	casos,	que	la	
moto	vagi	enrere,	baixar	de	la	moto,	posar	els	dos	

al	 terra	 si	 la	moto	 s’atura,	 rebre	 ajuda	exterior,	
repetir	la	traçada	a	la	inversa,	etc.
-	I	com	es	puntua	en	les	proves	d’un	campionat?
En	cada	prova	el	primer	obté	20	punts,	17	el	segon,	
15	el	tercer,	13	el	quart,	11	el	cinquè,	10	el	sisè...	
i	així	fins	el	quinzè,	que	obté	1	punt.	Després	se	
sumen	les	puntuacions	obtingudes	en	les	diferents	
proves	del	campionat.	
-	Quin	és	 l’equipament	que	porteu	per	a	 la	com-
petició?
Portem	una	granota	de	 “licra”	 amb	esponja	 als	
colzes	i	genolls,	botes	especials	per	a	trial	que	són	
impermeables,	guants	i	casc.
-	Quines	són	 les	marques	de	motos	més	utilitza-
des?
Quasi	tothom	va	amb	motos	de	les	cases	Gas	Gas,	
Beta,	Montesa,	Sherco	i	la	francesa	Scorpa.
-	Quines	 són	 les	principals	característiques	d’un	
pilot	de	trial?
És	molt	important	estar	bé	físicament	per	la	quan-
titat	de	 temps	que	passem	damunt	 la	moto	 i	psí-
quicament,	 amb	molta	 concentració	 i	 confiança	
amb	un	mateix.

Després	d’haver	 repassat	 el	 que	 és	 el	 trial	 amb	
moto,	ara	parlarem	amb	en	Dani	per	tal	de	conèixer-
lo	una	mica	més	bé.	Anem	a	parlar	d’en	Dani.

Prova	a	Itàlia,	on	es	va	proclamar	Campió.
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-	A	quina	edat	vares	començar	a	anar	amb	moto?
Als	7	 anys	vaig	 tenir	 la	 primera	moto,	 que	 era	
d’Enduro	i	als	8	anys	vaig	tenir	la	primera	de	trial	
i	també	vaig	començar	a	competir.
-	Fins	ara,	quins	campionats	has	guanyat?
El	campionat	de	Catalunya	juvenil,	el	d’Espanya	
júnior,	el	d’Europa	de	joves	promeses,	el	d’Europa	
júnior	i	els	d’Europa	i	del	Món	júnior	125	cc	(Copa	
del	Món	de	Trial	Joves	2005).
-	Aquest	darrer	campionat	del	món	encara	no	ha	
acabat,	oi?
De	les	quinze	proves	que	es	disputen,	puntuen	les	
10	millors	classificacions.	El	passat	17	de	 juliol	
vaig	quedar	primer	a	Valbondione	(Itàlia),	on	es	
disputava	 la	11a	prova	del	campionat.	Com	que	
fins	 aquell	moment	havia	 aconseguit	 9	primers	
llocs	-vuit	de	consecutius-	 i	2	segons,	matemàti-
cament	em	vaig	proclamar	campió	del	Món	júnior	
125	cc.
-	I	fins	a	final	de	temporada,	seguiràs	competint	a	
la	mateixa	categoria?
En	les	proves	que	falten	participaré	en	el	campionat	
del	Món	júnior	absolut	de	250	cc,	però	com	que	
encara	no	 tinc	18	anys,	haig	de	competir	amb	la	
moto	de	125	cc.	A	Anglaterra,	a	Hawkstone	Park,	
vaig	queda	2n,	darrere	del	 líder	del	mundial,	 el	
britànic	James	Dabill.

-	A	quins	països	 s’han	celebrat	proves	
d’aquest	campionat	fins	al	moment?
A	part	d’Espanya,	als	Estats	Units,	França,	
Itàlia	 i	Andorra,	proves	on	vaig	quedar	
primer,	així	com	al	 Japó	 i	Portugal,	on	
vaig	aconseguir	el	segon	lloc.	També	hi	
va	haver	la	prova	disputada	a	Anglaterra,	
on	vaig	ser	el	2n	júnior	absolut.
-	 Quins	 han	 sigut	 els	 teus	 rivals	 més	
directes?
El	francès	Loris	Gubian	i	l’italià	Matteo	
Grattarola.	Després	de	la	prova	d’Itàlia,	
portava	43	punts	d’avantatge	a	en	Gubian	
i	77	a	en	Grattarola.
-	Qui	és	el	teu	entrenador?
El meu entrenador és en Pepe Sáez, de 
Sabadell.
-	Què	representa	per	a	un	noi	de	la	teva	
edat	ésser	un	esportista	d’alt	nivell?
Haig	de	sacrificar	moltes	coses	pròpies	
dels	nois	de	la	meva	edat.	Haig	d’entre-
nar	moltes	hores,	tant	amb	la	moto	com	al	
gimnàs.	Al	mateix	temps	estic	estudiant	
un	cicle	formatiu	de	mecànica.	Val	a	dir	
que	la	moto	l’arranjo	jo	mateix.
-	 Aquesta	 temporada	 participaràs	 per	
primera	vegada	al	campionat	d’Espanya	
indoor...

Efectivament,	 enguany	 participaré	 per	 primer	
cop	en	 tres	proves	d’aquest	campionat,	primer	a	
Saragossa,	després	a	Santander	 i,	 finalment,	 l’1	
de	novembre,	diada	de	Tots	Sants,	al	pavelló	de	
Fontajau	de	Girona,	que	serà	l’última	competició	
de	la	temporada.
-	 Quins	 campionats	 disputaràs	 la	 temporada	
vinent?
Possiblement	el	campionat	del	Món	júnior	absolut	i	
potser	el		sènior	“A”,	però	encara	no	està	decidit.
-	Per	poder	competir,	quin	suport	tens?
Les	 ajudes	que	 tinc	 i	 sense	 les	quals	no	podria	
competir	 són	 les	 de	 la	Federación	Española	de	
Motociclismo,	de	 l’empresa	Gas	Gas,	dels	meus	
pares	i	també	de	l’Ajuntament	de	Vilablareix.

Vilablareix	 té	un	campió	del	món,	en	Dani	Oli-
veras,	esperem	molts	d’èxits	en	el	seu	futur	i	que	
segueixi	 essent	 tan	bon	 esportista	 com	persona	
que	és.	
Per	acabar,	recordeu	que	per	a	les	Fires	de	Girona,	
la	diada	de	Tots	Sants,	 competirà	 al	pavelló	de	
Fontajau	 amb	 els	 Raga,	 nou	 campió	 del	 Món,	
Freixa,	Cabestany,	Fajardo,	Bou	 i	Gibert.	És	 a	
prop	de	casa,	una	ocasió	d’or	per	veure’l	competir	
i	animar-lo.
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 Jordi Trias visita el Campus
de Bàsquet de Vilablareix

DANI BARTOMEU

La	2a	edició	del	Campus	de	
Bàsquet	de	Vilablareix	es	va	
dur	 a	 terme	 entre	 el	 27	 de	
juny	i	el	29	de	juliol	de	2005,	
amb	una	resposta	del	públic	
notable	 i	 amb	 la	 presència	
del	 jugador	 gironí	 del	F.C.	
Barcelona	Jordi	Trias.
Els	 29	 nens	 d’entre	 6	 i	 15	
anys	 que	 van	 apuntar-se	 al	
Campus	van	 superar	 els	 22	
que	hi	va	haver	a	l’edició	de	
l’any	2004,	amb	la	qual	cosa	
es	 va	 aconseguir	 l’objectiu	
de	créixer	 com	activitat	 lli-
gada	al	poble.	Entre	aquests	
inscrits	s’alternaven	nens	que	
durant	 l’any	 ja	 juguen	amb	
el	Club	Bàsquet	Vilablareix,	
jugadors	d’altres	clubs	i	nens	
que	s’inicien	en	aquest	esport	
i	que,	esperem,	la	temporada	vinent	juguin	al	nostre	
club.
Durant	les	cinc	setmanes	que	va	durar	el	Campus	
els	nens	 es	van	dividir	 en	dos	grups	 segons	 les	
edats,	i	fent	diferents	exercicis	i	jocs,	la	gran	majo-
ria	dels	quals	se	centraven	en	el	bàsquet:	exercicis	
individuals,	en	grup,	competicions,	partits...	Les	
tres	pistes	del	pavelló	van	permetre	que	aquest	tre-
ball	es	desenvolupés	en	unes	condicions	òptimes.
Una	de	 les	notes	més	destacades	va	 ser	 la	 pre-

sència	 del	 gironí	 Jordi	 Trias,	 jugador	 del	 F.C.	
Barcelona.	Va	contestar	 totes	 les	preguntes	dels	
inscrits	al	Campus,	tant	professionals	com	perso-
nals,	va	firmar	autògrafs,	es	va	fer	fotos,	va	jugar	
amb	els	nens...	En	definitiva,	va	atreure	l’atenció	
de	tots	els	nens	i	va	acostar-los	una	mica	al	món	
del	bàsquet	professional.
Davant	l’èxit	del	Campus,	ja	pensem	en	preparar-
ne	una	3a	edició	i,	com	sempre,	esperem	que	anem	
millorant	les	dels	anys	anteriors.

Visita	de	Jordi	Trias,	jugador	de	FC	Barcelona,	al	campus	de	Vilablareix

Jugadors del C.B. Vilablareix
de la temporada 2005-2006

•	 Sènior Masculí 2a Catalana:	David	Rosales,	Joan	
Mallorquí,	Francesc	Rosales,	Xavier	Espuña,	Edgar	
Lucena,	Josep	Comas,	Marc	Reixach,	Alfons	Moreno,	
Albert	Molas,	Jordi	Uriel,	Joan	Planas	de	Farnés,	Marc	
Castro,	David	Rosales	 (entrenador),	Alfons	Moreno	
(delegat)	i	Albert	Collado	(delegat).
•	 Sènior Femení 2a Catalana:	Anna	Frigola,	Elena	
Teixidor,	Raquel	Frigola,	Nuri	Grabulosa,	Anna	Gela-
bert,	Judit	Galí,	Chus	García,	Cristina	Massegú,	Sabina	
Sargatal,	Lada	Servitja,	Xana	Solés	(entrenadora)	i	Eva	
Carreras	(delegada).
•	 Sènior Masculí Territorial:	 Joaquim	 Andreu,	
Albert	 Martínez,	 José	 Avilés,	 Manel	 Peñín,	 Dani	

Bartomeu,	Àngel	Menor,	Iván	Roldán,	Joan	de	Toro,	
Dan	Jou,	Joan	Crous,	Xevi	Mir	i	Dani	Arteaga	(entre-
nador).
•	 Infantil:	Xavier	Garcia,	Francesc	Roldán,	 Joan	
Albert	Garcia,	Marc	Abad,	Manel	Cruz,	Adrià	Ser-
rano,	Marc	Moratalla,	Adrià	Garcia,	Aniol	López,	
Diego	Cardozo,	Yeray	Martín,	Xavier	Carrasco	i	Dani	
Bartomeu	(entrenador).
•	 Benjamí:	 Pau	 Simón,	 Martí	 Carrera,	 Miquel	
Nogué,	 Marc	 Lérida,	 Jordi	 Lérida,	 Jordi	 Carrera,	
Xavier	Ferrer,	 Jaume	Musellas,	Arnau	Nicolás,	Pau	
Castro,	Arnau	Pradas,	Dani	Arteaga	 (entrenador)	 i	
Albert	Martínez	(entrenador).
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Joan Xifre Bohigas
RAMON PONSATI

“Vaig néixer l’11 de juny 
de 1923 a can Rufí, un mas de 
Riudellots de la Selva on els 
pares, en Josep i la Joaquima, 
feien de masovers i els meus 
cinc germans i jo, que era el 
petit, hi vam viure fins que ens 
vam anar casant”,	 explica	en	
Joan,	que	ara	només	té	una	ger-
mana	viva.

“Vaig començar a l’escola 
de Riudellots de la Selva el 
1929, als 6 anys d’edat, perquè 
tenia germans que ja hi estudi-
aven i jo hi anava amb ells. En 
aquella època era habitual que 
el nen que vivia a pagès i que 
havia d’anar a col·legi tot sol 
comencés de més gran, quan 
tenia 2 o 3 anys més”,	refereix	
en	Joan,	que	va	estudiar	fins	als	
14	anys,	 l’edat	 amb	què	ales-
hores	es	deixava	l’escola.	“De 
preceptor sempre vaig tenir 
el mateix, el Sr. Josep Tremo-
leda, que era un gran mestre i 
feia les classes en una aula on 
s’hi aplegaven tots els alum-
nes del col·legi, la qual cosa 
comportava que els nois grans 
s’ocupessin dels nens petits, 
de manera que quan jo tenia 8 
o 9 anys ja ensenyava els que 
començaven”, manifesta	 en	
Joan,	que	assenyala	que	quan	
ell	 va	 fer	 l’últim	 curs,	 l’any	
1937,	arran	de	 la	guerra	civil,	
l’escola	del	poble	va	deixar	de	
ser	exclusivament	per	a	nois	i	va	
passar	a	ser	mixta.	“El mestre 
era el mateix i l’aula on ens 
aplegàvem tots els estudiants 
també, però ara hi havia noies 
i calia fer una distribució asse-
nyada: una filera de bancs amb 

bestiar	 de	 la	 casa.“Aleshores 
teníem mitja dotzena de vaques, 
per vendre vedells, i un parell 
de bous i tres eugues per tre-
ballar, a més dels animals de 
corral que hi havia a totes les 
cases de pagès: conills, galli-
nes...”,	 relata	 en	 Joan,	 que	
destaca	que	 “els	dies	 feiners,	
sortint	de	l’escola,	i	tots	els	fes-
tius,	anava	a	engegar	les	vaques	
i	als	14	anys	ja	vaig	començar	
a	sembrar,	perquè	el	pare	tenia	
un	problema	a	la	cama	i	anava	

tot de nois, la de darrere només 
amb noies, la següent tota de 
nois i la posterior de noies i 
així fins a la darrera filera i 
evitant en tot moment que en un 
mateix banc hi hagués alumnes 
d’ambdós sexes, de manera que 
estàvem junts però no barre-
jats”,	comenta.

De	ben	petit	 i	mentre	estu-
diava,	 en	 Joan	 ja	 ajudava	 en	
les	 feines	 del	 mas,	 que	 tenia	
60	vessanes	de	cultiu	i	unes	30	
de	prats	i	erms	on	pasturava	el	

El proper mes de desembre farà 45 anys que en Joan Xifre i la seva dona, la Maria 
Rubirola, viuen a Vilablareix, primer a can Buscarola, un mas ja desaparegut on 
feien de masovers, i des del 1998 a la seva casa actual del carrer Perelló. Nascuts 
tots dos a Riudellots de la Selva, un poble que, un cop casats, van deixar el 1955 per 
anar a fer de masovers en un casa de pagès de Corçà, on passarien 5 anys abans de 
fixar la seva residència en el nostre municipi.

Primer	pla	d’en	Joan	al	desembre	de	l’any	1943.
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coix”.
En	 Joan,	 i	 la	 que	 seria	 la	

seva	esposa,	la	Maria	Rubirola,	
es	 coneixien	de	petits,	 ja	que	
ella	 també	 havia	 nascut	 a	
Riudellots	de	la	Selva,	en	con-
cret	era	filla	dels	propietaris	del	
mas	Rubirola.

De	joves	en	Joan	anava	amb	
el	grup	de	nois	i	la	Maria	amb	
el	 de	noies	 i,	 tot	 i	 que	no	ho	
feien	 sempre,	 molts	 diumen-
ges	 i	 dies	 festius	 anaven	 tots	
plegats	 a	passejar,	 ballar	 sar-
danes	 i,	més	 esporàdicament,	
al	cinema,	de	manera	que	feia	
molt	temps	que	tenien	una	rela-
ció	que	els	va	portar	a	festejar	
formalment	 a	 partir	 de	 l’any	
1948,	si	es	té	en	compte	la	data	
en	què	en	Joan	va	demanar	auto-
rització	als	pares	de	 la	Maria.	
“No obstant això, quan ens ho 
pregunten tots dos contestem 
que tant podríem dir que vam 
festejar com que no ho vàrem 
fer mai”,	puntualitza	en	Joan,	
que	afegeix	que,	en	qualsevol	
cas,	“ambdós estàvem decidits 
a casar-nos des de feia molt de 
temps, però vam festejar força 
bàsicament per una qüestió 
econòmica, ja que volíem tenir 
la nostra pròpia casa, però en 
aquells anys els masos anaven 
molt buscats i els propietaris 
demanaven una determinada 
quantitat de diners en concepte 
d’entrada als que volien fer de 
masovers. Per tant, no només 
havíem de trobar un mas que 
ens agradés, sinó que a més a 
més tingués una entrada asse-
quible per a nosaltres”.

Finalment,	 en	 Joan	 i	 la	
Maria	es	van	casar	a	l’església	
parroquial	de	Riudellots	de	 la	
Selva	el	26	de	maig	de	1955	i	
de	viatge	de	noces	van	anar	a	
Mallorca	 i	 van	passar	 primer	
per	Barcelona,	ciutat	que	ell	va	
visitar	per	primer	cop	a	 l’edat	
de	20	anys,	i	van	fer	la	tradicio-
nal	visita	a	Montserrat	abans	de	
tornar	cap	a	casa. “La primera 
nit vam passar-la a Barcelona 
i l’endemà al matí vam agafar 

litat de vida, tot i que la meva 
jornada seguia sent de sol a 
sol”.

Quan	en	Joan	es	va	jubilar	al	
fer	65	anys,	el	matrimoni	es	va	
treure	el	bestiar,	però	va	conti-
nuar	vivint	a	can	Buscarola,	que	
ja	començava	a	estar	prop	dels	
habitatges	que	s’anaven	cons-
truint	 en	 els	 terrenys	 que	 els	
propietaris	de	la	finca	s’havien	
venut.	“Vam viure al mas, on 
aleshores només teníem l’hort 
i una mica d’aviram, fins que 
ens van fer marxar l’any 1998, 
quan ens vam establir a la casa 
del carrer Perelló on som i on 
l’any 1978 ja s’hi varen instal-
lar la Dolors i el seu marit, 
l’Àngel”, explica.

“Mentre vaig fer de pagès 
no anàvem a ballar, ni viat-
jàvem, ni anàvem a dinar de 
restaurants, ja que treballava 
tantes hores que gairebé no 
tenia temps	ni de dormir”,	 es	
queixa	en	Joan,	que	explica	que	
després	del	de	noces,	el	primer	
viatge	que	va	fer	el	matrimoni	
fou	el	que	van	 fer	 l’any	1980	
per	commemorar	els	25	anys	de	
casats,	quan	van	anar	a	Roma	

l’avió per anar 
a Mallorca,  on 
vam estar una set-
mana i, ja de tor-
nada, vam anar 
a  M o n t s e r r a t , 
una  v i s i ta  que 
en aquella època 
semblava gairebé 
obligatòria, ja que 
la majoria dels 
acabats de casats 
la feien, suposo 
que pensant en la 
dita “Si no vas a 
Montserrat, no ets 
ben casat”, reme-
mora.

Entre	 1955	 i	
1960	 van	 fer	 de	
masovers	 de	 can	
Vidal,	 un	mas	de	
Corçà	que	tenia	de	
35	 a	 40	 vessanes	
de	 terra	 de	 cultiu	
on	 en	 Joan	 sembrava	 blat	 de	
moro	i	blat.	En	aquest	mas,	on	
l’any	1956	va	néixer	la	filla	del	
matrimoni,	la	Dolors,	van	tenir	
per	primera	vegada	porcs	per	
tal	de	complementar	els	ingres-
sos	que	treien	del	bestiar	que	hi	
havia	 fins	 en	 aquell	moment,	
quatre	vaques	i	una	euga,	a	més	
de	 l’aviram	que	 la	Montserrat	
anava	a	vendre	al	mercat	de	la	
Bisbal	d’Empordà,	que	conti-
nua	 fent-se	els	divendres	 i	on	
ella	es	desplaçava	amb	el	Tren	
Petit.

“Al trobar una casa de pagès 
que ens agradava més que la 
de Corçà, el mes de desembre 
de 1960 vam venir a viure a 
Vilablareix per fer de masovers 
de can Buscarola, que dispo-
sava de 40 vessanes de terra 
de regadiu on vaig continuar 
sembrant blat de moro i blat 
i, més endavant, també gira-
sols”,	explica	en	Joan	que	tenia	
10	o	12	vaques	i	una	euga	amb	
la	qual	va	treballar	al	camp	fins	
a	mitjans	de	la	dècada	dels	60, 
“quan vaig comprar-me un 
tractor de segona mà amb el 
qual vaig guanyar molta qua-

En	Joan	amb	bigoti	quan	va	fer	el	servei	militar.
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amb	altra	gent	del	poble	en	un	
dels	viatges	amb	autocar	orga-
nitzats	per	la	Paquita.

Tot	 i	 no	 tenir	 el	 costum	
d’anar	a	la	Llar	de	Jubilats	del	
poble,	malgrat	ser-ne	socis,	el	
matrimoni	 sí	que	s’ha	apuntat	
a	moltes	de	les	excursions	que	
s’organitzen	per	a	la	gent	gran	
de	Vilablareix,	com	per	exem-
ple	a	la	Vall	d’Aran,	a	Lourdes,	
a	Andorra...	 “i també vam fer 
una sortida en què vam veure 
les catedrals de Burgos, Lleó, 
Santiago de Compostel·la i 
Ourense, des d’on vam conti-
nuar cap a Portugal per visitar 
Fàtima i el sud del país abans 
d’entrar a Espanya per la pro-
víncia de Huelva, per veure el 
lloc d’on van sortir les caravel-
les del descobriment d’Amè-
rica”, diu	 en	 Joan,	 que	 l’any	
1991,	aquest	cop	sense	la	seva	
dona,	 va	 anar	 a	 Terra	 Santa,	
Palestina,	 en	 un	 viatge	 orga-
nitzat	pel	capellà	de	 la	Bisbal	
“que tenia la il·lusió de fer des 
de petit”.

Després	de	tenir	primer	una	
Ossa	i	després	una	Mobylette,	
en	 Joan	es	va	 comprar	 el	 seu	
primer	cotxe	l’any	1972,	quan	
va	adquirir	un	Citroën	Dyane,	
el	mateix	model	que	es	 torna-
ria	 a	 comprar	 més	 endavant,	
quan	el	primer	el	necessitava	la	

la dona, la filla, el gendre 
i la néta, la Marta”, relata	
en	 Joan,	 que	 es	 confessa	
un	 gran	 amant	 de	 la	 lec-
tura,	 tot	 indicant	 que	 les	
biografies,	 la	 història	 i	
la	 geografia	 són	 els	 seus	
temes	preferits,	i	rebel·lant	
a	nivell	anecdòtic	que	cada	
any	 la	 seva	 filla	 li	 regala	
un	llibre	pels	Reis.

“Havent dinat, a l’es-
tiu faig migdiada però a 
l’hivern no, de manera que 
continuo llegint fins que 
la dona ha acabat la fina 
i ens posem a parlar, a fer 
alguna partida de jocs de 
taula i, menys habitual-
ment i només quan fa bon 
temps, anar de passeig”,	

afegeix	en	Joan,		que	està	acos-
tumat	a	sopar	aviat,	entre	¾	de	
8	i	les	8	del	vespre,	i	seguida-
ment,	a	l’estiu	para	la	fresca	a	
la	terrassa	de	la	casa	i	a	l’hivern	
mira	 una	 estona	 la	 televisió,	
encara	 que	 només	 li	 agraden	
els	informatius,	els	programes	
que	parlen	del	temps	i	determi-
nades	pel·lícules	de	l’època	en	
què	era	jove.

seva	filla	per	anar	a	treballar	a	
Girona,	 i	que	encara	conserva	
avui	dia.

Per	 acabar,	 en	 Joan	 ens	
explica	 la	 seva	 rutina	 diària	
dels	últims	anys.	“Al matí m’ai-
xeco al voltant de 2/4 de 8 del 
matí, esmorzo i després escolto 
la ràdio un parell d’hores, fins 
que em poso a llegir diaris, 
revistes o llibres, el que em 
vingui més de gust fins l’hora 
en què dinem tots plegats amb 

En	Joan	i	la	Maria	quan	van	casar-se	a	Riudellots	de	la	Selva	la	primavera	de	l’any	1955.

El	matrimoni	quan	l’any	1999	van	fer	un	viatge	per	Espanya	i	Portugal.	A	la	fotografia	són	
a	la	localitat	gallega	de	la	Toja
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Un nou curs a l’escola Madrenc
Hem	 començat	 un	 curs	 esco-
lar	 nou,	 això	vol	 dir	 que	 tots	
tornem	a	la		“rutina”	1.	A	vega-
des	no	és	cap	elogi	dir	d’algú	
que	 fa	 les	 coses	 per	 rutina,	
però	 en	 el	 nostre	 cas	 aquesta	
paraula	que	prové	de	“ruta”,	vol	
dir	avançar	per	un	camí	més	o	
menys	conegut.	És	per	això	que	
l’equip	de	mestres	que	formem	
l’escola	Madrenc	vol	donar	 la	
benvinguda	a	tots	i	a	totes	i	us	
invita	 a	 formar	 part	 d’aquest	
nou	camí.
Enguany	 l’escola	 té	nous	pro-
jectes,	per	una	banda,	i	com	ja	
és	habitual	des	de	fa	uns	anys,	
dins	 del	 marc	 d’escola	 verda	
treballarem	 el	 tema	 del	 reci-
clatge.	Aquesta	vegada	 farem	
èmfasi	 en	 el	 tractament	 dels	
residus,	 ja	conegut	pels	alum-
nes	 amb	 el	 nom	 de	 “les	 tres	
erres”:	Reduir,	Reciclar	i	Reu-
tilitzar.	També	insistirem	en	els	
bons	hàbits	per	aconseguir	una	
alimentació	equilibrada	comen-
çant	a	fer	un	esmorzar	saluda-
ble	i	sostenible.
En	 segon	 lloc	 i	 a	 partir	 del	
gener,	amb	motiu	de		la	celebra-
ció	de	l’any	Masó,	tota	l’escola	
s’endinsarà	en	el	món	d’aquest	
reconegut	arquitecte	gironí.	La	
façana	de	l’edifici	de	la	nostra	
escola,	que	dóna	al	carrer	Pere-
lló,	 és	 feta	d’ell.	Treballarem	
la	 seva	biografia	així	 com	 les	
seves	obres	més	rellevants.
Els	 nens	 i	 nenes	 d’Educació	
infantil	i	Cicle	inicial	faran	un	
intercanvi	escolar	amb	els	d’Illa	
de	Tet,	un	poble	del	Rosselló,	a	
la	Catalunya	Nord.	L’objectiu	
d’aquest	intercanvi	serà	el	d’es-
criure’s	cartes	de	manera	indi-
vidual	i	col·lectiva	al	llarg	del	
curs	per	acabar	en	una	trobada	
conjunta	al	nostre	poble.
Continuarem	 la	 relació	 amb	
la	biblioteca,	 iniciada	amb	els	
alumnes	d’Educació	infantil	el	

curs	passat,	 editant	 la	 anostra	
revista	 La	 Veu	 del	 Madrenc	
i	 participant	 en	 La	 Torratxa.	
Els	 alumnes	 de	 sisè	 tornaran	
a	 narrar	 contes	 i	 llegendes	 a	
Ràdio	 Vilablareix. 	 També	
celebrarem	 les	 festes	 popu-
lars,	anirem	d’excursió	i	farem	
alguna	jornada	de	portes	ober-
tes.
Ja	per	acabar	us	presentem	 la	
composició	del	 claustre	d’en-
guany:	
-	Rosa	Maria	Via:	directora	 i	
tutora	de	6è.
-	 Maria	 Coll:	 cap	 d’estudis	 i	
tutora	de	4t.
-	Rosa	Güell:	secretària	i	espe-
cialista	 de	 música	 (1/2	 jor-
nada).
-	Fina	Caselles:	tutora	de	P-3.
-	Mariona	Ventura:	 tutora	de	
P-4.

-	Mercè	Clara:	tutora	de	P-5.
-	Dolors	Riera:	tutora	de	primer	
i	especialista	d’Educació	espe-
cial.
-	 Marian	 Parnau:	 tutora	 de	
segon.
-	Íngrid	de	la	Barrera:	tutora	de	
tercer	i	especialista	d’anglès.
-	 Marc	 Rodríguez:	 tutor	 de	
cinquè.
-	 Engràcia	 Juhera:	 mestra	 de	
cicle	mitja.
-	Roser	Blanch:	mestra	de	cicle	
superior	i	especialista	d’educa-
ció	física.
-	Gemma	Ginastera:	mestra	de	
cicle	 inicial	 i	 especialista	 de	
música	(1/2	jornada).
-	Àngela	Resplàndis:	 suport	a	
educació	infantil.
-	Concepció	Nonell:	mestra	de	
religió	catòlica.	

Pares	i	mares	acompanyant	els	fills,	alguns	per	primer	cop
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Reciclatge de llibres
i Escola Verda

AMPA DEL CEIP MADRENC DE VILABLAREIX

Reciclatge de llibres
El	projecte	de	reciclatge de lli-
bres, que	es	va	 iniciar	el	curs	
2003-2004,	 s’ha	anat	consoli-
dant	 i	els	objectius	van	millo-
rant	progressivament:
Curs	 2003-2004:	 41’60%, 
d’alumnes	que	han	reciclat.
Curs	 2004-2005:	 64’63%, 
d’alumnes	que	han	reciclat.
Per	al	curs	2005-2006,	les	mes-
tres	estan	animades	a	augmen-
tar	aquest	últim	percentatge.

Recordem que els objectius 
són:
-	Tenir	cura	dels	 llibres	 i	per-
llongar	la	seva	vida	útil.
-	Mirar	els	llibres	amb	respecte	
i	estimar-los.
-	Fomentar	valors:	 compartir,	
reciclar,	participar,	etc.
-	Contribuir	 a	 la	 conservació	
del	medi	ambient.
-	 Reduir	 les	 despeses	 famili-
ars	en	l’adquisició	del	material	
escolar.
-	 Respectar	 el	 material	 esco-
lar.
Qui	hi	pot	participar:
-	Tots	els	alumnes	des	de	1r	fins	
a	6è	d’EP.
-	Els	nens	 i	 nenes	que	durant	
el	curs	escolar	2004	2005,	han	
fet	5è	d’EI.
-	Tots	els	socis	de	l’AMPA.
Que	cal	fer	per	poder	reciclar	o	
continuar	reciclant:
-	Els	 llibres	 s’han	de	deixar	a	
l’escola	 l’últim	dia	 lectiu	del	
curs	escolar.
-	Omplir	 la	butlleta	d’inscrip-
ció,	amb	 les	dades	del	nen/a	 i	
nou	curs.	S’entén	que	els	pares	

que	no	omplin	 la	butlleta,	 no	
tenen	 interès	 en	 participar	 i	
volen	comprar	llibres	nous	als	
seus	fills.
-	Els	llibres	s’han	de	deixar	nets	
i	sense	cap	guixada.	Cal	esbor-
rar	 tot	el	que	estigui	escrit	 en	
llapis	(els	llibres	escrits	a	bolí-
graf	i	els	que	tinguin	desperfec-
tes	no	es	poden	reciclar).
-	Els	alumnes	que	es	beneficien	
del	reciclatge,	hauran	de	deixar	
obligatòriament	 els	 llibres	 a	
l’escola.	

Escola verda
El	 CEIP	 Madrenc	 és	 Escola 
Verda i	durant	els	curs	escolar	
2004	-2005	els	alumnes	han	tre-
ballat	com	a	eix	transversal	els 
arbres. Cada	curs,	des	d’EI	fins	
a	6è	d’EP,	han	estudiat	a	fons	
un	arbre,	per	més	 tard	fer	una	
festa	i	compartir	els	seus	conei-
xements	amb	la	 resta	de	com-
panys	de	l’escola.	Han	après	a	
estimar	els	arbres,	saber	quants	
anys	tenen,	què	necessiten	per	
viure,	com	són	les	seves	fulles,	
etc,	 i	 sobretot,	 la	 importància	
de	 tenir	 cura	d’ells	 i	 tallar-ne	
els	menys	possibles	per	man-
tenir	en	equilibri	la	natura.	La	
nostra	 escola	 ha	 fet	 possible	
amb	el	reciclatge	de	llibres	que	
alguns	arbres	no	es	tallessin	per	
a	la	fabricació	de	paper.	Aquest	
petit	gra	de	sorra,	és	 la	nostra	
aportació	al	medi	ambient.
Cal	esmentar	una	vegada	més	el	
paper	fonamental	desenvolupat	
per	les	mestres	de	l’escola	que	
des	de	principi	de	curs	cadas-
cuna	 d’elles	 han	 inculcat	 als	

alumnes	 el	 mètode	 per	 tenir	
cura	 dels	 llibres	 i	 en	 quines	
condicions	 havien	 de	 quedar	
a	 final	 de	 curs	 per	 poder-los	
reciclar.
Revisant	 els	 llibres	davant	de	
l’alumne	 s’aconsegueix	 que	
sigui	conscient	de	l’esforç	que	
ha	fet	durant	tot	el	curs.	(Recor-
dem	que	les	mestres	estan	tre-
ballant	per	donar	 sentit	 a	una	
Escola Verda i	 el	 reciclatge	
de	 llibres	 és	 una	 part	 impor-
tant	d’aquest	esforç	pedagògic	
i	de	compromís	dels	infants	pel	
medi	ambient,	i	més	aquest	any	
que	han	treballat	els	arbres...).	
Les	mestres,	després	de	revisar	
tots	 els	 llibres,	 nen	per	 nen	 i	
classe	per	classe,	els	deixaran	
preparats	en	caixes	per	al	curs	
vinent.
Cal	 també	 felicitar	 els	 nos-
tres	fills/es,	necessiten	molt	el	
nostre	 suport	de	 forma	explí-
cita	i	que	vegin	que	valorem	els	
seus	esforços	per	mantenir	en	
òptimes	condicions	els	llibres.	
Ha	estat	un	 treball	 llarg	en	el	
temps.	
Com	veieu	els	pares,	ens	queda	
felicitar	 els	 nens	 i	 nenes,	 i	
sobretot	 continuar	 la	 tasca	 a	
casa	nostra.
Treballar	pel	medi	ambient	de	
forma	conjunta:	 escola,	 casa,	
institucions,	 mitjans,	 és	 allò	
que	seria	ideal.
Dit	d’una	altra	forma,	els	nens	
i	nenes	no	arribaran	a	entendre	
que	es	 recicli	 a	 l’escola	 i	que	
no	es	faci	a	casa.
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Tot recordant...
MN. JOSEP RAMíREz I CARLES- RECTOR DE VILABLAREIX

Festa de Sant Roc
Evidentment	no	es	tracta	del	ja	
tradicional	i	conegut	Aplec	del	
segon	diumenge	de	Quaresma,	
sinó	del	dia	en	què	s’escau	el	
Sant,	que	és	el	16	d’agost.	 Ja	
fa	un	parell	d’anys	vam	esta-
blir,	d’acord	amb	els	feligresos	
de	 la	Parròquia,	 el	 costum	de	
pujar	a	l’Ermita	a	dir	la	Missa	
en	honor	del	seu	Patró.	En	no	
poder	fer-ho	el	mateix	dia,	quan	
s’escau	entremig	de	 setmana,	
per	raons	òbvies,	ho	fem	el	diu-
menge	 següent,	 que	 enguany	
fou	el	21	d’agost.	En	efecte,	a	
les	12	del	migdia	ens	reunírem	
un	bon	grup	de	devots	de	Sant	
Roc,	del	poble	i	d’altres	indrets	
propers,	 com	ara	Salt,	 i	 cele-
bràrem	l’Eucaristia	amb	tota	la	
solemnitat	que	permetia	l’espai	
i	el	temps.
El	dia,	esplèndid,	i	la	gent	con-
tenta	 i	 cofoia	de	poder	 tornar	
a	 venerar	 la	 imatge	del	Sant,	
no	 en	 si	 mateixa	 sinó	 com	 a	
expressió	gràfica	de	la	persona	
que	 representa.	 Un	 cop	 més	
poguérem	emmirallar-nos	en	el	
magnífic	testimoni	de	donació	
i	servei	als	altres,	especialment	
als	més	malmenats	per	 la	 tra-
gèdia,	 que	 veiem	 reflectit	 en	
l’actuació	de	Roc,	l’apòstol	de	
la	caritat	 en	els	 temps	difícils	
que	va	haver	de	viure.	Que	per	
a	molts	anys	puguem	 tornar	a	
reunir-nos	 en	 la	 nostra	petita	
però	encantadora	i	emblemàtica	
Ermita.	

Rehabilitació del 
teulat de l’església 
parroquial
Ja	fa	temps	que	en	venim	par-
lant,	 però	 ara	va	de	debò.	En	

efecte,	 el	 dia	3	d’agost,	 a	 les	
7	de	 la	 tarda,	 ens	 reunírem	a	
la	 rectoria	 els	 membres	 del	
Consell	 Parroquial	 per	 posar	
fil	 a	 l’agulla.	Vingué	Joan	M.	
Palahí,	 arquitecte	 tècnic	 del	
Bisbat,	a	explicar-nos	amb	tot	
detall	el	projecte	que	ha	redac-
tat	en	relació	amb	l’esmentada	
rehabilitació.	Programàrem,	si	
bé	encara	de	manera,	diguem-
ne,	 embrionària,	 les	 actuaci-
ons	que	caldrà	dur	a	terme	per	
fer	possible	 l’obra:	 sol·licitud	
a	 l’Ajuntament	dels	permisos	
corresponents,	possible	entre-
vista	 amb	 l’alcalde,	 petició	
de	 subvencions,	 exposició,	 en	
llocs	 públics,	 del	 projecte	 a	
fi	que	 tothom	el	pugui	veure,	
escrit	adreçat	a	les	famílies	del	
poble	i	a	les	empreses...
En	tractar-se	d’una	obra	d’en-
vergadura,	 el	 Bisbat	 és	 qui	
sol	adjudicar-la	al	constructor	
adient,	generalment	del	mateix	
poble.	Ultra	això,	 fa	un	parell	
d’anys,	 la	 Parròquia	 va	 obrir	
una	llibreta	a	la	Caixa	on	poder	
ingressar-hi	els	donatius	que	es	
vulguin	oferir	per	a	aquest	 fi;	
el	número	del	 compte	corrent	

és	 el	 següent:	2100-1396-19-
0100218396.	 Cal	 dir,	 mani-
festant	el	nostre	agraïment	als	
donants,	que	en	aquest	moment	
ja	ens	han	arribat	uns	5.980	 €,	
tot	i	que	encara	no	hem	comen-
çat,	pròpiament,	la	campanya	en	
favor	de	l’obra.	Si	algú	desitja	
col·laborar	amb	el	seu	donatiu,	
el	pot	fer	efectiu	al	citat	compte	
corrent	o	bé	 lliurar-lo	directa-
ment	a	la	Parròquia.
Recordem	que	el	 temple	és	 la	
Casa	Pairal	de	la	comunitat	cris-
tiana	i	que	cal	conservar-lo	amb	
tota	cura.	És	allà	on	ens	reunim	
per	 a	 les	nostres	 celebracions	
litúrgiques	i	on	rebem	els	diver-
sos	Sagraments	que	configuren	
la	nostra	vida	espiritual;	allà,	en	
efecte,	hi	som	fets	fills	de	Déu,	
pel	Baptisme;	hi	 rebem	el	Do	
de	 l’Esperit	 Sant,	 en	 la	 Con-
firmació,	 el	perdó	dels	pecats	
a	 través	de	 la	Penitència;	 allà	
les	 parelles	 que	 ho	 desitgen,	
conscients	que	el	Senyor	elevà	
el	Contracte	matrimonial	 a	 la	
categoria	de	Sagrament,	consa-
gren	el	seu	amor	amb	el	mateix;	
allà	les	nostres	despulles	mor-
tals	reben	el	darrer	comiat	i	la	
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benedicció	 solemne	 abans	de	
reposar	al	Cementiri,	esperant	
la	 resurrecció	 definitiva,	 en	
virtut	 de	 la	Paraula	de	 Jesús:	
“Jo sóc la Resurrecció i la 
Vida; qui creu en Mi, no morirà 
per sempre”;	 i	 allà,	 sobre	 tot,	
celebrem	l’Eucaristia,	centre	 i	
cimal	de	la	vida	cristiana.
Si	els	nostres	avantpassats	de	fa	
uns	segles,	no	sense	dificultats	
de	tota	mena,	foren	prou	gene-
rosos	 i	 “agosarats”	per	bastir	
aquest	 temple,	 amb	 la	 seva	
àmplia	 i	 lluminosa	 nau;	 amb	
el	 seu	 esvelt	 campanar	 i	 amb	
el	característic	entorn,	galeria	
inclosa,	que	l’envolta;	i	els	que	
visqueren	en	temps	més	propers	
a	nosaltres,	però	especialment	
difícils	de	la	postguerra,	realit-
zaren	 la	gesta	de	 reconstruir-
lo,	 amb	 el	 magnífic	 retaule	
que	 presideix	 el	 Presbiteri	 i	
les	imatges	que	el	complemen-
ten,	creiem	que	no	seria	just,	i	
fins	resultaria	inexplicable	que	
nosaltres,	 els	 seus	hereus,	 no	
fóssim	capaços	de	conservar-lo	
en	bon	estat.
Avui	 dia	 tots,	 qui	 més	 qui	
menys,	vivim	en	confortables	
cases	o	pisos	i	fruïm	de	moltes	
comoditats,	cosa	que	està	molt	
bé.	No	podem,	doncs,	perme-
tre	que	 la	Casa	de	Déu	 i	Casa	
nostra	 resti	 en	males	condici-
ons	 i	 es	vagi	degradant	 a	poc	
a	poc.	I	coneixent	la	generosi-
tat	de	la	gent	del	nostre	poble,	
tantes	 vegades	 manifestada,	
estem	 segurs	 que	 no	 ho	 per-
metrem.	 Convidem,	 doncs,	 a	
tots,	 cadascú	segons	 les	 seves	
possibilitats	 i	 circumstàncies,	
a	col·laborar	en	la	rehabilitació	
del	teulat	del	nostre	Temple.	I	
gràcies	per	endavant.

Cal Campaner
Fa	 uns	 mesos	 la	 persona	 que	
ocupava	aquest	immoble,	el	va	
deixar	 lliure.	En	principi	vam	
pensar	que	podria	 ser	útil	per	

anys	passats,	 sinó	a	2/4	de	8.	
Aquesta	variació	es	du	a	terme	
a	 petició	 dels	 mateixos	 feli-
gresos.	Com	és	 sabut,	 l’indi-
cada	Missa	 la	diem	als	baixos	
de	 la	Casa	de	 la	Vila,	 en	una	
estança	que	ens	cedeixen,	per	
la	qual	una	vegada	més	agraïm	
a	l’Ajuntament	les	facilitats	que	
ens	ofereix.

Tot preparant...
Administració del Sagrament 
de la Confirmació
El	dia	 16	d’octubre	 el	 nostre	
Bisbe	Carles	procedirà	a	con-
firmar	8	 joves	que	 s’han	pre-
parat	 a	 consciència	 durant	
dos	 cursos.	Tenint	 en	compte	
l’agrupament	 de	 parròquies,	
recentment	estructurat,	la	ceri-
mònia	se	celebrarà	a	la	veïna	de	
Montfullà,	a	les	12	del	migdia,	
ja	 que	 dels	 8	 nois,	 3	 són	 de	
Vilablareix		i	 	5	(quatre	nois	i	
una	noia),	de	Montfullà.
Festa de Sant Menna

La	Festa	de	Sant	Menna,	titular	
de	la	Parròquia,	se	celebra	prò-
piament	el	dia	11	de	novembre,	
però	com	cada	any	la	passem	al	
diumenge	següent,	que	serà	el	
dia	13.	L’Ajuntament	ja	infor-
marà	 puntualment	 dels	 actes	
programats.

a	 la	Parròquia:	 aules	de	 cate-
quesi,	espai	per	a	activitats	pas-
torals,	etc.
Però	el	Bisbat	ens	va	demanar	si	
el	podíem	cedir,	temporalment,	
com	 és	 lògic,	 per	 a	 ús	 d’un	
capellà	jubilat	que,	si	bé	no	hi	
viurà	sempre,	el	farà	servir	com	
a	segona	residència,	ja	que	les	
seves	circumstàncies	personals	
així	ho	reclamen.	Naturalment,	
el	Consell	Parroquial	va	deci-
dir	atendre	aquesta	petició	del	
Vicari	General.
Catequesi	 de	 Primera	 Comu-
nió
El	primer	divendres	d’octubre,	
dia	 7,	 comença	 la	 Catequesi	
de	preparació	per	a	la	Primera	
Comunió.	 Aquesta	 Catequesi	
tindrà	 lloc	cada	divendres,	de	
7	a	8	del	vespre,	als	baixos	de	
la	rectoria.	Si	s’esdevé	alguna	
variació	 d’aquest	 horari,	 es	
notificarà	 anticipadament	 als	
pares.	També	se’ls	comunicarà	
puntualment	les	dates	de	reunió	
programades,	 una	 per	 a	 cada	
trimestre.	
					

Horari d’hivern
El	primer	dissabte	d’octubre,	
dia	1,	encetem	l’horari	d’hivern	
pel	que	fa	a	la	Missa	dominical	
anticipada,	la	qual	se	celebrarà	
no	a	 les	8	del	vespre,	 com	en	
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Les vacances: una visió crítica (i II)
ANDRéS L. PéREz VELASCO

Avui,	 deia	 en	 la	primera	part	
d’aquest	article,	l’oci,	el	turisme	
i	els	viatges	s’han	convertit	en	
fenòmens	de	masses,	al	contrari	
del	que	passava	 fa	unes	dèca-
des	quan	només	eren	a	l’abast	
de	 les	butxaques	privilegiades	
i	 que	 ho	 provava	 el	 fet	 que	
la	 indústria	 del	 turisme	 mou	
actualment	quantitats	 ingents	
de	diners,	cosa	que	constata	el	
caràcter	de	negoci	que	envolta	
totes	les	activitats	turístiques.
Estem	assistint	a	un	increment	
constant	dels	viatges	i	despla-
çaments	humans	d’uns	països	
a	 d’altres,	 el	 que	 suposa	 una	
important	 comunicació	 entre	
les	 persones.	 I	 que,	 en	 con-
seqüència,	 les	 fronteres	 cada	
cop	ho	són	menys.	Però	no	es	
pot	perdre	de	vista	 el	 fet	 que	
es	produeix	un	intercanvi	des-
igual.	Els	que	viatgen	 són	els	
europeus,	els	nord-americans	i	
els	japonesos.	Mentrestant,	els	
països	que	reben	aquest	turisme	
experimenten	una	 transforma-
ció	que,	en	gran	mesura,	resulta	
summament	destructiva.
No	em	 refereixo	únicament	 a	
quelcom	tan	evident	com	és	la	
degradació	de	 l’entorn	natural	
i	del	medi	ambient.	La	cultura	
i	els	valors	de	la	població	local	
es	ressenten	molt	amb	la	invasió	
turística	provocada	per	alguna	
multinacional	del	 sector.	Així	
com	l’explotació	turística	d’una	
platja	acostuma	a	acabar	en	una	
horrible	aglomeració	de	ciment	
i	 formigó,	 l’explotació	d’una	
comunitat	humana	singular	pels	
seus	costums	com	a	objecte	de	
consum	turístic	acaba	per	arra-
sar	 la	 identitat	de	 l’esmentada	
comunitat.	Així,	per	exemple,	
el	 turisme	acaba	per	convertir	
en	prostitutes	potencials	 totes	

ces.	 Per	 poc	 que	 et	 deixis	
portar,	et	 trobes	en	un	terrible	
rusc	 d’apartaments,	 anant	 al	
parc	d’atraccions	de	la	colònia	
d’estiueig,	a	la	sala	de	jocs	del	
complex	turístic,	etc.
I	 és	 que	 venen	 somnis	 quan,	
en	 realitat,	 t’ofereixen	 coses	
encara	més	 rutinàries	 i	 anodi-
nes	 de	 les	 que	 t’envolten	 tot	
l’any.	Per	tant,	has	de	tenir	cura	
a	l’hora	de	planificar	les	teves	
vacances,	i	en	primer	lloc	pre-
guntar-te	què	vols	 fer	 amb	el	
teu	temps	lliure:	reposar,	conèi-
xer	una	altra	cultura,	visitar	un	
lloc	o	una	trentena,	etc.
A	 partir	 d’aquí,	 has	 d’inten-
tar	informar-te	bé	de	com	pots	
fer-ho.	Hi	ha	algunes	revistes	i	
llibreries	especialitzades,	 així	
com	 internet,	on	pots	 investi-
gar.	També	hi	ha	clubs	de	viat-
ges	i	coses	semblants	que	no	et	
volen	prendre	el	pèl.
I	una	vegada	sàpigues	que	vols	
i	les	coses	que	pots	tenir	al	teu	
abast,	fes	comptes	i	tria	l’opció	
que	s’adapti	més	als	teus	desit-
jos	i	la	teva	butxaca.	Perdoneu-
me	si	no	sóc	molt	més	concret:	
hi	ha	tants	gustos	i	tantes	pos-
sibilitats	que	seria	pràcticament	
impossible	donar	unes	orienta-
cions	més	precises	en	aquestes	
quatre	ratlles.

les	 joves	quan	es	 tracta	d’una	
societat	 subdesenvolupada	 i	
miserable.
El	 capitalisme	 així	 ha	 sabut	
treure	profit	del	temps	de	lleure	
conquerit	 pels	 treballadors,	
mitjançant	grans	 lluites	en	 les	
quals	 s’ha	vessat	molta	 sang,	
que	han	passat	de	les	jornades	
de	 feina	de	18	hores	diàries	a	
les	40	hores	setmanals	d’avui.	
Aquest	 temps	 lliure	ha	donat	
lloc	a	un	dels	mercats	més	ren-
dible.	 I	 dels	 menys	 escrupo-
losos.	El	menys	 important	 és	
posar	 a	 disposició	 de	 la	 gent	
una	sèrie	de	béns	i	serveis	per	
al	 seu	descans	o	per	a	 la	 seva	
activitat.	 El	 més	 important	
és	 intentar	 treure	diners	de	 la	
forma	que	sigui	i	amb	el	major	
benefici	possible.
Un	exemple	clar	el	tenim	en	la	
informació	que	s’ofereix.	Una	
informació	 tendenciosa	 i	 inte-
ressada.	Una	informació	que	no	
es	dirigeix	a	allò	que	t’interessa	
a	tu,	sinó	a	allò	que	interessa	a	
l’empresa	turística.	No	t’adre-
cen	 cap	 als	 comerços	millors	
o	més	econòmics,	sinó	als	que	
tenen	contractada	una	 comis-
sió	 amb	 l’agència	 de	 viatges	
o	l’hotel.
Un	 altre	 exemple	 és	 cap	 on	
t’empenyen	durant	 les	vacan-
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Salut

Trastorns del comportament 
alimentari (TCA)

Amb	 aquest	 diagnòstic	 trobem	
aquelles	 persones	 que	 patei-
xen	alteracions	en	 les	conductes	
ingestives	que	 repercuteixen	en	
els	aspectes	socials,	psicològics	 i	
biològics	del	propi	pacient.
Actualment	s’accepta	l’existència	
de	3	tipus	de	TCA:	anorèxia	ner-
viosa,	bulímia	nerviosa	i	trastorns	
del	comportament	alimentari	no	
especificats (el	trastorn	que	pateix	
el	malalt	no	és	100%	anorèxia	ni	
100%	bulímia).
El	grup	de	risc	són	noies	de	12	a	24	
anys,	però	aquest	trastorn	pot	apa-
rèixer	a	qualsevol	edat	i	els	nois	no	
estan	exempts	de	risc.	Actualment	
la	xifra	de	nois	afectats	d’aquesta	
malaltia	va	en	augment.
Fins	 fa	poc	era	un	 trastorn	molt	
freqüent	de	classes	 socials	altes	
i	mitjanes,	però	 ja	 trobem	perso-
nes	afectades	de	 totes	 les	classes	
socials.

Punts d’alerta per a 
l’anorèxia nerviosa
1- Pèrdua de pes igual o supe-
rior al 15% del pes ideal:	sol	ser	
causat	per	una	ingesta	restrictiva.
2- Por intensa al pes, que és en 
realitat una fòbia:	 involuntària,	
irracional,	desproporcionada,	que	
se	sol	 incrementar	a	mesura	que	
es	perd	més	pes.
3- Alteració de la percepció de 
la imatge corporal:	tot	i	que	el/la	
pacient	està	prim/a	es	veu	gras/sa;	
no	hi	ha	cap	alteració	visual,	sinó	
que	 ell/a	 veu	 el	 que	 s’imagina.	
Aquesta	alteració	també	augmenta	
a	mesura	que	perd	pes.	La	persona	
rebutja	el	seu	cos,	associat	a	una	
falta	d’autoestima.	 I	el	pitjor	de	
tot,	el	pacient	no	se	n’adona	que	
està	malalt.
4- Amenorrea	 (3 mesos sense 
menstruació).
Hi	ha	dos	tipus	d’anorèxia	nervi-
osa:	 la	restrictiva, en	 la	qual	el	
malalt	no	menja	 i	 a	més	moltes	
vegades	fa	un	exercici	 intens	per	
aprimar-se	més,	 i	 la purgativa o 

amb afartaments (bulímica), en	
la	qual	el	malalt	vomita,	es	 laxa,	
pren	pastilles	per	aprimar-se...

Punts d’alerta per a la 
bulímia nerviosa
1- Ingesta compulsiva d’ali-
ments, amb	sensació	de	pèrdua	
de	control	de	la	situació.
2-	 El	pacient	intenta	contrarestar	
això	amb	vòmits freqüents des-
prés dels afartaments, utilitza 
laxants, ènemes o es castiga sense 
menjar.
3- Aquests episodis es produei-
xen 2 cops per setmana durant 
aproximadament 3 mesos.
4- Alteració de la percepció d’un 
mateix.
Hi	ha	dos	 tipus	de	bulímia	ner-
viosa:	 la purgativa,	que	utilitza	
conductes	compensatòries	a	base	
de	laxants,	vòmits,	ènemes...		i	és	
la	més	freqüent;	i	la	no purgativa,	
que	la	compensació	es	fa	amb	acti-
vitat	física	intensa.

La causa
Si	es	busca	una	única	causa,	ens	
enganyaríem.	 És	 un	 problema	
multifactorial	que	si	coincideixen	
en	una	persona	al	mateix	 temps,	
determinen	l’aparició	del	trastorn,	
en	destaquen	els	següents:
1- Factors genètics:	hi	ha	perso-
nes	que	 tenen	una	predisposició	
intrínseca,	 el	 fet	 de	 ser	 dona,	 o	
estar	en	la	pubertat...
2- Factors socioculturals:	 els	
més	freqüents	i	els	més	importants.	
La	societat	actual	està	massa	enca-
minada	en	el	culte	al	cos	perfecte,	
al	anhel	d’ésser	prim,	i	això,	asso-
ciat	 a	una	 societat	 amb	 falta	de	
personalitat,	fa	que	sigui	més	fàcil	
caure	en	aquest	tipus	de	malalties.	
També	 influeixen	 les	 famílies	
desestructurades,	amb	problemes	
i	amb	falta	de	comunicació	entre	
ells.
3- Característiques de perso-
nalitat:	 les	 persones	 amb	 poca	
autoestima	i	amb	un	caràcter	per-
feccionista	hi	 estan	predisposa-
des.

Tractament, objectius
El	 tractament	haurà	de	 tenir	pre-
sents	els	diferents	aspectes	biolò-
gics	i	psicològics	que	influeixen	en	
l’origen	i	el	manteniment	d’aquest	
trastorn.	Els	objectius	 i	 les	prio-
ritats	 del	 tractament	 dependran	
de	 l’etapa	 en	 què	 es	 trobi	 el/la	
pacient.	En	una	primera	etapa,	els	
objectius a curt termini	consisti-
ran	fonamentalment	a	corregir	les	
alteracions	biològiques	que	poden	
posar	en	risc	 la	vida	del	pacient,	
incrementar	 el	 pes	 i	millorar	 la	
nutrició,	normalitzar	 la	 ingestió	
de	menjar	i	interrompre	conductes	
purgatives.	
Els	objectius a mig termini	ja	se	
centren	plenament	en	l’abordatge	
d’aspectes	 psicològics	 (autoi-
matge,	autoestima,	habilitats	soci-
als,	cognicions	anormals	respecte	
a	 l’alimentació	 i	a	 la	 imatge	cor-
poral,	problemes	en	 les	relacions	
familiars,	característiques	de	per-
sonalitat,	 etc.),	que	poden	haver	
intervingut	 en	 l’inici	 i	manteni-
ment	del	trastorn.	A	més,	s’ha	de	
continuar	o	iniciar	el	tractament	de	
les	alteracions	psicopatològiques,	
així	com	mantenir	l’increment	de	
pes,	la	millora	de	la	conducta	ali-
mentària	i	de	les	conductes	purgati-
ves.	Si	s’aconsegueix	avançar	en	la	
millora	psicològica,	es	passa	pro-
gressivament	a	una	última	etapa,	
amb	uns	objectius a llarg termini,	
que	seran	la	consolidació	i	el	man-
teniment	dels	progressos	biològics	
i	psicològics,	l’evolució	normal	del	
pacient	adolescent,	i	la	integració	
social,	així	com	la	gradual	respon-
sabilització	del	pacient	respecte	al	
seu	cos	i	 la	seva	alimentació.	No	
es	podrà	arribar	a	considerar	que	
el	trastorn	està	realment	solucionat	
si	no	s’aconsegueix	que	mantingui	
una	alimentació	adequada	sense	
necessitar	del	control	estricte	per	
part	de	la	família	o	del	terapeuta.	
En	aquesta	etapa,	el	seguiment	ha	
de	ser	llarg	(com	a	mínim	un	any)	
per	 assegurar	 que	 els	 canvis	 es	
mantenen	i	no	hi	ha	retrocés.
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El carrer Molí de Salt
NúRIA MASIP PERPIñÀ

El	meu	carrer	és	molt	bonic,
Molí	de	Salt	s’anomena,

fa	anys	que	hi	estem	instal·lats
i	puc	dir	que	val	la	pena.

Sembla	ser	que	aquest	carrer
molts	anys	enrere	desembocava	

en	un	vell	molí	del	poble	de	Salt,
on	amb	mules	el	blat	es	traginava.

El	pas	del	temps	va	anar	esborrant
el	traç	que	l’antic	camí	caracteritzava,

quedant	reduït	en	un	curt	caminoi
on	la	gent	de	Vilablareix	hi	passejava.

Potser	la	casa	més	antiga		
sigui	l’anomenada	Can	Xacó,
ella	hi	haurà	vist	força	canvis

en	aquest	carrer	tan	bufó.

El	poble	ha	anat	prosperant,
de	soca-rel	s’ha	estructurat	la	vila,

i	l’antic	carrer	Molí	de	Salt
fins	al	carrer	Camós	ja	ens	arriba.

Cases	ben	estructurades,
jardins	farcits	de	perfumades	flors,	

gent	eixerida,	ferma,	sana,
en	fi,	un	carrer	com	n’hi	ha	pocs.

La	transformació	ha	sigut	sublim,
hi	brolla	una	fragància	saludable,
tot	el	veïnat	n’estem	orgullosos
perquè	és	un	carrer	admirable.		

Val	a	dir	que	carrers,	jardins	i	places,
de	l’acollidor	poble	de	Vilablareix,

llueixen	tan	nets	i	empolainats	
que	dóna	gust	sortir-hi	a	passeig.

M’han	convidat	els	nois	de	la	ràdio	
per	parlar	del	meu	estimat	carrer,
i	vull	dir	que	em	sento	orgullosa

d’haver-lo	honorat	sobre	aquest	paper.	
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Programa

Festa de Sant Menna 2005

Dissabte 12 de novembre de 2005

A 2/4 de 6 de la tarda: Animació infantil amb Jordi Tonnietti, al 

pavelló poliesportiu

A continuació: Castanyada popular, a l’aparcament del pavelló 

poliesportiu

A les 8 de la tarda: Concert amb l’Orquestra de Cambra de 

l’Empordà, a la sala polivalent del pavelló poliesportiu

Diumenge 13 de novembre de 2005

A 2/4 de 12 del matí: Ofici solemne amb acompanyament de la 

cobla Cervianenca, a l’església parroquial

A continuació: Tres sardanes a càrrec de la cobla Cervianenca, en 

el Pedró. Hi haurà aperitiu per als  assistents

A les 6 de la tarda: Ball amb el conjunt Kirtana, al pavelló polies-

portiu

Nota: Tots els actes són gratuïts.

Organitza: Ajuntament de Vilablareix i JAV.


