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Serveis
TelËfons díinterËs

Ajuntament (Oficines Municipals) 972-40 50 01
Fax Oficines Municipals 972-23 87 64
Correu electrònic Ajuntament@vilab lareix.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

972- 20 20 78

01 86
Mossos d’Esquadra 088
Bombers
PRODAISA (Servei 24 hores)

085

Horari Bus LÌnia 5- TMG

 Pl. Germans Sàbat Correus Pl. Marquè s de Camps Sant Narcís Hospita l de Salt Vilab lareix Aiguaviva

X. Cugat Gran Via Sta . Eug ènia 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 ho ra a partir de 7’21, 7’51, 15’51

... 20’51 ... 12’51 i a les 16’51

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

Sortides:
German s Sàbat 7’00, 7'30,  8'00,... 21'30 7’00, 7’30,... 14’30 10'30 21’30

i a les 15’30 i 21’30
Correus 7’15, 7’35,... 21'35 7’05, 7’37,... 14’35 10'35 i 21’35

i a les 15'35 21’37
Pl. Marquè s de Camps 7’10, 7’40,... 21,40 7’10, 7’40,... 14'40 10’40 i 21’40

i a les 16’40 i 21’40
Hospita l de Salt 7’27, 7'57,... 21’57 7’27, 7’57,... 21'57

Arribada a Vilablare ix 7’30, 8’00,... 22'00 7’30, 8'00,... 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 divendr es,de 9 del mat í a 2 de la tarda .
Dimarts, de 4 a 8 de la ta rda.

Serveis tècnics
Arquitect e Superior: Marta Soler,  de dilluns a dijous.
Recollida d’escombraries
Dilluns, dimarts, dijous i dissabtes .

Recollida de trastos vells
Primer dimarts de cad a mes (cal trucar a l’Ajuntamen t).

Horaris del consultori mËdic

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 prè via: Tel.972 40 55 33) (cita prèvia: Tel.972 40 55 33)

 Pediatr ia - 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. Mique l Quesad a (dimar ts i dijous) - Dr. C. Lópe z (dilluns dimecres i divendr es)-ATS. Carme Jimenez . Cita prèvia, 972 40
55 33 / 972 24 37 37.
Pediatria: Dra. C. Roure - Infermer a Sra. Nuñez . Cita prèvia, 972 40 55 33 / 972 24 37 37.
Pediatria altres pobles de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS): Fornells, dillun s, dimecresi divendr esde 8’30 a 11h. Bescanó, diàriame ntde 11’45 a 14h.
Urgències: Dimar ts, dimecre s i dijous, de 9 a 13’30h: Con sultori Fornells (Tel. 972 47 68 02). Resta d’hores: Con sultori 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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a nostra revista "La Torratxa" arriba al seu
número 26, i ja tornem a encarar les festes de
Nadal, unes dates que no deixen indiferent a
ningú, sigui o no creient.

Hi ha l'expressió popular que diu "per Nadal
cada ovella al seu corral", per indicar que el
Nadal s'ha de passar en família. 

Efectivament, aquests són dies en què tots, si
podem, els passem amb les persones més
properes, més estimades. Al voltant d'una
taula ben parada, s'hi fan unes llargues
sobretaules i sovint portem a la conversa
temps passats, els més grans ens fan memò-
ria d'aquells éssers estimats que ens han dei-
xat i els més menuts juguen i gaudeixen de la
companyia dels pares, avis, oncles i cosins.
És evident que aquesta és una manera molt
nostra de celebrar les festes nadalenques; els
dies més curts de l'any i unes temperatures
baixes hi acompanyen.

Arribades aquestes dates, sovint ens agrada
fer un petit balanç del que ha estat l'any que
deixem enrere; en aquesta ocasió jo voldria
recordar unes dates que són una mica més
llunyanes i, d'aquesta manera, apel·lar a la
memòria històrica.

Enguany s'han complert 60 anys d'aquell 7 de
maig de 1945, dia de l'alliberament del camp
de concentració de Mathausen, un camp d'ex-
termini on hi deixaren la vida més de 105.000
ésser humans, entre els quals hi havia més de
2.000 catalans, dels quals 155 eren de les
comarques gironines i entre ells dos veïns de
Vilablareix.

ENRIC VILERT  ALCALDE

L
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PLENS
Sessió extraordinària

del 21 de juliol de 2005
S'acorda per unanimitat:

- Donar suport a l'Estatut d'Autonomia de

Catalunya aprovat pel Ple del Parlament de

Catalunya en sessió de 30 de setembre de 2005

com a proposició de llei orgànica a trametre a les

Corts generals per a la seva tramitació.

- Aprovar el projecte d'urbanització que conté la

documentació completa de les obres bàsiques

d'urbanització del Pla Parcial del sector de sòl

urbanitzable "El Perelló" i "Can Pere Màrtir".

- Aprovar el mapa de capacitat  acústica del

municipi de Vilablareix.

- Aprovar el conveni urbanístic entre

l'Ajuntament de Vilablareix i Landscape Vertix

SL sobre segregació i cessió anticipada de ter-

renys destinats a equipaments municipals

inclosos en el Pla Parcial del sector de sòl urban-

itzable "El Perelló" i "Can Pere Màrtir".

- Aprovar inicialment els estatuts i les bases d'ac-

tuació de la Junta de compensació del Pla Parcial

del sector de sòl urbanitzable "El Perelló" i "Can

Pere Màrtir".

Sessió ordinària del 
8 de novembre de 2005

S'aprova per unanimitat:

- La moció per tal que el lloc web i les adreces de

correu de l'Ajuntament de Vilablareix adoptin el

domini "cat".
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Informació
municipal

Editorial
vé de la pàgina anterior.

Resum dels plens 
i juntes de govern

local celebrats
entre juliol i

novembre de 2005

El passat 20 de novembre es varen complir 30 anys de
la mort del dictador Franco, aquell que es va alçar con-
tra el Govern democràticament elegit pel poble ara farà
70 anys i que, amb la força de les armes, va segar la
joventut de milers de persones, va perseguir les nostres
institucions, la nostra cultura i fins i tot la nostra llengua
i que ens va tenir quaranta llargs anys orfes de llibertat.
Recordem també els 10 anys de la dramàtica guerra de
Bòsnia. Insistir en la vergonya que va ser aquella guerra
per a la comunitat internacional, no ens ha de fer obli-
dar els drames personals, les vivències i les tragèdies
que tota guerra comporta.

Lamentablement no hem seguit aquella consigna tan
bonica que deia: "doneu una oportunitat a la pau". En
aquests 10 anys d'altres guerres, drames i conflictes
han ocupat un espai permanent a les nostres retines.
Afganistan, Iraq, Sierra Leone, Txetxènia, en són clars
exemples.

Una data que no podem passar per alt, i aquesta sí que
és recent, és la del passat 30 de setembre, en què el
Parlament de Catalunya va aprovar per una àmplia
majoria el text del que ha de ser el nou Estatut de
Catalunya, actualment en tràmit a Madrid, que ens ha de
permetre gaudir de més autogovern i d'un millor
finançament, i que els catalans hem d'exigir que no es
retalli a les Corts espanyoles.

Així, doncs, aquestes festes s'han de convertir en un
bon moment per reflexionar sobre aquest passat tan
recent, perquè fets com aquells no es tornin a produir
mai més. De la mateixa manera que reivindiquem la
llibertat d'expressió, cal fer-nos forts també en el dret
que tenim a escoltar, a rebre informacions diverses i
fins i tot antagòniques, per poder formar-nos una opi-
nió pròpia.

Fetes aquestes consideracions, i mirant el futur amb
confiança, en nom propi i de tot l'Equip de govern, vull
desitjar a tots els veïns i veïnes del municipi que tin-
gueu unes bones festes de Nadal i que el nou any 2006
ens porti il·lusió, molts èxits i moments de felicitat. 

Bones Festes!



JUNTES DE
GOVERN LOCAL

Sessió del
4 d'octubre de 2005

S'acorda:

- Aprovar el Pla de servei de menjador escolar al

CEIP Madrenc per al curs 2005-2006.

- Acceptar la subvenció de 12.000 €, concedida

per l'Àrea de Cultura de la Diputació de Girona,

destinada a equipaments culturals municipals.

- Acceptar la subvenció de 1.522,80 €, atorgada

per l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de

Girona, destinada al foment de l'energia solar en

equipaments municipals.

- Aprovar la 1a i la 2a certificació de l'obra

"Construcció d'una llar d'infants", per import de

36.548,21 € i 7.999,45 €, respectivament, a

favor de l'entitat mercantil Obres i

Canalitzacions Lloret SA (Obycall).

- Aprovar el pressupost i adjudicar a l'entitat

mercantil Prodaisa els treballs d'obra civil i sub-

ministrament de dos ramals de canonada de

sanejament al carrer Montnegre, per un import

de 3.744,48 € (IVA inclòs).

Sessió del
18 d'octubre de 2005

S'acorda:

- Aprovar la relació de factures i despeses que

sumen la quantitat de 23.278,33 €.

- Aprovar la 1a certificació de l'obra "Construcció

d'una nau destinada a magatzem municipal i local

de joventut", per import de 84.167,51 €, a favor de

l'entitat mercantil Àrids Vilanna SL.

- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Vilablareix

a la prova pilot "Ciutats Digitals".

- Acceptar la subvenció de 4.600 €, concedida per

la Diputació de Girona, en concepte de suport al

Pla Local de Joventut 2005 (Projecte: "Fem xarxa

des del punt de trobada").

- Aprovar el pressupost de 19.237,43 € (IVAinclòs)

presentat per l'entitat mercantil Àrids Vilanna SL

per a la urbanització exterior de la nau destinada a

magatzem municipal i local de joventut.

Sessió del
8 de novembre de 2005

S'acorda:

- Aprovar el conveni entre el Departa-ment

d'Educació de la Generalitat de Ca-talunya i

l'Ajuntament de Vilabla-reix pel qual es formalitza

el compromís de crea-ció de places per a infants de

0 a 3 anys en llars de titularitat municipal.

- Acceptar les següents subvencions concedides

per la Diputació de Girona: una de l'Àrea de Noves

Tecnologies de 3.000 € i una altra de Presidència

de 6.000 €.

- Acceptar la subvenció de 7.725 €, atorgada pel

Consell Comarcal de Gironès, destinada al projecte

de senyalització comarcal.

- Aprovar la 3a certificació de l'obra "Construcció

d'una llar d'infants", per import de 69.088,06 €, a

favor de l'entitat Obres i Canalitzacions Lloret SA

(Obycall).

- Acceptar la subvenció de 2.459'91 €, concedida

pel Servei Català de la Salut, per a la construcció,

l'ampliació, el remodelatge i l'equipament de

consultoris locals de titularitat  municipal.

Sessió del 
15 de novembre de 2005

S'acorda:

- Aprovar la relació de factures i despeses. 

- Aprovar la memòria valorada de les obres de

reforma i adequació d'una part de Can Ballí, casal

de gent gran i centre polivalent i sol·licitar una sub-

venció per a aquest projecte al Departament de

Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

- Aprovar la 2a certificació de l'obra "Construcció

d'una nau destinada a magatzem municipal i local

de joventut", per import de 113.192,46 €, a favor

de l'entitat mercantil Àrids Vilanna SL.

- Aprovar el contracte de manteniment de la

xarxa sense fils (WiFi) del municipi amb l'entitat

mercantil Corporació Megatel SL.

5

Informació municipal

Resum dels plens i juntes de govern local 
celebrats entre juliol i novembre de 2005
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Informació municipal

Estat de les obres del magatzem Municipal,
a finals de novembre.

Obres de restauració de La Torratxa

Estat de les obres de la llar d'infants Municipal,
a finals de novembre.



A
ct

u
a

li
ta

t

7

Actualitat

L’Eva, que ens posava al dia amb un caire partic-

ular de les coses que ens envolten, ja fa un parell

de mesos que ha passat de ser una de les conduc-

tores del programa a ser oient i escoltar-lo des del

Regne Unit. Tot i això, el cordó no s’ha trencat, ja

que xerrem amb ella mitjançant connexió telefòni-

ca cada primer dilluns de mes.

Per altra banda, des de fa uns quants dilluns, ens

posem al dia pel que fa a cinema, ja que un nou

col·laborador, l’Isaac Garcia, ens porta comentaris

relacionats amb el món del setè art.

També comptem amb la participació d’en Rafel,

que sempre treu punxa a les coses que passen en el

seu espai l’Art de la Paraula; en Dídac, que ens

posa al dia en el camp de l’esport, tant local com

general; en Jaume, que de tant en tant porta a l’es-

tudi algun personatge del poble per compartir

expe-riències i vivències amb l’audiència; i la Fina

Estevez, que cada dilluns ens fa venir salivera amb

un programa sobre cuina on comenta plats que fan

que el menjar sigui un dels plaers diaris que tenim

els humans.

És precisament aquesta última la que en aquest

número de “La Torratxa” comença a fer una

pinzellada en versió escrita de la secció que con-

dueix cada dilluns en el programa “Micro de nit”. 

Micro de nit
EQUIP DEL PROGRAMA

Salut al plat
M’agradaria donar-vos uns consells que podrien
servir per ajudar a prevenir els constipats de
l’hivern, que són tan empipadors.
Quins aliments no podem descuidar quan fem la
compra? Pastanagues, espinacs, peix blau, carn
vermella, ous, tomàquets, fruits secs, iogurts i
molts més. Tots aquest aliments són importants,
pensem que la prevenció comença al carro de la
compra. Primer de tot hem de saber que les pro-
teïnes són els rajols del nostre cos, però s’han de
prendre repartides al llarg de la setmana i ben
combinades: carn, peix, ous, llegums, formatges.
En segon lloc, hem de prendre vitamines, però
només les justes, i que trobarem en les verdures
i els cítrics. Per amanir, oli d’oliva. De fruits
secs, cal menjar-ne dos o tres cops per setmana.
En tercer lloc, cal destacar que els minerals aju-
den a prevenir els constipats. Minerals com ara
el seleni, que es troba als ous, les verdures de
fulla verda i el peix blau; el potassi, en els plà-
tans i les patates; i el ferro, a la carn vermella i
el rovell d’ou. I per últim, cal cuidar l’intestí; de
manera que s’han de menjar iogurts regular-
ment, perquè reforcen les defenses intestinals.
Per acabar, vull proposar-vos l’elaboració d’un
plat que espero que us agradi:

La recepta
Rap amb iogurt

Ingredients:

8 talls de rap
1 iogurt natural
sal
oli d’oliva
4 cullerades de maionesa
mel
suc de llimona

Preparació:

Fem el rap a la planxa, li afegim sal i el posem en
una plata per anar al forn.
Barregem la maionesa, el iogurt, un pols de sal, la
mel i el suc de llimona; i ho batem tot ben bé fins
a obtenir una salsa. 
Repartim la citada salsa per sobre del rap i el
posem a gratinar al forn.
Només resta servir el rap sobre un llit d’escarola...
I desitjar-vos bon profit.

Cuina
amb la Fina

FINA ESTEVEZ
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Actualitat

Com ha passat els últims anys, el bon
temps no ha acompanyat la celebració de
la Festa de Sant Menna d’enguany i els
actes del diumenge programats a l’exteri-
or (les sardanes i el pica-pica), es van
haver de traslladar a la sala polivalent del
pavelló poliesportiu.
La festa, però, va començar el dissabte
amb l’animació infantil, un espectacle
amb el qual el grup d’en Jordi Tonnietti
va fer saltar i ballar al nombrós públic
que s’hi va apropar.
Una vegada acabada l’actuació d’en
Jordi, les castanyes torrades pel JAV, ja
estaven a punt. Seixanta quilos de cas-
tanyes es van repartir.
Quan passaven deu minuts de les 8 del
vespre va començar a la sala polivalent
del pavelló poliesportiu el concert ofert
per l’Orquestra de Cambra de l’Empor-
dà, sota la direcció d’en Carles Coll. Era
el concert número 1.920 que oferia aque-
sta orquestra i el programa va ser el
següent: “Ària de la Suite número 3”, de
J. Sebastián Bach; “Adaggio i Fuga en
Do menor KV 546”, de W. Amadeus
Mozart; “Obertura en Re major”, de
Josep Duran; “Puigsoliu”, de Josep
Serra; “Polca” de la sarsuela Ensayo de
líos, d’Albert Cotó; “Eròtic Vals”, de J.

Festa de Sant Menna 2005

Tonnietti fent ballar a petits i grans

Blanch i Reynald; la polca “La
Cigarrera”, de Josep Serra; “Què volen
aquesta gent”, de Maria del Mar Bonet,
amb orquestració per a corda de Carles
Coll; la sardana “Lluïsa”, d’Agapit
Torrent; la sardana “Girona m’enamo-
ra”, de Ricard Viladesau; i per acabar
amb un bis de Xavier Montsalvatge.
El diumenge, després de l’ofici celebrat
amb l’acompanyament de la cobla La
Cervianenca, tothom es va traslladar al
pavelló, on la mateixa cobla va tocar tres
sardanes. Es va acabar la matinal amb un
pica-pica.
La festa es va cloure amb el ball de tarda
amenitzat pel conjunt Kirtana, que es va
fer el mateix diumenge al pavelló polies-
portiu. Val a dir que hi va assistir més
gent de fora que del poble de Vilablareix.

Animació infantil amb Jordi Tonnietti
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Actualitat

Tot torrant les
castanyes.

Ball de tarda 
amb el grup 
Kirtana,
que tancà 
els actes de 
Sant Menna

Concert de
l’Orquestra
de Cambra
de l’Empordà

Orquestra
de Cambra
de l’Emporda.
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Enguany arribem a la XXXI edició
del Pessebre Vivent de Vilablareix,
ara no farem un repàs històric dels
inicis prou coneguts de la repre-
sentació, ni comentarem els pocs
mitjans de què disposem per dur-la a
terme, ni tan sols us explicarem cap
anècdota divertida d’aquest consoli-
dat pessebre vivent. El que sí que cal,
però, és recordar a totes les persones
que, any rere any per aquestes dates i
cadascuna segons la seva particular
manera de fer, s’esforcen perquè
aquest nostre pessebre, que és de tots
-els que el fem, els que ens visiten,
tots els que d’una manera o altra hi
col·laboren i fins i tot els que no en
volen saber res-, sigui cada cop més
lluït i, si pot ser, molt més partici-

patiu. Doncs, com molt bé diu la
saviesa popular, l’experiència és un
grau a l’hora de fer les coses, i en el
nostre cas d’experiència, idees, vol-
untat, ganes de treballar i de dedicar-
hi un temps que no tenim, no ens en
manquen pas, ans al contrari.
Aquest any intentarem consolidar i
millorar el màxim possible els qua-
dres que tradicionalment escenifi-
quem. Més que buscar un creixement
desmesurat que més endavant fins i
tot pogués arribar a sobrepassar els
nostres “recursos”, limitats bàsica-
ment per la necessitat de comptar
amb actors-figurants disposats a
dedicar una part del seu temps a
aquesta popular i entranyable repre-
sentació del Pessebre Vivent.

XXXI Pessebre Vivent de Vilablareix
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Tot just s’acaba la tardor, l’estació de les fulles de tonalitats ocres i mar-
rons que han caigut dels arbres, de les tradicionals torrades de cas-
tanyes, dels bolets que no hem trobat..., i ja és a punt de començar
l’hivern, l’estació més freda de l’any amb la qual ens arriben un seguit
de celebracions de caràcter càlid i més aviat familiar, com són el Nadal
i els Reis, unes festes molt entranyables i plenes de tradicions, com la
representació del pessebre vivent, tan bonica i arrelada al nostre poble.

Representació del Pesebre 
Vivent de Vilablareix del 2004



VOLEM APROFITAR L’AVINENTESA PER DEMANAR

DES D’AQUESTES RATLLES LA COL·LABORACIÓ DE

QUALSEVOL PERSONA QUE SENTI CURIOSITAT, ENCARA

QUE SIGUI MÍNIMA, PER CONÈIXER LA REALITAT

D’AQUESTA REPRESENTACIÓ. QUE NO HO DUBTI NI UN

SOL INSTANT MÉS, NOSALTRES EN TOT MOMENT TENIM

ELS BRAÇOS OBERTS DE BAT A BAT I LES MANS ESTESES

PER REBRE QUALSEVOL NOU PARTICIPANT. NO ÉS NEC-
ESSARI ASSAJAR NI S’HA D’APRENDRE CAP GUIÓ NI

TAMPOC CAL FER CAP ESFORÇ FÍSIC, ÚNICAMENT ES

DEMANA LA VOSTRA ASSISTÈNCIA QUAN ES DIS-
TRIBUEIXI EL VESTUARI UN DELS DIUMENGES PRECE-
DENTS AL NADAL I QUE EN EL MOMENT DE FER LA REP-
RESENTACIÓ -LA NIT ABANS DE NADAL I EL DIA DE

SANT ESTEVE A LA TARDA-, OCUPEU EL LLOC QUE

TINGUEU PREASSIGNAT. ÉS UNA COL·LABORACIÓ TAN

SENZILLA I, ALHORA, D’UNA GRAN IMPORTÀNCIA.

A
ct

u
a

li
ta

tActualitat

11

Per altra part, i deixant de banda la repre-
sentació del Pessebre Vivent, també organ-
itzem la cavalcada dels Reis Mags d’Orient,
tasca que duem a terme per encàrrec de Ses
Majestats. Després de disposar durant molts
anys dels mateixos vehicles reials, l’any pas-
sat vàrem gaudir d’uns molt esperats mitjans
de transport nous i més adequats a les neces-
sitats dels Reis Mags d’Orient. Després de
mesos de càlculs, de projectes, de recollir
informació, de discussions, de negociar i
regatejar pressupostos i, el més important, de
molta feina en equip, es va aconseguir fer
realitat un vell i anhelat objectiu, que veiessin
la llum unes noves carrosses amb un aspecte
renovat, força impressionant i espectacular.
Tot i que SS. MM. els Reis Mags d’Orient ens
varen fer arribar la seva felicitació personal per
l’èxit de la cavalcada del 2005, el nostre esper-
it de lluita fa que aquest any intentem organ-
itzar-ne una de molt millor. Els canvis que pre-
parem potser no seran molt lluïts exteriorment
parlant, però no per això deixen de ser impor-
tants, perquè l’objectiu que ens mou a tots ple-
gats és poder oferir a Ses Majestats la rebuda
que es mereixen pel seu estatus i que els nens
i nenes de Vilablareix i d’altres localitats
veïnes que vénen a rebre els Reis Mags
d’Orient al nostre poble, gaudeixin el màxim
possible de la nit més màgica de l’any.
Per acabar, cal anunciar-vos el recorregut que
tenen previst fer Ses Majestats en arribar a
Vilablareix i que ens ha estat comunicat per
l’emissari reial. La comitiva reial arribarà al
poble pel camí del Mas Creus resseguint-lo
fins a travessar el pont del riu Marroc, passant
davant del  pavelló poliesportiu, aleshores
girarà a la dreta pel carrer Marroc, a l’esquer-
ra pel carrer Ponent i un altre cop a l’esquer-
ra pel carrer Molí de Salt, que recorrerà fins a
trobar el carrer Camós per després girar a la
dreta a l’encreuament amb el carrer Perelló,
que resseguirà fins arribar a la plaça Perelló,
on els Reis Mags d’Orient repartiran obseq-
uis a  tota la mainada que els passi a saludar.

Cavalcada 2006

Cavalcada del 2005 de Ses Majestats
els Reis Mags d’Orient

Escena del Pessebre Vivent 
de Vilablareix de

l’any  passat
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Aquest primer trimestre, i aprof-
itant que enguany se celebra a
tot el món el bicentenari del
naixement d’Hans Christian
Andersen, la Biblioteca mu-
nicipal de Vilablareix i el
CEIP Madrenc hem iniciat
una activitat conjunta per
retre-li homenatge.
Els nens d’Educació Infantil -de
P3, P4 i P5- han visitat la Biblio-
teca, on l’Esther, responsable d’aquest
equipament cultural, ha narrat contes
d’aquest meravellós escriptor:
“L’aneguet lleig” a P3, “El soldadet de
plom” a P4 i “La princesa i el pèsol” a
P5. Els nens també han pogut conèixer
altres contes del mateix autor i han après

una mica més de la vida i
l’obra d’aquest gran escrip-
tor.
Ha estat una activitat enriq-

uidora, els infants han estat
absolutament participatius,

mostrant-se il·lusionats en l’ac-
tivitat de “mirar i escoltar contes”. 

Estem convençuts que propostes d’aque-
st tipus ajudaran a millorar el coneixe-
ment de la biblioteca del nostre municipi
i el seu funcionament. És també una
manera d’ajudar els nostres infants a
adquirir gust per la lectura i a aprendre a
tenir cura dels llibres.    

Revista de Vilablareix Any VI -Desembre 2005-

Bicentenari del naixement
d’H.C. Andersen 

a la Biblioteca de Vilablareix
MARIONA VENTURA I ESTHER MORENO

Visita a la biblioteca dels alumnes d'educació infantil P5.

“La vida de cada home és

un conte de fades escrit

per la mà de Déu" 
H.C. Andersen 
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Biografia
(Odense 1805-Copenhague 1875)

Hans Christian Andersen va néixer el 2
d’abril de 1805 a la ciutat d’Odense
(Dina-marca). Va ser un nen molt
emotiu que patia tota classe de pors.
L’any 1816, a la mort del seu pare, va
començar a treballar com a aprenent
d’un sastre i després en una fàbrica de
tabac. Als 14 anys va marxar cap a
Copenhague i va treballar al teatre fins
que Jonas Collin, director teatral i
membre influent del govern, el va aju-
dar perquè comencés a estudiar.
Vivia a casa del director de l’escola, que
sovint s’enfadava amb ell a causa del
seu hipersensible i feble caràcter. Més
tard, també gràcies a Collin, va entrar a
la Universitat de Copenhague, on va
acabar la seva formació.
A partir del 1831 va viatjar molt per
Europa (tota la seva vida va ser un viat-
ger apassionat) i una visita a Alemanya
va inspirar el primer dels seus relats de
viatges. Més endavant en va fer sobre
Suècia, Espanya, Itàlia, Portugal,
l’Orient Mitjà...
No obstant, la fama d’Andersen es basa
en els seus contes de fades i en les
històries escrites entre el 1835 i el 1872.
En els primers contes que va publicar
explicava històries que havia sentit de
petit, però gradualment va començar a
crear les seves pròpies. L’any 1835,
Andersen publica el primer fascicle
dels contes narrats per a nens (amb
obres com “La sireneta”, “La petita
venedora de fòsfors”, “L’aneguet lleig”,
“La reina de les neus”, etc.).
Durant tota la seva vida, Andersen va
escriure 164 contes, que han estat edi-
tats en 145 idiomes. També va escriure
relats de viatges, peces de teatre,
poemes i novel·les. Va morir a casa seva
a Rolighed, el 4 d’agost de 1875.
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RELACIÓ DELS CONTES
MÉS CONEGUTS D’ANDERSEN

L’aneguet lleig, El castell dels elfs, Cignes salvatges, Ditona, Els esclops

de la sort, La guardiola, El ninot de neu, La papallona, La pedra foguera,

La princesa i el pèsol, La reina de les neus, Riquet del plomall, El

rossinyol, Les sabatilles vermelles, La sireneta, El soldadet de plom, El

vailet trapella, La venedora de llumins, El vestit nou de l’emperador. 

ELS LLIBRES D’ANDERSEN
QUE PODEU TROBAR A LA BIBLIOTECA

-L’aneguet lleig
-La sireneta
-La sirenita/Pulgarcita (castellà)
-El traje nuevo del emperador/El patito feo (castellà)
-La princesa i el pèsol
-El soldadet de plom
-A l’habitació dels nens
-Els promesos
-Hans el tanoca
-El ninot de neu
-Els millors contes d’H.C. Andersen
-H.C. Andersen cuentos (castellà)

Visita a la biblioteca
dels alumnes d'educació infantil P4.

Visita a la biblioteca
dels alumnes d'educació infantil P3.



A
ct

u
a

li
ta

tActualitat

Revista de Vilablareix Any VI -Desembre 2005-

Maria Ventura,
un any de pubilla 

de les comarques 
gironines

La Maria Ventura i Simon,

pubilla de Vilablareix 2003,

va ésser elegida pubilla 

de les comarques gironines 

el 17 de setembre de 2004, 

a Roses.  A “La Torratxa”

ens explica l’experiència 

viscuda durant aquest temps.

“Per primera vegada una pubilla de
Vilablareix es presentava a l’elecció de la
pubilla de Catalunya que organitza cada
any el Foment de Tradicions Catalanes.
Després de les diferents proves que vam
passar les representants de diferents
pobles de Catalunya, vaig sortir elegida
dama d’honor i pubilla de les comarques
gironines.
Per mi ha resultat una gran experiència,
he conegut nous pobles de Catalunya i
també he viatjat a Andorra, Mallorca i
Madrid.
Ha sigut un any amb molts bons records i
també de moltes obligacions, he fet un
gran nombre de coneixences i entre el
grup que formàvem amb la pubilla i
l’hereu de Catalunya i les pubilles i
hereus de les comarques tarragonines,
lleidatanes i gironines va sorgir una gran
relació d’amistat. 
Durant aquest temps aprens a comportar-
te i a parlar davant del públic, ja que
moltes vegades hem hagut de parlar
davant d’auditoris a vegades amb una
assistència molt nombrosa.

Maria Ventura, pubilla de les comarques 
gironines,  amb motiu de la Festa Major del
Cercle Català de Madrid (organitzada cada 
any per una Diputació de Catalunya, enguany,
la de girona)

Sopar de Gala i de comiat a Sitges
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Les principals activitats organitzades
pel Foment de Tradicions Catalanes a
les quals he assistit són:
El 5 de desembre de 2004 vam fer un
viatge cultural a Mallorca. Entre d’altres
indrets, vàrem visitar el Castell de
Bellver, la Seu del Consell de Mallorca,
la Catedral de Palma, Valldemosa i les
Coves del Drac.
El passat 16 de març, amb motiu del 25è
aniversari del Foment de Tradicions
Catalanes, vam ser rebuts pel conseller en
Cap de la  Generalitat de Catalunya,
Josep Bargalló. Al finalitzar l’acte vàrem
saludar el president de la Generalitat,
Pasqual Maragall, i el ministre de
Defensa, José Bono, que es trobava en
visita oficial a Catalunya.
El 3 d’abril de 2005 es va celebrar a
Montserrat la Trobada nacional del pubil-
latge, també amb motiu del 25è aniversari
del Foment. Vam assistir als diferents
actes programats, visitàrem totes les
instal·lacions del monestir i vam ésser
rebuts pel Pare Abat, Josep Maria Soler.
Els dies 16 i 17 del mateix mes d’abril vaig
anar a Madrid per participar a la Festa
Major del Cercle Català, on també es feia
l’elecció de la pubilla. A la celebració hi va
assistir l’alcalde de Vilablareix, Enric
Vilert, com a representant de la Diputació
de Girona, entitat que enguany era l’encar-
regada d’organitzar aquesta festa que cada
any organitza una diputació diferent.

Al llarg de l’any també he anar a moltes
festes i eleccions de pubilles de diferents
pobles de Catalunya. 
La cloenda de l’any del pubillatge es va
portar a terme a Sitges el cap de setmana
dels dies 17 i 18 de setembre de 2005. El
dissabte a la nit, a l’Hotel Melià Gran
Sitges, va haver-hi el sopar de gala, un
àpat on la gent que hi assisteix es muda
moltíssim. Ens vàrem intercanviar regals
entre les pubilles i els hereus i cadascun
de nosaltres va fer el parlament de comi-
at, explicant com li havia anat l’any. Ens
varen regalar una caixa de sis ampolles
de cava que anaven etiquetades amb la
foto dels hereus i pubilles i molts altres
regals en el decurs d’aquest acte que va
ser el del nostre comiat definitiu.
L’endemà, diumenge, era el dia de les
noves pubilles i hereus. Hi va haver una
cercavila pels carrers de Sitges i es varen
nomenar la nova pubilla i l’hereu de
Catalunya, les dames d’honor i els
fadrins. Cada pubilla, quan sortia, donava
la banda a la noia que prenia el relleu a la
seva comarca. La festa va acabar amb un
dinar de gala.

Com podeu veure, ha sigut un any molt
complet. A totes les noies i nois de
Vilablareix us aconsello que intenteu
aconseguir-ho”.

Visita al Palau de la Generalitat

El Pare Alet, saludant a la Maria, el dia 
de la visita al Monestir de Montserrat.
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El tercer cap de setmana del mes de
setembre passat, es va celebrar a Sitges
l’elecció de la pubilla i l’hereu de
Catalunya del 2005, al qual vaig assistir
com a pubilla de Vilablareix 2004. En
aquest certamen celebrat a Sitges ens
vam trobar les pubilles i hereus de tot
Catalunya, les Illes Balears i dels Cercles
Catalans de Madrid i Andalusia.
Tots els participants havien de portar un
present que representés el seu poble i, en
el meu cas, els vilablaretencs van decidir
que lliurés un trofeu amb una rèplica de
la Torratxa.
després de donar-nos la benvinguda, el
dissabte 18 de setembre, al matí, totes les
pubilles i els hereus aspirants al títol vam
haver de fer un exàmen escrit sobre
temes de cultura general de Catalunya i,
a continuació, cadascun de nosaltres va
haver de passar per una entrevista perso-
nal amb el jurat. En aquestes entrevistes,
que es van allargar fins al vespre, ens
preguntaven coses sobre el nostre poble,
les nostres aficions, els nostres estudis...
A la nit hi va haver el sopar de gala, on
tothom anava molt ben arreglat, i el par-

lament de les pubilles i hereus que s’aco-
miadaven després d’un any d’ostentar
aquestes distincions.
El diumenge va començar amb una rua
pels carrers de Sitges. Tot seguit, es va
dur a terme la proclamació de l’Anna
Seija, de Seva, i en Ramon Comerma, de
Navàs, com com a la pubilla i l’hereu de
Catalunya del 2005 i, ja per finalitzar, hi
va haver un dinar popular de cloenda.

Revista de Vilablareix Any VI -Desembre 2005-
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La Meritxell Masó, junt amb pubilles i hereus, a l’edició d'enguany de l'elecció d'hereu
i de pubilla de Catalunya, a Sitges.

L’elecció de la pubilla i l’hereu
de Catalunya, a Sitges

MERITXELL MASÓ

La Meritxell, a punt pel sopar de Gala.
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El divendres 7 d’octubre de 2005 es va fer a
Vilablareix la classe magistral del curset de
cuina per a solters organitzat per la revista
“veujove”. L’assistència de públic no va ser
molt nombrosa, però fou una experiència molt
intensa i enriquidora per a tots els presents.
Per fer una mica de “salivera”, començarem
per explicar-vos el menú que es va presentar
a Can Ballí en el citat curset:

1r plat

Amanida de formatge de cabra
i fruits secs

2n plat

Empanada de carn i ceba
Empanada de pernil dolç i formatge

Postres

Lioneses (profiteroles) de nata
amb xocolata calenta

Cal destacar que tant els dos plats com les
postres es varen acompanyar amb cava.
La classe pròpiament dita va començar amb
l’explicació de com es feien cadascun dels
plats, que va consistir en una detallada
exposició oral combinada amb una
demostració pràctica. 
A continuació, els “alumnes” van poder
posar en pràctica els coneixements adquir-
its en el curset. I, finalment, tots junts vam

degustar els plats preparats en un exquisit
sopar, que va ser l’acte de cloenda del curs.
Per a tots aquells que per qualsevol motiu no
van poder venir -sigui per falta de temps, per
algun imprevist o, simplement, perquè els
feia vergonya assistir-hi- tenim bones notí-
cies: properament organitzarem un nou
curset de cuina.
Esperem comptar amb la vostra assistència,
tant si sou solters com si no ho sou, i a més
us animem a fer-nos arribar propostes de
nous plats per incloure’ls en el menú
d’aquest futur curset.

17
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Curset de cuina per solters
VEUJOVE

La Marta, presidenta de la revista
“veujove”, impartint la classe magis-
tral del curset de cuina.
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Esports

Tennis Taula Vilablareix

Els passats dies 30 d’octubre i 1 de
novembre el Club Tennis Taula
Vilablareix va participar en el torneig
zonal, que és un campionat molt impor-
tant perquè els 10 primers classificats
passen a jugar el torneig estatal.
Catalunya està integrada dins la zona est
junt amb l’Aragó, les Illes Balears i la
Comunitat Valenciana.
El CTT Vilablareix va aconseguir uns
resultats brillants, va classificar 4
jugadors (tres pels resultats obtinguts al
zonal i un altre per ocupar una de les sis
primeres places del rànquing espanyol). 
En la categoria dels més petits (ben-
jamins) els jugadors Nil Basora i Albert
Romero van quedar 4t i 5è, respectiva-
ment, ja que van realitzar un gran
torneig. El primer dels dos jugadors
esmentats podria haver aconseguit l’ac-
cés a la final si no s’hagués trobat amb el
futur campió en la semifinal. Després, en
el partit disputat per intentar pujar al ter-
cer lloc del podi, va caure davant d’un
jugador balear per un ajustat 3-2. El
segon va perdre als quarts de final contra

el seu company d’equip, en Nil, però
després va aconseguir un meritori cinquè
lloc. A la primera fase en Nil i l’Albert
van quedar 1r i 2n de grup, respectiva-
ment. Recordem que a la Mireia Badosa
no li va fer falta disputar el zonal, ja que
és la primera del rànquing espanyol.
En la categoria dels alevins el jugador
Ferran Cano va quedar 2n de grup i va
accedir a vuitens; va disputar un partit
que va perdre per 3-0. Finalment va
quedar 10è després d’enfrontar-se en
un gran partit amb el jugador de
l’Hospitalet Guillem Solà, encontre
que també va perdre però per un resul-
tat molt més ajustat de 3-2. L’altre
jugador del nostre club, en Guillem
Soy, no va tenir gaire sort en el sorteig
de la primera fase i, tot i mantenir
esperances fins a l’últim moment, no
es va poder classificar al quedar 3r de
grup. En el partit de la segona fase en
què es disputava l’11è lloc, va acabar
perdent amb en Miquel Ramos (La
Passió) per 3-2, tot i haver arribat a
guanyar per 2-1 i 10-8.

En la categoria infantil els
jugadors Àlex Flores i Franc
Pi tampoc no van tenir gens
de sort en el sorteig (al
primer li va tocar jugar amb
el futur campió, Marc
Caymel). Tot i això, en
Franc podria haver aconse-
guit classificar-se, ja que
dominava per 2-1 el partit
per la segona plaça que va
acabar perdent per 3-2. Tot i
haver de jugar contra el
futur campió, l’Àlex va
aconseguir un meritori 3r
lloc del seu grup.
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Categoria: Benjamí masculí - Grup: 2

Jugadors:
Montero, Luis (Aragó); Romero, Albert (Catalunya); Martínez,
Aitor (Illes Balears); Ramos, Yordi-Jason (Catalunya); Pérez
Roveda, Javier (Illes Balears).

Classificació provisional PJ PG PP Punts
Ramos, Yordi-Jason 4 4 0 8
Romero, Albert 4 3 1 7
Montero, Luis 4 2 2 6
Martínez, Aitor 4 1 3 5
Pérez Roveda, Javier 4 0 4 4

Categoria: Benjamí masculí - Grup: 3

Jugadors:
Crespi, Guillem (Illes Balears); Tió, Lluís (Catalunya); Ruiz,
Enrique (Aragó); Bibiloni, Joan (Illes Balears); Basora, Nil
(Catalunya).

Classificació provisional PJ PG PP Punts
Basora, Nil 4 4 0 8
Ruiz, Enrique 4 3 1 7
Tió, Lluís 4 2 2 6
Crespi, Guillem 4 1 3 5
Bibiloni, Joan 4 0 4 4

Categoria: Aleví masculí - Grup: 1

Jugadors:
Prados, Antoni (Catalunya); Saenz, Bernat (Catalunya); Cano,
Ferran (Catalunya); Infante, Aaron (Catalunya); Peñalver, Marc
(Catalunya).

Classificació provisional PJ PG PP Punts
Prados, Antoni 4 4 0 8
Cano, Ferran 4 3 1 7
Infante, Aaron 4 2 2 6
Saenz, Bernat 4 1 3 5
Peñalver, Marc 4 0 4 4

Categoria: Aleví masculí - Grup: 2

Jugadors:
Peral, Xavier (Catalunya); Flynn, Gerard (Catalunya); Carulla, Lluís
(Illes Balears); Ramírez, Francesc (Catalunya); Baiget, Gerard
(Catalunya); Soy, Guillem (Catalunya).

Classificació provisional PJ PG PP Punts
Peral, Xavier 5 5 0 10
Carulla, Lluís 5 4 1 9
Soy, Guillem 5 3 2 8
Flynn, Gerard 5 2 3 7
Baiget, Gerard 5 1 4 6
Ramírez, Francesc 5 0 5 5

Categoria: Infantil masculí - Grup: 3

Jugadors:
Montero, Fernando (Aragó); Garcia, Aitor (Illes Balears); Ardiaca,
Jordi (Catalunya); Pi, Franc (Catalunya); Tormo, Carles
(Catalunya).

Classificació provisional PJ PG PP Punts
Montero, Fernando 4 4 0 8
Garcia, Aitor 4 3 1 7
Pi, Franc 4 2 2 6
Tormo, Carles 4 1 3 5
Ardiaca, Jordi 4 0 4 4

Categoria: Infantil masculí - Grup: 6

Jugadors:
Caymel, Marc (València); Borbón, Alfonso (Aragó); Crespi, Bernat
(Illes Balears); Flores, Àlex (Catalunya); Torres, Adrià (Catalunya).

Classificació provisional PJ PG PP Punts
Caymel, Marc 4 4 0 8
Borbón, Alfonso 4 3 1 7
Flores, Àlex 4 2 2 6
Crespi, Bernat 4 1 3 5
Torres, Adrià 4 0 4 4

Esports

Quadres del torneig de classificació 
per als campionats d’Espanya 2005-2006
(amb participació de jugadors del CTT Vilablareix)

Categoria: Benjamí masculí - Llocs: del 3r al 6è 

Resultats del partit pel 3r i 4t lloc: Schrot, Niclas 3 - Basora, Nil 2
Resultats del partit pel 5è i 6è lloc: Romero, Albert 3 - Ruiz, Enrique 2

Categoria: Aleví masculí - Llocs: 9è i 10è

Resultats del partit pel 9è i 10è lloc: Solà, Guillem 3 - Cano, Ferran 2



El Club Bàsquet Vilablareix organitza

una nova edició de la Quina de Nadal,

que enguany consistirà en tres sessions

que es portaran a terme al pavelló

poliesportiu del poble els diumenges

dies 18 i 25 de desembre de 2005 i 1 de

gener de 2006. 

Com cada any, l’horari d’aquestes ses-

sions serà de 6 de la tarda a 9 del

vespre, i es regalaran paneres, lots de

petits electrodomèstics, televisions, etc.

A diferència d’altres anys, s’aprofitarà

l’aire condicionat de la sala polivalent

de Vilablareix per tal que els assistents

a la Quina no passin gens de fred men-

tre gaudeixen d’una de les activitats

més típiques de Nadal.

Entre les activitats que també tenim pre-

vist organitzar durant les festes nadalen-

ques d’enguany, destaquem el Campus

de Nadal, que es desenvoluparà al pavel-

ló poliesportiu del poble els matins dels

dies 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2005

i el 2, 3, 4 i 5 de gener de 2006.

D’altra banda, cal comentar que represen-

tants del nostre club van participar en la

Festa de l’Esport Català 2005 que fa unes

setmanes va organitzar el diari esportiu “El

Mundo Deportivo”. Cada any, l’organ-

ització convida a la citada festa totes les enti-

tats esportives catalanes que han aconseguit

pujar de categoria, i en el nostre cas en

teníem dos: un ascens a la 2a Catalana mas-

culina i un ascens a la 2a Catalana femenina.
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La Quina
de Nadal 

i altres activitats 
del C.B. Vilablareix

DANI BARTOMEU



Quant a la temporada esportiva 2005-2006,

assenyalem que ja han començat totes les com-

peticions en què participen els sis equips del nos-

tre club.

De moment ens podem sentir especialment

orgullosos dels equips escolars, ja que un total

de 26 nens formen part de les plantilles dels

equips benjamí i infantil que disputen les seves

respectives lligues. En concret, els benjamins

acaben de començar la primera fase de la lliga

del Consell Comarcal i juguen contra els

equips de les escoles Migdia, Annexa, Vila-

gran, la Salle Palamós i

Col·legi Verd. Per la seva

part, els infantils (Finques

Òscar Vilablareix) disputen

també la primera fase, però

en aquest cas de la lliga de

la Federació Catalana de

Basquetbol, un campionat

en què lluiten per classi-

ficar-se entre els dos pri-

mers llocs del grup.

Per acabar, només em resta

recordar-vos que per obtenir

qualsevol informació que

necessiteu sobre el C.B.

Vilablareix, per formalitzar

la vostra inscripció... 

Podeu trucar al telèfon

660 17 47 66 (Dani) o bé

passar pel pavelló polies-

portiu de Vilablareix els

dilluns, dimecres i diven-

dres de 6 a 2/4 de 8 del

vespre.

Classificació infantils

C.B. Sant Gregori
Partits jugats Victòries Derrotes Punts

5 5 0 10

Finques Òscar Vilablareix
Partits jugats Victòries Derrotes Punts

6 4 2 10

C.E. Caldes
Partits jugats Victòries Derrotes Punts

5 4 1 9

C.C.E. Montessori Palau
Partits jugats Victòries Derrotes Punts

6 1 5 7

C.B. Blanes “B”
Partits jugats Victòries Derrotes Punts

6 0 6 5
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Sagrament de la Confirmació
El proppassat dia 16 d’octubre, diumenge,
el nostre bisbe Carles Soler va procedir a
administrar el Signe del Do de l’Esperit
Sant a 8 joves de Vilablareix i Montfullà,
en una missa solemne, a les 12 del migdia.
El temple parroquial de Sant Pere, de
Montfullà, que és on tingué lloc la cer-
imònia, s’omplí de gom a gom: pares,
padrins i familiars dels confirmands; feli-
gresos de les dues poblacions i bons amics
que acompanyaren els 8 joves. També el
dia fou esplendorós, malgrat que tota la
setmana havia plogut a bastament. El Cor
Parroquial de Sant Jaume, de Salt, magis-
tralment conduït per la Salomé Jorrillo i
en Josep M. Abad, a l’orgue, solem-
nitzaren la celebració executant els cants

litúrgics amb una unció i perfecció nota-
bles. El bisbe oficià la cerimònia acompa-
nyat de Mn. Xavier Xutglà i del Rector.
Com bé diu el ritual de Confirmació, els
batejats fan un nou pas en el camí de la
iniciació cristiana amb aquest sagrament,
pel qual reben l’efusió de l’Esperit Sant
que va ser enviat pel Senyor el dia de
Pentecosta. Amb aquesta donació de
l’Esperit els fidels es configuren més
perfectament a Crist i són enfortits per
donar testimoni d’Ell en vista a edificar
el seu Cos, que és l’Església, en la fe i en
la caritat. El caràcter, o signe del Senyor,
els queda imprès de tal manera que aque-
st sagrament mai no podrà ser repetit.
Els joves que reberen l’esmentat sagrament
de la Confirmació són: Pau Pujol i Riuró,
Josep M. Obiols i Serra i Sergi Obiols i
Serra, de Vilablareix; i Anna Busom i
Auguet, Joan Batchellí i Font, Josep
Batchellí i Font, Andreu Sala i Robert i
Ignasi Sala i Robert, de Montfullà.
La Parròquia corresponent obsequià els
confirmats amb una “foto” emmarcada
de cadascun en el precís moment de
rebre el sagrament de mans del bisbe, i
una de general per als seus pares. 
Aprofitem l’avinentesa per recordar als
joves que desitgin confirmar-se en anys
venidors, que s’han de posar en contacte
amb el mossèn per començar a planificar
la catequesi preparatòria.

Festa de Sant Menna
Si bé el sant, pròpiament, és l’11 de
novembre, sempre que aquest s’escau en
dia feiner ho celebrem el diumenge
següent, que enguany fou el 13. Pel que
fa a aquesta ressenya, hem de constatar
la celebració de l’Ofici solemne, a 2/4 de
12 del matí, a l’església parroquial. Tot i

MN. JOSEP RAMÍREZ I CARLES - RECTOR DE VILABLAREIX

Tot recordant...

Joves de Vilablareix i Montfullà
que van rebre la confirmació 

al temple parroquial 
de Sant Pere,
a Montfullà.

A l’ombra del campanar
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que plovia, el temple acollí un bon nom-
bre de fidels i devots del nostre patró. La
cerimònia fou solemnitzada per la cobla
Cervianenca, amb els cants litúrgics cor-
responents i d’altres apropiats per a la
celebració. Estava previst, i així s’havia
anunciat, que, acabat l’ofici, l’esmentada
cobla tocaria  tres sardanes al Pedró; però
com ja s’ha indicat, plovia i això va
impedir aquesta tocada i ballada allà
mateix, cosa per la qual els responsables
de la festa, amb molt bon criteri,
decidiren traslladar aquest acte al pavel-
ló d’esports.
Pel que fa a Sant Menna, ja hem
assenyalat en altres cròniques i d’acord
amb les dades que posseïm, escasses per
cert, o almenys no tan generoses com
desitjaríem, trets de la seva vida i la seva
“passió” o martiri; avui ens plau afegir-hi
quelcom més en relació amb el culte que
va rebre després de mort. En efecte, un
cop martiritzat, els seus botxins intentaren
cremar les seves despulles, però no ho
pogueren aconseguir. Aleshores els
creients agafaren el seu cos, el col·locaren
al cim d’un camell i es van dirigir al desert
occidental (ens trobem a Egipte). En un
punt donat el camell s’aturà i ningú no el
va poder fer avançar per més que ho
intentaren; per això interpretaren com un
senyal diví aquesta circumstància. Van
enterrar el cos del sant allà mateix, prop
d’un pou, però amb el pas del temps es
perdé la notícia d’aquest fet i el lloc on
reposaven les relíquies caigué en l’oblit.
La tradició diu que, anys més tard, mentre
un pastor guiava el seu ramat per aquell
indret, atapeït de desnivells i irregulari-
tats, un xai rodolà rostes avall, va quedar
malferit i mentre el pastor s’esforçava per
aixecar-lo, notà que les nafres de l’animal
s’havien curat i cuità a explicar-ho als
seus companys i veïns, de manera que la
nova s’estengué ràpidament per tota la
rodalia i en poc temps molts malalts acud-

iren a aquell lloc i es curaren de les seves
xacres, fossin quines fossin, simplement
ajaient-se a terra; ningú no coneixia el
motiu d’aquells guariments meravellosos.
Un bon dia, sempre segons l’esmentada
tradició, la filla del rei Zinon agafà la
sarna i també hi acudí, seguint les indica-
cions dels consellers del seu pare, i va
quedar inexplicablement curada. A la nit
se li aparegué el sant i li indicà que les
seves despulles estaven enterrades allà
mateix. La noia, l’endemà, explicà la visió
i com sant Menna l’havia assabentada que
el seu cos reposava sota aquella terra, el
rei Zinon n’ordenà immediatament l’ex-
humació i que es procedís a erigir-li una
capella i un monestir, el qual fou centre de
pelegrinatges durant molts anys; però
aquest lloc sagrat hagué de suportar, a
través dels temps, moltes adversitats fins a
quedar totalment destruït. Fou més enda-
vant que el vell monestir de sant Menna
“ressuscità”  de les seves ruïnes i rebé,
com abans, la veneració dels seus innom-
brables devots, de la qual encara n’és
objecte, sobretot a l’Orient i en alguna de
les parròquies del nostre país, com ara la
de Sentmenat (que és qui ens ha propor-
cionat les anteriors referències) i la nostra
estimada vila. 

Tot preparant...
Cicle de Nadal i Reis
Representacions del Pessebre Vivent,
tradicional Concert de Sant Esteve a l’es-
glésia parroquial, Cavalcada de Reis... i
solemnes celebracions litúrgiques en
cada una de les festivitats que tindrem el
goig de celebrar: Missa del Gall, Ofici de
Nadal, Cap d’Any  i  Epifania del
Senyor. Però de tot això ja se’ns n’infor-
marà puntualment, com cada any; de
moment només ho avancem per fer boca,
com es diu popularment.

A l’ombra del campanar



La Josefa Batlle va néixer
el 13 de novembre de
1915 a Can Talleda, una
casa de pagès de Sant
Martí de Llémena on
feien de masovers els
seus pares, l’Andreu i la
Carme, que van tenir 7
fills, tot i que ni l’un ni
l’altra van viure massa
anys.
“Vaig perdre la mare als
14 anys i el pare també va
morir força jove, a l’edat
de 45 anys”, es lamenta
la Josefa, que de petita va
compaginar l’escola amb
les feines del mas. “A
Sant Martí primer vaig
estudiar amb un mestre i
després amb el capellà,
però com que no ensen-
yaven gaire res també
vaig anar un parell d’hi-
verns a l’escola de Rupit,
on vivia una meva tieta”,
relata la Josefa, que a més
d’ajudar la mare en les
feines de casa també
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Entrevista

Josefa Batlle i Julià
RAMÓN PONSATÍ

La Josefa Batlle i Julià no és filla de Vilablareix, però ha
viscut al nostre municipi 36 dels seus 90 anys acabats de
fer, atès que en aquests moments ja en fa 23 que resideix
en un habitatge de la carretera de Santa Coloma i abans
se n’havia passat 13 més, de 1969 a 1982, al mas Moner,
situat darrere de l’església parroquial. Amb anterioritat
havia viscut 27 anys al seu poble natal, Sant Martí de
Llémena, i 27 més a Sant Climent d’Amer, el poble del
seu home, en Narcís Peracaula i Saló, amb qui va casar-
se el 1942. El matrimoni, que sempre va fer de pagès, va
tenir tres fills -un noi i dues noies-, que li van donar qua-
tre néts i actualment la Josefa, que va enviudar l’any
1992, ja té tres besnéts.

La Josefa Batlle (a l’esquerra) en una fotografia d’estudi que
es va fer junt amb la seva amiga Antònia quan tenia 17 anys.



donava un cop de mà al
pare cavant, segant les
herbes dels marges, enge-
gant el bestiar, fent-li el
menjar, etc. “Sempre vam
tenir bestiar -vaques,
bous, vedells, porcs,
cabres i aviram-, tant a
Can Talleda com a Can
Trias, una altra masia de
Sant Martí de Llémena
on, coincidint amb la mor
de la mare, vam anar a
viure perquè tenia més
terra que la primera”,
assenyala.
Dels anys de la guerra
civil, la Josefa explica
que “només un dels meus
germans va anar al front,
però va desertar i es va
amagar al bosc amb els
altres germans, que quan
era de nit anaven fins al
Quintar a buscar el men-
jar que els hi havíem pre-
parat nosaltres i que els
hi portàvem dins d’un
cove”.
La primavera de 1942 la
Josefa es va casar amb
Narcís Peracaula, un jove
de Sant Climent d’Amer
a qui coneixia des que
ambdós eren petits i amb
qui va festejar un parell
d’anys abans de contraure
matrimoni a l’església del
poble del seu home.
“Feia molt temps que ens
coneixíem perquè, tot i
ser de pobles diferents, la

seva casa era força a
prop de la meva”,
comenta la Josefa, que
subratlla que mentre fes-
teja amb en Narcís i fins i
tot abans “anàvem a
ballar a les festes majors
de tots els pobles de la
contrada: Sant Martí de
Llémena, les Serres, Pla
de Sant Joan, Sant
Climent d’Amer, Grano-
llers de Rocacorba, Sant
Esteve de Llémena...”.
Al casar-se, la Josefa va
anar a viure amb el seu

marit i els seus sogres a
Cal Sastre de Peu de
Roca, un mas de Sant
Climent on el matrimoni,
que va continuar dedi-
cant-se a les feines del
camp i a la cria de ve-
dells, va passar-s’hi 27
anys i hi va tenir els seus
tres fills: en Joaquim, la
Maria i la Rosa.
“L’any 1969 vam deixar
Sant Climent d’Amer per
venir a Vilablareix, on
ens instal·làrem al mas
Moner, que està situat
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En Narcís i la Josefa quan van casar-se durant la
primavera de l’any 1942.



darrere de l’església del
poble i on vam viure fins
al 1982”, refereix aques-
ta àvia nonagenària, que
assenyala que aquests 13
anys van continuar dedi-
cant-se a treballar la terra
i a tenir cura del bestiar.
“Menàvem unes 30 ves-
sanes de terra on, a més
dels llegums i hortalisses
característics de l’hort,

fèiem blat de moro, blat,
civada, ordi i altres cere-
als i farratges per al bes-
tiar, perquè també teníem
vaques dedicades a la
cria de vedells per a la
seva posterior venda”.
L’any 1982, la Josefa i en
Narcís, que es va morir el
1992 a l’edat de 81 anys,
van canviar el mas Moner
per la casa de la carretera

de Santa Coloma on ella
continua residint actual-
ment amb el seu fill i la
seva jove, la Júlia Sidera,
que li van donar un nét,
en Carles, que actualment
resideix a Celrà, i una
néta, la Isabel, que també
viu a Vilablareix i que
l’ha feta besàvia dos
cops, ara fa 3 anys de
l’Arnau i tot just fa 3
mesos de l’Aida. L’altra
besnéta és l’Alba, que té
2 anys i és filla de la
Carme, la noia que va
tenir la filla gran de la
Josefa, la Maria, i que viu
a Amer amb el seu marit,
l’Àngel Casas. Per la seva
part, la seva filla petita, la
Rosa, viu a Bonmatí amb
el seu home, en Francesc
Noguer, amb qui va tenir
un fill, en Xavier.
“Amb l’Aida hi passo
força hores cada dia, ja
que els seus pares, quan
treballen, la deixen a
casa amb els avis, que en
gaudeixen més del que
van poder fer dels seus
fills quan eren petits”,
manifesta la Josefa, que
també veu molt sovint el
seu besnét gran, l’Arnau,
i amb una menor freqüèn-
cia a la seva segona bes-
néta, l’Alba.
La Josefa, que ja no va ni
a passejar ni a la llar d’a-
vis del poble com feia
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Els tres fills de la Josefa i en Narcís -en Joaquim, la Maria i
la Rosa- quan la família vivia al mas de Sant Climent d’Amer,
Cal Sastre de Peu de Roca.



abans, perquè últimament
gairebé no surt de casa
seva, espera amb il·lusió
l’arribada de les diades
nadalenques. “Seran les
primeres festes que cele-
brarem a casa tots ple-
gats en què hi participarà
l’Aida, que encara no
havia nascut el darrer
cop que es va reunir tota
la família el passat mes
de maig, amb motiu de la
Festa Major de Vilabla-
reix”, diu la Josefa, que
destaca que antigament
també s’aplegaven tots a
casa seva quan feien la
matança del porc un
parell de cops a l’any.

Després d’assegurar que
al seu home li agradava
viatjar i anar d’excursió,
aquesta vilablaretenca
nonagenària comenta que
“vam voltar molt poc, de
fet només vam anar una
vegada a Lurdes i una
altra a València, i no tant
pel fet que a mi no m’a-
gradés, sinó per la nostra
feina, ja que quan tens
bestiar no pots marxar,
encara que només sigui
per donar-li el menjar”.
Finalment, i referint-se a
les seves aficions, afirma
que li agrada llegir el
diari, mirar algun progra-
ma de televisió -“abans

del canvi dels personat-
ges protagonistes i del
lloc on passa la sèrie,
seguia “El cor de la ciu-
tat” a TV3, però ara ja
no ho faig”- i sobretot
fer punt de creu, una tèc-
nica que va aprendre i a
la qual es va afeccionar
arran d’un treball que
haver de fer el seu nét
Carles quan anava a
l’escola. “Tots els qua-
dres de diferents mo-tius
que hi ha penjats a les
parets del menjador i
d’altres habitacions de
la casa els he fet jo amb
punt de creu”, destaca
amb satisfacció.
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El matrimoni en una festa familiar celebrada a principis de la dècada dels setanta del segle passat.
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Tots, grans i petits, tenim una necessitat natural de relacionar-
nos, de conèixer, en definitiva, de comunicar-nos. L’escola,
com a conjunt integrador, també  vol potenciar i millorar
aquesta necessitat.

Escola

Catalunya Nord
Catalunya Sud  

EQUIP EDUCATIU DEL CEIP MADRENC

Aquest curs, al CEIP Madrenc de Vilablareix se
li ha obert la porta a una nova forma de relació.
Un grup de mestres de la Catalunya Nord
tenien el desig que els seus alumnes, els quals
reben un ensenyament bilingüe, establissin
relacions amb nens i nenes de la seva edat en
una realitat lingüística com la de casa nostra.
Nosaltres vam veure la possibilitat d’enriquir-
nos de la mateixa manera que ells, així doncs, a
partir del setembre s’ha iniciat un intercanvi
d’experiències amb els alumnes de les escoles
Torcatis i Langevin del poble d’Illa de Tet.
Els alumnes d’Educació Infantil i de Cicle
Inicial són els protagonistes d’aquest intercanvi.
Ja hem realitzat el primer contacte, hem rebut
les seves cartes i nosaltres els hem enviat les
nostres. Ens hem presentat, hem explicat d’on

som, qui som, què ens agrada fer i com cele-
brem la festa de la castanyada a l’escola.
Les primeres vivències que hem compartit amb
els nostres alumnes han estat, entre d’altres,
descobrir noms de nens i de nenes que no
havíem sentit mai i comprovar que les coses
que fem ambdues escoles no són tan diferents,
com per exemple el fet d’anar a buscar bolets,
aprendre cançons iguals, la recepta per fer una
macedònia, etc.

Estem convençudes que aquesta experiència
serà gratificant i enriquidora per a tots i que ens
ajudarà a conèixer coses més enllà del nostre
entorn immediat. L’intercanvi acabarà el mes
de maig de 2006 amb la visita que els nostres
amics d’Illa de Tet faran al nostre poble.

La classe de P3 del CEIP Madrenc
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Escola

La classe de P4 del CEIP Madrenc

La classe de P5 del CEIP Madrenc
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Escola

La classe de Primer del CEIP Madrenc

La classe de Segon del CEIP Madrenc
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Escola

La classe de Tercer del CEIP Madrenc

La classe de Quart del CEIP Madrenc
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Escola

La classe de Cinquè del CEIP Madrenc

La classe de Sisè del CEIP Madrenc
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Cada any el volum de residus municipals
augmenta. Els canvis en el model de vida
dels darrers anys, els hàbits de compra
(envasos d’un sol ús, substitució dels
envasos de vidre per plàstic, aparició de
productes perillosos, productes amb excés
d’envasos...), l’increment del ritme de
vida, una oferta de productes insos-
tenibles i la manca de consciència respec-
te el medi ambient agreugen aquesta prob-
lemàtica. Cadascú de nosaltres té una part
de responsabilitat a l’hora de comprar
productes respectuosos amb el medi am-
bient. Tot i així, tota la responsabilitat no
recau en el ciutadà. Els fabricants, els
comerciants i les administracions també
hi juguen un paper important.
La reducció, la reutilització i el reciclatge
són la solució que ens permet resoldre
aquest paradigma. Entenem per reducció
la disminució del consum de productes
insostenibles; per reutilització, donar més
d’un sol ús a un producte; i per reciclatge,
dipositar cada residu al contenidor adequat
per tal que aquest pugui ser transformat en
un nou producte.
La principal solució en la prevenció de
residus és la reducció, ja que evita els
residus en origen i no comporta costos de
reciclatge.
La compra representa una de les maneres
com el ciutadà pot dir la seva en el tema

dels residus. Si evitem la compra de pro-
ductes envasats d’un sol ús o amb embalat-
ges superflus, si escollim productes a granel
en comptes de productes presentats en
safates de porexpan, si escollim productes
en envàs retornable, si usem el cabàs o el
carretó en detriment de les bosses de plàs-
tic, si optem per productes ja reciclats i si
comprem productes en envasos grans i no
en dosis individuals, contribuirem clara-
ment a la reducció de residus.
També trobem productes nocius per al
medi ambient; aquests són els productes
tòxics i perillosos. Són productes tòxics
els de neteja, els de bricolatge, els de
l’automòbil, els aerosols, els fluores-
cents, els plaguicides... Si no podem evi-
tar la seva compra hem de tractar-los cor-
rectament, cal portar-los a la deixalleria.
Aquests productes estan identificats amb
les corresponents etiquetes.
Unes altres etiquetes són les ecoetiquetes.
Aquest distintiu identifica productes
respectuosos amb el medi ambient des de
la seva producció fins al seu reciclatge. Hi
ha diversos tipus d’ecotiquetes, però no
totes estan avalades per tercers. 
Hem de saber que el 50% dels residus que
generem són fàcilment evitables. Si tenim
en compte tots aquests consells realitzarem
una compra responsable i evitarem la gen-
eració innecessària de residus.

Ecologia

La compra responsable:
prevenim els residus!

Agricultura biològica
(avalada per tercers)

Ecoetiqueta avalada per tercers 
(Flor europea i distintiu de garantia de qualitat ambiental)

El logotip 
(punt verd)
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És l’alteració nutricional més freqüent als
països desenvolupats durant la infància i
l’adolescència.
L’obesitat és un increment excessiu del pes
corporal a expenses del teixit adipós i en
menor proporció del teixit muscular i
esquelètic associat a un desequilibri en les
proporcions dels diferents components de
l’organisme.
Aproximadament la meitat dels nens obesos
seran adults obesos si no canvien els seus
hàbits alimentaris.
Per prevenir l’obesitat és indispensable la
participació familiar activa, perquè entre
els 6-9 anys, el nen incorpora definitivament
els costums gastronòmics de la seva família.
La recomanació bàsica és dieta equilibrada
com a hàbit alimentari, recuperar la dieta
mediterrània a base de: vegetals, fruita,
llegums, cereals i peix. 
L’aportació calòrica de la dieta equilibrada
és del 50% en forma d’hidrats de carboni,
30% en greixos i el 20% de proteïnes. 
L’augment de l’activitat física és comple-
ment indispensable de la dieta.

Què vol dir implicació familiar?
Reeducació nutricional: L’agent més impor-
tant en el tractament de l’obesitat durant la
infància i l’adolescència són els pares.
Perquè el nen segueixi una bona alimentació
haurem de modificar els hàbits familiars poc
saludables, hem de donar exemple i recordar
que les bases dietètiques d’una casa comen-
cen en el moment d’anar a comprar els ali-
ments, eliminant  tot allò inadequat: dolços,
greixos, begudes amb gas, llamineries...
Encara que la resta de la família sigui prima.

Consells als pares
• Molt importat és l’esmorzar per mantenir
un bon rendiment escolar i no arribar afamat

a la resta d’àpats, a més, crearà un bon hàbit
de futur. 
• Cal fer cinc àpats al dia.
• Les proteïnes han de ser d’origen vegetal i
animal al 50%.
• S’ha de servir una quantitat moderada de
menjar i en plat petit.
• Cal menjar sempre en el mateix lloc i
assegut (menjador o cuina).
• S’ha de mastegar a poc a poc. Fer una
pausa entre plat i plat.
• No s’han de fer altres activitats durant l’à-
pat: televisió, ràdio, llegir... 
• No repetir cap plat.
• Gaudir del menjar: gust, olor, sabor...
• No portar plates de menjar a la taula, servir
els plats a la cuina. 
• Els aliments “temptació”, fora de la vista.
• S’ha de suprimir la ingesta d’aliments amb
alt contingut energètic: brioixeria, galetes,
caramels, dolços, sucs prefabricats...
• Cal augmentar la ingesta d’aliments amb
baix contingut calòric: verdures i fruites.       
• S’ha de cuinar al forn, bullit o a la planxa.
• No s’han d’utilizar els  aliments que li
agraden al nen com a “premi” o “regal”.
• No s’ha de menjar fora d’hores.

Activitat física 
• Ajudi el seu fill a mantenir-se ocupat
després dels deures escolars: música,
actuació teatral, reunions amb altres
nens...
• La vida social activa facilita la reducció del
pes, ja que el nen està ocupat i no té temps
per pensar en menjar. 
• Cal dedicar de 20 a 30 minuts diaris a fer exer-
cici, com caminar, alhora que limitar el temps
que es dedica a la televisió, l’ordinador... 
• S’han d’aprendre nous esports: natació,
exercicis aeròbics... Cal pactar segons les
possibilitats reals, res complicat.

Salut

L’obessitat a l’edat infantil
EQUIP DEL CONSULTORI D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE VILABLAREIX



Dissabte 24 de desembre de 2005 
A les 11 de la nit: Representació del XXXI Pessebre Vivent. 
Organitza: Gent de Vilablareix
A les 12 de la nit: Missa del Gall, a l’església parroquial
En acabar: Ressopó per a tothom, a l’església parroquial

Diumenge 25 de desembre de 2005
A 2/4 de 12 del matí: Missa de Nadal, a l’església parroquial
A les 6 de la tarda: Quina, a la sala polivalent del pavelló poliesportiu.
Organitza: Secció de Bàsquet de l’A.E. Vilablareix

Dilluns 26 de desembre de 2005
A les 6 de la tarda: Concert de Nadal amb el Cor Maragall, a l’església parroquial
A continuació: Representació del XXXI Pessebre Vivent. 
Organitza: Gent de Vilablareix

Diumenge 1 de gener de 2006
A les 6 de la tarda: Quina, a la sala polivalent del pavelló poliesportiu. 
Organitza: Secció de Bàsquet de l’A.E. Vilablareix 

Dilluns 2 i dimarts 3 de gener de 2006
De 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre: El Patge reial recollirà les cartes per a 

SS. MM. els Reis d’Orient, a Can Gri (plaça Perelló)

Dijous 5 de gener de 2006
A les 7 de la tarda: Passejada de la comitiva i carrosses reials pels carrers del poble
A les 8 de la tarda: Arribada de SS. MM. els Reis d’Orient a la plaça de 

l’Ajuntament

RECORREGUT DE LA CAVALCADA 
Inici al camí de l’església, al pont del riu Marroc, carrer Marroc, carrer Ponent, Carrer Molí de
Salt, carrer Camós, carrer Perelló i arribada a la plaça de l’Ajuntament.

Exposició de christmas
Durant les festes de Nadal, a partir del 23 de desembre i en dies no festius, es podrà visitar
l’exposició de christmas dels alumnes del CEIP Madrenc.

Aplec de Sant Roc Diumenge, 12 de març de 2006

A 2/4 de 12 del matí: Missa a l’ermita de Sant Roc
A les 4 de la tarda: Sardanes  a càrrec de la cobla La Cervianenca
Al llarg del dia: Hi haurà atraccions, parades de productes 

artesans...

NOTA: ES RECOMANA PUJAR-HI A PEU DES DE VILABLAREIX I ELS ALTRES POBLES DE LA RODALIA.

Activitats de Nadal a Vilablareix
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