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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	11'30	a	13'30h	De	12	a	13'30h	 -

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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Programa Festa Major

CONSELL DE REDACCIó

quest nou número de “La Torratxa” serveix de pont entre 

les activitats que s’han celebrat a l’hivern, com són el 

Nadal, el Carnestoltes i l’aplec de Sant Roc, i les de pri-

mavera, amb la Setmana Cultural, la Festa Major i marxa 

popular de Sant Roc.

Moltes de les activitats que se celebren no serien possi-

bles sense la col·laboració desinteressada de diferents 

grups de gent de Vilablareix i altres persones que tenen 

algun lligam amb el poble, però no hi viuen. 

Per això, crec que és lícit fer un reconeixement per la seva 

tasca realitzada i agrair la seva dedicació en la preparació 

de les activitats.

Gràcies a aquests grups de gent, per a molts anònims, que 

han dedicat part del seu temps lliure a pensar, muntar i 

construir, hem pogut gaudir de nous quadres del Pesse-

bre Vivent i noves carrosses per a la Cavalcada de Reis.

Veu Jove ha organitzat de nou el Carnestoltes, esperem 

que tingui continuïtat, com el va tenir, vint anys enrere.

Cal fer menció, també, als directius de l’A.E. Vilablareix, 

atès que sense la seva dedicació no tindríem en el poble 

equips de bàsquet o de tennis taula. Han de treballar dia 

a dia per la competició del cap de setmana. Cal fer front a 

les despeses que representen els arbitratges, fitxes, equi-

paments... Per aquesta raó, la Secció de bàsquet d’aquesta 

entitat organitza durant les festes nadalenques la Quina 

en la qual, a part dels directius, hi van col·laborar pares 

i mares dels jugadors i també els mateixos jugadors i 

jugadores dels equips.

Tots ells necessiten el nostre suport, seria bo i és una 

manera de fer poble, col·laborar en les tasques que rea-

litzen els diferents grups i entitats.

No vull oblidar-me de tots els que fan el programa “Micro 

de Nit”, que cada dilluns podem escoltar a l’emissora 

municipal, ni d’aquells que col·laboren en l’organització 

dels diferents actes de la Setmana Cultural, la Festa Major 

(JAV) i la marxa popular de Sant Roc.

A
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Resum dels plens i juntes de govern local 
celebrats entre desembre de 2005 i febrer de 2006

Informació municipal

Plens
Sessió extraordinària del 
16 de desembre de 2005

S’acorda	per	unanimitat:
-	Aprovar	 inicialment	el	Pressupost	General	de	
la	Corporació	per	a	l’exercici	2006,	que	inclou	el	
Pressupost,	les	Bases	d’execució,	la	plantilla	de	
personal	i	l’oferta	pública	d’ocupació.
-	Aprovar	el	Pla	de	Protecció	Civil	Municipal	de	
Vilablareix,	(PPCM)	que	conté:
	 -	document	bàsic
	 -	manual	d’actuació	bàsic
	 -	manual	per	 a	 actuació	per	 risc	 associat	 al	
transport	(TRANSCAT)
	 -	annexos	generals
	 -	document	d’implantació
-	 Encomanar	 a	 la	 Federació	 de	 Municipis	 de	
Catalunya	els	treballs	d’elaboració	del	pla	especial	
i	el	catàleg	de	masies	i	cases	rurals	del	municipi,	
mitjançant	el	Grup	de	Recerca	de	la	Universitat	
de	Vic	per	al	proper	exercici	2006.

Sessió ordinària del 24 de 
gener de 2006

S’acorda	per	unanimitat:
-	Aprovar	el	conveni	de	delegació	entre	el	Con-
sell	 Comarcal	 del	 gironès	 i	 l’Ajuntament	 de	
Vilablareix	per	 l’exercici	 de	 les	 competències	
municipals	de	contractació,	 execució	 i	direcció	
de	l’obra	titulada	Camins	Comarcals	5a	fase	que	
inclou	el	Camí	dels	Carlins.
-	Aprovar	el	Plec	de	condicions	economicoadmi-
nistratives	 	 i	expedient	de	contractació	per	pro-
cediment	obert	mitjançant	concurs	i	en	expedient	
de	 tramitació	ordinària	del	 servei	de	neteja	de	
diverses	dependències	municipals.
-	Aprovar	definitivament	el	projecte	d’execució	
de	soterrament	línies	132Kv,	SE	Salt	-	SE	Juià	SE	
Salt	1	i	2,	i	SE	La	Roca	-	SE	Salt	entre	suports	T.	
313	i	T.322	(TM	de	Vilablareix),	d’acord	amb	la	

nova	traça	proposada,	que	discorre	pels	Carrers	
“E”	 i	Raset,	 projectats	 en	 la	urbanització	dels	
sectors	urbanístics	de	 “Can	Pere	Màrtir”	 i	 “El	
Perelló”	i	prossegueixen	pels	actuals	carrers	Saset	
i	Falgas,	per	finalitzar	arran	de	l’autopista.

Juntes de govern local
Sessió del 17 de gener de 

2006
S’acorda:
-	Aprovar	 la	 relació	de	 factures	 i	despeses	que	
sumen	la	quantitat	de	111.447,20	€.
-	Aprovar	la	4a	certificació	de	l’obra	“Construcció	
d’una	nau	destinada	a	magatzem	municipal	i	local	
de	joventut”,	per	import	de	100.333,72	€,	a	favor	
de	l’entitat	Àrids	Vilanna	SL.
-	Aprovar	la	5a	certificació	de	l’obra	“Construc-
ció	de	la	llar	d’infants	municipal”,	per	import	de	
62.414,08	€,	a	favor	de	l’entitat	Obres	i	Canalit-
zacions	Lloret	SA	(Obycall).
-	Aprovar	d’una	manera	definitiva	 la	memòria	
valorada	 de	 les	 obres	 de	 reforma	 i	 adequació	
d’una	part	de	Can	Ballí,	 casal	de	 la	gent	gran	 i	
centre	polivalent	de	Vilablareix.

Sessió del 7 de febrer de 
2006

S’acorda:
-	Aprovar	la	6a	certificació	de	l’obra	“Construc-
ció	de	la	llar	d’infants	municipal”,	per	import	de	
86.735,50	€,	a	favor	de	l’entitat	Obres	i	Canalit-
zacions	Lloret	SA	(Obycall).
-	Aprovar	l’actualització	dels	mòduls	i	índex	del	
Col·legi	 d’Arquitectes	 de	 Catalunya,	 exercici	
2006	següents:
	 -	El	mòdul	serà	de	372	€
	 -	Coeficient	d’actualització	(Ca):	1,43	
	 -	Factor	d’actualització	(Fa):	8,62	
	 -	Coeficient	d’actualització	(Ka):	1,17	
-	Aprovar	l’adjudicació	per	contracte	menor	del	
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subministrament	 i	muntatge	d’un	paviment	de	

goma	de	seguretat	a	la	llar	d’infants	“La	Farigola”,	

a	l’entitat	R.	Emcol	Española	SL,	per	import	de	

9.399,71	€	(IVA	inclòs).

Sessió del  21 de febrer de 
2006

S’acorda:

-	Aprovar	 la	 relació	de	 factures	 i	despeses	que	

sumen	la	quantitat	de	65.219,60	€.

-	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	

subvenció	al	Departament	de	Benestar	 i	Famí-

lia	de	 la	Generalitat	de	Catalunya,	per	executar	

aquestes	obres.

-	Aprovar	el	contracte	de	manteniment	WIFI	amb	

l’entitat	Corporació	Megatel	SL.

Sessió del 7 de març de 
2006

S’acorda:
-		Sol·licitar	de	la	Diputació	de	Girona	la	inclusió	
en	les	següents	convocatòries:
	 -	Obtenció	de	cartografia	 topogràfica	digital	
a	escala	1:1000	de	les	àrees		 	 	
urbanes	del	municipi.
	 -	Subvencions	per	a	inversions	i	millores	d’am-
pliació	o	reforma	en		equipaments	esportius.
	 -	 Subvenció	 per	 a	 l’adquisició	 de	 material	
esportiu.
-	Aprovar	 el	 conveni	de	 col·laboració	 entre	 el	
Consell	 Comarcal	 del	 Gironès	 i	 l’Ajuntament	
de	Vilablareix	per	desenvolupar	el	projecte	Xec	
Serve,	exercici	2006.
-	Aprovar	el	pressupost	i	 l’adjudicació	per	con-
tracte	menor	a	l’entitat	Obycall	SA	dels	treballs	de	
protecció	de	l’estructura	metàl·lica	(pilars,	bigues	
i	sostres)	a	la	llar	d’infants	municipal,	per	import	
de	20.663,63	€.

Un servei per conèixer

Servei Comarcal de Català del Gironès
Consorci per a la Normalització Lingüística

Quins serveis us ofereix?
• Revisió de textos breus
• Atenció de consultes lingüístiques
• Informació sobre drets lingüístics
• Informació sobre recursos lingüístics
• Informació sobre cursos de català per a 
adults i altres recursos per aprendre català
• Anàlisi i gestió lingüística
• Plans de normalització lingüística

Qui s’hi pot adreçar?
Qualsevol persona, tant particulars, com 
empreses, entitats, associacions, clubs espor-
tius...

On us heu d’adreçar?
Al Consell Comarcal del Gironès:
Carrer de la Riera de Mus, 1-A  17003 Girona
Tel. 972 31 32 62
Fax: 972 21 35 73
a/e: girones@cpnl.org

Podeu fer les vostres consultes personalment, 
per telèfon, per fax o per correu electrònic.
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Informació municipal

El pressupost de l’Ajuntament per a 
l’exercici del 2006

DAvID MASCORT I SUBIRANAS - REGIDOR D’HISENDA

Un any més, faig ús d’aquesta eina d’informació ciu-
tadana per escriure quatre ratlles sobre el pressupost 
municipal aprovat el mes de desembre per a aquest 
exercici 2006. D’entrada he de dir-vos que, com en 
l’exercici anterior, és un pressupost una mica desvir-
tuat per les aportacions dineràries conveniades amb els 
promotors del Pla Parcial El Perelló-Can Pere Màrtir 
que han de servir per a la construcció d’uns quants 
equipaments municipals i que s’han d’acabar de cobrar 
aquest any.

Si comencem pels ingressos, la primera dada que cal 
destacar és el creixement que continuen tenint el que 
anomenem ingressos corrents, és a dir, els ingressos 
que tenim cada any i que no depenen de si les conjun-
tures polítiques són favorables o no.

Començant pel Capítol I, en el qual recollim els impos-
tos que recapta directament l’Ajuntament, ens trobem 
que aquest capítol creix pràcticament un 8,5% a causa 
de l’augment en l’Impost sobre Béns Immobles (recor-
dem que l’any passat es va dur a terme la revisió cadas-
tral que es va incorporant gradualment al pressupost 
durant 10 anys).

En el Capítol II, que recull únicament l’impost sobre 
obres i construccions, preveiem un augment important 
respecte els anteriors exercicis i això es deu a la previ-
sió que tenen els promotors de demanar ja cap a finals 
de 2006 la llicència per començar a construir algun dels 
blocs d’habitatges plurifamiliars del nou sector.

El Capítol III, que recull les taxes de deixalles, piscina, 
etc., presenta un augment considerable (prop de 83.000 
euros), però que és exclusivament per la presència dels 
ingressos procedents de les quotes dels alumnes del 
nou servei de llar d’infants que hores d’ara ja ha entrat 
en funcionament. Per tant, la resta es manté respecte 
l’any passat, augmenten tan sols alguna de les parti-
des en l’IPC, seguint en la nostra línia d’aconseguir 
augmentar els ingressos intentant augmentar el menys 
possible el que paguem tots els veïns i les veïnes pels 
serveis municipals. 

Pel que fa a les transferències corrents que es reben de 
la resta d’administracions (Capítol IV), també es veuen 
incrementades per l’augment que segueixen tenint els 
fons  que rebem de l’Estat a través del Fons Nacional de 

Cooperació Municipal gràcies a la feina d’actualització 
constant que fem del cens municipal. És important des-
tacar també l’augment que tenim en les subvencions 
corrents (les de cada any) procedents de la Diputació. 
L’altra partida que augmenta de manera important és 
la de les transferències que provenen de la Generalitat, 
d’acord amb la promesa feta en el seu moment pel con-
seller de Governació, Joan Carretero.

El Capítol VII, el que recull les diferents subvencions 
que rebem d’altres administracions i de particulars, 
conté aquest exercici una disminució en les subvenci-
ons respecte l’any passat, ja que el pressupost recollia 
totes les subvencions del PUOiSC de tota la legisla-
tura. Tot i així, cal remarcar que rebrem pràcticament 
200.000 euros de diferents subvencions que ens han 
atorgat. Per altra banda, també recull l’ingrés de dues 
aportacions que provenen del món privat, l’una és la 
darrera que han de fer els promotors del pla parcial per 
construir equipaments municipals i l’altra correspon 
a un conveni que signarem en breu amb Prodaisa -la 
companyia que té la concessió del subministrament 
d’aigua- per dur a terme millores en la xarxa d’aigua 
potable del poble.

En el capítol dels passius financers (préstecs i crèdits 
que demana l’Ajuntament per dur a terme les seves 
inversions) veureu que aquest exercici, tot i dur a terme 
un volum important d’obres, seguim amb la nostra idea 
de no endeutar-nos.

Pel que fa al pressupost de despeses, el primer que s’ob-
serva és que el Capítol I, el de personal, augmenta de 
forma molt important, ja que pràcticament es duplica. 
Això és causat, fonamentalment, per la inclusió en aquest 
exercici del servei de llar d’infants (recordem que la llar 
té una capacitat de 61 places i, per tant, calen 7 educa-
dors/es a jornada completa) i a l’ampliació que tenim 
prevista fer dels serveis tècnics per fer front al volum de 
feina que tenim i, sobretot, que tindrem en breu.

El Capítol II (amb les despeses de llum, telèfon, auto-
bús, Festa Major, servei de recollida de deixalles, etc.) 
experimenta un augment relatiu del 23% que inclou, 
bàsicament, l’augment que es produeix pel fet de 
tenir més instal·lacions en funcionament (neteja de la 
llar d’infants, etc.), la neteja de les lleres del riu que 
l’any passat no vam fer i que costarà uns 22.000 euros 
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(recordem que són de l’ACA i que no en subvenciona 
res) i els diners que hem pressupostat per fer el PALS 
del nostre municipi.

El Capítol de les despeses financeres es veu reduït res-
pecte l’any anterior, ja que si no ens endeutem més i 
anem amortitzant els préstecs que ja tenim, cada vegada 
paguem menys interessos.

En el Capítol IV, el de les transferències corrents, s’hi 
inclou el que paguem al Consell Comarcal pels serveis 
que ens presta, com per exemple la recollida de paper o 
de gossos, la tècnica de joventut que tenim compartida 
o el servei de neteja viària. A més, també és el capítol 
que inclou les diferents subvencions que es donen a les 
associacions del nostre municipi (ordinàries o extraor-
dinàries).

En les inversions reals és on es desvirtua principalment 
aquest pressupost, donada l’entrada dels diners dels 

promotors del pla parcial. Val a dir que per a aquest any 
només hem pressupostat dues grans obres noves que 
seran les fases I i III de la millora de les canonades d’ai-
gua i soterrament de serveis (recordem que ara s’està 
duent a terme la II). La resta de diners que hem pressu-
postat són per complementar alguna de les inversions 
ja fetes i per a millores en la piscina, el pavelló, compra 
d’ordinadors, etc. És evident que una bona part dels 
diners que resten es guarden per als equipaments nous 
que han de venir amb el pla parcial.

La darrera partida, la dels passius financers, segueix 
augmentant perquè amortitzem els préstecs fets en els 
exercicis anteriors.

Com sempre, vull acabar obrint-vos les portes de 
l’Ajuntament per a qualsevol consulta o suggeriment 
que tingueu sobre el pressupost i animar-vos a partici-
par en les decisions sobre el pressupost de l’any vinent 
en les convocatòries que farem després de l’estiu.

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Descripció concepte CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ

CAPÍTOL I.- IMPOSTOS DIRECTES 551.821,13 527.515,68 509.335,49 534.789,11 641.537.68 696.068,35

CAPÍTOL II.- IMPOSTOS INDIRECTES 27.646,56 38.464,27 25.000,00 25.000 53.000.00 70.000,00

CAPÍTOL III.- TAXES I ALTRES 
INGRESSOS

232.303,20 262.528,10 293.114,17 333.583,60 361.694.00 444.680,32

CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS

262.431,94 299.304,03 332.347,59 359.542,53 405.590.00 439.040,00

CAPÍTOL V.- INGRESSOS PATRI-
MONIALS

961,62 396,67 300,00 300,00 3.450 16.000,00

CAPÍTOL VII.- TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL

197.131,97 75.126,51 357.708,45 1.620.000,00 550.375.00 1.773.000,00

CAPÍTOL IX.- PASSIUS FINANCERS 180.303,63 180.303,63 0 120.000,00 0 0

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 1.452.600,04 1.383.638,89 1.517.805,70 2.993.215,24 2.015.646.68 3.438.788,67

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Descripció concepte CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ

CAPÍTOL I.- DESPESES DE PER-
SONAL

261.680,63 268.100,72 321.179,95 417.236,35 381.304,01 756.736,00

CAPÍTOL II.- DESPESES EN BÉNS 
CORRENTS I SERVEIS

419.367,78 444.204,84 670.136,60 710.676,60 652.721,55 803.400,00

CAPÍTOL III.- DEPESES FINANCE-
RES

32.682,98 38.673,83 38.480,93 28.039,63 26.882,76 20.937,96

CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS

38.014,02 38.639,28 43.917,15 44.225,00 40.150,00 60.300,00

CAPÍTOL VI.- INVERSIONS REALS 670.429,00 531.294,70 358.746,36 1.682.500,00 788.500,00 1.664.406,56

CAPÍTOL IX.- PASSIUS FINANCERS 25.918,03 62.726,52 85.344,71 110.537,66 126.088,36 133.008,15

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 1.452.600,04 1.383.639,89 1.517.805,70 2.993.215,24 2.015.646,68 3.438.788,67

PRESSUPOST D'INGRESSOS

PRESSUPOST DE DESPESES
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vilablareix i les noves 
infraestructures

EqUIP DE GOvERN

Donades les informacions aparegudes darrerament en 
alguns mitjans de comunicació respecte les diferents 
infraestructures que sembla que han de passar pel nostre 
municipi, voldríem, des de l’equip de govern, fer-vos 
arribar tota la informació oficial que tenim a les depen-
dències municipals. No és del nostre grat crear falses 
expectatives sobre qüestions que poden beneficiar el 
nostre poble i, per tant, no ha de ser la nostra manera de 
fer aixecar falses tensions o preocupacions sobre dife-
rents rumors o declaracions que puguem sentir o llegir 
en algun mitjà, en algun bar o en alguna trobada amb 
algun/a conegut/da.
Es parla de, bàsicament, quatre grans qüestions que ens 
poden afectar i que tractarem per aquest ordre:
• La línia de Molt Alta Tensió en el seu traçat entre 
Bescanó i Riudarenes: A l’Ajuntament no ha arribat 
mai ni una sola comunicació oficial de cap administra-
ció que digui que aquesta línia passarà pel nostre terme 
municipal. Sí que ens va arribar ara farà un any, en canvi, 
un projecte de Redesa (Red Eléctrica Española, S.A.) 
amb dos possibles corredors per aquesta línea, un que 
passava per Brunyola i l’altre per Aiguaviva i davant el 
qual aquest Ajuntament ja hi va fer, tot i que no ens afec-
tés, les al·legacions que va creure millors per al nostre 
poble. No és menys cert, però, que sí que s’ha escampat 
un document de treball que porta el segell de la Genera-
litat de Catalunya i que un alcalde d’un poble veí ha fet 
servir per afirmar que aquesta línea passarà pel nostre 
terme. Tot i que, repetim, no hem rebut cap informació 
oficial ni cap convocatòria a cap reunió de les que s’han 
fet des de la Conselleria amb els ajuntaments afectats, i 
perquè algú des del Departament d’Indústria ens donés 
alguna versió oficial, i no oficiosa, el dia 28 de març 
vàrem anar a reunir-nos amb Josep Isern, director gene-
ral d’Energia i Mines. Quina va ser la nostra sorpresa 
quan el “document de treball” que ens va treure per 
parlar de la qüestió era exactament el mateix que aquest 
que corria de forma oficiosa i que, per tant, marca un 
traçat de la línea que afecta el nostre terme municipal al 
llarg de 2,7 km. Aquest no és un traçat definitiu, és un 
traçat a partir del qual es començarà elaborar el projecte 
per part de REDESA i ens van assegurar que podríem 
col·laborar-hi. Els criteris que el Departament ha definit 
com a línea de treball és que la línea no passarà a menys 
de 500 metres dels nuclis residencials ni a menys de 100 
de les cases aïllades. Us volem fer saber que la nostra 
postura i la que defensarem on sigui és que la línea de 

400.000 volts no la volem pel nostre terme ni per cap 
altre municipi i que hem d’aconseguir que si es fa una 
línea sigui d’una capacitat inferior i si ha de passar que 
passi soterrada. En aquest sentit, i segons converses 
mantingudes amb el CILMA, la seva línea de treball 
serà també aquesta.
• La variant de la nacional 2 i l’ampliació de l’auto-
pista: Han sortit els darrers mesos diferents informa-
cions als mitjans sobre quina serà la variant definitiva 
de la N-II i que el seu traçat anirà paral·lel a l’autopista 
AP-7. També s’ha publicat que això es farà conjunta-
ment amb l’ampliació del tercer carril de l’autopista i 
que, per tant, en conjunt, l’AP-7 actual de dos carrils en 
cada sentit, es veurà doblada i passarà a sumar quatre 
carrils en cada sentit. Fins avui no tenim tampoc avui 
cap comunicació oficial al respecte. Com vam fer quan 
es varen presentar les diferents alternatives de variant 
de la N-II o del TAV, el que farem serà convocar-vos a 
tots i totes quan tinguem els projectes, avantprojectes o 
estudis informatius perquè pugueu expressar la vostra 
opinió i presentar les al·legacions que més convinguin 
al municipi de forma conjunta.
• Línea de tren de mercaderies: En el Projecte d’Infra-
estructures del Transport de Catalunya (PITC), presentat 
fa unes setmanes pel Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques, i que està en exposició pública perquè 
hi puguem fer les al·legacions que creiem oportunes, no 
desapareix la reserva de sòl feta en al moment oportú 
pel traçat del TAV, sinó que el que es fa és mantenir-la 
i aprofitar-la per situar-hi, a molt llarg termini (es parla 
del 2026), una possible línea de tren per a mercaderies. 
Aquest és un projecte que només marca intencions i en 
el plànol presentat, que és a escala 1:600.000, no es veu 
ni per on passaria exactament. Com és evident, des de 
l’Ajuntament hi farem al·legacions en el sentit d’opo-
sar-nos a aquesta línea i d’alliberar aquest espai de sòl 
que fa tants anys que tenim reservat.
• Tren d’Alta Velocitat: El Ministerio de Fomento ha 
presentat el projecte de traçat del TAV en la seva entrada 
a Girona i, com bé sabeu, aquest traçat no passa pel 
nostre municipi. Malgrat això, aquest Ajuntament ha 
presentat al·legacions en el sentit que aquest traçat en 
la seva entrada a Girona pel sud vagi soterrat un tram 
més per permetre la connectivitat amb Fornells i reduir, 
també, l’impacte visual i acústic.
No cal dir que properament rebreu tantes notícies 
com ens arribin.

Informació municipal
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Llar d’infants “La Farigola”

El	dissabte	11	de	març	de	2006	es	va	fer	una	jor-
nada	de	portes	a	la	llar	d’infants	“La	Farigola”	de	
Vilablareix,	adreçada	a	totes	aquelles	persones	que	
van	voler	conèixer	les	instal·lacions	d’aquest	equi-
pament	municipal.
La	llar	d’infants	va	restar	oberta	de	les	9	a	les	11	del	
matí	i	s’hi	va	acostar	un	bon	nombre	de	visitants.
Dos	dies	més	tard,	concretament	el	dilluns	13	de	
març,	van	començar	les	classes	els	primers	15	nens	
inscrits.

Prescripcions	i	matrícula	curs	2006-2007
Lloc:	Oficines	municipals
Horari:	De	dilluns	a	divendres,	de	9	del	matí	a	2	de	
la	tarda,	i	dimarts,	de	4	a	8	de	la	tarda
Presentació	de	sol·licituds:	Del	2	al	15	de	maig

Publicació	llista	provisional	d’admesos:	Divendres	
19	de	maig
Reclamacions:	Dies	22,	23	i	24	de	maig
Llista	definitiva:	Divendres	26	de	maig
Matriculació:	Del	5	al	9	de	juny

Menjador	de	la	llar	d’infants. Dormitori	de	P1	de	la	llar	d’infants.

Patis	de	la	llar	d’infants. Aula	de	P1	de	la	llar	d’infants.

Cuina	de	la	llar	d’infant.

La	llar	d’infants	“La	Farigola”	a	punt	de	solfa.

Aula	de	P0	de	la	llar	d’infants.

Informació municipal
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quins residus fem a vilablareix?
Els	 ciutadans	 i	 ciutadanes	 de	 Vilablareix	 hem	
aconseguit	reciclar	el	28%	dels	residus	que	gene-
rem.	Respecte	l’any	passat	hem	quasi	triplicat	amb	
escreix	el	que	es	recuperava.	Això	ha	estat	possible	
gràcies	a	la	participació	ciutadana	en	la	nova	reco-
llida	selectiva	de	l’orgànica	i	en	les	millores	en	la	
recollida	selectiva.		Així,	hem	arribat	a	superar	en	
més	de	2,5	punts	la	mitjana	catalana	de	reciclatge	
de	 2004.	 També	 cal	 destacar	 que	 la	 producció	
total	de	residus	ha	disminuït	un	36%	durant	l’any	
2005.	El	2005	Vilablareix	va	generar	637	tones	de	
rebuig,	destinades	a	l’abocador	de	Solius	mentre	
que	la	producció	de	rebuig	de	l’any	2004	fou	de	
1.241	tones.		Per		conscienciar-nos	que	“el	millor	
residu	és	el	que	no	existeix”,	el	Consell	Comarcal	
del	Gironès	ha	engegat	una	campanya	de	prevenció	
de	 residus	que	pretén	evitar	 els	hàbits	 creixents	
de	consum,	l’excés	d’envasos	i	embolcalls	en	els	
productes,	i	sobretot,	el	fet	de	consumir	productes	
que	són	d’usar	i	llençar,	i	que	cada	vegada	la	vida	
útil	dels	productes	és	més	curta.

L’orgànica
El	mes	de	 febrer	de	2005	començà	 la	campanya	
d’implantació	de	 la	nova	recollida	selectiva	dels	
residus	orgànics,	és	a	dir,	de	les	restes	de	menjar	
i	de	jardineria.	Amb	aquesta	nova	recollida	es	vol	
reciclar	allò	que	antigament	es	donava	de	menjar	a	
les	gallines,	o	s’abocava	en	el	femer	dels	masos.
El	resultat	és	un	fabulós	adob	natural	per	fertilitzar	
els	camps,	el	que	ve	de	 la	 terra,	 torna	a	 la	 terra.	
Gairebé	la	meitat	de	la	nostra	bossa	d’escombraries	
són	residus	orgànics.	
Si	 els	 reciclem,	 conservem	 la	 terra,	 però	 si	 els	
llencem	barrejats	 amb	el	 rebuig	contribuïm	a	 la	
contaminació	en	els	abocadors.	Durant	el	2005	hem	
aconseguit	 reciclar	un	 total	de	gairebé	98	 tones	
d’orgànica,	 el	 que	 suposa	 el	 40%	de	 l’orgànica	
que	generem.	Tenim,	per	 tant,	 el	 repte	de	 recu-
perar	el	60%	restant	que	encara	va		a	l’abocador	
de	Solius.
	

El	vidre
Les	dades	globals	de	recollida	de	vidre	són		satis-
factòries.	
L’any	2005	hem	recollit	53	tones	de	vidre,	el	que	
representa	un	77%	del	vidre	generat,	malgrat	que	
l’any	2004	se’n	recolliren	105	tones.

El	paper	i	el	cartró
S’han	 recollit	50	 tones	de	paper	 i	 cartró,	 el	que	
significa	que	estem	reciclant	a	 l’entorn	del	27%	
del	paper	i	cartró	que	generem.	Encara	un	73%	està	
sent	llençat,	barrejat	amb	la	resta	de	residus	i,	per	
tant,	no	s’aprofita.	Però	estem	avançant,	aquesta	
recollida	s’ha	incrementat		el	doble	en	relació	amb	
l’any	anterior.	La	recollida	de	paper	i	cartró	al	2004	
fou	de	24	tones.

Els	envasos
De	 residus	 d’envasos,	 com	 són	 les	 llaunes,	 els	
tetrabrics,	les	ampolles	de	plàstic,	el	paper	de	plata,	
etc.	n’hem	recollit	gairebé	31	tones	a	Vilablareix	
durant	el	2005.	Això	representa	només	el	17%	del	
que	realment	produïm.	La	major	part	de	la	població	
no	els	separa		encara	selectivament.	Tot	i	això,	hem	
de	dir	que	la	quantitat	recollida	d’aquest	residu	ha	
augmentat	el	42%.	La	recollida	d’envasos	al	2004	
fou	de	22	tones.

El	rebuig
El	rebuig	és	allò	que	no	separem	selectivament	i	
que	llencem	en	el	contenidor	general.	El	seu	destí	
és	 l’abocador	de	Solius.	En	països	 com	Suècia	
aquest	contenidor	no	existeix,	perquè	 la	gent	ho	
separa	 tot	 selectivament.	En	 realitat,	 l’únic	que	
hauríem	de	 llençar	en	aquest	 contenidor	 són	 les	
coses	que	no	es	poden	 recuperar:	 els	bolquers	 i	
compreses,	 les	burilles	de	cigarreta,	 la	pols,	 els	
trossos	de	ceràmica,	etc.	No	hi	hauríem	de	posar	res	
de	paper	ni	cartró,	ni	vidre,	ni	envasos	ni	matèria	
orgànica.	Així,	veuríem	que	en	una	setmana	tot	just	
faríem	una	petita	bossa	de	rebuig.	Durant	el	2005	
s’ha	reduït	un	48%	el	rebuig	del	municipi,	en	part	
per	 la	nova	recollida	de	 la	 fracció	orgànica	 i,	en	
part,	gràcies	a	la	desconnexió	del	Servei	públic	del	
polígon	industrial.

Informació municipal
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Ludoteca les Orenetes
MòNICA GARCIA I NúRIA MOLIST

Nadal
Durant	10	dies.	i	coincidint	amb	
les	 festes	nadalenques,	 la	 ludo-
teca	les	Orenetes	de	Vilablareix	
va	obrir	 les	 seves	portes	a	 tots	
aquells	infants	que	tenien	ganes	
de	passar-s’ho	bé.
Abans	d’aquests	dies	vam	posar	
ben	 guapa	 la	 ludoteca.	 Amb	
l’ajuda	dels	més	grans,	 vàrem	
construir	un	pessebre	on	les	figu-
res	 estaven	 fetes	 amb	 agulles	
d’estendre	roba.	I	els	més	petits,	
per	la	seva	part,	van	decorar	les	
parets	amb	dibuixos	de	campanes	
de	Nadal.
Gràcies	a	 les	monitores	Núria,	
Marta,	Mònica	 i	Georgina,	 els	
infants	 van	 portar	 a	 terme	 un	
seguit	d’activitats	i	jocs	que	deta-
llem	a	continuació.
Tallers:
•	Figures	de	pessebre	fetes	amb	
cartolina.
•	Felicitació	de	Nadal	tridimen-
sional.
•	Cuina:	coca	de	iogurt	i	trufes.
Jocs:
•	De	pistes:	diferents	proves	rea-
litzades	pel	poble	on	la	protago-
nista	era	la	llufa.
•	 De	 fira:	 dominó	 i	 mikado	
gegant,	pescar	peixos,	 fer	pun-
teria	amb	material	reciclat,	túnel	
de	cotxes,	bitlles	angleses,	circuit	
amb	xancles...
•	De	la	campana:	tauler	en	forma	
de	campana	on	els	nens/es	per	
arribar	al	final	hi	havien	de	col-
locar	totes	les	seves	targetes.
•	D’interior:	estàtues,	relleus,	les	
sabates	ballarines,	picaparet,	 la	
sabateta,	els	nenúfars,	 l’indi,	 la	

bola	de	foc,	la	bomba,	etc.
Altres	activitats:
Concurs	de	dibuixos	dels	3	Reis	
de	l’Orient,	en	el	qual	els	pares	
votaven	aquell	dibuix	que	els	hi	
agradava	més.	El	dia	5	de	gener	
vam	fer	el	recompte	de	vots	i	les	
guanyadores	varen	 ser	 la	Laia	
Besalú	 i	 la	Paula	Serra.	Com	a	
premi	se’ls	va	atorgar	un	joc	del	
parxís	i	l’oca.
Tot	i	que	els	Reis	Mags	de	l’Ori-
ent	 tenen	 molta	 feina,	 mai	 no	
s’obliden	 de	 nosaltres.	 Tenint	
en	compte	que	havíem	fet	molta	
bondat,	van	decidir	portar-nos	les	
joguines	un	dia	abans.
Les	joguines	que	ens	van	portar	
són,	entre	d’altres,	les	següents:	
el	clik	del	zoo	 i	 l’arca	de	Noé,	
nines	amb	els	seus	vestits,	ani-
mals	de	la	granja	i	de	la	selva,	un	
mirall,	Geomax,	colors,	¿quién	es	
quién?,	el	penjat,	diferents	tren-
caclosques...

Carnaval	2005
A	la	ludoteca	vam	tenir	la	genial	
idea	de	celebrar	el	Carnestoltes	
d’enguany	fent	un	barret	de	bufó,	
de	manera	que	vàrem	dedicar	tres	
dies,	del	20	al	23	de	febrer,	a	fer	
aquest	complement	de	disfressa,	
a	partir	d’uns	materials	i	seguint	
un	procés	que	us	expliquem	tot	
seguit.
Instruccions per fer el barret
Material:	
•	Una	tira	de	cartolina	blanca	de	
50	x	8	cm	(pot	variar	segons	 la	
mida	del	cap)
•	3	o	4	triangles	de	paper	xarol

•	Un	paper	de	 seda	 rodó	de	 la	
mida	del	cap
•	Gomets
•	Colors
•	Grapadora
•	Enganxament
Procediment:
•	Decorar	 la	 tira	de	cartolina	al	
gust	del	consumidor,	amb	gomets	
i	colors.
•	Mesurar	el	cap	amb	la	 tira	de	
la	cartolina	i	grapar	aquesta	a	la	
mida.

•	Enganxar	dos	gomets	rodons	a	
la	punta	dels	triangles,	un	a	cada	
banda.

•	Grapar	els	triangles	a	la	base	de	
cartolina	 i	doblar-los	de	 forma	
descendent.

•	Posar	 enganxament	 a	 la	part	
interior	de	la	cartolina	i	posar-hi	
el	paper	de	seda	rodó.
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Recordant Serafí vieytes...
L’OLLA DELS MAIqUIETS

Fa	 uns	 quants	 anys,	 dotze	 per	
ésser	exactes,	que	a	Vilablareix	
tenim	una	companyia	de	 teatre.	
Com	molts	sabreu,	està	integra-
da	per	gent	de	 totes	 les	edats	a	
qui	agrada	el	teatre.	Actualment,	
som	vint	persones,	 i	 tot	 i	que	a	
vegades	hem	estat	més	 i	 altres	
menys,	sempre	hem	intentat	ésser	
un	grup	d’amics.
No	 fa	gaires	dies,	un	dels	nos-
tres	 “amics”	 ens	ha	deixat,	 no	
per	raons	de	feina,	ni	per	incom-
patibilitat	amb	els	horaris,	ni	tan	
sols	per	anar	a	un	altre	grup.	En	
Serafí	ens	ha	deixat	per	sempre.	
El	passat	dilluns	20	de	febrer	ens	
acomiadàvem	d’ell,	i	no	volíem	
fer-ho	sense	fer-li	arribar	el	nos-
tre	 reconeixement;	no	ha	 estat	
gens	fàcil,	potser	perquè	hi	havia	
massa	sentiments...
A	finals	de	l’any	2000,	en	Serafí	
es	va	presentar	al	Grup	de	Teatre	
L’Olla	dels	Maiquiets	per	dir-nos	
que	havia	escrit	una	obra,	bé,	un	
sainet,	 i	que	 li	agradava	 la	 idea	
que	 la	 representéssim	durant	 la	
Festa	Major	de	l’any	següent.	No	
ens	va	 semblar	mala	 idea,	 així	
que	vam	acabar	 representant-la	
sota	la	seva	direcció.
S’anomenava	“El	Doctor	Gui-
llem”	i	en	Serafí	 l’havia	escrita	
pensant	en	el	Dr.	Latorre,	al	qual	
va	convidar	per	tal	de	reconèixer-
li	 la	 seva	 tasca	 com	a	metge	 i	
retre-li	un	petit	homenatge.			
Ell	mateix	es	va	encarregar	de	
tots	els	preparatius...	Fins	i	tot	va	
contractar	un	grup	de	so	per	 tal	
que	el	públic	assistent	pogués	es-
coltar	perfectament	la	representa-
ció	que	es	va	fer	al	pavelló.	Em	
sembla	que	mai	no	hi	ha	hagut	
tanta	gent	en	una	 representació	
nostra!
Tot	va	anar	 rodat,	ens	va	sortir	
perfecte	i	el	Dr.	Latorre	va	estar	
molt	 content	per	 l’homenatge,	
però	qui	estava	més	satisfet	era	
en	 Serafí.	 Els	 ulls	 li	 brillaven	

d’alegria...	Fins	 i	 tot	ens	va	 re-
galar	una	placa	de	record	als	qui	
vàrem	representar	l’obra!
Un	 temps	després	en	Serafí	va	
caure	 malalt,	 ja	 no	 podia	 col-
laborar	amb	nosaltres...	Els	seus	
amics,	els	seus	companys,	seguí-
em	la	seva	evolució	com	podíem:	
els	qui	gosaven,	anaven	a	casa	
seva	a	veure’l,	altres	preguntaven	
a	terceres	persones...	Era	massa	
cruel	tot	plegat.	Es	va	sotmetre	a	
una	operació	i	se’n	va	sortir...	El	
trobaves	pel	carrer	i	quasi	no	el	
reconeixies,	no	sabies	què	dir-li,	
no	sabies	com	animar-lo,	però	no	
calia;	en	Serafí	tenia	esperança,	
parlaves	amb	ell	i	t’adonaves	del	
que	era...	Un	home	de	bé...	I	ja	no	
et	feia	pena.	La	pena	es	convertia	
en	enveja,	en	admiració...	Ningú	

com	ell	no	hauria	 sabut	portar	
tan	bé	 la	malaltia	 (almenys	de	
portes	enfora),	tenia	tantes	ganes	
de	viure!
I	per	fi	va	arribar	el	final	de	la	re-
presentació	del	teatre	de	la	vida,	
i	va	haver	d’abaixar	el	teló;	no	hi	
va	haver	aplaudiments,	 tan	sols	
plors,	tristesa,	desengany...
Però	nosaltres	sí	que	continuarem	
representant	obres	de	teatre,	que	
és	el	que	sabem	fer,	i	des	d’allà	
on	siguis,	Serafí,	podràs	veure	les	
nostres	interpretacions	assegut	en	
la	teva	cadira	de	director,	perquè	
els	teus	amics	seguiran	represen-
tant	les	obres	per	tu.
I	el	teló	es	tornarà	a	aixecar,	per-
què	la	representació	del	Teatre	de	
la	Vida	continua,		Serafí...
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El Nadal en imatges

Jocs	en	el	casal	de	Nadal. Casal	de	Nadal.

Els	timbalers	del	Regne	Màgic L’alcalde	Enric	Vilert	durant	la	recepció	a	SS.MM.	els	Reis	Mags	
de	l’Orient.

Copsant	l’opinió	de	la	quitxalla	sota	la	pluja. La	coral	en	el	ja	tradicional	Concert	de	Sant	Esteve.

El	naixement,	escena	del	Pessebre	Vivent	del	2006. Una	escena	típica	de	pessebre.

La	Quina	nadalenca	del	2006 El	Patge	Reial	recollint	les	cartes	dels	més	petits	a	Ses	Majestats.
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vilablareix amb la Marató de Tv3

Tothom	esperant	ficar	cullerada. El	dinar	de	la	Marató	de	TV3.

La	paella	de	la	Marató	de	TV3. Un	repte	per	col·laborar	a	la	Marató. S’atrevirà?

vilablareix emblanquinat

Vista	de	Vilablareix	nevat.

Sant	Roc	sota	la	neu. L’església	parroquial	en	la	nevada	d’aquest	hivern.
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L’aplec de Sant Roc

Els	de	sisè,	a	Sant	Roc.

La	diada	de	l’aplec	de	Sant	Roc	a	l’hora	de	dinar.

Fent	baixar	el	dinar	al	so	de	les	sardanes	de	la	cobla	
“La	Cervianenca”.

1	-	El	magatzem	municipal	en	ple	funcionament.
2	-	Xerrada	sobre	compostatge	casolà.
3	-	Xerrada	sobre	la	línia	de	molt	alta	tensió	(MAT)	convocada	per	
l’associació	de	veïns.

1 2

3
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El bàsquet de vilablareix
DANI BARTOMEU

La	 temporada	 de	 bàsquet	 és	 a	 la	 meitat	 i	 ja	 es	
poden	començar	a	analitzar	els	resultats	que	estan	
aconseguint	els	nostres	equips:	els	 tres	 sèniors	 i	
els	dos	equips	de	base.
El	sènior	masculí	de	2a	Catalana	és	el	millor	equip	
gironí	de	la	categoria,	i	gràcies	a	la	seva	consistèn-
cia	en	els	partits	que	disputa	a	casa	està	lluitant	per	
salvar-se	directament,	sense	necessitat	de	jugar	cap	
promoció.	Els	dos	 fitxatges	que	s’han	 fet	durant	
aquest	hivern	han	d’ajudar	molt	a	l’equip,	perquè	
són	dos	jugadors	que	han	jugat	minuts	importants	
en	categories	més	elevades.
El	 sènior	masculí	de	Territorial	ocupa	 la	 tercera	
posició	d’una	lliga	els	dos	primers	classificats	de	la	
qual	disputen	una	lligueta	d’ascens.	De	nou,	la	soli-
desa	mostrada	al	pavelló	municipal	de	Vilablareix,	
on	només	ha	perdut	un	partit,	és	la	millor	arma	d’un	
equip	que	cada	 jornada	que	passa	està	millorant	
els	seus	resultats.
El	sènior	femení	està	fent	un	gran	paper	en	el	seu	
debut	a	2a	Catalana,	mirant	de	reüll	les	posicions	
capdavanteres	de	la	classificació.	La	clau	de	l’èxit	
és	la	combinació	de	les	jugadores	que	ja	teníem	al	
club	amb	 tres	o	quatre	de	noves	que	han	aportat	
un	plus	de	qualitat.
Quant	als	equips	de	base,	 l’infantil	ha	començat	

la	segona	fase,	en	la	qual	ha	guanyat	tots	els	par-
tits	que	ha	disputat	fins	ara.	L’objectiu	principal	
d’aquest	equip	és	créixer	en	l’atac	estàtic,	la	qual	
cosa	és	l’únic	que	li	manca	per	lluitar	en	un	nivell	
superior.	Una	mostra	de	la	millora	que	ha	experi-
mentat	aquest	equip	la	trobem	en	la	victòria	(46-
45)	que	fa	unes	setmanes	es	va	aconseguir	contra	
el	Caldes,	campió	de	la	categoria	l’any	passat.
L’equip	benjamí	està	 fent	una	 temporada	bonís-
sima,	ocupa	 la	 segona	posició	a	 la	 seva	 lliga.	A	
part	dels	 resultats,	cal	destacar	el	sistema	de	 joc	
d’aquest	conjunt,	ja	que	es	caracteritza	pel	joc	en	
equip	(molt	difícil	en	nens	de	6-10	anys)	i	la	velo-
citat.	En	aquest	sentit,	cal	comentar	que	la	majoria	
de	nens	han	començat	a	 jugar	a	bàsquet	de	molt	
petits	i	això	es	nota	respecte	la	resta	d’equips.
En	resum,	els	resultats	que	estem	aconseguint	fins	
ara	ens	permeten	ser	optimistes,	però	igualment	ja	
comencem	a	preparar	la	propera	temporada.	Per	a	
l’any	vinent	 tenim	com	a	objectiu	passar	de	dos	
a	tres	equips	de	base,	i	per	això	tots	aquells	nens	
i	nenes	que	 tinguin	a	partir	de	5	anys	 i	que	vul-
guin	jugar	a	bàsquet,	poden	informar-se	trucant	al	
telèfon	660	17	47	66	o	bé	passant	pel	pavelló	de	
Vilablareix	els	dilluns,	dimecres	i	divendres	de	2/4	
de	6	a	2/4	de	8	de	la	tarda.

Classificació equip benjamí
Equip Partits jugats Victòries Derrotes Punts fets Punts rebuts

C. B. Vilablareix 4 3 1 205 137

CEIP Verd A 2 2 0 116 35

Anexa Puigbert B 2 2 0 96 60

C. Vilagran B 4 0 4 83 233

Salle Palamós 2 1 1 121 86

Migdia C 1 0 2 47 118

Classificació equip infantil
Equip Partits jugats Victòries Derrotes Punts

Finques Òscar Vilablareix 4 4 0 8

Escolàpies Figueres 4 4 0 8

Bàsquet Esplais 5 2 3 7

B. C. Torroella 5 2 3 7

Adepaf Figueres B 3 2 1 5

C. B. Sant Hilari BP 3 2 1 5

Blanes B 3 1 2 4

Institut Vicens Vives 3 1 2 4

Tordera B 3 0 3 3
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Club Tennis Taula vilablareix

El	CTT	Vilablareix	continua	fent	un	paper	destacat	
en	les	diferents	competicions	en	les	quals	pren	part.	
Després	de	l’èxit	aconseguit	pels	jugadors	del	club	
Mireia	Badosa,	Ferran	Cano,	Albert	Romero	i	Nil	
Basora	en	el	Campionat	estatal	de	Valladolid,	els	
resultats	 assolits	 en	 els	diferents	 torneigs	orga-
nitzats	per	la	Federació	Catalana	de	Tennis	Taula	
demostren	el	bon	nivell	 i	 la	qualitat	en	el	treball	
de	la	secció	de	Vilablareix.
D’aquesta	manera,	en	la	competició	aleví	del	cir-
cuit	Horitzó,	Ferran	Cano	ocupa	la	5a	posició	del	
rànquing	català,	Mireia	Badosa	la	7a,	Guillem	Soy	
el	8è,	Albert	Romero	el	15è	i	Nil	Basora	el	24è.
El	següent	quadre	mostra	la	classificació	per	esco-
les	de	tennis	taula	de	Catalunya	en	la	qual	el	CTT	
Vilablareix	ocupa	el	5è	lloc:

Igualment,	el	CTT	Vilablareix	participa	en	la	Lli-
ga	Catalana	per	edats,	 en	 la	qual	manté	 serioses	
aspiracions	de	guanyar	pel	fet	d’ocupar	ara	mateix	
la	segona	posició	i	de	proclamar-se	campió	de	la	
lliga	gironina,	de	la	qual	encara	no	ha	perdut	cap	
partit:

LLIGA	CATALANA

LLIGA	GIRONINA

La	darrera	bona	notícia	per	al	 club	és	 la	convo-
cació	 a	unes	 jornades	de	 tecnificació	dels	 seus	
jugadors	 Àlex	 Flores,	 Franc	 Pi,	 Ferran	 Cano	 i	
Guillem	Soy.
De	tota	manera,	per	continuar	creixent	és	necessà-
ria	la	participació	de	molts	nois	i	noies	a	la	secció	
i	des	d’aquestes	ratlles	el	club	fa	una	crida	a	tots	
aquells	que	ja	de	petits	estiguin	interessats	en	pro-
var	aquesta	modalitat	esportiva	i	anima	les	famílies	
a	participar	dels	entrenaments	que	els	diferents	dies	
de	la	setmana	es	realitzen	en	el	pavelló	poliesportiu	
de	Vilablareix.

Clas. PJ PG PP NP PF PC Punts

1 CTT la Bisbal 8 6 2 0 25 15 20

2 CTT Vilablareix 6 6 0 0 25 5 18

3 CTT Tramuntana 5 4 1 0 21 4 13

4 CTT Olot 5 4 1 0 19 6 13

5 CTT Palafrugell 10 1 9 0 13 37 12

6 CTT Bàscara 4 2 2 0 10 10 8

7 CTT Torroella 8 0 8 0 2 38 8
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Maria Esperança Gispert-Saüch i de Pont
R. PONSATí

“Vaig anar a col·legi a 
Girona, primer al Cor de Maria 
i després a les Carmelites, l’ac-
tual Escola Vedruna, fins als 15 
anys”,	 explica	 la	Maria	Espe-
rança,	que	va	deixar	d’estudiar	el	
1936	en	esclatar	la	guerra	civil.

Parlant	de	la	guerra,	avui	en	
dia	encara	ara	 té	molt	present	
l’episodi	que	es	va	viure	a	can	
Saüch	tres	dies	després	de	l’inici	
del	conflicte	quan	un	escamot	
“d’entre 30 i 40 homes armats 
van posar setge a la casa i, 
després d’unes hores de molta 
tensió per a tots els que érem a 
dintre -els meus pares, Salvador i 
Maria Dolors, els meus germans, 
Carme, Josep Maria i Joaquim, 
una tieta i jo mateixa- van entrar, 
van registrar-ho tot i van acabar 
agafant imatges, talles i quadres 
amb motius religiosos que van 
cremar al pati”.

“Aquells homes, que des-
prés van fer foc a l’interior de 
l’església parroquial, estaven 
equivocats, perquè els hi havien 
dit que a casa hi teníem militars 
amagats, cosa que no era certa”,	
indica	la	Maria	Esperança,	que	
comenta	que	“gràcies a Déu, i 
tot i que van amenaçar al pare 
perquè va fer una reverèn-
cia en senyal de respecte quan 
van treure la imatge del Sagrat 
Cor per cremar-la, al final se’n 
van anar i ningú no va prendre 
mal”.

“Deu dies més tard, però, 
van tornar perquè havien exigit 
diners al pare, que els va haver 
de donar 10.000 pessetes, una 

Un	cop	acabada	 la	contesa,	
la	Maria	Esperança	es	va	dedi-
car	a	les	feines	de	la	llar,	“una 
tasca que no s’acaba mai quan es 
tracta d’una casa tan gran com 
Can Saüch que, a més, té terres, 
amb horts, camps i plantacions 
de fruiters”.	En	aquest	sentit,	cal	
comentar	que	només	la	part	de	la	
casa	on	la	Maria	Esperança	viu	

quantitat que aleshores era un 
gran capital i que va fer que 
els de casa ens quedéssim amb 
només 200 pessetes”,	continua	
la	Maria	Esperança,	que	afegeix	
que	“també van requisar el Ford 
del pare, el primer cotxe que hi 
havia hagut al poble i amb el qual 
els meus germans i jo anàvem a 
estudiar a Girona”.

Maria Esperança Gispert-Saüch i de Pont va néixer el dia 28 de desembre de 1921 
a Can Saüch de vilablareix, la casa pairal on la seva família porta segles residint i 
on ella ha viscut tota la seva vida, llevat dels 15 anys de 1969 fins a 1984, en què es 
va encarregar de la intendència de l’habitatge del Bisbat de Girona on feien classes i 
s’hostatjaven els joves de les comarques gironines que es preparaven per estudiar al 
Seminari, una etapa de la seva vida de la qual té un molt bon record, ben al contrari 
dels que conserva dels anys de la guerra civil.

Maria	Esperança	de	joveneta	al	pati	de	can	Saüch	de	Vilablareix.
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amb	la	seva	cunyada,	la	Marga-
rita	M.	Viader	 i	Gustà,	 ja	 té	9	
habitacions,	 sense	comptar	 les	
que	hi	ha	a	la	zona	on	resideix	la	
família	del	fill	d’aquesta	última	
ni	tampoc	les	dels	baixos,	que	es	
fan	servir	de	magatzem.	Pel	que	
fa	als	arbres	fruiters,	actualment	a	
la	propietat	hi	ha	pomeres,	perers	
i	avellaners.

Entre	1969	i	1984,	la	Maria	
Esperança	va	viure	a	Girona,	una	
etapa	de	la	seva	vida	que	recorda	
amb	una	estimació	especial	i	que	
rememora	cada	cop	que	té	notí-
cies	d’algun	dels	sacerdots	que	
va	conèixer	de	ben	jovenets,	quan	
tot	just	es	preparaven	per	entrar	
al	Seminari.	“Vaig acceptar la 
proposta que em va fer l’alesho-
res bisbe de Girona Dr. Jubany i 
juntament amb la Conxita Batlle, 
que és filla de Vilopriu i que ara 
s’està a la recepció del Seminari, 
vaig fer-me càrrec de portar l’ha-
bitatge que el Bisbat tenia per als 
seminaristes de diferents pobles 
de Girona que feien el curs intro-
ductori, que al principi era un pis 
situat a la cantonada del carrer 
Ibèria amb l’Avinguda de Santa 
Eugènia i més endavant fou Casa 
Carles”,	explica.

Durant	 aquests	 15	 anys	 en	
què	s’encarregava	d’anar	a	com-
prar,	cuinar,	netejar	i	fer	d’altres	
feines	de	la	llar,	la	Maria	Espe-
rança	va	conèixer	molts	aspirants	
a	convertir-se	en	sacerdot,	ja	que	
“cada any eren 10 nois diferents 
els que feien el curs introductori 
en aquesta casa, que tenia com 
a director Mn. Ramon Ollé, de 
Banyoles, i que va acabar tan-
cant les seves portes perquè va 
arribar un moment en què gai-
rebé no hi havia joves que vol-
guessin fer-se capellans i les 
autoritats eclesiàstiques van 
decidir que els pocs que hi havia 
arreu de Catalunya convisques-
sin a Barcelona”. “No obstant, 
sembla que aquesta manca de 
vocacions, que ha durat molts 
anys, està canviant, com a mínim 
a Girona, ja que tinc entès que 
avui en dia al Seminari hi ha 8 

tenir	cura	de	dues	dones	grans,	
la	mare	de	Mn.	Joan	Busquets	i	
la	mare	del	Dr.	Jubany,	aquesta	
última	de	més	de	100	anys	d’edat,	
“una tasca que vaig haver de 
deixar al posar-me malalta, 
haver-me d’operar i sotmetre’m 
a sessions de quimioteràpia”.

La	Maria	Esperança	ha	estat	
sempre	 molt	 religiosa	 i	 no	 es	
limita	a	anar	a	missa	els	diumen-
ges	–normalment	a	 l’ofici	que	
comença	a	2/4	de	12	del	matí	a	
l’Església	de	Vilablariex–,	sinó	
que	cada	dia	prega	a	primera	hora	
del	matí	 just	després	d’aixecar-
se	del	 llit	 i	 també	resa	el	rosari	
totes	les	tardes,	un	cop	ha	acabat	
la	feina	de	casa	 i	poc	abans	de	
sopar.

La	seva	religiositat	també	es	
constata	en	els	viatges	que	ha	fet	
al	 llarg	de	 la	seva	vida,	en	els	
quals	ha	visitat	Lourdes,	Roma,	

joves que es preparen per ser 
sacerdots”,	assenyala.

“Tot i que hi va haver nois 
que no van arribar a entrar al 
Seminari i d’altres que sí que 
ho van fer però van abandonar 
els estudis més endavant, molts 
dels que van passar per la casa 
van acabar ordenant-se cape-
llans i n’hi alguns que fins i tot 
han arribat a tenir càrrecs molts 
importants dins la jerarquia de 
l’Església, cosa que m’omple de 
goig”,	afirma	la	Maria	Esperança,	
que	esmenta	l’actual	vicari	gene-
ral,	Mn.	Lluís	Sunyer,	i	els	sacer-
dots	Pere	Bellvert,	 Jordi	Font,	
Joan	Pujol,	Félix	Musoll,	Miquel	
Àngel	 Farrés,	 Josep	 Casellas,	
Enric	Tubert,	Enric	Roure	i	Josep	
Maria	Amic,	entre	d’altres.

Després	 de	 viure	 aquesta	
experiència,	la	Maria	Esperança	
es	va	dedicar	a	fer	companyia	i	

Maria	Esperança	amb	els	seus	pares,	Salvador	i	Maria	Dolors,	i	els	seus	germans,	Carme,	
Josep	Maria	i	Joaquim.
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Castelló,	Mallorca...	“Quan Pau 
VI era el Sant Pare vaig anar a 
Roma per assistir a la ordenació 
del Dr. Jubany com a cardenal, 
un viatge que vaig fer amb auto-
car amb una colla de gent entre 
la qual hi havia força rectors 
gironins i molt familiars i amics 
seus originaris, com ell mateix, de 
Santa Coloma”,	explica	la	Maria	
Esperança,	que	ha	anat	3	cops	a	
Lourdes	i	sempre	ha	fet	el	viatge	
amb	 tren.	 “Una vegada vaig 
anar-hi amb una colla d’ami-
gues, una altra en una sortida 
de 3 dies amb Mn. Joan Marqués 
i l’altre cop vaig anar-hi com a 
infermera amb la Pilar Clopés 
i m’hi vaig passar una setmana 
fent serveis als menjadors”,	refe-
reix	la	Maria	Esperança,	que	ha	
visitat	dos	cops	Castelló	perquè	
van	fer-ne	bisbe	al	Dr.	Cases.

El	viatge	que	va	fer	a	Mallorca	
quan	la	seva	neboda	Maria	Dolors	
Gispert	hi	feia	de	mestra	és	l’únic	
sense	una	motivació	religiosa,	tot	
i	que	entre	els	familiars	que	tenia	
a	l’illa	hi	havia	una	tieta	monja	a	
la	qual	va	poder	visitar.

Tot	 i	 no	 tenir	 bona	 vista		
“m’han dit que tinc una cata-

especialment	en	l’àmbit	científic	
i	 tecnològic,	però	troba	que	no	
s’han	aprofitat	bé.	“És indiscu-
tible que s’ha progressat molt, 
per exemple en la medicina, que 
ha permès allargar considerable-
ment l’esperança de vida de l’és-
ser humà, però, malauradament, 
aquesta evolució tan positiva no 
ha tingut correspondència en el 
vessant humanístic, en l’apro-
fundiment de l’espiritualitat 
de l’home, on no s’ha avançat 
gens ni mica, ans al contrari, ja 
que cada cop som més egoistes 
i donem més importància a les 
coses materials”,	refereix.

“Amb el progrés ha augmen-
tat la nostra qualitat de vida, que 
ara és molt més còmoda, però 
hem perdut la tranquil·litat que 
teníem quan jo era jove”,	mani-
festa	 la	Maria	Esperança,	que,	
com	 a	 anècdota,	 comenta	 que	
s’ha	fet	realitat	una	predicció	que	
li	havia	fet	el	seu	avi	a	finals	de	la	
dècada	dels	anys	20,	rebel·lant-se	
com	tot	un	visionari,	“al dir-me 
que arribaria el moment en què 
podríem veure el que passava 
a l’altre costat del món quan 
estava passant”.

Per	 acabar,	 i	 a	 l’hora	 de	
concretar	algun	dels	canvis	que	
ha	viscut	en	primer	persona,	 la	
Maria	Esperança,	que	mai	no	ha	
estat	balladora,	ni	tan	sols	de	sar-
danes,	però	és	afeccionada	a	la	
música	clàssica,	sobretot	a	la	de	
compositors	com	Vivaldi	 i	 les	
de	 temàtica	 religiosa,	 com	 les	
diferents	“Ave	Maria”,	es	refe-
reix	als	mitjans	de	transport	 i	a	
l’enllumenat.	“Tot i que no les 
vaig fer servir mai, recordo que 
a casa hi havia dues tartanes, uns 
vehicles que poc a poc van ser 
substituïts pels cotxes”,	explica	
la	Maria	Esperança,	que	indica	
que	“com que a casa nostra la 
llum elèctrica no van instal·lar-
la fins després de la guerra, hi 
teníem llum de gas. Era un sis-
tema d’il·luminació força peri-
llós, a les habitacions no hi havia 
llums, que es trobaven a les sales, 
menjadors i passadissos”.

racta a l’ull dret”,	encara	cus	una	
mica	cada	dia	i,	si	té	temps,	també	
llegeix.	“Abans llegia novel·les, 
però ara les meves lectures són 
de temes més espirituals, més 
transcendents”,	 assenyala	 la	
Maria	Esperança,	que	mostra	la	
seva	preocupació	per	la	situació	
actual	del	nostre	món,	“un món 
on sempre hi ha guerres, amb 
les seves nefastes conseqüèn-
cies –morts, ferits amb seqüeles 
terribles de per vida, refugiats 
condemnats a viure en la misè-
ria...–; hi ha armament nuclear 
per destruir la Terra molts cops, 
quan amb un de sol n’hi ha prou; 
en molts països no es respecten 
els drets humans, es tortura o 
s’aplica la pena de mort, quan 
ningú no té dret a llevar la vida 
d’un ésser humà, que és el més 
important; i per acabar-ho d’ar-
rodonir, el terrorisme, una ame-
naça terrible que malauradament 
va a més”.

La	Maria	Esperança,	que	a	
més	de	fer	 les	 feines	de	 la	 llar	
també	té	cura	de	les	flors,	és	molt	
conscient	d’haver	viscut	l’època	
en	què	s’han	produït	més	canvis	
i	d’una	forma	més	ràpida,	molt	

Maria	Esperança	amb	dos	nebots	seus.
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Menjars saludables i sostenibles
ARIADNA PRUNELL - ALUMNA DE 6è CURS DE PRIMÀRIA DEL CEIP MADRENC

Aquest	curs,	els	nens	i	nenes	del	
CEIP	Madrenc	de	Vilablareix	
hem	 col·laborat	 amb	 el	 tema	
d’Escola	verda	d’una	manera	
molt	 original.	 Hem	 tractat	
l’alimentació	des	del	 punt	de	
vista	saludable	 i	ecològic.	Per	
començar	a	tractar-lo	va	venir	
a	l’escola	l’associació	“La	Gui-
llera”.	Les	monitores	 ens	van	
fer	unes	xerrades	i	uns	tallers,	
adaptats	 a	 cada	 curs,	 sobre	
consum	i	residus.	Van	ser	molt	
interessants	i	divertits.
Quan	vam	celebrar	la	setmana	
dels	esmorzars	 saludables,	 les	

mestres	ens	van	donar	un	calen-
dari	on	posava	el	que	hauríem	
de	portar	cada	dia	per	esmorzar	
durant	aquella	setmana.	Però	a	
més,	per	no	produir	deixalles	
ens	van	donar	una	carmanyola	a	
cada	nen	que	vam	poder	pintar	
segons	els	nostres	gustos.	Va	
resultar	 ser	 molt	 bona	 idea,	
perquè	 els	 esmorzars	 van	 ser	
molt	variats,	vam	menjar	fruita,	
pa	amb	xocolata,	fruits	secs...
Per	 tal	 de	 conèixer	 els	 temes	
que	havien	treballat	els	nostres	
companys	vam	 fer	 una	 expo-
sició	 en	 la	 qual	 cada	 curs	 va	

explicar	el	que	havia	 fet.	Uns	
van	 recitar	poemes,	altres	van	
cuinar,	també	ens	van	explicar	
el	que	era	la	piràmide	dels	ali-
ments;	nosaltres,	els	més	grans,	
vam	fer	una	obra	de	teatre...
Va	 ser	 molt	 divertit	 i	 vam	
aprendre	 moltes	 coses.	 Però	
com	que	mai	 no	 es	 pot	 saber	
tot,		amb	l’ajuda	de	la	pediatra	
i	 la	 infermera	 	del	poble,	que	
ens	van	venir	a	fer	una	xerrada,	
vam	tenir	més	informació	sobre	
aquest	tema.	I	així	es	va	acabar	
la	setmana	dels	esmorzars	salu-
dables.

Escola

Llista d’alumnes guanyadors del 
concurs de nadales

Cicle Inicial
-	Albert	López	(1r	curs	de	Primà-

ria)	guanyador

-	 Judit	Quintana	 (1r	 curs	de	Pri-

mària)

-	Neus	Soler	 (2n	 curs	 de	Primà-

ria)

Cicle Mitjà
-	Xavier	López	(4t	curs	de	Primà-

ria)	guanyador

-	Laura	Pradas	(4t	curs	de	Primària)

-	Ariadna	López	 (3r	 curs	de	Pri-

mària)

Cicle Superior
-	Àlvaro	Muela	(6è	curs	de	Primà-

ria)	guanyador

-	Coral	Torres	(6è	curs	de	Primà-

ria)

-	Ariadna	Peláez	 (6è	curs	de	Pri-

mària)

Guanyadors	del	concurs	de	nadales	del	CEIP	Madrenc.

Tot	el	CEIP	Madrenc	al	lliurament	de	premis	del	concurs.
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Tot recordant...
MN. JOSEP RAMíREz I CARLES - RECTOR DE vILABLAREIx

Ruta de la Pau
Fidels	al	que	ja	s’ha	conver-

tit	pràcticament	en	una	tradició,	
les	dues	Parròquies	de	Salt,	Sant	
Cugat	i	Sant	Jaume,	van	realit-
zar	la	seva	Ruta	en	favor	de	la	
Pau,	malgrat	 el	 fred,	malgrat	
el	 cansament,	 malgrat	 l’hora	
intempestiva	i	malgrat	tots	els	
“malgrats”	que	es	podien	pre-
sentar.

El	 dia	 17	 de	 desembre,	 a	
les	11	de	 la	nit,	 arribaren	a	 la	
nostra	església	de	Sant	Menna	
un	bon	nombre	de	participants	
a	la	trobada;	allà,	cants,	pregà-
ria	 i	bonics	parlaments,	 espe-
cialment	 el	 d’un	 membre	 de	
la	 comunitat	 sahrauí	 que	 ens	
tingué	amb	l’ànima	en	suspens,	
podríem	dir,	mentre	anava	pro-
jectant,	 amb	verb	 fluid	 i	 con-
vincent,	el	vertader	calvari	de	
la	gent	del	seu	poble	i	els	pati-
ments	que	havien	de	 suportar	
allà	en	el	desert.

En	 acabar	 l’acte,	 tothom	
tornà	a	Salt	per	cloure,	com	en	
anys	anteriors,	la	Ruta	amb	una	
gustosa	i	calenta	xocolatada.

Cicle de Nadal
Malgrat	 els	 canvis	 que	 ha	

patit	 la	 nostra	 societat,	 ama-
rada	 d’una	 notable	 multicul-
turalitat,	pràcticament	 tothom	
celebra	el	Nadal,	d’una	 forma	
o	altra;	 fins	 i	 tot	 augmenta	 la	
simbologia	 externa	 que	 ens	
recorda	 que	 som	 en	 aquestes	
festes	 entranyables:	 carrers,	
aparadors,	 façanes...	 vistosa-
ment	 il·luminats;	 músiques	
adients,	avets	curulls	de	penja-
relles	multicolors	 i	un	enfilall	
de	 xirois	 detalls,	 que	 mai	 no	
manquen	al	nostre	entorn.

Però	 els	 cristians	 no	 ens	
podem	conformar	amb	uns	sim-
ples	 signes	externs	que	sovint	
tenen	molt	poc,	per	no	dir	res,	
a	veure	amb	el	veritable	sentit	
del	Nadal	que	no	és	altre	que	
la	 celebració	 del	 naixement	
del	Fill	de	Déu	fet	Home.	Cert	
que	hom	 té	dret	a	opinar	com	
vulgui;	però	creiem	que	és	una	
pena	intentar	pispar,	per	dir-ho	
en	 llenguatge	col·loquial,	 tota	
connotació	religiosa	a	aquestes	
diades	 tan	 significatives.	 Per	
això	la	Parròquia	i	els	seus	col-
laboradors	van	organitzar	una	
sèrie	d’actes	i	celebracions	amb	
l’objectiu	d’ajudar	 als	qui	ho	
desitgessin,	 a	 viure	 en	 el	 seu	
ple	i	autèntic	sentit	el	Nadal	de	
Nostre	Senyor	Jesucrist.	

Pessebre vivent
Aquest	 passat	 Nadal	 hi	

hagué	representacions	del	Pes-
sebre	Vivent	 els	 dies	24	 i	 26	
de	desembre,	a	les	11	de	la	nit	
i	 a	 les	7	de	 la	 tarda,	 respecti-
vament.	Pot	semblar	un	 tòpic,	
però	segur	que	no	ho	és:	mag-
nífiques	 representacions	 dels	
principals	 quadres	 i	 escenes	
entorn	del	Naixement	de	Jesús,	
plasmades	 amb	 notable	 mes-
tratge	i	art.

En	aquesta	senzilla	crònica	
voldríem	deixar	constància	de	
quelcom	 que	 sol	 passar	 des-
apercebut	 a	 la	 majoria	 de	 la	
gent,	però	que	té	el	seu	mèrit	i	
importància,	és	a	dir:	les	hores	i	
hores	de	preparació	a	fi	que	tot	
estigui	a	punt	en	el	moment	de	
començar:	il·luminació,	vestu-
ari,	música,	escenaris	diversos	
on	s’ha	d’instal·lar	cada	quadre	
plàstic...

És	impressionant	veure,	uns	
quants	dies	 abans,	diumenges	
al	matí	sobre	tot,	els	mateixos	
actors	feinejant	incansables	a	fi	
que	no	manqui	res	a	l’hora	de	
la	veritat;	 uns,	 carregats	 amb	
eines	 de	 treball,	 cordes,	 car-
retons,	pics	 i	 pales,	materials	
diversos	i	tot	el	que	es	necessita	
per	deixar	els	diferents	punts	de	
representació	ben	preparats,	ja	
que	no	es	pot	abandonar	res	a	
la	imprevisió;	altres,	senyores	i	
noies	generalment,	arranjant	els	
vestits,	mantells	i	indumentària	
en	general.	I	tot	això	de	forma	
generosa	 i	desinteressada	a	 fi	
que	en	el	seu	moment	tinguem	
l’entranyable	impressió	de	veu-
re’ns	 transportats,	 tot	 fent	un	
gran	salt	enrere,	als		llocs	on	es	
realitzà	la	meravellosa	història	
del	Nadal.									

Missa del Gall
Segons	 ens	 expliquen	 els	

entesos	en	la	matèria,	temps	era	
temps	els	fidels	que	volien	ser	
matiners	en	assistir	a	la	Missa	de	
Nadal,	es	reunien	prop	de	l’es-
glésia	esperant	que	el	mossèn	
obrís	les	portes	per	començar	la	
celebració.	Com	que	sovint	es	
trigava	una	estona,	els	mateixos	
feligresos,	 de	 manera	 espon-
tània	 i	 senzilla,	 començaren	a	
entretenir-se,	 per	 dir-ho	 així,	
representant	 escenes	del	Nai-
xement	 i	 d’aquí	 n’eixiren	 els	
actuals	Pessebres	Vivents;	per	
altra	 banda,	 en	 començar	 la	
Missa	 solien	 cantar	 els	 galls	
de	 les	masies	properes,	 ja	que	
encara	era	molt	de	matí,	 i	per	
tant	es	començà	a	donar	el,	avui	
ja	clàssic	 i	 consagrat,	nom	de	
“Missa	del	Gall”,	si	bé	en	l’ac-
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tualitat	 aquesta	 celebració	 es	
realitza	a	la	mitja	nit,	a	cavall	
del	24	i	25	de	desembre.

Així	 ho	 férem,	 a	 la	 nostra	
parròquia.	 El	 temple	 ple	 de	
fidels,	 encens,	 cants	 adients,	
lluminària	generosa	i	molta	joia	
agraint	al	Senyor,	un	any	més,	
poder	reviure	el	fet,	per	a	nosal-
tres	 transcendental,	 del	 seu	
Naixement	gloriós.	En	acabar	
els	qui	ho	volgueren	van	poder	
participar	d’un	fraternal	“pica-
pica”	a	 la	plaça,	 entorn	d’una	
esplèndida	foguera.	L’endemà,	
dia	de	Nadal:	celebracions	habi-
tuals	i	pròpies	del	dia.

Concert de Sant 
Esteve

Organitzat,	 com	cada	 any,	
per	 l’Ajuntament,	 aquest	 tra-
dicional	 concert	 tingué	 lloc	 a	
l’església	parroquial,	a	les	6	de	
la	tarda.	Enguany	l’encarregat	
d’interpretar	les	cançons	fou	el	
Cor	Maragall	 de	Girona,	 que	
ens	delectà	amb	un	bon	enfilall	
de	nadales	i	alguna	altra	peça.

Cal	no	perdre	de	vista	que	
les	nadales	 són	melodies	que	
tenen	 com	 a	 objectiu	 subrat-
llar	 el	 caire	 religiós	d’aques-
tes	 festes,	 des	del	Naixement	
de	 Jesús,	 passant	 per	 tots	 els	
elements	que	envolten	aquest	
magne	esdeveniment,	 extrets,	
naturalment,	 dels	 Evangelis	
de	 la	 Infància	 (encara	que	no	
hi	 manquen	 al·lusions	 man-
llevades	 de	 textos	 apòcrifs	 i	
llegendaris)	 fins	 a	 múltiples	
referències	a	l’esperit	nadalenc.	
La	música	sol	ser	senzilla	i	les	
lletres,	alegres	i	encomanadis-
ses;	es	tracta	de	construccions	
poètiques	i	musicals	que	formen	
part	de	la	cultura	religiosa	dels	
pobles.	 I	 cal	 tenir	 en	 compte	
que	en	aquest	terreny	el	poble	
català	no	queda	gens	malament;	
fins	i	tot	alguna	d’aquestes	nos-
tres	 nadales	 ha	 traspassat	 les	

ser-li	 fidels	 seguint	 els	 seus	
camins.			

Cal	destacar	de	manera	espe-
cial	la	vistosa	Cavalcada	de	Ses	
Majestats	que,	malgrat	la	pluja,	
volgueren	ser	presents,	un	any	
més,	als	carrers	del	nostre	poble	
i	a	la	plaça	on	reberen	la	ben-
vinguda	de	 l’alcalde	 i	 l’afecte	
de	grans	i	petits.

Aplec de Sant Roc
Es	 va	 celebrar	 el	 segon	

diumenge	 de	 Quaresma,	 que	
enguany	es	va	escaure	el	12	de	
març.	La	Missa	 en	honor	 del	
Sant	es	porta	a	 terme	a	 les	12	
del	migdia,	a	l’Ermita.

Tot 
preparant...

Primeres Comunions
El	primer	torn	tindrà	lloc	el	

diumenge	30	d’abril	i	el	segon	
torn	el	diumenge	següent,	o	sia,	
el	 7	de	maig,	 a	2/4	de	12	del	
matí.

Festa Major
El	tercer	diumenge	de	maig,	

dia	21.	Més	detalls	en	progra-
mes	a	part	 que	 l’Ajuntament,	
com	cada	any,	publicarà.

fronteres	 i	 és	 coneguda	 arreu	
del	món,	com	ara	“El	cant	dels	
ocells”,	gràcies	a	la	divulgació	
que	en	féu	el	mestre	Pau	Casals,	
com	bé	sabem.

El	 Cor	 Maragall 	 inter-
pretà,	 sota	 la	direcció	magis-
tral 	 d’Àngels	 Alabert , 	 les	
següents	 cançons:	 “Joia	 en	el	
món”,	de	Händel;	 “Els	àngels	
de	 la	 Glòria”,	 popular	 fran-
cesa;	 “Cançó	 de	 Nadal”,	 de	
Txaikovski;	 “L’hivern”,	de	 J.	
Bta.	 Lully;	 “Cançó	 de	 bres-
sol”,	de	Brahams;	“El	cant	del	
ocells”,	 harmonització	 de	 P.	
Casals;	 la	 sardana	 “Somni”,	
de	Manel	Saderras	Puigferrer;	
“Santa	Nit”,	 lletra	del	prevere	
Joseph	Mohr	i	música	de	l’or-
ganista	 Franz	 Xaver	 Gruber;	
“La	pastora	Caterina”,	harmo-
nitzada	per	Pérez	Moya;	“Allà	
en	un	pessebre”,	de	James	Spil-
man;	“El	desembre	congelat”,	
harmonitzada	per	Manel	Oltra;	
“Mon	pare	no	té	nas”,	popular	
mallorquina,	que	si	bé	no	és	de	
tema	nadalenc,	amb	tot,	el	seu	
to	 joiós	 i	 xiroi	 empalma	per-
fectament	en	el	clima	d’aquests	
dies;	i	per	acabar,	“El	noi	de	la	
mare”.	Fou	una	vetllada	delici-
osa	i	llargament	aplaudida	pels	
assistents,	 els	quals	pogueren	
participar,	 acabat	 el	 concert,	
de	la	segona	representació	del	
Pessebre	Vivent.

Cap d’any i Epifania 
o Reis

Les	celebracions	litúrgiques	
a	 l’església	 foren	 les	 pròpies	
del	 temps,	 solemnitzades	ade-
quadament	amb	la	participació	
dels	 feligresos	que	volgueren	
acabar	 l’any	donant	gràcies	 a	
Déu	per	tots	els	beneficis	rebuts	
i	començar	el	2006	demanant-li	
tot	el	que	cal	per	dur	una	vida	
plena	de	 salut,	pau	 i	 felicitat,	
dins	del	possible,	 i	 sobre	 tot,	
amarada	d’un	 sincer	desig	de	
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Les catàstrofes,
fatalitat o obra de l’home?

Catastròfiques per als pobres
ANDRéS L. PéREz vELASCO

Els	científics	no	han	tingut	
gaire	 èxit	 al	 tractar	 de	 donar	
una	definició	del	terme	desas-
tre.	 Els	 diccionaris	 utilitzen	
paraules	com	infortuni	o	cala-
mitat,	 semblen	 indicar	 amb	
això	que	el	patiment	humà	és	
un	 factor	 inherent	 als	 desas-
tres.	En	conseqüència,	un	cicló	
o	un	 terratrèmol	no	es	consi-
dera	un	desastre	si	no	ha	pro-
duït	pèrdua	de	vides	humanes	
o	danys	a	la	propietat.

El	problema	no	és	tan	sen-
zill	com	sembla.	Des	de	1966,	
l’Organització	de	les	Nacions	
Unides	 per	 a	 l’Educació,	 la	
Ciència	i	la	Cultura	(UNESCO)	
ha	elaborat	estadístiques	dels	
desastres naturals.	Les	xifres	
proporcionades	 foren	 supe-
riors	 a	 les	 de	 qualsevol	 altra	
organització.	Tot	i	això,	varen	
ser	 molt	 pocs	 els	 que	 foren	
qualificats	 com	 a	 desastres	
destructius,	 cosa	 que	 sembla	
suggerir	que	existeixen	esde-
veniments	 tals	com	desastres 
inofensius.

Altres 	 experts 	 semblen	
adoptar	 una	 posició	 diferent,	
proporcionant	 una	 definició	
dels	desastres	en	termes	exclu-
sius	del	 seu	 impacte	 sobre	 la	
població.

Però	també	les	definicions,	
aparentment	concises,	basades	
en	sumes	de	diners	i	en	vides	
humanes,	 poden	 prestar-se	 a	
una	interpretació	errònia.	Per	
exemple:	un	tornado	que	des-
trueix	un	nombre	reduït	d’ha-

tant	generalització	que	es	pot	
establir	sobre	els	desastres	és	
que	 aquests	 no	 paren	 d’aug-
mentar,	tant	en	número	com	en	
termes	de	persones	afectades.

Desastres més 
freqüents

La	 mitjana	 de	 desastres	
anuals	 s’incrementa	 d’any	
en	 any.	 L’índex	 de	 mortali-
tat	anual	pels	desastres	també	
va	 en	 augment	 any	 rere	 any.	
Aques tes 	 d i fe rènc ies 	 són	
massa	 grans	 per	 poder	 ser	
assignades	 exclusivament	 al	
creixement	demogràfic.

També	s’està	experimentant	
un	clar	augment	en	les	estadís-
tiques	 relatives	 al	 nombre	de	
persones	 afectades	 per	 any.	
Però	 cal	 assenyalar	 que	 l’ex-
pressió	persones afectades	és	
inexacta	 i,	 en	 conseqüència,	
aquestes	xifres	s’han	de	tenir	
en	compte	només	amb	caràcter	
indicatiu.	 La	 magnitud	 d’un	
desastre	en	termes	de	patiment	
humà	 i	 del	 seu	 impacte	 total	
sobre	l’economia	d’una	nació	
pobra	només	podrà	 represen-
tar-se	 mitjançant	 la	 inclusió	
d’un	 cert	 índex	 de	 població	
afectada.	Tenint	en	compte	el	
número	de	persones	pobres	la	
vida	de	les	quals	es	desenvo-
lupa	 en	 condicions	 crítiques,	
qualsevol	 desastre	 que	 les	
afecti	 posa	 en	 perill	 la	 seva	
pròpia	supervivència.

bitatges	 pot	 produir	 pèrdues	
superiors	a	un	milió	de	dòlars	
en	 un	 suburbi	 nord-americà;	
per	tant,	es	tracta	d’un	desas-
tre.	Contràriament,	un	tifó	pot	
destruir	centenars	de	barraques	
del	 Tercer	 Món	 sense	 causar	
danys	 d’un	 milió	 de	 dòlars;	
per	 tant,	pot	 ser	que	no	 sigui	
qualificat	de	desastre.

Els	 estudis	 sobre	 la	 reac-
ció	de	la	població	davant	dels	
desastres	 no	 començaren	 a	
realitzar-se	fins	que	es	va	ini-
ciar	 la	 guerra	 freda	 entre	 els	
EUA	i	la	URSS	durant	els	anys	
cinquanta	del	 segle	passat.	A	
partir	 d’aquest	 moment,	 el	
perill	 d’una	 guerra	 nuclear	
va	 fer	 que	 resultés	 apressant	
la	necessitat	 de	 comptar	 amb	
dades	 sobre	 la	 reacció	de	 les	
comunitats	 i	 dels	 individus	
durant	 i	 després	 d’una	 catàs-
trofe.

Aquests	 treballs	 van	 dur	
els	investigadors	a	estudiar	la	
forma	de	limitar	els	efectes	del	
desastre.	L’any	1975,	Robert	
Ka tes , 	 membre 	 de l 	 Grup	
d’Investigació	 sobre	 Perills	
Naturals,	va	escriure:	“Tenen 
cabuda dins del sector cien-
tífic i tecnològic no solament 
les causes dels desastres natu-
rals, sinó també, en alguns 
casos, la seva prevenció i les 
mesures organitzatives adop-
tades per a la seva predicció i 
per reduir el seu impacte quan 
es produeixen”.

La	més	apressant	i	inquie-
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Resposta a les preguntes més 
habituals sobre la grip aviària

DR. MIqUEL qUESADA I ATS CARME JIMéNEz - CONSULTORI D’ATENCIó PRIMÀRIA DE vILABLAREIx

què és la grip aviària?	
La	grip	aviària	és	una	malal-

tia	contagiosa	en	animals	cau-
sada	per	virus	que	normalment	
afecten	 aus	 i,	 menys	 habitu-
alment,	 porcs.	 Són	 virus	 que	
no	solen	passar	d’una	espècie	
animal	 a	 una	 altra,	 però,	 en	
rares	 ocasions,	 poden	 creuar	
aquesta	 barrera	 d’espècie	 i	
infectar	els	humans.

En	aus	de	granja,	 la	 infec-
ció	per	aquests	virus	pot	causar	
dues	manifestacions	clíniques	
de	 la	 malaltia,	 una	 forma	 de	
baixa	patogenicitat	que	causa	
només	 símptomes	 lleus	 i	 una	
forma	d’alta	patogenicitat	que	
es	 contagia	 ràpidament,	 dóna	
lloc	 a	 extensos	 brots,	 afecta	
òrgans	 interns	 i	 té	una	morta-
litat	 que	pot	 arribar	 al	 100%,	
sovint	en	només	48	hores.

quina  é s  l a  s i tuac ió 
actual?

La	 grip	 aviària	 no	 és	 una	
malaltia	nova	entre	les	aus.	Es	
té	constància	de	la	seva	existèn-
cia	a	Itàlia	des	de	fa	més	de	cent	
anys.	 No	 obstant	 això,	 no	 ha	
estat	fins	l’any	1997	quan	s’ha	
tornat	a	activar	l’alarma	inter-
nacional	en	estendre’s	aquesta	
grip	 per	 diferents	 països	 del	
món.

què tenen  d’espec ia l 
aquests brots recents de la 
malaltia en pollastres?

Els	brots	actuals	de	grip	avi-
ària	 són	 d’alta	 patogenicitat.	
Van	començar	al	sud-est	asiàtic	
a	mitjan	2003	 i	 són	 els	 brots	
més	greus	que	 s’han	declarat	
mai	 i	que	han	afectat	més	aus	
de	granja.	Mai	abans	a	la	histò-

ria	d’aquesta	malaltia	no	s’ha-
vien	trobat	tants	països	afectats	
simultàniament	amb	tantes	aus	
mortes.

L’agent	 causal,	 el	 virus	
H5N1,	és	un	virus	especialment	
tenaç.	Tot	i	 la	mort	o	destruc-
ció	d’uns	150	milions	d’aus,	el	
virus	es	considera	ara	endèmic	
en	diferents	parts	del	món.	Es	
creu	que	el	control	 total	de	 la	
malaltia	 en	 pollastres	 trigarà	
encara	uns	quants	anys.

quins països han estat 
afectats per brots en pollas-
tres?

Des	de	mitjan	2003	 fins	 a	
principis	 de	 febrer	 de	 2004,	
els	brots	de	pollastres	causats	
pel	virus	H5N1	es	van	declarar	
en	vuit	països	 asiàtics:	Corea	
del	Sud,	 el	Vietnam,	 el	 Japó,	
Tailàndia,	 Cambodja,	 Laos,	
Indonèsia	 i	 la	Xina.	La	majo-
ria	d’aquests	països	no	havien	
patit	mai	abans	un	brot	causat	
per	aquest	virus.

A	 principis 	 d’agost 	 de	
2004,	Malàisia	va	notificar	el	
primer	brot	 en	pollastres	 i	 va	
esdevenir	 el	novè	país	 asiàtic	
afectat.	 Rússia	 va	 notificar	
el	 primer	brot	 en	pollastres	 a	
finals	 de	 juliol	 de	 2005,	 que	
va	anar	seguit	de	notificacions	
de	 la	malaltia	 en	aus	en	dife-
rents	 zones	 de	 Kazakhstan	 a	
principis	d’agost.	En	 tots	dos	
països	s’havia	notificat	la	pre-
sència	d’aus	 salvatges	mortes	
pel	 virus	 H5N1.	 Gairebé	 al	
mateix	 temps,	 Mongòlia	 va	
notificar	 la	detecció	del	virus	
en	aus	migratòries	que	havien	
aparegut	mortes.	Durant	el	mes	

d’octubre	de	2005,	 la	presèn-
cia	del	virus	H5N1	es	va	con-
firmar	 en	 aviram	 de	 Turquia	
i	 Romania	 i	 en	 aus	 salvatges	
de	Croàcia.	Durant	 el	mes	de	
desembre,	 Ucraïna	 va	 notifi-
car	 el	 primer	 brot	 en	 aviram	
i	 Kuwait	 va	 detectar	 el	 virus	
H5N1	 altament	 patogènic	 en	
un	 flamenc.	Durant	el	mes	de	
febrer,	 l’Iraq	ha	 confirmat	 la	
presència	del	 virus	 en	 aus	de	
corral,	Nigèria	 l’ha	confirmat	
en	 pollastres,	 Azerbaidjan	
en	 aus	migratòries,	Bulgària,	
Grècia,	Itàlia,	 l’Iran,	Àustria	i	
Alemanya	en	cignes	salvatges	i	
Eslovènia	en	un	únic	cigne.

El	 Japó,	 Corea	 del	 Sud	 i	
Malàisia	van	anunciar	el	 con-
trol	 dels	 brots	 en	pollastres	 i	
actualment	es	consideren	països	
lliures	de	la	malaltia.

L’actualització	 d’aquesta	
informació	 la	podeu	 trobar	 al	
web	de	 la	FAO	(Organització	
de	 les	 Nacions	 Unides	 per	 a	
l’Agricultura	i	l’Alimentació).

quines implicacions té tot 
això en la salut humana?

La	persistència	 i	 la	disper-
sió	del	virus	H5N1	en	pobla-
cions	 d’aviram	 suposen	 dos	
riscos	principals	per	a	 la	salut	
humana.

El	primer	 és	 el	 risc	que	 la	
infecció	en	aus	passi	a	humans	
i	doni	lloc	a	una	malaltia	greu.

El	segon	risc	és	que	el	virus	
-si	es	donen	prou	oportunitats-	
pugui	 canviar	 a	 una	 forma	
encara	més	 infecciosa	que	 es	
pugui	 transmetre	de	persona	a	
persona	i	amb	una	gran	facili-
tat.	Això	és	el	que	podria	donar	
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lloc	a	la	tan	temuda	pandèmia	
de	la	grip.

On han aparegut casos 
humans?

Els	casos	humans	confirmats	
per	laboratori	s’han	notificat	en	
set	països:	Cambodja,	Indonè-
sia,	l’Iraq,	Tailàndia,	Turquia,	
el	Vietnam	i	la	Xina.

Com s’han infectat aques-
tes persones?

Per	a	 la	 infecció	es	neces-
sita	un	contacte	directe	amb	les	
aus	infectades,	o	amb	les	super-
fícies	 o	 objectes	 contaminats	
amb	 els	 fems.	 La	 majoria	 de	
casos	 han	 aparegut	 en	 zones	
rurals	o	periurbanes	en	famílies	
que	 tenien	 corral	 i	 convivien	
estretament	amb	aquestes	aus.	
Es	 considera	 de	 molt	 de	 risc	
l’exposició	durant	 el	 sacrifici	
d’aquestes	 aus,	 la	 preparació	
per	a	 la	venda	 i	 la	preparació	
per	a	 la	cocció.	No	hi	ha	evi-
dència	 que	 els	 pollastres	 ben	
cuinats	i	els	ous	puguin	ser	font	
d’infecció.

El virus es transmet fàcil-
ment de les aus als humans?

No,	 realment	no	és	 fàcil	 la	
transmissió.	Hem	de	 tenir	 en	
compte	que	només	 s’han	pro-
duït	170	casos	des	de	desembre	
de	2003,	tot	i	l’immens	nombre	
d’aus	afectades	 i	 les	nombro-
ses	 oportunitats	 d’exposició	
humana	al	virus,	especialment	
a	 les	 zones	 on	 és	 habitual	 la	
massificació	 de	 corrals.	 Fins	
al	moment	no	es	coneixen	 les	
causes	per	les	quals	unes	perso-
nes	s’infecten	i	les	altres	no,	tot	
i	estar-hi	exposades	de	manera	
similar.

S’han detectat casos de 
grip aviària a Catalunya?

Fins	en	aquest	moment	no	
s’han	detectat	casos	d’infecció	
pel	virus	H5N1	ni	en	aus	ni	en	
persones	a	Catalunya.

Hi ha vacunes per a per-
sones?

Actualment	hi	ha	una	vacuna	

per	a	les	aus,	ja	que	es	coneix	
el	subtipus	de	virus	que	causa	
els	 brots	 en	 pollastres,	 però	
encara	no	hi	 ha	vacuna	per	 a	
humans,	ja	que	fins	que	el	virus	
no	canviï	i	s’adapti	a	la	trans-
missió	de	persona	a	persona	no	
podem	saber	 com	serà	 aquest	
virus.	Tot	 i	 això,	 l’OMS	està	
duent	a	 terme	diferents	 inves-
tigacions	en	aquesta	 línia	que	
serviran	perquè	un	cop	comenci	
la	pandèmia	la	vacuna	sigui	una	
realitat	en	un	termini	de	quatre	
a	sis	mesos.

S’ha de vacunar la pobla-
ció en general de la grip 
comuna aquest any?

La	Unió	Europea,	el	Minis-
teri	de	Sanitat	i	les	comunitats	
autònomes	recomanen	la	vacu-
nació	 contra	 la	 grip	 comuna	
només	a	 les	persones	 incloses	
en	grups	de	risc.	A	Catalunya,	
els	grups	de	risc	són:	persones	
de	60	anys	o	més	edat,	persones	
internades	en	institucions	tanca-
des,	adults	i	nens	amb	malalties	
cròniques,	nens	i	joves	tractats	
durant	un	llarg	temps	amb	àcid	
acetilsalicílic,	dones	embaras-
sades,	personal	sanitari,	treba-
lladors	d’institucions	d’acollida	
de	persones	d’alt	risc,	personal	
que	 presta	 assistència	 domi-
ciliària	 a	 individus	d’alt	 risc,	
contactes	domiciliaris	de	per-
sones	d’alt	risc	i	persones	que	
duen	a	terme	serveis	essencials	
per	a	la	comunitat.	Per	tant,	no	
és	necessari	que	 la	 resta	de	 la	
població	es	vacuni.

S’aconsella	 la	 vacunació	
antigripal	 a	 les	 persones	 que	
tinguin	 intenció	 de	 viatjar	 a	
zones	 afectades	 per	 la	 grip	
aviària	 en	humans,	 o	 a	 zones	
on	hi	hagi	brots	 en	pollastres	
si	 s’ha	de	 tenir	 contacte	 amb	
aquests	animals	vius.	Aquesta	
recomanació	 pretén,	 d’una	
banda,	 evitar	 una	 confusió	
entre	 un	 quadre	 gripal	 comú	
i	un	quadre	gripal	produït	pel	

virus	aviari	 i,	d’una	altra,	dis-
minuir	 les	probabilitats	d’una	
possible	 coinfecció	 pels	 dos	
virus	(l’humà	i	l’aviari)	en	una	
mateixa	persona,	ja	que	aquest	
fet	podria	contribuir	a	una	rea-
grupació	dels	virus	esmentats	
i	donar	lloc	a	un	nou	virus	que	
presentés	l’elevada	patogenici-
tat	del	virus	de	 la	grip	aviària	
i	 la	 facilitat	de	 transmissió	de	
persona	a	persona	del	virus	de	
la	grip	comuna.

què hem de fer si trobem 
una au salvatge morta?

El	Govern	ha	habilitat	 per	
a	la	població	el	telèfon	93	561	
70	00	per	comunicar	la	trobada	
d’aus	 salvatges	mortes	o	apa-
rentment	malaltes	 i	per	 infor-
mar	del	procediment	a	 seguir.	
Per	a	més	informació,	els	ciu-
tadans	es	poden	posar	també	en	
contacte	amb	el	telèfon	d’infor-
mació	sanitària	Sanitat	Respon	
(902	111	444).

Pel	que	fa	a	les	aus	de	corral,	
les	comunicacions	s’han	d’efec-
tuar	als	serveis	veterinaris	ofi-
cials	de	les	oficines	comarcals	
del	Departament	d’Agricultura,	
Ramaderia	i	Pesca	(DARP:	Tel.	
675	78	40	00).

En	 el	 cas	 d’aus	 urbanes,	
bàsicament	els	coloms	urbans,	
heu	d’avisar	 el	vostre	 ajunta-
ment,	 tot	 i	 que	 en	 la	 situació	
epidemiològica	 actual	 no	 es	
consideren	de	risc.

Salut
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Programa

Dissabte 13 de maig

A les 10 del vespre, al pavelló poliesportiu: la 
companyia local L’Olla dels Maiquiets presenta 
l’obra de teatre d’Alfred Jarry “Ubu Rei”

Diumenge 14 de maig

I Marxa Popular de BTT de Vilablareix

A 2/4 de 9: Primera sortida al Pavelló Poliesportiu

A les 10 del matí, al pavelló poliesportiu: 3a 
Trobada de Motos Antigues. Estaran exposades

davant del pavelló fins a 2/4 de 12 del matí i 
d’1 a 2 de la tarda

A 5 de la tarda, a la plaça del Perelló: Audició 
de Sardanes, amb la cobla SELVAMAR 

A continuació, a la plaça del Perelló: Havaneres, 
amb el grup TERRA ENDINS. Hi haurà cremat 
per a tothom

Dijous 18 de maig

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

A 2/4 de 10 del vespre: Exhibició de Ball en 
línia,  Salsa i Roda de casino a càrrec del alum-
nes del curs

Divendres 19 de maig

A les 8 de la tarda, a la plaça del Perelló: Elec-
ció de la Pubilla i l’Hereu de Vilablareix del 
2006

A 2/4 de 9 de la tarda, a la plaça del Perelló: 
Pregó de la Festa Major a càrrec del periodista 
Pep Collelldemont

A continuació, a la plaça del Perelló: Espectacle 
de carrer “Bruixes”

A 2/4 de 12 de la nit, al pavelló poliesportiu: 
Nit Jove amb Runaway i Feel Good

Dissabte 20 de maig

A les 10 del matí, a la plaça del Perelló: XVIII 
Concurs Infantil de Dibuix Lliure

De les 10 del matí a la 1 de la tarda: Concurs 
de Flors i Plantes

A la 1 de la tarda: Repic de campanes

A les 3 de la tarda, al pavelló poliesportiu: XVIII 
Campionat de Botifarra

A les 5 de la tarda, a la plaça del Perelló: Ani-
mació Infantil, amb la Companyia Pentina el 
Gat. Hi haurà xocolatada per a tothom. En el 
decurs d’aquest acte es lliuraran els premis del 
Concurs de dibuix.

A 2/4 de 10 del vespre, al pavelló poliesportiu: 
Sopar-Ball, amb l’Orquestra Nueva Etapa. Preu: 
30 €/persona

Diumenge 21 de maig

A 2/4 de 12 del matí: Baixada de carretons a la 
carretera de Sant Roc

A 2/4 de 12 del matí, a l’església parroquial: 
Ofici solemne amb acompanyament de la coral 
del G.E.i.E.G

A continuació, a l’església parroquial: Concert a 
càrrec de la mateixa coral

A les 5 de la tarda, a la plaça del Perelló: Tres 
Sardanes, a càrrec de La Principal de la Bisbal

A continuació, al pavelló poliesportiu: Concert i 
Ball, amb La Principal de la Bisbal.

En les actuacions del dia es presentarà la com-
posició musical "VILABLAREIX", de Mª Àngels 
Cabestré

Diumenge 28 de maig

A les 8 del matí, al carrer Marroc (pavelló poli-
esportiu): XVI Marxa popular de Sant Roc

Festa Major de Vilablareix 2006


