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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.cat
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
Llar d'infants La Farigola 972-24 98 24
Local de Joves 972-39 68 40
CAP de Salt 972-24 37 37
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 

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 divendres de 13 a 14h. 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.
Arquitecte Tècnic: Eulàlia Codolar, els dimecres. 
Recollida d’escombraries
Dilluns, dimarts, dijous i dissabtes.

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

Horaris del consultori mèdic

 Serveis Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Matí Medicina General De 9.30 a 13h - - - De 9.30 a 13h

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

 Extraccions De 9 a 10h  - - - De 9 a 10h 
  (cita prèvia: Tel.972 40 55 33)    (cita prèvia: Tel.972 40 55 33) 
 Pediatria - De 9 a 14h De 11.30 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

 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



3

Sumari

EDITA: AJUNTAMENT DE VILABLAREIX

CONSELL DE REDACCIÓ: J. Manel Pallàs, Carles 
B. Gorbs, Mossèn Josep Ramirez, Joan Ribot, Pere 
Vilà, Josep Argelés, Llorenç Muñoz i Josep Aurich

PORTADA: Nadales dels alumnes del CEIP Madrenc

DISSENY: Marc Puigvert

REDACCIÓ i INFOGRAFIA: JJ Comunicació

IMPRESSIÓ: Impremta Pagès, S.A.

DIPòSIT LEGAL: GI-957/99

CORREU ELECTRòNIC: torratxa@vilablareix.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE 

rial
Revista de Vilablareix   Any VII - Desembre 2006

2

Serveis

3

Editorial

4

Informació municipal

10

Actualitat

14

Esports

18

Escola

21

A l'ombra del campanar

23

Opinió

24

Llar de juvilats

25

Ecologia

27

Activitats de nadal

ENRIC VILERT, ALCALDE

l temps passa inexorablement, els dies, les setmanes i els mesos 
caminen sense parar i només som conscients de la rapidesa d’aquest 
fet quan girem la vista enrere. Sovint és en aquestes dates que ho fem, 
quan les fulles del calendari arriben al final i un de nou ens espera 
per tornar a començar.
Aquest 2006 el vàrem iniciar en ple debat de l’Estatut a Madrid. Per 
Nadal de l’any passat demanàvem un Estatut sense retallades, que 
respectés la voluntat del Parlament de Catalunya.
Aquest debat ens va portar al referèndum del 18 de juny que, amb 
una participació escadussera, va aprovar un nou Estatut per al nostre 
país. Conseqüència de tot plegat es va dissoldre el Parlament i es van 
convocar  eleccions al Parlament per al passat primer de novembre, 
que ens han donat, fa pocs dies, un nou Govern. 
Hem passat un any mogut pel que a la política catalana es refereix i 
comencem una nova etapa amb nous reptes i noves il·lusions.
També a nivell municipal voldria fer referència a dos o tres actuacions 
destacades com són, la inauguració de la llar d’infants “La Farigola”; 
els joves han pogut estrenar un local on conviure, fer-hi activitats i 
relacionar-se; s’han fet millores als serveis i carrers del municipi i, 
tot això, per millorar la qualitat de vida de la nostra gent, una de les 
raons de ser de l’equip de govern. 
No ens hem oblidat tampoc de planificar per al futur i s’han posat les 
bases per tenir, en un termini curt, una nova escola, un nou dispensari 
i també un institut de secundària. 
És Nadal, temps per reflexionar sobre les coses fetes i il·lusionar-se 
pel futur, sense oblidar que en aquest primer món en el que vivim, 
estem instal·lats en l’estat del benestar i que, no obstant, al món i a 
Catalunya, cada dia hi ha més gent que viu sota mínims, per sota de 
l’anomenat “llindar de la pobresa”  i penso que és un bon moment 
per reflexionar-hi.
Veïns i veïnes vull desitjar-vos, en nom propi i de tot l’equip de govern, 
que passeu unes bones festes i vull acabar aquest editorial amb un 
poema de Joan Salvat-Papasseit que diu així:

Nadal
Sento el fred de la nit
i la simbomba fosca 
Així el grup d’homes joves que ara passa cantant.
Sento el carro dels apis
que l’empedrat recolza
i els altres que l’avancen tots d’adreça al mercat
Els de casa a la cuina
prop del braser que crema
amb el gas tot encès han enllestit el gall 
ara esguardo la lluna que m’apar lluna plena; 
i ells recullen les plomes 
i ja enyoren demà 
Demà posats a taula oblidarem els pobres 
–i tant pobres com som–
Jesús ja serà nat
Ens mirarà un moment a l’hora de les postres
I després de mirar-nos arrencarà a plorar. 
Nadal 2.006

E
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Resum dels plens i juntes de govern local celebrats en 
els mesos de setembre, octubre i novembre de 2006

Informació municipal

PLENS

Sessió ordinària
del Ple de la Corporació 

del 26 de setembre de 2006
S’acorda per unanimitat:
L’aprovació definitiva del Compte General del 
Pressupost, exercici 2005.
Aprovar la proposta de modificació de crèdit núm. 
1/06 en el pressupost d’enguany.
S’acorda per majoria absoluta, amb el vot en 
contra del Sr. Josep Aurich, com a festes locals 
de l’any 2007:
- Dimecres 25 de juliol (Sant Jaume)
- Dilluns 29 d’octubre (Sant Narcís)

Sessió extraordinària
del Ple de la Corporació 
del 3 d’octubre de 2006

S’acorda per unanimitat:
Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte 
per als treballs de confecció de l’Agenda 21 Local, 
a l’entitat La Vola, pel preu de 38.399,48 euros, 
amb un termini d’execució de dotze mesos.
Elecció dels membres de les Meses Electorals, 
per a les eleccions al Parlament de Catalunya, a 
celebrar l’1 de novembre de 2006.

Sessió ordinària
del Ple de la Corporació 

del 14 de novembre de 2006
S’acorda per unanimitat:
Les ordenances locals exercici 2007.

Aprovar el conveni de col·laboració entre la Fede-
ració de Municipis de Catalunya i el municipi de 
Vilablareix, per a l’elaboració del Pla Especial 
Urbanístic i el catàleg de fitxes de masies i cases 
rurals.
Aprovar a proposta del jurat, els arquitectes o 
equips d’arquitectura que han superat la segona 
fase del concurs per a la selecció de l’arquitecte 
o equips d’arquitectes per a l’adjudicació de la 
redacció del projecte bàsic i executiu, estudi de 
seguretat i salut i posterior direcció d’obres dels 
equipaments culturals dels sector El Perelló i Can 
Pere Màrtir.
Aprovar la resolució de les al·legacions i apro-
vació definitiva del projecte de reparcel·lació del 
sector El Perelló i Can Pere Màrtir.

JUNTES
DE GOVERN LOCAL

Sessió del 19 de setembre 
de 2006

S’acorda aprovar: 
La relació de factures i despeses que sumen la 
quantitat de 58.810,76 €.
El sistema de funcionament del servei de men-
jador escolar al CEIP Madrenc, curs escolar 
2006/2007.
El preu del servei serà:
-   Fixos/mensuals: 5’35 euros/dia
-   Eventuals:          7’00 euros/dia
Aquest preu inclou el menú, el monitoratge, para-
ment, material, neteja...
La devolució dels avals bancaris a l’entitat Àrids 
Vilanna SL, adjudicatària de les obres “Pro-
jecte d’urbanització de l’entorn i aparcament del 
pavelló poliesportiu municipal” i “Adequació 
d’un aparcament a la carretera de Santa Coloma 
(xamfrà c/ Camós - c/ Montnegre), per valor de 
5.270,58 € i 3.558,12 €, respectivament.
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Informació municipal

Resum dels plens i juntes de govern local celebrats en 
els mesos de setembre, octubre i novembre de 2006
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Acceptar la subvenció concedida pel Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, en concepte d’actuacions i ordenació 
ambiental exteriors, per import de 19.060.- €.
Els preus públics del servei de menjador escolar 
de la Llar d’infants municipal La Farigola, curs 
2006/2007:
- Mensualitat 
(horari de 12 a 15 h, dinar i berenar): 110,00 €
- Dinar esporàdic 
(dinar, servei de guarda i berenar): 6’50 €
-  Berenar esporàdic: 0’75 €
- Servei de guarda: 2’00 €

Sessió del 3 d’octubre 
de 2006

S’acorda aprovar:
La sol·licitud d’inclusió a la convocatòria del 
Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya per subvencionar la construcció, l’am-
pliació, el remodelatge i l’equipament de con-
sultoris locals de titularitat municipal per als 
exercicis 2006 i 2007.
Concedir una subvenció al CEIP Madrenc, desti-
nada al programa cooperatiu de reutilització dels 
llibres de text i material didàctic complementari, 
per import de 408’86 €.

Sessió del 17 d’octubre
de 2006

S’acorda aprovar:
La relació de factures i despeses que sumen la 
quantitat de 13.054’04 €.
Acceptar la subvenció concedida per la Diputació 
de Girona, en concepte de suport al Pla Local de 
Joventut 2006, per import de 2.800.- euros.
L’addenda al conveni entre la Universitat de 
Girona i l’Ajuntament de Vilablareix, per a l’ela-
boració, implantació i posteriors actualitzacions 
del Manual d’Actuació per Risc d’Inundacions 
(INUNCAT).

La 9a certificació de l’obra “Construcció de la 
llar d’infants municipal”, per import de 81,18 €, 
a favor de l’entitat Obres i Canalitzacions Lloret 
SA (Obycall).
La certificació dels treballs complementaris de 
l’obra “Construcció de la llar d’infants municipal” 
per import de 135.442’27 €, a favor de l’entitat 
Obres i canalitzacions Lloret SA (Obycall).

Sessió del 7 de novembre 
de 2006

S’acorda aprovar:
Acceptar la subvenció concedida pel Consell 
Comarcal del Gironès, per a l’execució del pro-
jecte comarcal d’adequació i de millora d’enllu-
menats públics municipals.
La 6a certificació de l’obra “Millora de les infra-
estructures del nucli urbà de Vilablareix”, 2a fase 
per import de 52.091’04 € a favor de l’entitat 
Prodaisa.
La 7a certificació de l’obra “Millora de les infra-
estructures del nucli urbà de Vilablareix”, 2a 
fase per import de 185’09 € a favor de l’entitat 
Prodaisa.
 

Sessió del 21 de novembre 
de 2006

S’acorda aprovar:
La relació de factures i despeses que sumen la 
quantitat de 93.437,48 €.
La certificació extraordinària pels treballs realit-
zats no inclosos en l’obra “Millora de les infra-
estructures del nucli urbà de Vilablareix”, 2a fase 
per import de 64.473.07 €, (IVA inclòs) a favor 
de l’entitat Prodaisa.

Contractar els serveis del Sr. Adrià casellas i 
casals i a l'entitat "Jardineria figueres" per a 
la realització de treballs de jardineria i poda al 
municipi.
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Informació municipal

Quins serveis ofereix l’Àrea
de Promoció Econòmica?

Davant del proper creixement econòmic i 
social de Vilablareix derivat del desenvolupa-
ment del Pla Parcial, la Regidoria de Promoció 
Econòmica ha planificat i organitzat un conjunt 
d’actuacions dirigides a cobrir les necessitats 
actuals i futures que tindrà el nostre municipi 
en aquest camp. 

Amb la voluntat d’aprofundir en el coneixe-
ment de la realitat socioeconòmica actual i 
desplegar un model basat en les necessitats 
i les potencialitats futures de Vilablareix, 
l’Ajuntament va sol·licitar una subvenció a 
la Generalitat de Catalunya (SOC) per a la 
contractació d’un agent d’ocupació i desen-
volupament local (AODL), la qual ens va ser 
atorgada.

Així doncs, el passat 6 de novembre va comen-
çar a treballar l’Eva Rivera i Brugués a l’Àrea 
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament. 
Amb la feina de la tècnica es permetrà elabo-
rar diferents accions integrades que contribuei-
xin a dinamitzar la base econòmica del nostre 
municipi, activar noves empreses i impulsar la 
creació de nous llocs de treball, així com con-
solidar-ne els ja existents.

A continuació us presentem els principals 
projectes i serveis de desenvolupament local 
que s’oferiran des de l’Ajuntament a càrrec de 
l’AODL:

El club de la Feina

El Departament de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Vilablareix vol crear El Club de 
la Feina.

El Club de la Feina es tracta d’un espai físic des 
d’on s’oferiran serveis específics d’orientació i 
inserció laboral (entrevistes, assessorament indi-
vidual, seminaris d’orientació i de tècniques de 

recerca d’ocupació,...) a aturats i persones que 
volen millorar la seva situació laboral. 

El servei posarà a l’abast dels usuaris tota 
la informació necessària per a la recerca de 
feina: llistes actualitzades d’ofertes de feina, 
borses de treball per internet, informació sobre 
el mercat de treball, intermediaris laborals, 
procés de selecció (tests psicotècnics), entre-
vistes de selecció, motivació, informació sobre 
formació, autoempresa…

Els usuaris podran fer ús dels equips informà-
tics per confeccionar la carta de presentació i 
el  currículum vitae per a una oferta concreta, 
navegar per internet per a la recerca d’ofertes 
de feina, i enviar, mitjançant fax, currículums 
i cartes de presentació a diferents empreses de 
la zona. 

Inicialment l’atenció al públic serà de dos dies 
a la setmana (dilluns i dimecres, de 09:00 h 
a 14:00 h), a càrrec de l’AODL de Promo-
ció Econòmica: l’Eva farà l’assessorament 
i seguiment de les demandes, i facilitarà els 
recursos materials necessaris per fer efectiva 
la recerca. 

Desitgem que, al llarg del temps, la demanda 
d’usuaris al Club de la Feina creixi i es vagi 
ampliant els dies d’atenció als usuaris.

Borsa de treball

Paral·lelament, l’Ajuntament també oferirà un 
servei de Borsa de Treball Local.

A través d’aquesta Borsa de Treball pròpia de 
l’Àrea de Promoció Econòmica es vol realit-
zar la intermediació entre l’oferta i la demanda 
per aconseguir la inserció socioprofessional de 
les persones desocupades, així com desenvo-
lupar un servei d’ajuda a les empreses per a la 



�

recerca de treballadors/es, i potenciar el conei-
xement del servei entre els diversos agents 
dels mercat laboral.

En aquest sentit, l’Eva Rivera (AODL) serà la 
persona encarregada de fer el seguiment de les 
demandes laborals, la prospecció del mercat de 
treball i fer la selecció de candidats/es a aque-
lles empreses que presentin una oferta de tre-
ball al mateix departament.

Formació

Des de l’Ajuntament, i amb el suport de tots 
els sectors econòmics i laborals, hem d’esmer-
çar tots els esforços necessaris en la formació 
i reciclatge de les dones i homes que estan en 
edat laboral, des del convenciment que, per 
ser competitiu en el mercat laboral, és impres-
cindible una bona qualificació i, per tant, una 
bona formació.

Volem treballar d’una forma clara i decidida per 
tal d’oferir cursos de formació al nostre poble.

Desitgem convidar-vos ben aviat a realit-
zar algun dels cursos que volem organitzar. 
També podeu adreçar-vos a l’Eva per comu-
nicar-li a quins cursos estaríeu interessats a 
participar.

Servei per a emprenedors

Promoció Econòmica està dissenyant un servei 
d’informació, orientació i acompanyament a 
totes aquelles persones que tinguin una ini-
ciativa empresarial. Aquests serveis pretenen 
ajudar la persona emprenedora a crear i ges-
tionar una empresa amb les màximes garan-
ties.

L’AODL de l’Ajuntament disposarà de tota la 
informació actualitzada en relació amb tràmits, 
ajuts, subvencions i altres recursos disponibles 
segons el tipus de negoci i les facilitats per a 
l’obtenció de finançament a les quals la gent 
emprenedora pot acollir-se. També s’oferirà 
informació per elaborar el Pla d’Empresa i 

s’ajudarà a tramitar les subvencions per posar 
en marxa el projecte empresarial.

A més a més, per a aquells que voleu fer reali-
tat la vostra iniciativa empresarial, ben aviat es 
podrà accedir a un assessorament personalitzat 
per a l’elaboració del vostre pla d’empresa, i 
rebre assistència tècnica sobre els diferents 
àmbits de gestió de l’empresa.

Amb la voluntat de donar suport a la constitu-
ció i la consolidació de noves microempreses, 
donar a conèixer el concepte de l’autoocupa-
ció i afavorir la inserció laboral de persones 
aturades, l’Ajuntament està treballant per 
esdevenir un centre col·laborador del Servei 
de Creació d’Empreses del Departament de 
Treball i Indústria de la Generalitat.

Tota idea de negoci, viable tècnica i econòmi-
cament, pot ser un èxit. 

Anima’t, emprèn a Vilablareix!

Servei a les empreses

A fi de dinamitzar el teixit econòmic i comer-
cial de Vilablareix, l’Eva Rivera donarà suport 
directe a les empreses. Actualment s’està pre-
parant la posada en marxa d’un Servei d’as-
sessorament empresarial a través del qual es 
doni informació sobre ajudes i subvencions a 
les empreses.

També es vol configurar nous canals de comu-
nicació amb les empreses que permetin mante-
nir-hi un contacte constant, àgil i directe i, en 
conseqüència, conèixer les seves necessitats 
per tal de poder-hi donar resposta.

Cal, doncs, crear les condicions que possibilitin 
a les empreses innovar i fer-se seves les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació 
per tal de ser més competitives i que puguin fer 
front als reptes d’una economia globalitzada. 
És necessari també millorar la qualificació pro-
fessional dels treballadors i identificar quines 
són les ocupacions del futur.

Informació municipal
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Situació actual de la recollida de deixalles

El mes de març del 2005 vam començar a 
Vilablareix a posar en funcionament el sistema de 
recollida de la fracció orgànica. Ens vam decidir 
a iniciar-ho convençuts que és molt important des 
d’un vessant mediambiental, social i econòmic, 
separar tots els diferents tipus de residus. Al nos-
tre municipi, doncs, ens faltava separar la matèria 
orgànica del rebuig general. La resta de residus ja 
sabeu com cal reciclar-los. 

Ho recordeu?

Vidre: contenidor verd.

Paper i cartró: contenidor blau.

Plàstics i llaunes: contenidor groc.

Residus vegetals: contenidor verd obert.

Piles: contenidors a l’Ajuntament, escola, ludo-
teca...

Mobles, electrodomèstics…: primer dimarts 
de cada mes (concertar-ho prèviament trucant a 
l’Ajuntament.

Medicaments: al consultori mèdic del poble.

Cendres, tiretes, compreses, pols…: contenidor 
de rebuig.

A part, tenim un conveni amb l’Ajuntament 
de Girona per portar tot tipus de residu que 
tinguem com, per exemple, runes de paleteria, 
electrodomèstics, olis, pneumàtics…, a la Dei-
xalleria de Girona, que està situada al costat 
dels Bombers.

Així doncs, des de l’abril de 2005, disposem de 
dades de kg recollits de fracció orgànica mes a 
mes. Aquestes pesos obtinguts ens diuen que 
durant el 2005 vam recollir un promig de 10.6 
tones/mes de matèria orgànica en relació amb 
unes 64.5 tones/mes de rebuig general (conte-

nidors verds). És a dir, vam aconseguir retirar 
del contenidor de rebuig un 14% dels residus, 
ja que abans d’instaurar aquest tipus de recolli-
da tota la fracció orgànica anava amb el rebuig. 
Les dades que portem recollides aquest any 
ens diuen que aquest % està disminuint lleu-
gerament en relació amb l’any passat (estem al 
voltant del 13%). Això ens fa creure que cal 
insistir en la necessitat de conscienciar-nos de 
la importància de reciclar, reduir i reutilitzar 
els residus.

És molt important que any rere any vagi augmen-
tant la recollida selectiva dels residus en detri-
ment dels kg recollits pels contenidors de rebuig.  

Per què? 

A part que si separem tots els tipus de deixalles, 
podrem reutilitzar-les, en generarem menys i 
respectarem el medi ambient,  ja sabeu que els 
abocadors a on van a parar les escombraries 
dels contenidors de rebuig estan arribant a la 
saturació. En concret, el de Solius, que és a on 
aboquem nosaltres, arribarà a la seva capacitat 
màxima d’aquí 4 o 5 anys. És per aquest mo-
tiu i per impulsar la recollida selectiva, que la 
Generalitat de Catalunya ha anat augmentant 
els darrers anys de forma espectacular el cà-
non que els municipis paguen per abocar. Si fa 
5 anys es pagaven 21 euros per tona, aquest 
any 2006 estem pagant 42 euros/tona i per a 
l’any que ve el cost serà de 48.71 euros/tona. A 
aquest preu, s’hi ha de sumar el cost del servei 
de recollida i transport. 

El cost de la recollida de les deixalles resulta de-
ficitari per al municipi. Per a l’any que ve, es pre-
veu un dèficit d’uns 22.000 euros (el cost estimat 
és d’uns 141.000 euros i la recaptació de les taxes 
d’escombraries serà d’uns 119.000 euros). 

És important que se sàpiga que la recollida del 
cartró, vidre, plàstics, llaunes, etc., que es fa a tra-
vés del Consell Comarcal no té gairebé cap cost 

Informació municipal



�

Taula d’Infància i Joventut
de Vilablareix

El dia 15 de maig de 2006 es va crear la Taula 
d’Infància i Joventut de Vilablareix. 

Aquesta taula està formada per tècnics i polí-
tics del municipi que ens trobem mensualment 
per posar en comú els nostres interessos, les 
nostres preocupacions, propostes, accions..., 
i així treballar conjuntament per poder oferir 
activitats i formació al municipi. Va néixer per 
tal que els infants i joves tinguessin activitats, 
tant lúdiques, culturals com socials adequades 
a les seves necessitats, perquè volíem que les 
seves demandes, queixes i opinions arribessin 
a les orelles de qui les ha d’escoltar.

Som diferents persones i professionals, com 
la Mariona Puigbaldoyra i la Marta Ange-
lats, com a tècniques de Joventut del poble; 
la Mònica Garcia i la Sònia Jorquera, com a 

directora i ajudant de la ludoteca Les Orene-
tes; l’Esther Moreno, com a responsable de la 
Sala de Lectura Municipal; l’Eva Escuin, com 
a directora de la Llar d’Infants La Farigola; la 
Cristina Ferrer, com a  educadora social del 
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt; i la 
Imma Vilà i en Manel Pallàs, com a regidors 
de Joventut i Educació de l’Ajuntament de 
Vilablareix. 

La primera actuació conjunta, orientada en les 
festes de Nadal, és l’organització d’una xerra-
da sobre les joguines, quines són les més ade-
quades per a cada grup d’edat per tal de poder 
fer una compra responsable. I a partir d’aquí, 
moltes altres actuacions i activitats que us fa-
rem arribar a tots i que esperem que tinguin 
una gran acceptació i participació, tan gran 
com la nostra il·lusió en preparar-ho.

per al municipi (uns 150 euros al mes). A més, 
el cost del tractament de la fracció orgànica ve 
retornat per un cànon a través de la Generalitat 
de Catalunya.

Conclusions

La recollida del rebuig no rep ajudes per part de 
cap administració, ans el contrari, cada any s’es-
tà augmentant el cànon per tona abocada.

Durant l’any 2006 no estem aconseguit recollir 
més fracció orgànica que el 2005, i això és una 
tendència que cal capgirar.

Si no canviem els nostres costums en la gestió 
dels residus domèstics cada any, el dèficit que 
genera aquest servei anirà augmentant. L’única 
forma de fer que aquest dèficit no creixi tan 

espectacularment, és augmentar la taxa d’es-
combraries. De fet, per a l’any que ve s’ha 
acordat que el cost d’aquesta taxa passarà de 
120 a 132 euros anuals. Aquest augment es deu 
al fet que la Generalitat ha incrementat un 16 
% el cànon per abocar el rebuig (de 42 a 48.71 
euros/tona).

Amb tot el que s’ha exposat, l’objectiu per als 
propers anys ha de ser aconseguir rebaixar les 
tones que generem de rebuig, i per contrapar-
tida augmentar les tones generades en els dife-
rents contenidors de recollida selectiva. 

Des d’aquestes ratlles us animem a practicar la 
recollida selectiva, i amb la  col·laboració de tots 
vosaltres estem segurs que:

HO ACONSEGUIREM!

Informació municipal
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Festa de Sant Menna

Enguany la festa del patró del nostre poble va 
caure en dissabte, per tant, vam poder gaudir 
d’aquesta festa el mateix cap de setmana.

Com cada any es va intentar fer espectacles per 
a petits i grans, per tal d’intentar la màxima 
participació en tots els actes.

A l’animació infantil i la tradicional casta-
nyada del dissabte, es va oferir un concert de 
música de sempre per part del grup Slow 33, 
que els assistents varen poder escoltar durant 
una hora.

El diumenge al matí es va celebrar l’ofici solemne 
en honor al sant i sardanes amb la cobla Baix 
Empordà, que també va acompanyar a l’ofici. 

Per acabar, va haver-hi un petit refrigeri per als 
assistents.

Petits i grans participant a l’animació infantil

La Cobra Baix Empordà, va tocar les sardanes.Concert del grup “Slow 33” a la sala polivalent

En Jordi Tonietti, va animar la Festa de Sant Menna

A la tarda, en una sala polivalent del pavelló 
poliesportiu totalment desconeguda, un cente-
nar de vilablaretencs van poder assistir a una  
funció de teatre.

“L’obra representada, Van Gogh d’Ever 
Blanchet, és un d’aquells casos en què una 
petita producció teatral es guanya el reconei-
xement del públic i aconsegueix així romandre 
més temps del previst en cartellera. L’obra, que 
es va estrenar l’any 2002 al Grec de Barcelona, 
ha recorregut nombrosos escenaris de Catalunya 
i aquest any, per Sant Menna, l’hem tinguda al 
nostre poble. Va estar interpretada per un únic 
actor, Martí Peraferrer (conegut pel seu paper 
de Sàhara a El cor de la ciutat), i és una aproxi-
mació a la figura del cèlebre pintor. Un drama, 
intens i reflexiu que exigeix de l’actor Martí 
Peraferrer el mateix entusiasme i passió que van 
caracteritzar al pintor holandès.
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En Martí Peraferrer, durant l’actuació de Van Gogh El públic expectant durant l’actuació.

La posada en escena és senzilla: Vincent Van 
Gogh està sol dalt d’un escenari en blanc 
i reflexiona amb el públic sobre diferents 
valors qüestionats i qüestionables a partir de 
les cartes que va escriure al seu germà Theo. 
L’acció de l’obra es desenvolupa entre els 

27 i els 37 anys de l’artista, és a dir, entre el 
moment de la crisi que el va dur a pintar i les 
hores prèvies al suïcidi. En només 10 anys, 
Van Gogh va crear una obra de 800 olis i 850 
dibuixos. Després de la seva mort es converti-
ria en un mite de la pintura.

Elecció de la Pubilla i Hereu de 
Catalunya 2006

El passat cap de setmana, 
dia 29 i 30 de setembre i 1 
d’octubre, vam anar a Seva 
(Osona) per tal de celebrar 
l’elecció de la Pubilla i l’He-
reu de Catalunya 2006.

Vam arribar el divendres cap 
al vespre al camp de futbol 
de Seva on diferents hereus, 
pubilles i pares van poder 
jugar un partit de futbol. Allà 
mateix, vàrem gaudir d’un 
sopar de germanor i, tot fina-
litzat, ens vam anar a instal-
lar a l’hotel.

El dissabte al matí, el poble 
de Seva ens va donar a tots 
una bona benvinguda, i tots 
els representants dels pobles participants, els 
quals eren d’arreu de Catalunya, Balears, Andorra 

i Madrid, guarnits amb el 
vestit tradicional, vàrem dis-
posar-nos a començar els 
exàmens orals i escrits, els 
quals van durar al llarg del 
dia. Durant el dissabte a la 
tarda, es podien veure les 
ofrenes de cada població a la 
Casa de la Vila de Seva.

A mitja tarda, es va inaugurar 
una majòlica, la qual deixava 
constància de què Seva ha 
estat ciutat Pubilla 2006.  

Al capvespre, tot eren corre-
gudes amunt i avall per tal de 
tenir-ho tot a punt per gaudir 
del sopar de gala. A les 10 
del vespre va començar, molt 

puntual i tots molt arreglats. Seguidament, vàrem 
poder gaudir d’un magnífic sopar i del comiat dels 

La Maritxell (Pubilla de Vilablareix 2005) i el seu 
germà Carles, hereu del 2006.
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Hereus i les Pubilles de títol nacional 2005. Un cop 
acabats els actes protocol·laris i totes les emocions 
vàrem poder anar a una sala que ens va habilitar el 
mateix hotel en acabar de celebrar la nit.

Diumenge al mati vàrem continuar amb els actes 
oficials, una cercavila pel poble de Seva i a conti-
nuació ja es va fer l’entrada oficial de cada població 
participant, juntament amb les respectives ofrenes 
a la plaça major del poble de Seva on es varen triar 
els nous representants de títol nacional 2006. Va 
sortir escollit com a Hereu de Catalunya l’Ignasi 
Valeriano de Ripoll (Ripollès) i com a Pubilla, 
Anna Domènech, de Santa Pau (la Garrotxa).

Va ser un cap de setmana espectacular, ple d’emo-
cions i de vivències les quals sempre recordarem. Representació de l’hereu i la pubilla de Vilablareix, a Seva.

Dia Internacional Contra la Violència de Gènere

El passat 25 de novembre es va celebrar el Dia 
Internacional Contra la Violència de Gènere. Segur 
que molts varen fer una reflexió sobre el que està pas-
sant a tot el món amb la violència cap a les dones.  

A tots els continents es troben diversitat 
de manifestacions violentes, agressions sexu-
als, violacions, assassinats, mutilacions... Tots 
aquests actes tenen quelcom en comú: que els 
exerceixen els homes cap a les dones. A més, 
hi podríem afegir la precarietat laboral i la des-
igualtat, entre altres.

En són víctimes de la violència dones de dife-

rents edats, classes socials i religions. 
Per això, s’han de promoure altres relacions 

entre les persones, basades en la igualtat, el res-
pecte, la repartició de tasques domèstiques... Des 
de fa uns quants anys la dona ha deixat de ser la 
mestressa de casa, des que majoritàriament es va 
introduir en el món laboral. Per tant, hem d’acabar 
amb el mot patriarcat, d’una vegada i per totes.

Hem de transmetre als nostres fills aquests 
valors de respecte, igualtat, col·laboració... si 
volem que visquin en un món millor.

Pancarta a la balconada de l’Ajuntament per el dia contra la violència de gènere.
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El pessebre vivent de Vilablareix

És una bonica tradició que cal que entre tots no la 
deixem perdre, doncs ja ha complert els trenta-un 
anys i enguany ens disposem a poder-ne preparar i 
representar la XXXII edició d’aquest nostre Pesse-
bre Vivent de Vilablareix. De moltes experiències 
hem pogut gaudir i també patir en aquesta ja llarga 
història: canvis menuts i d’altres molt més impor-
tants ens han portat a la representació actual del 
pessebre, gent que fa molts anys que col·labora en 
el pessebre, d’altres que hem “recuperat” que ens 
havien deixat i gent que fa molt poc que participa. 

Gent, he dit aquesta paraula tan curta i alhora tan im-
portat, ja que aquí és just on volíem arribar. Aquest 
és l’actiu que sempre ens queda més escanyolit, i no 
podem ni volem deixar passar aquesta oportunitat de 
demanar-vos, a vosaltres que no coneixeu la realitat 
d’un pessebre vivent i esteu una mica encuriosits, 
a vosaltres que us faria il·lusió de poder participar-
hi com a actors, a vosaltres que aquestes dates de 
solidaritat no sabeu on expressar-la, a vosaltres que 
voleu explicar que heu figurat en un pessebre vivent 
de més de 30 anys de representació, a vosaltres que 
cada any dieu l’any que ve hi participaré, a vosaltres 
tots els que d’una manera o altra us estimeu aquest 
nostre pessebre vivent i voleu que a poc a poc pros-
peri, a tots vosaltres demanar-vos “llença’t i vine 
”... nosaltres us ho agrairem i aquest teu i nostre po-
ble restarà cofoi de la teva implicació. 

El funcionament per poder figurar en el pessebre vi-
vent no representa cap mena d’esforç físic, ni es fan 
assajos, ni tampoc no hi ha cap guió per estudiar. 
Només us demanen que un dels diumenges prece-
dents al Nadal us apropeu a l’església de Sant Mena 
per a la distribució de vestuari i que els dies de re-
presentació (nit de Nadal i tarda de Sant Esteve) us 
col·loqueu en el lloc que prèviament us hauran pre-
asignat. Aquest és realment tot l’esforç que gosem 
demanar-vos als que ens podeu ajudar. 

Aquest any, ara fa uns dies, Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient ens varen fer arribar la notícia, ja co-
neguda i esperada, que el proper 5 de gener de 2007 
tindran a bé de venir al nostre poble de Vilablareix 

a fer la tradicional cavalcada de reis, i ens han en-
comanat expressament que ens preocupem de tot 
el seguit de preparatius i gestions que comporta 
aquest acte tan màgic. Nosaltres recollim aquest 
encàrrec, com ja fa uns quants anys que anem fent 
aquesta feina. Cada any amb els mitjans de què po-
dem disposar, materials, personal i econòmics, in-
tentem any rere any que aquest acte sigui el màxim 
de lluït possible, tal com es mereixen Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient i també els nens i nenes de 
Vilablareix, o bé de fora, que ens visiten en aquest 
dia tan màgic.

Per altra banda, l’emissari reial ens ha fet arribar la 
previsió de recorregut que tenen Ses Majestats en ar-
ribar al nostre poble de Vilablareix i us el reproduïm. 

La comitiva reial, formada per Ses Majestats els 
Reis d’Orient i tot els seus acompanyats, arribaran 
a Vilablareix per l’antic riu Güell, pujaran el car-
rer Pont d’en Canals fins a l’encreuament a la dreta 
amb el carrer Pirineus. Al llarg d’aquest carrer fins a 
l’encreuament a l’esquerra, amb el carrer Mosque-
rola, per creuar la Ctra. de Sta. Coloma i seguir pel 
carrer Camós fins a l’encreuament a l’esquerra amb 
el carrer Perelló, i després seguiran aquest carrer 
fins a arribar a la Plaça Perelló, on els Reis Mags de 
l’Orient repartiran obsequis a tots els nens i nenes 
que els passin a saludar.
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Dani Oliveres
i els campionats d’enguany

La temporada 2006 
entrarà en els llibres 
d’història del trial 
com la temporada de 
consagració de Dani 
Ol ive ras .  Després 
d’aconseguir el títol 
mundial de 125 cc la 
temporada anterior, 
el pilot de la nostra 
vila tenia l’objectiu 
d’aconseguir noves 
fi tes,  més difícils. 
D’aquesta manera, i 
amb la seva insepara-
ble GAS GAS, Dani 
Oliveras va preparar-
se de valent per a una 
temporada ja previsi-
blement dura. El cam-
pionat del Món júnior, 
el Campionat d’Europa 
absolut, el Campionat 
d’Espanya outdoor 
absolut i diversos indo-
ors havien d’ocupar –com així ha estat– la seva 
temporada. Entre prova i prova: exhibicions, aten-
cions a la premsa, i entrenaments formaven la seva 
agenda diària.

TErCEr lloC a l’EuroPEu
En Dani Oliveras va arribar a liderar, després de 
la prova de França, el campionat d’Europa. Però 
una gripada de la moto a Itàlia va ser el detonant 
perquè en Dani no pogués lluitar fins al final per 
aconseguir el títol continental. 

Els nervis van començar a sortir i això ho va apro-
fitar el veterà James Davill, habitual en el mun-
dial absolut, per tancar les dues darreres proves 
de la competició amb victòria i així endur-se el 
campionat. Tot i això, Dani Oliveras va acon-

seguir el tercer lloc a 
dos punts del fran-
cès Jérôme Bethune, 
que va quedar segon 
i per davant de pilots 
com Michael Brown 
i Dani Gibert. Olive-
ras va tornar a ser el 
primer català a la clas-
sificació i ja deixava 
entreveure que el seu 
nivell aniria a més, si 
les condicions anaven 
d’una manera lògica 
i normal. En Dani va 
lluitar tot l’europeu 
amb l’anglès James 
Davill (BETA) i el 
francès Jérôme Bet-
hune (BETA), tots 
dos amb moltes més 
facilitats de la marca, 
que casualitat o no, era 
la mateixa.

ClaSSIFICaCIó FInal 
dEl CamPIonaT d’EuroPa

1.- James Davill (BETA) 96 punts
2.- Jérôme Bethune (BETA) 85 punts
3.- Dani Oliveras (GAS GAS) 83 punts
4.- Michael Brown (BETA) 77 punts
5.- Dani Gibert  (MONTESA) 76 punts

El CamPIonaT dEl món JúnIor. 
“El CamPIonaT dElS danIS”

Sens dubte, dos han estat els protagonistes del Cam-
pionat del Món júnior: Dani Gibert (MONTESA) i 
Dani Oliveras (GAS GAS). El Campionat del Món 
júnior ha estat marcat per la igualtat i la rivalitat 
entre els dos pilots catalans, però amb un clar 
avantatge per al pilot de la COTA 4T a l’hora de 

Passant un rierol
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la disponibilitat de recursos materials cap a la seva 
motocicleta. Tot i que en principi a aquesta lluita 
s’hi afegia l’anglès de BETA, Michael Brown, 
els tres pilots van arribar a ocupar durant algun 
moment del campionat el lideratge, però varen ser 
Oliveras i Gibert, els que es varen presentar a la 
darrera prova del campionat a Spa-Francorchamps 
(Bèlgica) amb les aspiracions intactes de cares a 
aconseguir el títol. En Dani, amb la seva insepa-
rable GAS GAS va estar a punt d’aconseguir el 
màxim guardó mundial, però un cinc a tres zones 
del final va provocar que no aconseguís el títol. 
A la prova belga es va viure un clar exemple de 
com va anar tot el campionat mundial. A la darrera 
zona de la segona volta, qualsevol dels dos pilots 
va poder aconseguir el títol. Al final es va decantar 
cap al company d’en Dani Oliveras, en un final 
d’infart. Si a la zona 15 de la segona volta el de 
MONTESA hagués fet un 5, el títol hagués estat 
per al nostre pilot, però en aconseguir Gibert un 
2, el títol va ser per a ell.

ClaSSIFICaCIó FInal 
dEl CamPIonaT dEl món JúnIor

1.- Dani Gibert (MONTESA)  182 punts
2.- Dani Oliveras  (GAS GAS)  178 punts
3.- Michael Brown  (BETA)  172 punts
4.- Nicolas Gontard (GAS GAS)  124 punts
5.- Francesco Iolitta  (SHERCO)  114 punts

Paral·lelament a aquestes dues competicions, el Cam-
pionat d’Espanya Outdoor també va aparèixer, però 
amb un objectiu ben diferent per a Dani Oliveras. 

El nostre pilot tornava a competir amb l’elit mundial 
del trial i la seva missió era la d’aprendre dels Raga, 
Cabestany, Bou, Fajardo, entre altres. Amb aquesta 
idea, Oliveras va efectuar el campionat sense pressió 
però amb l’obligació de continuar progressant a sobre 
de la moto que, a vegades, no va ser fàcil a causa de 
les “singulars” condicions de treball del pilot de la 
nostra vila. Oliveras s’ha anat acostant cada vegada 
més als pilots mundialistes i, en l’actualitat, es pot 
dir que el seu objectiu serà lluitar amb Marc Freixa 
- 3r Campionat del Món 2005. 

Dani Oliveras no ho tindrà fàcil, però amb la seva 
constància i esperit de superació segur que ho acon-
seguirà.

ClaSSIFICaCIó FInal 
dEl CamPIonaT d’ESPanya ouTdoor

1.- Toni Bou (BETA)  109 punts
2.- Adam Raga (GAS GAS)  104 punts
3.- Jeroni Fajardo  (GAS GAS)  89 punts
4.- Albert Cabestany (SHERCO)   88 punts
5.- Marc Freixa  (BETA)  62 punts
6.- Dani Oliveras  (GAS GAS)  58 punts
7.- Dani Gibert (MONTESA)  58 punts

En Dani demostrant les seves habilitats
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El bàsquet a Vilablareix
CalEndarI CadETS  (1a FaSE)

Els partits a casa es juguen els dissabtes 
a les 11:30 al Pavelló Municipal

B.C. Fontajau - Finques Òscar Vilablareix
 Anada: 23 de setembre de 2006 

Tornada: 16 de desembre de 2006
Finques Òscar Vilablareix - B.C. Torroella “B”

Anada: 30 de setembre de 2006 
Tornada: 13 de gener de 2007

aPa Vedruna Palamós “a” Finques Òscar Vilablareix
Anada: 7 d’octubre de 2006 

Tornada: 20 de gener de 2007
Finques Òscar Vilablareix - B.C. Palafrugell

Anada: 14 d’octubre de 2006 
Tornada: 27 de gener de 2007

CCE montessori Palau - F. o. Vilablareix
Anada: 21 d’octubre de 2006
Tornada: 3 de febrer de 2007

Finques Òscar Vilablareix - C.B. Sarrià de Ter
Anada: 28 d’octubre de 2006

Tornada: 10 de febrer de 2007
Salle Girona “d” - Finques Òscar Vilablareix

Anada: 4 de novembre de 2006
Tornada: 17 de febrer de 2007

Finques Òscar Vilablareix - Bisbal Bàsquet “B”
Anada: 11 de novembre de 2006
Tornada: 24 de febrer de 2007

Finques Òscar Vilablareix - C.B. Vilobí d’onyar
Anada: 18 de novembre de 2006

Tornada: 3 de març de 2007
Teixits noell-onyar - Finques Òscar Vilablareix

Anada: 25 de novembre de 2006 
Tornada: 10 de març de 2007

CalEndarI PrEInFanTIl  (1a FaSE)
Els partits a casa es juguen els dissabtes 

a les 10 al Pavelló Municipal

C.B. Vilablareix - Bisbal Bàsquet
Anada: 14 d’octubre de 2006
Tornada: 27 de gener de 2007

C.B. Tordera - C.B. Vilablareix
Anada: 21 d’octubre de 2006 
Tornada: 3 de febrer de 2007

C.B. Vilablareix - C.B. Blanes “B”
Anada: 28 d’octubre de 2006

Tornada: 10 de febrer de 2007
B.C. Palafrugell “B” - C.B. Vilablareix

Anada: 4 de novembre de 2006
Tornada: 17 de febrer de 2007

C.B. Vilablareix - dominiques Salt
Anada: 11 de novembre de 2006
Tornada: 24 de febrer de 2007
C.B. lloret - C.B. Vilablareix
Anada: 19 de novembre de 2006
Tornada: 20 de gener de 2007

C.B. Vilablareix - C.B. Sant Feliu
Anada: 25 de novembre de 2006

Tornada: 10 de març de 2007
C.B. llagostera - C.B. Vilablareix

Anada: 2 de desembre de 2006
Tornada: 17 de març de 2007

C.B. Sant Hilari - C.B. Vilablareix
Anada: 16 de desembre de 2006
Tornada: 24 de març de 2007

C.B. Vilablareix - Institut Vicens Vives “a”
Anada: 13 de gener de 2007 

Tornada: 31 de març de 2007

Equip cadet de bàsquet
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CalEndarI BEnJamInS  (1a FaSE)
Tots els partits a casa es juguen dissabte a les 10 al Pavelló Municipal

Equip benjamí de bàsquet

Equip preinfantil de bàsquet

Jornada 1
C.B. Vilablareix - CEIP Verd

Jornada 2
APA La Salle Palamós - C.B. Vilablareix

Jornada 3
C.B. Vilablareix - CEIP Migdia “A”

Jornada 4
Vedruna Palamós - C.B. Vilablareix

Jornada 5
Bescanó “A” - C.B. Vilablareix

Jornada 6
CEIP Verd - C.B. Vilablareix

Jornada 7
C.B. Vilablareix - APA La Salle Palamós 

Jornada 8
CEIP Migdia “A” - C.B. Vilablareix

Jornada 9
 C.B. Vilablareix - Vedruna Palamós

Jornada 10
C.B. Vilablareix - Bescanó “A”
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Coneixem en rafael masó

Saps per què és l’any Masó? Doncs perquè fa 
cent anys que es va treure el títol d’arquitecte a 
Barcelona.
Nosaltres abans tampoc no ho sabíem, ni tan sols 
el coneixíem, però a l’escola ens n’han parlat, vam 
llegir una carta que explicava la seva vida, hem 
treballat la seva biografia, hem pintat les mosques 
que va fer servir per a les rajoles... 
També, un dia, vam observar i dibuixar la façana 
de l’escola que va ser dissenyada per ell.
El mes de novembre, els alumnes de 5è i 6è vam 
anar a fer un itinerari per Girona per veure i 
observar els edificis més importants de Masó 
com: la Punxa (que la vam veure per dins), la 
Farinera, la Casa Colomer, la Casa Gispert-Saüc, 
la Casa Batlle, la Farmàcia Masó i, finalment, la 
Casa Masó.

Rafael Masó volia modernitzar Girona amb els 
seus dissenys. Pensem que ho va aconseguir 
perquè els seus edificis són molts originals.
Ara que ja coneixem en Rafael Masó pensem 
que era un molt bon arquitecte, intel·ligent i bon 
ciutadà de Girona.

Durant la visita a La Farinera de Girona.

El joc i l’aprenentatge
mÒnICa GarCIa I SÒnIa JorQuEra

El joc és imprescindible per 
al correcte desenvolupament 
infantil, afavoreix i possibilita 
tot tipus d’aprenentatges. El 
nen/a no només ha d’aprendre 
els colors, els números o altres 
continguts escolars, sinó que 
ha de desenvolupar-se i evolu-
cionar també en altres aspec-
tes molt importants com la 
coordinació del moviments, el 
llenguatge, la socialització, el 
desenvolupament emocional. 
És important saber que els dife-
rents tipus de jocs i joguines 
contribueixen a afavorir aquests 
aprenentatges. Jugar és divertir-
se, aprendre, somiar, descobrir, 
crear, comunicar, imaginar, 
relacionar-se, imitar, inventar, 
negociar, gaudir, desenvolupar-

se, és... tantes coses!
Per tot això la ludoteca té com 
objectiu principal afavorir per 
mitjà de l’activitat lúdica el 
desenvolupament psicomotor, 
cognitiu, crític i afectiu de 
l’infant.
El 20 de novembre es comme-
mora la data en què l’Assemblea 
General de les Nacions Unides 
va aprovar la Declaració sobre 
els Drets del Nen el 1959 i la 
Convenció sobre els Drets del 
Nen el 1989. Per tot això, el 20 
de novembre ha passat a ser el 
Dia Universal de la Infància.
L’article 31 de la Convenció 
sobre els Drets del Nen, espe-
cifica:
“1. Els Estats Parts reconeixen 
el dret del nen al descans i a 

l’esplai, al joc i a les activitats 
recreatives pròpies de la seva 
edat i a participar lliurement en 
la vida cultural i en les arts.
2. Els Estats Parts respectaran 
i promouran el dret del nen a 
participar plenament en la vida 
cultural i artística i propicia-
ran oportunitats apropiades, en 
condicions d’igualtat, de parti-
cipar en la vida cultural, artís-
tica, recreativa i d’esplai.”
La ludoteca Les Orenetes, jun-
tament amb AtZar (Associació 
de Ludotecàries/is i Ludoteques 
de Catalunya) i IPA España 
(Associació Internacional pel 
Dret de Nens i Nenes a jugar), 
volem animar-vos a què preser-
veu, promogueu i doneu suport 
al dret a jugar.
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la castanyada
nEnS, nEnES I EduCadorES dE la llar

El passat dia 9 de novembre la Llar d’Infants la 
Farigola va celebrar la castanyada. En aquesta 
festa tan tradicional hi van participar tots els nens, 
nenes i educadores de la Llar. 
Tot seguit, els grups de P0, P1 i P2, us fan un 
petit relat de tot el que va suposar i com van viure 
aquest gran dia.

P0

Per fi ha arribat la castanyada! Som els més 
petits de la Llar, però nosaltres també hi volem 
participar.
Ens posem “guapos” amb el nostre davantal, un 
mocador al cap i les galtes de color vermell.
Tenim poques dents i mengem triturat, però tant 
és, perquè ens fa gràcia veure com la castanyera 
torra castanyes amb una màquina molt estranya. 
Les educadores ens donen un vol de fruita, pa i 
galeta. No són castanyes, però és molt bo! Ens 
ho mengem en un moment!
Ha arribat l’hora de cantar “La Castanyera”, 
tothom canta molt bé, nosaltres movem el cap 
d’un costat a l’altre, seguint el ritme de la can-

tarella. Ara que ja ens hem familiaritzat amb 
aquesta festa tan divertida, ens vénen ganes 
de créixer per poder provar les castanyes tan 
torradetes i calentetes.

P1

Feia dies que les mestres ens deien que el dijous 
faríem la castanyada i que vindria la castanyera, però 
nosaltres no sabíem què era això. Cada dia o quasi 
cada dia, cantàvem una cançó que parlava d’aquesta 
dona, la castanyera, fins que va arribar el dia.
El dijous en qüestió, al matí, vàrem fer les acti-
vitats que fem normalment, però quan ens aixe-
càrem de dormir… Tot va canviar. 

Educadores i castanyeres a la llar d’infants.

dia de l'arbre
SílVIa QuIñonES.

SErVEIS TèCnICS dE l’aJunTamEnT

El passat dia 21 de novembre es va celebrar el 
dia de l’arbre a Vilablareix. Els alumnes de cicle 
mitjà de l’escola CEIP Madrenc van participar 
en la plantada d’una quinzena d’arbres a la zona 
verda del carrer Güell del municipi.
El jardiner municipal va fer una explicació a tots 
els nens de les parts d’un arbre, com s’alimenten, 
com tenir-ne cura etc..., l’Ajuntament va preparar  
un petit dossier per treballar a l’escola i al final de 
l’acte es  regalar una planta a cada nen. 
Els nens van participar també dibuixant una pan-
carta on deia “Estimem els arbres”.
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Els nens i nenes que normalment no vénen a la tarda, 
aquell dia no es van voler perdre la festa. També 
va ser diferent perquè les mares i els pares ens van 
portar un davantal per semblar uns/es castanyers/es, 
i alguns de nosaltres portàvem un mocador al cap. 
Estàvem tots molt “guapos” i “guapes”.
Quan vàrem estar vestits i arreglats vam anar a 
conèixer la famosa castanyera. La castanyera estava 
a fora al pati torrant les castanyes. Per poder-nos-
les menjar, i per agrair-li-ho, vam cantar la cançó 
de “La Castanyera” que ens havien ensenyat.
En acabat de cantar la cançó, vàrem començar 
a menjar castanyes. Molts de nosaltres no les 
havíem tastat mai però… renoi, que n’eren de 
bones, ens van agradar molt. Eren boníssimes. 
Gràcies castanyera!!!

Quan la castanyera va marxar, vam continuar la 
festa i ens quedàrem tota la tarda a fora el pati. 
Vàrem fer un berenar especial i llavors jugàrem una 
miqueta fins que els pares ens van venir a buscar.
Realment, va ser una tarda molt divertida. Vàrem 
participar en un costum català i, alhora, ens ho 
vàrem passar d’allò més bé.

P2

Normalment ens aixequem de fer la migdiada 
cap allà a les 3 de la tarda, doncs bé, alguna cosa 

ens mantenia neguitosos i inquiets, fins al punt 
que cap a les 3, ja estàvem tots desperts, calçats, 
maquillats i vestits de castanyera. Tots, amb un 
davantal, i alguns i algunes de nosaltres, fins i tot, 
amb un mocador al cap, ja estàvem a punt per anar 
a torrar castanyes!

Quan vam sortir cap al pati, a veure la “fantàstica 
torradora” que uns pares de l’escola Madrenc ens 
havien deixat, vàrem tenir una agradable sorpresa, 
resulta que ens esperava la “iaia castanyera”, 
que divertida estava! Va venir per torrar-nos les 
castanyes, i nosaltres, per agrair-li aquest gest, li 
vàrem ballar la cançó de “Quan ve el temps de 
menjar castanyes”. 

Tot seguit, vàrem començar a berenar; de primer 
castanyes, ben calentones i pelades, i després, 
també al pati, un berenar sorpresa i sucs de fruites, 
i tot seguit, a jugar i a escoltar música!

Així passàrem la festa, i la veritat, estàvem tots 
molt a gust i contents. Com ja sabeu, és una festa 
típica catalana de la tardor, i nosaltres no volíem 
deixar de conèixer-la i celebrar-la, i si no, de què 
ens serviria treballar i decorar les aules i tota 
l’escola amb coses típiques de la tardor?

Esperant les castanyes.

Escola
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A l'ombra 
del campanar

Tot recordant...
MN. JOSEP RAMíREz I CARLES – RECTOR DE VILABLAREIx

Homenatge a 
Mn. Josep Maria 
Jordà i Aymerich 

Amb motiu de les seves 
noces d’or sacerdotals, Mn. 
Josep Maria Jordà, fill de la 
nostra estimada Vila, rebé un 
merescut i càlid homenatge 
que férem coincidir amb la 
Festa Major de Sant Menna, 
el nostre Patró. En efecte, el 
diumenge dia 12 de novem-
bre,  a dos quarts de dotze del 
migdia, se celebrà, a l’Església 
Parroquial, el tradicional Ofici 
Solemne en honor del Sant, 
amb una nodrida assistència 
de feligresos i amb l’acompa-
nyament musical de la Cobla 
“Baix Empordà”, contractada 
per l’Ajuntament. Fou al final 
de l’esmentat Ofici quan la Par-
ròquia oferí a Mn. Josep Maria, 
dins del Temple mateix, un sen-
zill record d’aquesta efemèride 
consistent en una placa metàl-
lica amb la silueta de l’esglé-
sia parroquial retallada a base 
de raig làser i muntada sobre 
una base de pedra de Girona, 
obra de l’artista local Sr. Pere 
Romagós. 

L’homenatjat adreçà als 
assistents unes boniques parau-
les, curulles d’emotivitat i sen-
timent, per agrair el gest de 
què era objecte; en acabar, de 
manera espontània i sincera, un 
fort aplaudiment ressonà per 

l’àmplia nau del recinte sagrat. 
Aquest agraïment de Mn. Josep 
Maria no es reduí només a les 
paraules que ens adreçà, sinó 
que ens el materialitzà en un 
tendre i explícit detall. Com 
és sabut, el dia que un jove, 
seguint la vocació de Jesucrist, 
celebra la seva Primera Missa, 
un cop ordenat de sacerdot pel 
Bisbe, sol fer donació als qui 
l’han acompanyat en la cerimò-

nia, d’una estampa-recordatori 
de l’acte. Doncs bé, Mn. Josep 
Maria oferí a cadascú dels qui 
érem allà la reproducció fidel 
de l’estampa que, fa cinquanta 
anys, va repartir als qui assis-
tiren a la seva Primera Missa, 
precisament en aquesta mateixa 
església parroquial: al davant, 
una bonica imatge de Jesús, el 
Bon Pastor, inspirada, segons 
sembla, en certes pintures que 

Recordatori de Missa de Mossèn Jordà.
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A l'ombra del campanar Opinió
es troben en unes catacumbes 
de Roma; al peu, simplement: 
“Agraïment 1956-2006”. Dar-
rere, el mateix text de fa cin-
quanta anys, és a dir: ”Convé 
que Ell creixi i que jo minvi 
(Joan III, 36)”; i tot seguit: 
“Beneïu, Senyor, la Parròquia 
de Vilablareix i la família de 
Joaquim Jordà i  Mercè Ayme-
rich els quals han apadrinat 
llur fill, Mn. Josep Maria, en 
el dia de la seva Primera Missa 
Solemne celebrada el 18 de 
juliol de 1956, acompanyat del 
Sr. Rector Mn. Joan Buch i de 
tot el poble, joiós d’oferir-vos 
un sacerdot escollit d’entre ells. 
Ha predicat Mn. Ramon Bara-
nera, professor del Seminari de 
Girona”. 

En sortir de la cerimònia 
religiosa, l’esmentada cobla 
executà tres boniques sar-
danes que feren les delícies 
dels balladors. En un moment 
determinat, el Sr. Alcalde, en 
nom i representació del Con-
sistori, féu entrega a Mn. Josep 
Maria d’una fidel reproducció 
en miniatura, molt reeixida, 
de la “Torratxa”, tal com sol 
fer l’Ajuntament quan algú del 
poble celebra una efemèride 
important.

Un simpàtic i generós “pica-
pica” va cloure, allà mateix, 
l’enfilall d’actes organitzats 
en homenatge a Mn. Jordà, en 
el marc, repetim, de la Festa 
Major.

Voldríem, per cloure aquest 
apartat, consignar que ens 
hauria plagut poder comptar 
amb la presència de Mn. Josep 

Buch i Arnau, no com a simple 
espectador, sinó compartint 
protagonisme amb Mn. Josep 
Maria Jordà, ja que també ell, 
Mn. Buch, celebra enguany les 
seves noces d’or sacerdotals i 
havia estat, com és ben sabut, 
rector de la nostra Parròquia 
durant trenta-tres anys, en la 
qual va deixar-hi l’empremta  
d’una  valuosa tasca pastoral 
i zel apostòlic, però raons de 
caire personal, que respectem, 
van fer pràcticament impossi-
ble la seva assistència. Amb tot, 
el Consell Parroquial ha decidit 
fer-li arribar una placa semblant 
a la de Mn. Jordà, com a testi-
moni de l’agraïment i l’afecte 
de la Parròquia.

A punt de tancar aquesta 
crònica, ens arriba una carta de 
Mn. Josep Maria Jordà, de la 
qual en reproduïm els següents 
fragments: “Com a fill d’aquest 
poble de Vilablareix... mani-
festo profundament el meu 
agraïment pel detall obtingut 
en la Festa de Sant Menna. 
‘Moltes gràcies’. . .  Durant 
els cinquanta anys de minis-
teri sacerdotal, la meva vin-
culació amb el poble ha estat 
esporàdica, però això res no 
ha tret al fet de sentir-me fill 
entre vosaltres i un conciutadà 
més... Els meus 73 anys d’edat 
no volen dir jubilació sacerdo-
tal sinó, al contrari, més i més 
sacerdot sempre disposat a fer 
el bé i per això podeu disposar 
de mi en tot el que us sigui 
necessari... De vosaltres només 
n’he rebut favors i la vostra 
simpatia ha estat molt gran. La 
transformació del nostre poble 
per res no ha de treure el caliu 

i l’estima humana i cristiana 
que fins ara ens ha presidit. Un 
progrés demogràfic i econòmic 
no ha de deteriorar la relació 
entre nosaltres ni tampoc un 
estil de vida familiar. De res 
serviria fer canvis si perdéssim 
la nostra manera de ser com a 
persones i l’estimació que ha 
de regnar entre tots. Moltes 
gràcies. Ben vostre: Mn. Josep 
Maria”. Creiem que sobren els 
comentaris, davant la llumi-
nositat i tendror d’aquestes 
paraules.

Sagrament de la 
Confirmació

Recordem que si algun noi 
i/o noia vol rebre el Do de l’Es-
perit Sant a través d’aquest 
important Sagrament, s’ha de 
posar en contacte amb la Parrò-
quia a fi de començar a progra-
mar la catequesi adequada de 
preparació. L’edat de la Con-
firmació gira a l’entorn dels 14 
anys i, per tant, la catequesi, 
que inclou dos cursos, hauria 
de començar ja el proper mes 
d’octubre, per als que tenen 12 
anys, més o menys.

Tot preparant...

Com recordàvem en aquesta 
mateixa secció de la darrera 
crònica, estem ja a punt d’en-
cetar el cicle nadalenc: Advent, 
Nadal, Cap d’any, Epifania o 
Reis... amb les representacions 
del Pessebre Vivent i altres 
actes, que seran prèviament i 
puntualment anunciats.
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Querida población de Vilablareix
CarmEn JImÉnEZ

Nunca pensé que este escrito 
en La Torratxa sería para des-
pedirme de todos vosotros.

Cuando llegué aquí, tras un 
largo recorrido profesional, por 
diferentes ámbitos y lugares, 
descubrí enseguida que éste 
sería el lugar donde desearía 
quedarme para siempre, o al 
menos hasta mi jubilación. 
Intuición que con el paso de los 
años se fue reafirmando cada 
vez más.

El trato afable de todos 
vosotros, el cariño con el que 
siempre me habéis tratado, y las 
muestras continuas de agrade-
cimiento con las que me habéis 
prodigado, han hecho que escri-
bir esta carta de despedida sea 
muy difícil y triste para mí.

Son muchos los recuerdos 
que me llevo conmigo y que no 
voy a olvidar. Junto a vosotros 
viví uno de los momentos más 
difíciles de mi vida a nivel per-
sonal, en los que vuestro afecto 

y cariño fueron fundamentales 
para poderlo superar.

Ha sido muy agradable ser 
la enfermera de Vilablareix, “la 
practicanta”, como me llama-
bais algunos al principio.

La relación diaria con voso-
tros me ha enriquecido como 
profesional y como persona, 
haciendo que me sintiera como 
una vilablaretenca más.

Quiero recordar al equipo 
sanitario y administrativo del 
consultorio con quienes com-
parto diariamente mi trabajo, 
excelentes compañeros a quie-
nes dejarles dificulta aún más la 
voluntad de mi decisión.

No quiero dejar de menci-
onar al magnífico equipo del 
Ayuntamiento de Vilablareix 
por su trato, por su accesibi-
lidad y colaboración y, sobre 
todo, por el interés y preocu-
pación que siempre han demos-
trado en los asuntos sanitarios y 
sociales de la población.

¡Cuánto me hubiera gus-
tado estar en la inauguración 
del nuevo consultorio!

El motivo de mi despedida 
se debe a que se me ha ofre-
cido la posibilidad de ir a tra-
bajar a la provincia de Lleida, 
lo cual yo había solicitado por 
circunstancias únicamente de 
carácter personal y familiar, y 
que finalmente, tras una difí-
cil decisión, he optado por 
aceptar.

Hubiera deseado despe-
dirme de todos vosotros per-
sonalmente, el hacerlo a través 
de este medio se debe única-
mente a que no me he sentido 
capaz emocionalmente de poder 
hacerlo, espero que me discul-
péis por ello.

Sólo me queda que deciros 
ADIÓS, y GRACIAS, muchas 
gracias por vuestro cariño y 
afecto.

Vuestra enfermera y amiga
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Els passats dies 22 al 28 
d’octubre, el Casal va organit-
zar una excursió, amb la col-
laboració de l’agència de viat-
ges Tursal, a l’Hotel Salauris 
Palace (de 4 estrelles) a Salou. 
L’hotel disposa de gimnàs, 
jacuzzi, piscina climatitzada 
i sauna, entre altres serveis, 
totalment lliures per als seus 
usuaris, tot això inclòs en el 
preu de 200 € persona i setmana, 
en règim de pensió completa i 
bufet lliure, a més de vi i aigua 
en els àpats, i transport d’anada 
i tornada des de la plaça del 
Perelló, també tot inclòs.

L’excursió es va anomenar 
“Operación Triunfo”. Tothom 
pot concursar i demostrar les 
seves habilitats interpretatives 
durant els set dies de competi-
ció i diversió. Aquells que no 
volen actuar, poden gaudir del 
ball i les actuacions dels com-
panys o bé del passeig marítim 
de Salou o les instal·lacions que 
ofereix l’hotel.

El nombre total de persones 
que hi anaven des de Vilablareix 
i rodalies va ser de 55. D’aques-
tes, 17 sòcies de Casal. El total 
de persones que pernoctaven a 
l’hotel van ser 500.

En representació del nostre 
poble, en la modalitat de play-
back, van actuar:

Angelina Codony i Padrosa 
Maria Mainegre i Vinyoles
Carme Demay i Basilia

En la modalitat de “a cape-

lla” (veu en directe) va actuar:

Emili Hidalgo i Morales

Tots plegats vam fer una 
actuació molt bona, vam acon-
seguir entre tots quatre, cinc 
premis: un tercer, dos segons 
i dos primers. Vilablareix i el 
seu Casal, doncs, van estar molt 
ben representats a Salou. 

Tothom deia que anàvem 
molt ben preparats i deduïen 
que devíem tenir una monitora 
molt bona... perquè...!!!

Llàstima que tot això només 

és un dia l’any, una flor de pri-
mavera.

Amics, socis/es, tots plegats, 
recordeu que cantar en play-
back o directe, tant se val, és 
memoritzar lletres de cançons i, 
per tant, una bona teràpia com 
a taller de memòria. 

 I és que, un dia, una bona 
senyora de Vilablareix (que jo 
m’estimo molt) em va dir: “Se-
guiu endavant la tasca empre-
sa, el poble necessita el vostre 
caliu, volem que seguiu amb 
aquest ànim i que no us encon-
giu ni gens ni mica”.

Operación Triunfo
EMILI HIDALGO - PRESIDENT CASAL DE JUBILATS

Llar de juvilats

Tots el assistents a l’excursió de “Operación Triunfo” .

Els participants 
d’enguany a la estada 

a Salou.
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Els incendis de cada estiu
ANDRéS L. PéREz VELASCO

Estiu rere estiu es repeteixen 
els incendis en tot l’Estat espa-
nyol que devoren ecosistemes 
forestals, causen morts i ferits i 
destrueixen habitatges i propie-
tats. Per a Ecologistes en Acció 
aquesta situació resulta inex-
plicable, ja que “malgrat que 
les estadístiques anuals mos-
tren dades referent a les causes 
dels incendis, pràcticament 
copiats d’uns anys a d’altres, 
les diferents administracions 
s’han mostrat, fins ara, incapa-
ces d’aplicar mesures que real-
ment serveixin per dissuadir els 
incendiaris”. 

Per a aquesta organització no 
es tracta de dotar de majors mit-
jans, en general, les comunitats 

Per als ecologistes, la lluita 
contra els incendis forestals 
incrementaria la seva eficàcia 
si part d’aquests mitjans es 
destinessin a regular eficaç-
ment les activitats d’alt risc, 
incrementar l’eficàcia en la 
investigació de causes, acabar 
amb la sensació d’impunitat 
dels causants dels incendis i a 
aconseguir una major implica-
ció de les poblacions rurals i de 
les administracions locals. “És 
necessari que es consideri la 
lluita contra els incendis fores-
tals des d’una nova òptica, de 
tal forma que las mesures 
de prevenció incloguin totes 
aquelles que assoleixin dissua-
dir els incendiaris de provocar 
qualsevol sinistre. 

autònomes, ja que la majoria ja 
compten amb partides pressu-
postàries molt importants per 
lluitar contra els incendis, sinó 
d’aplicar nous plantejaments. 
En la seva opinió, l’actual polí-
tica de prevenció i extinció 
d’incendis, basada estrictament 
en la utilització de mesures de 
caràcter tècnic, no sols no ha 
aconseguit els efectes desitjats, 
sinó que amenaça el compli-
ment de la resta de la política 
forestal i ambiental, en retraure 
una part molt important dels 
pressupostos destinats a aque-
lles matèries. Així, en algunes 
comunitats, el pressupost desti-
nat a incendis suposa més de la 
meitat de tot el destinat a medi 
ambient. 

Un matrimoni passeja pel bosc calcinat, pocs dies després de l’incendi. Foto: Carles B. Gorbs.
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Només llavors es reduirà el 
nombre  d’incendis a l’Estat”. 

En conseqüència, Ecolo-
gistes en Acció sol·licita a les 
diferents Administracions una 
sèrie d’actuacions urgents i 
necessàries, com incrementar 
la dotació de mitjans econò-
mics i humans en la investiga-
ció de les causes que originen 
els incendis i també per faci-
litar la detenció i condemna 
dels incendiaris (actualment 
sols l’1% dels incendis acaba 
amb alguna detenció). Per 
això, cada comunitat autònoma 
hauria de comptar amb una fis-
calia especialitzada en medi 
ambient. 

Altra mesura seria la prohi-
bició de les cremes agrícoles, 
que causen el 38% d’incendis, 
i de las cremes per a l’obtenció 
de pastures, responsables del 
32% dels incendis. 

Amb el  f i  de reduir  el 
nombre d’incendis produïts 
per negligències (al voltant 
de l’11% dels incendis), Eco-
logistes en Acció proposa, 
tanmateix, prohibir durant tot 
l’any fer foc fora de les zones 
arranjades amb instal·lacions 
adequades; revisar tots els anys 
les instal·lacions recreatives 
per comprovar que compleixen 
les condicions que permeten el 
seu ús; prohibir i sancionar el 
llançament de puntes de cigar-
reta des dels vehicles i en zones 
forestals recreatives; prohibir 
cremar escombraries i fer foc 
en abocadors, responsabilit-
zant d’aquests actes els ajun-
taments; o prohibir durant un 

període de deu anys la cacera 
a les zones cremades, per faci-
litar la seva regeneració. 

Per altra part, i per evitar 
els incendis provocats per 
aconseguir un canvi en l’ús 
del sòl, les administracions 
ambientals i  urbanístiques 
han d’impedir, a través de les 
respectives normatives auto-
nòmiques, el canvi d’ús del sòl 
i la construcció en qualsevol 
zona cremada durant 30 anys. 
Igualment,  l’administració 
amb competències urbanísti-
ques ha d’impedir els assen-
taments residencials en zones 
forestals i d’especial protecció. 
En el cas de les urbanitzaci-
ons ja existents, enclavades en 
zones forestals, cada comunitat 

autònoma haurà elaborar una 
normativa que reguli les con-
dicions de seguretat d’aquests 
assentaments.  

Per últim, Ecologistes en 
Acció proposa que l’administra-
ció ambiental competent encar-
regui la vigilància i les tasques 
d’extinció a treballadors que 
coneguin la zona, habituats a 
la muntanya i a l’ús i control de 
tècniques d’extinció d’incen-
dis forestals. Igualment, que 
es fomenti entre les poblaci-
ons locals el voluntariat social 
amb l’únic objectiu de defensar 
la muntanya i participar en la 
realització de campanyes infor-
matives i de sensibilització en 
centres escolars, universitats i 
públic en general.

Un dels boscos cremats aquest estiu a l’Empordà (Viladamat). Foto: Carles B. Gorbs.

Ecologia
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Programa de festa

Diumenge, 24 de desembre de 2006

A les 11 de la nit:  Representació del XXXII Pessebre Vivent
Organitza:   Gent de Vilablareix
A les 12 de la nit:   Missa del Gall, a lʼesglésia parroquial
En acabar:   Ressopó per a tothom, a lʼesglésia parroquial

Dilluns, 25 de desembre de 2006

A 2/4 de 12 del matí: Missa de Nadal, a lʼesglésia parroquial
A les 6 de la tarda:  Quina, a la sala polivalent del pavelló poliesportiu
Organitza:    Secció de bàsquet de lʼAE Vilablareix

Dimarts, 26 de desembre de 2006

A les 6 de la tarda: Concert de Nadal amb la coral del GEiEG, a lʼesglésia parroquial
A continuació:  Representació del XXXII Pessebre Vivent
Organitza:   Gent de Vilablareix

Dilluns, 1 de gener de 2007

A les 6 de la tarda:  Quina, a la sala polivalent del pavelló poliesportiu
Organitza:    Secció de bàsquet de lʼAE Vilablareix

Dimarts, 2 i dimecres 3 de gener de 2007

De 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre: 
El Patge reial recollirà les cartes per a SS.MM els Reis dʼOrient, als baixos de lʼAjuntament

Divendres, 5 de gener de 2007

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 dʼOrient a la plaça de lʼAjuntament

NOU RECORREGUT DE LA CAVALCADA
Inici al carrer Güell, carrer Llevant, carrer Montseny, carrer Pirineus, carrer Mosquerola, 

rotonda carretera de Santa Coloma, carrer Camós, carrer Perelló i arribada a la plaça de lʼAjuntament.

Aplec de Sant Roc Diumenge 4 de març de 2007
 
 A les 12 del matí: Missa a lʼermita de Sant Roc
 A les 4 de la tarda: Sardanes a càrrec de la COBLA ILURO
 Al llarg del dia: Hi haurà atraccions, parades de productes artesans...

NOTA: Es recomana pujar-hi a peu des de Vilablareix i altres pobles de la rodalia.

Activitats de Nadal


