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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 Cudolà, 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.

 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
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MAnEL PALLÀS JULIÀ

uan aquest nou número de La Torratxa arribi a les cases 
faltaran menys de dos mesos per a les eleccions municipals. 
Anar a votar és un dret que tenim tots els majors de 18 anys 
i és important fer-ne ús. A les darreres eleccions municipals 
el percentatge de votants a Vilablareix va ser del 73’09% i, 
per tant, cal felicitar tots els veïns i veïnes del nostre poble 
per aquesta alta participació.

Val a dir que tant a les últimes eleccions al Parlament de 
Catalunya, com a les del referèndum per l’Estatut, en el 
nostre poble es va votar d’un 6%–7% més que la mitjana 
de Catalunya.

Seria important que aquest percentatge se superés a les 
properes. Per això aquest dret que tenim els catalans i 
les catalanes de poder elegir els nostres representants a 
l’Ajuntament, cal que l’exercim i que el diumenge 27 de 
maig anem a votar de forma massiva a la mesa que ens 
correspongui.

Creiem que és important fer un esment especial al bon ambi-
ent que hi ha hagut durant aquests quatre anys de legislatura 
entre els tres grups polítics que van obtenir representació 
fa quatre anys. Val la pena remarcar la bona disposició dels 
tres grups municipals per trobar el consens en tots els acords 
importants que s’han produït en el nostre poble, com els de 
la construcció de la Llar d’Infants i magatzem municipals 
o tots els que fan referència al pla parcial d’El Perelló–San 
Pere Màrtir.

Des de l’editorial de La Torratxa, demanem als grups 
municipals que obtinguin representació que segueixin amb 
el mateix bon ambient que ja s’ha manifestat fins ara.

Q

Les properes 
eleccions municipals
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Resum dels plens i juntes de govern local celebrats en 
els mesos de gener, febrer i març de 2007

Informació municipal

PLEnS

Sessió ordinària del 14 de 
desembre de 2006

S’acorda per unanimitat:

- Aprovar la delegació a la Diputació de Girona, a 
l’empara de l’article 7.1 del TRLRHL, i d’acord 
amb les funcions i les condicions relacionades en 
els documents que s’incorporen a aquest acord 
com a annexos, les facultats següents:

• Recaptació en via voluntària:
-   Impost sobre activitats econòmiques.
-   Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-   Taxa deixalles industrials.

• Recaptació en via de constrenyiment i període 
executiu de:
-   Impost sobre béns immobles urbana
-   Impost sobre béns immobles rústega
-   Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-   Impost sobre activitats econòmiques
-   Taxes objecte de padró
-   Preus públics objecte de padró
-   Contribucions especials
- Iniciar expedient de delimitació per la restitució 
de les fites de terme que limiten el terme munici-
pal de Salt i el de Vilablareix al seu lloc original, 
atès que algunes han estat mogudes.
- Aprovar la proposta de modificació de crèdits 
núm./06 en el pressupost d’enguany.

S’acorda per majoria absoluta, amb el vot favo-
rable dels grups municipal d’ERC i CiU i el vot 
en contra del PSC:
     
 - Aprovar inicialment el Pressupost General de 
la Corporació per a l’exercici 2007 que inclou el 
pressupost, les bases d’execució i la plantilla de 
personal.
Pressupost de despeses: 2.331.960,16 €
Pressupost d’ingressos: 2.331.960,16 €

Sessió ordinària del 30 de 
gener de 2007

S’acorda aprovar per unanimitat:

- Donar suport o adherir-se a la Taula Comarcal 
de Tècnics i Tècniques de Joventut del Gironès, 
tot duent a terme aquelles actuacions que puguin 
servir per millorar les polítiques de joventut del 
municipi.
- El plec de condicions administratives i tècniques 
relatives al concurs per a la selecció de l’arqui-
tecte o equip d’arquitectura per a l’adjudicació de 
la redacció del projecte bàsic i executiu, estudi de 
seguretat i posterior direcció d’obres del projecte 
d’habitatge de protecció oficial, locals i aparca-
ments al sector El Perelló i Can Pere Màrtir.
- Inicialment la constitució de la societat mercan-
til VILABLAREIX FUTUR SL, amb un capital 
social de 3.100,00 euros, íntegrament subscrit i 
alliberat per aquest Ajuntament, per desenvolupar 
la política urbanística del municipi que se li atri-
bueixi, i aprovar així mateix els seus Estatuts.

S’acorda aprovar, amb l’abstenció del regidor Sr. 
Josep Aurich:
- La denominació de places i vials al sector “El 
Perelló i Can Pere Màrtir”.

JUnTES
DE GOVERn LOCAL

 Sessió del 19 desembre de 
2006

S’acorda aprovar:

- La relació de factures i despeses que sumen la 
quantitat de  22.271,13 €
- Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès l’inici 
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dels tràmits necessaris per tal de delegar el servei 
de recollida selectiva de fracció vegetal al muni-
cipi i la inclusió de l’Ajuntament de Vilablareix 
en la convocatòria d’ajuts per a la instal·lació de 
contenidors de recollida selectiva de la fracció 
vegetal (poda) de residus municipals.
- Acceptar la subvenció concedida per la Diputa-
ció de Girona  (Àrea de Cultura), per import de 
12.000.- €, destinada a activitats culturals.

Sessió del 9 de gener de 
2007

S’acorda aprovar:

- L’acceptació de la subvenció a fons perdut, 
per un import de 60.000,00 €, concedida per la 
Diputació de Girona (Presidència), destinada a 
les despeses complementàries de l’obra de la Llar 
d’Infants municipal La Farigola.
- Inicialment el projecte de construcció d’un apar-
cament al Passeig Catalunya, amb un pressupost 
inicial de 50.781’92 €.
- La contractació de Tendals Devesa, per al submi-
nistrament  i col·locació de tendals per a la piscina 
municipal, per import de 1.373,52 €.
- El contracte de serveis amb l’entitat Meca Centre 
SL, per a l’organització del projecte “cursos sobre 
noves tecnologies a Vilablareix”.

Sessió del 23 de gener de 
2007

S’acorda aprovar:

- La relació de factures i despeses que sumen la 
quantitat de 87.687,33 €.
- El pressupost presentat per l’entitat SPD 
GIRONA SL, per a les tasques de pintar els vials 
municipals següents, per import de 2.094,14 € 
(IVA inclòs):
- Carretera darrere el pavelló 495,89 m/lineals.
- Prolongació c/ Migdia 1300 m/lineals.

La  sol·licitud de les següents subvencions:
- A l’Agència Catalana de l’Aigua, per sufragar 
les despeses derivades de l’adopció d’iniciatives 
relacionades amb l’estalvi en el consum de l’aigua 
i amb l’aprofitament de recursos no potables.
- Al Consell Comarcal del Gironès, per a la instal-
lació de contenidors de recollida selectiva i per a 
la inclusió en la convocatòria d’ajuts inclosos en 
el projecte comarcal de camins municipals i rutes 
verdes al municipi.

Sessió del 6 de febrer de 
2007

S’acorda aprovar:

- La liquidació, exercici 2006, de la taxa per la 
utilització privativa, aprofitament especial cons-
tituït en el sòl, subsòl i vol de les vies públiques 
municipals a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministrament sol·licitat per:
- Gas Natural Servicios SDG, SA.: 855,77 € (gas 
i electricitat)
- Gas Natural Distribución SDG, SA: 3.273,16 
€ (gas)
- CABLEUROPA, SAU , 4t trimestre: 67,04 €  
- Delegar en el Consell Comarcal del Gironès per 
concórrer en nom de l’Ajuntament a la convocatò-
ria de subvencions de l’Agència de Residus per:
- La recollida selectiva de la fracció orgànica dels 
residus municipals.
- Els projectes de prevenció de residus munici-
pals.
- Els projectes d’ambientalització de festes popu-
lars.
- Definitivament el projecte de legalització de la 
urbanització de la UA Les Fustes. 
- La rescissió del contracte de serveis amb l’en-
titat MEGATEL SL, per al manteniment WIFI 
municipal.
- Adjudicar per contracte menor del subminis-
trament i instal·lació de WIFI, a l’entitat Aeris 
Navigo, per import de 4.086,68 € (IVA inclòs).
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Sessió del 20 de febrer de 
2007

S’acorda aprovar:

- Factures
- Sol·licitar a la Diputació de Girona una sub-
venció per:
- L’edició de butlletins municipals a la Unitat de 
Publicacions.
- Activitats Culturals a l’Àrea de Cultura.
- Adquisició de béns mobles per a equipaments 
culturals a l’Àrea de  Cultura.
- L’endós de la certificació complementària de 
l’obra “Construcció de la Llar d’Infants muni-
cipal” per import de 135.442,27 € , a favor de 
l’entitat Caixa Girona.
- La 7a certificació de l’obra “Millora de les 
infraestructures del nucli urbà de Vilablareix, 2a 
fase, per import de 185,09 €, a favor de l’entitat 
PORDAISA.
- Actualitzar els mòduls i índex del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya, exercici 2007, aplicables 
a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres.
 

Sessió del 6 de març de 
2007

S’acorda aprovar:

- El projecte per a la construcció d’un aparcament 
a la Plaça Catalunya-Passeig Catalunya.
- L’adjudicació de l’obra “Construcció d’un apar-
cament a la Plaça Catalunya-Passeig Catalunya” 
mitjançant procediment negociat.
- La sol·licitud d’inclusió en la convocatòria de 
l’Exercici 2007, per a la concessió de subvencions 
per a projectes destinats a la contractació de tre-
balladors desocupats per a la realització d’obres i 
serveis d’interès general i social en col·laboració 
amb entitats locals.
- La contractació de la Sra. Meritxell Masó i Fulla 

en qualitat d’ajudant de Ludotecària.
- La contractació de la Sra. Noemí Sánchez 
Rodríguez, en qualitat d’educadora de la Llar 
d’Infants municipal La Farigola.
- La contractació del Sr. Juan Carlos Jiménez i 
Moreno en qualitat d’auxiliar administratiu del 
dispensari municipal.
 

Sessió del 13 de març de 
2007

S’acorda aprovar:
- L’acta de les operacions de delimitació de data 
14 de febrer de 2007 entre els termes municipals 
de Salt i Vilablareix.
- El conveni amb l’entitat PROMOCIONES 
OMNIA LLAR SL, i l’Ajuntament de Vilablareix, 
per a l’adjudicació dels habitatges amb protecció 
oficial de règim concertat.
- La rectificació de l’inventari de béns i drets 
d’aquest Ajuntament referida a 31 de desembre de 
2006, en incorporar-se les altes que s’han produït 
al llarg de la darrera rectificació.

Per problemes tècnics 

l'article dedicat al

presupost anual que surt 

en cada número de

La Torratxa a principis 

d'any, us l'oferirem en la

propera edició.

Disculpeu les molèsties
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Actualitat

CASAL ESTIU 2007

REUnIÓ InFORMATIVA:

Dimarts, 24 d’abril a 2/4 9 del vespre a la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament.

PREInSCRIPCIÓ: 

Del 25 d’abril a l’11 de maig, a l’Ajuntament.
Dilluns a divendres de 9 a 2 de la tarda.
Dimarts de 4 a 8 de la tarda.

Es pagarà el 25% de l’opció escollida.
En el cas de donar-se de baixa, no s’abonarà, a 
menys que hi hagi causa justificada.
A partir d’aquesta data sols s’admetran preins-
cripcions, en una llista d’espera per rigorós ordre, 
per a possibles baixes.

InSCRIPCIÓ:

Abans del 15 de juny.
Es pagarà el 75% restant. 
En el moment de fer la inscripció, s’haurà de 
portar:
- Full d’inscripció, amb l’autorització de partici-
pació al Casal, signada per la persona que tingui 
la pàtria potestat.
- Fitxa mèdica, convenientment signada per la 
persona que tingui la pàtria potestat.
- Fotocòpia de la tarja d’identificació sanitària o 
altre document acreditatiu del dret a la prestació 
a la sanitat pública o de l’assegurança mèdica pri-
vada.
- Fotocòpia del carnet de vacunes.

DURADA:

25 de juny al  31 de juliol, de dilluns a divendres.
El 25 de juliol, festa local, no hi haurà Casal.

EDATS, HORARIS I SEUS:

Nens i  nenes de 3 a 12 anys (d’EI i de 1r a 6è d’EP).
De 9 del matí a 1 de la tarda.
D’1 a 3 de la tarda, dinar.

Nens i nenes de 3 a 6 anys (mínim 10) i 6 a 12 
anys, Casal Esportiu.
De 3 a 6 de la tarda.

Matí: CEIP “El Madrenc”.
Tarda: Pavelló poliesportiu.

Piscina Municipal d’11del matí a 12 del migdia o 
de 12 del migdia a 1 de la tarda migdia i de  5 a 
6 de la tarda.

PREUS:

Matí ...............................    130,00 €
Matí + dinar ...................    285,00 €
Matí + dinar + tarda .......    340,00 €
Matí + tarda ...................    210,00 €
Tarda ..............................     92,00 €

Per setmana (5 dies)
Matí .................................       32,00 €
Matí + dinar ....................        68,00 €
Matí + dinar + tarda ........        85,00 €
Matí + tarda ....................        53,00 €
Tarda ...............................       26,00 €
Excursió...........................        23,00 €

Només dinar: 6’50 € (inclou vigilància d’1 a 3 de 
la tarda).
El dia que els nens/es facin la sortida hauran 
d’emportar-se el dinar. 

DESCOMPTE FAMÍLIES nOMBROSES.

Un fill/a inscrit al Casal  10%
Dos fills inscrits al Casal 15%
Tres fills inscrits al casal 20%
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SETMANA CULTUrAL
Dijous, 19 d’abril
A les 6 de la tarda, a la Sala d’actes de l’Ajuntament:
Titelles amb ombres xineses:
ELS NINOTS DE FANG 
 
Divendres, 20 d’abril
A les 10 del vespre, a la sala polivalent del pave-
lló poliesportiu
Teatre amb l'obra: Petita Mort a càrrec de la 
companyia Belcro Teatre.
Preu: 6 €

Diumenge, 22 d’abril
VIII Festa de la Gent Gran

Dimarts, 24 d‘abril
A les 6 de la tarda, a la sala d’actes de l’Ajuntament
Contes: CONTES ENTREMALIATS

Dimecres, 25 d’abril
Concurs de pastissos
S’han de portar els pastissos a Can Ballí entre les 
7 i les 8 de la tarda
El premi per al guanyador consistirà en un dinar 
o sopar en un restaurant del poble

Dijous, 26 d’abril
A les 8 del vespre a la sala polivalent del pavelló 
poliesportiu
Presentació de l’Agenda 21 a càrrec de l’empresa 
La Vola

Dissabte 28 d'abril
Sortida a Barcelona a veure Grease, places limi-
tades

Fes el teu punt de llibre per Sant Jordi
El punt guanyador sortirà publicat a la revista 
Torratxa i Veujove 
L’imprimirem i el repartirem a tot el poble 
El guanyador de cada una de les 4 categories, 
obtindrà un lot de llibres
Categories:
0- 5 anys
6- 11 anys
12- 16 anys
17- 35 anys

Teniu temps de presentar-los fins al dia 20 d’abril 
al Local de Joves, a la Llar d’Infants, a la Ludo-
teca o a la Biblioteca

10 Març Commemoració del 48è 
Aniversari de la revolta del poble tibetà

L’any 1959 la situació era insostenible i les pro-
meses dels invasors de respectar l’autonomia 
política i cultural del poble tibetà es van convertir 
en una creixent repressió a tots els nivells. Els 
tibetans, tement per la imminent detenció del 
Dalai Llepi, es van revoltar el 10 de març de 
1959. Les tropes xineses van atacar la ciutat de 
Lhasa i altres com Shigat-es, amb el resultat de 
més de 1.000.000 de morts, milers d’empreso-
nats, torturats i assassinats. La repressió encara 
avui dia està present en les terres del Tibet. 

CURSET DE NATACIÓ
Els interessats a realitzar el curset 
de natació d’aquest estiu 2007, 
poden comunicar-ho i fer la pre-
incripció a l’Ajuntament abans del 
22 de juny (el curset es farà si hi 
ha un mínim de 6 inscripcions).

El nostre Ajuntament s’ha adherit en la comme-
moració d’aquest aniversari.
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Temporada del bàsquet i 
preparació de l’estiu

Els equips de bàsquet del C.B. Vilablareix 
afronten la segona part de la temporada, però ja 
mirem de reüll l’estiu i comencen a preparar la 4a i 
renovada edició del Campus d’Estiu i la 1a Escola 
Esportiva d’Estiu.

Pel que fa a la temporada, l’equip sènior mas-
culí de 3a Catalana continua imparable en la seva 
cursa per pujar a 2a Catalana, guanyen amb auto-
ritat equips com el Llagostera i el Calella, que són 
els seus principals adversaris. Per tot plegat sembla 
que ben aviat podrem celebrar l’ascens matemàtic 
del nostre equip.

El sènior territorial ha aconseguit adaptar-se 
a la nova categoria i cada vegada es mostren més 
competitius, ja que obtenen victòries èpiques com 
la que van gaudir els nostres seguidors a casa 
contra l’Arbúcies. Tot i acabar només amb quatre 
jugadors en pista, es va guanyar al tercer classificat 
de la lliga.

El sènior femení té molts problemes amb les 
baixes de moltes jugadores en els partits, però això 
es va suplint amb l’experiència d’unes jugadores 
que la temporada que ve prometen donar molta 
guerra amb un bloc encara més competitiu que 
aquest any.

La base del poble ens dóna diverses alegries. 
Així, en primer lloc, els cadets lluiten per al sisè 
lloc en una categoria on han de competir amb nois 

un any més grans que ells. Cal destacar l’evolució 
tàctica d’aquest equip, en el qual cada vegada es 
poden observar més variants tàctiques al llarg d’un 
partit, i un joc on el grup predomina per damunt 
de les individualitats. Els preinfantils segueixen a 
la part alta de la taula classificatòria, competeixen 
també contra nens més grans que ells. A més, la 
ràpida evolució i adaptació dels nous jugadors, 
juntament amb la qualitat dels jugadors que ja hi 
eren, han permès observar un progrés gran en el joc 
del grup. Per últim, els benjamins van lluitant per 
quedar campions de Girona del Consell Comarcal 
del Gironès. A la primera fase han estat els clars 
dominadors del seu grup, i esperem que segueixen 
mostrant les seves virtuts a la part decisiva de la 
temporada.

I parlem breument de les activitats que estem 
preparant perquè properament es penjaran els car-
tells i es repartiran els tríptics informatius del 4t 
Campus d’Estiu. Aquest any hi haurà importants 
novetats que ja s’anunciaran, però ja podem avan-
çar que es farà des de l’acabament de l’escola fins 
a finals de juliol, tots els matins de dilluns a diven-
dres, amb piscina, sortides... A més, s’oferirà la 
possibilitat de fer una 1a Escola Esportiva d’Estiu 
als més petits, no tant centrada en el bàsquet sinó 
en la iniciació a l’esport en general. A part dels 
cartells publicitaris i dels tríptics us podeu infor-
mar en els telèfons 670 991 872–660 174 766 (Dani 
Bartomeu), o bé passant pel pavelló els dilluns, 
dimecres i divendres de 18:00 a 19:30 hores.

Socorristes piscina municipal
Els interessats per fer de socorrista a la piscina municipal del 16 de 
juny al 9 de setembre, poden fer arribar el seu currículum a l’Ajunta-

ment, abans de l’11 de maig.
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Maria Puig, viure per treballar
ALBA SALA

Mare de dos fills, en Salvi i 
l’Elvira, i àvia de quatre néts, 
l’Eva, els bessons Salvi i Imma 
i el petit Jordi, la Maria asse-
gura que la seva actual vida és 
continuar treballant –tot i que 
molta gent a la seva edat ja no 
pot fer-ho com ella–, vetllar 
pel seu germà –que viu amb la 
Maria des de fa molts anys– i 
preparar el menjar per a tota la 
família, bàsicament els “dissab-
tes, que és quan em demanen el 
caldo i els diumenges els meus 
macarrons, perquè asseguren 
que com els meus no n’hi ha 
cap”, explica rient la Maria. 

Es podria dir que la Maria 
viu des de tota la vida a 
Vilablareix, més concretament 
a Cal Curt, però ella explica 
molt orgullosa que va néixer 
a “Aiguaviva, a la masia de 
casa els meus pares que eren 
masovers de la Casa Pairal 
de Can Bellsolà”. Amb ulls de 
nostàlgia explica que aquells 
anys els recorda molt feliços i 
tranquils “ajudant la mare i el 
pare i estudiant a l’escola”. 

Malgrat la tranquil·litat 
d’aquells dies, en els quals 
ella mateixa assegura “que no 

“Tornaria sense pensar-m’ho a l’època d’abans”. Aquesta és una de les frases que 
més es van repetir en el transcurs de l’entrevista a la Maria Puig, més coneguda 
com la Maria de Cal Curt. Aquesta dona, de 82 anys, es defineix com a molt treba-
lladora però, a més, els que hem tingut el plaer de compartir una tarda amb ella 
la podem definir també com a extravertida, riallera, però, sobretot, molt amable i 
capaç de recordar infinitats de moments que han passat per davant dels seus ulls i 
que guarda, en un calaix molt especial de la seva ment.

Maria Puig

teníem tants maldecaps perquè 
treballàvem per menjar i mai 
no va faltar de res”, va haver de 
viure les dificultats i la tristesa 
de la guerra civil espanyola. 
A més, la Maria la va viure de 
molt a prop, bàsicament perquè 
la casa pairal de Can Bellsolà es 
va utilitzar com a hospital per 
rebre els ferits. “Ho recordo 
perfectament. Jo devia tenir 
uns 12 anys. El meu pare es va 
salvar d’anar a lluitar perquè 
uns li varen dir que s’emboli-
qués amb uns draps i es deixés 
barba i així aparentaria més 

edat i s’estalviaria d’anar a 
lluitar. Vam tenir sort i no hi va 
haver d’anar, però vam viure 
la misèria d’aquesta guerra 
molt de prop amb els malalts 
de l’hospital. Els portaven tots 
allà i recordo que quan un 
moria el tiraven a la bassa per 
anar-los a enterrar al cemen-
tiri”. Amb molta serenor, la 
Maria, narra una vivència que, 
per sobre de tot li ha marcat un 
abans i un després de la seva 
vida. “Recordo la fressa dels 
avions sobrevolant la zona. 
Nosaltres ens quedàvem vora el 
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foc esperant que ens diguessin 
si havíem d’anar a ajudar o a 
refugiar-nos. Però al final els 
Nacionals van descobrir l’hos-
pital i van venir a saquejar-lo. 
Va ser després com recordo que 
tiraven els matalassos i els llits 
per la finestra i nosaltres ens 
vam haver d’amagar”.

Tot i la tragèdia d’aquells 
anys, la Maria va continuar la 
vida amb la seva família, la qual 
havia de continuar treballant 
per poder menjar. Van venir 
temps molt millors i, fins i tot, 
l’amor a la vida de la Maria. 
Aquesta il·lusió va arribar de 
la mà d’en Josep Aliu Juandó, 
el fill de Cal Curt. “Ens vam 
conèixer al ball i recordo com a 
mi m’agradava molt ballar i en 
canvi a ell no i tothom li deia: 
ja has tingut sort d’enxampar 
una mossa com ella”, explica 
rient la Maria. Tant és així que, 
de ball en ball, van festejar uns 
set anys i el dia 20 de febrer 
de 1950 van dir el sí vull. Van 
fer viatge de nuvis i van anar 
a Barcelona, però ni amb tren 
ni amb autobús perquè “un 
amic nostre ens hi va portar”, 
explica molt orgullosa.

Onze mesos i ja va néixer 
en Salvi i dos anys més tard 
l’Elvira. La seva vida consis-
tia en cuidar els fills, l’home 
i els sogres, els quals “m’han 
fet de pares i mai no trobaríeu 
unes persones tan bones. Mai 
no vaig tenir cap problema. Tot 
el contrari. Van venir a viure 
a Cal Curt amb el meu pare i 
el meu germà, perquè la meva 
mare es va posar malalta i al 
final va morir. Ells no van tenir 

cap impediment perquè el meu 
sogre assegurava que jo era 
una persona molt treballadora 
i que cuidava de la casa. Era 
una persona excel·lent”, asse-
gura emocionada la Maria. Tant 
és així que va haver-hi uns anys 
en què vivien fins a vuit per-
sones al mas. En el cas de la 
Maria, però, no li servia d’ex-
cusa per no posar-se a munyir 
les vaques, donar de menjar als 
porcs i fer el que calgués. Això 
sí, sense faltar mai a les neces-
sitats de la casa. 

Un rellotge sense 
minutera

“Vols dir que hi ha dones 
tan treballadores avui en dia?”, 
pregunta sorpresa la Maria i 
és que, certament, en el segle 
actual, hi ha dones que treba-
llen, i molt, però com la jove de 
Cal Curt poques en trobaríem. 
Ha fet de tot –a banda dels tre-
balls de la casa– s’ha dedicat a 

munyir, a donar de menjar a les 
gallines, els conills i, fins i tot, 
durant un any –quan el seu fill 
Salvi va fer el servei militar– es 
va dedicar a anar a pasturar les 
ovelles cada dia, sense deixar-
ne ni un. “Malalta? Havia de 
treballar igual”, assegura con-
tundentment i és que a pagès, no 
hi ha excusa que valgui, però el 
sorprenent del cas és que també 
anava els dissabtes al mercat i 
era coneguda com “la reina dels 
conills”. Assegura, i els que la 
coneixen així ho certifiquen, 
que era la persona que portava 
els conills més macos i més 
sans del mercat. “Recordo que 
portava les gàbies plenes i amb 
uns conills molt grossos i macos 
i tothom em venia a mirar-los 
i comprar-los. Sempre mar-
xava amb les gàbies buides”, 
recorda amb molta emoció un 
dels moments més joiosos de la 
seva vida i és que aquests i tot 
el seu passat són moments que 
la Maria “tornaria a viure. No 
hi havia tants maldecaps com 
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ara, tants assassinats ni tanta 
misèria. Vivíem tots molt tran-
quils, amb els nostres moments 
àlgids i moments tristos, però 
ens en sortíem prou bé. Jo, amb 
els ulls clucs, tornaria a viure 
aquells moments”. De tota 
manera, el passat i el present de 
la Maria tenen un fil conductor 
comú. Per una banda la famí-
lia, per la qual ha lluitat i que 
ha defensat sempre per sobre 
de tot i, per l’altra, la feina. 
Continua treballant al camp, 
amb les vaques, els conills i 
les gallines. Tot i que té l’ajuda 
del seu fill Salvi i la seva dona 
–els quals viuen amb ella i el 
seu germà Miquel, perquè el 
seu home va morir fa uns cinc 
anys– ella no vol parar ni posar 
a ralentí el motor. “El metge 
m’ha aconsellat que si a mi em 
queden forces i em veig valenta 
per continuar treballant que ho 
faci. Jo realment estic molt bé. 
Tot i que sóc conscient que el 
meu cos no aguanta com abans, 
no sé estar quieta”, explica 
molt orgullosa. 

I és que només de pensar i 
intentar-te posar a la pell de la 
Maria per un dia, n’hi ha més 
d’un que tiraríem la tovallola 
i ens esgotaríem només de 
pensar-ho. I és que a l’edat de 
82 anys la Maria s’aixeca a les 
sis del matí, prepara l’esmorzar 
per al seu germà i ja es posa a 
treballar. No descansa perquè 
després ja arriba l’hora de fer 
el dinar i ella mateixa s’ocupa 
de fer-lo. No té temps ni per 
fer un petit son al sofà perquè 
immediatament es torna a posar 
a treballar. I així fins que es 
fa fosc i, per tant, ja és l’hora 

de preparar el sopar. “Cap a 
les vuit, quarts de nou, ja 
anem al llit perquè m’encanta 
dormir. Sóc molt treballadora 
i tothom m’ho diu, però també 
reconec que estar-me al llit 
dormint m’encanta i descanso 
molt i molt bé”, explica rient 
la Maria. Les seves obligaci-
ons com a mestressa de família 
no les ha deixades mai, però 
tampoc com a creient perquè 
“el capellà cada dissabte ve a 
donar-nos la comunió. No ho 
ha fet de sempre, però quan en 
Josep es va posar malat venia a 
donar-la-hi i ja ho hem agafat 
com una tradició. Així ja sabem 
que la tarda del dissabte hem 
d’estar tots aquí per rebre el 
capellà del poble”.

Una vida senzilla però dedi-
cada al treball i, especialment, 
a la família és la definició més 
encertada per definir la Maria 
de Cal Curt, però per als qui la 
coneixen coincidiran en què cal 
destacar d’ella l’entusiasme, 
la serenitat, però, sobretot, les 
ganes de viure i de fer-ho amb 
els seus. Probablement seran 
els records d’una vida agrada-
ble i feliç o potser serà l’esti-
mació dels seus néts, els seus 
fills i el seu germà els que la 
fan aixecar cada matí. El cert, 
però, del cas, és que la Maria 
és digna d’admirar no tan sols 
pel seu esforç diari sinó també 
pel carisma i l’entusiasme que 
la caracteritza.
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Aquest Nadal
SòNIA JorqUErA I MòNICA GArCIA

Aquest Nadal passat, els nens 
i nenes de la Ludoteca vam 
rebre cada dia una carta de Ses 
Majestats els Reis d’Orient, en 
la qual ens explicaven contes 
que parlaven de l’amistat, la 
cooperació, el diàleg, la pacièn-
cia... i ens donaven una prova a 
fer relacionada amb els valors 
explicats.

Cada dia miràvem si hi havia 
carta i escoltàvem atentament 
el que ens deien Ses Majestats. 
El més petits van fer el taller 
de pintar una caixa de saba-
tes de color blau i estampada 
amb patata de diferents formes, 
d’arbre i d’estrella. També es 
van atrevir amb una postal de 
Nadal.

Els grans vam fer dos tallers 
ben diferents: un castell de 
l’edat mitjana ben bonic i un 
fantasma “tragaboles” molt 
divertit.

El dia 28, dia dels Sants Inno-
cents, vam fer una sortida pel 

poble per a la qual el monitor 
i les monitores ens havien pre-
parat proves relacionades amb 
valors.

No teníem temps per a res, 
perquè també vam fer jocs de 
tota mena, fins i tot una oca 
gegant. Ens ho vam passar 
molt bé, ens vam divertir molt 
i, a més a més, vam aplicar els 
valors de la paciència, el de la 
cooperació i el de l’ordre, entre 
d’altres.

I va arribar divendres 5 de 

gener. Aquell dia vam tenir una 
xocolatada molt bona, feta per 
la monitora amb coquetons per 
esmorzar. Vam saber els gua-
nyadors del concurs de dibuix 
que anava sobre l’amistat. I per 
últim, vam tenir una gran sor-
presa, i és que els Reis Mags 
havien anat a la Ludoteca la nit 
anterior i van deixar un munt de 
regals, ja que van caure en què 
no hi hauria cap nen ni nena a la 
Ludoteca el dia 6 de gener.

Va ser un Nadal per recordar.
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Llar d’Infants la Farigola
Activitats d’hivern

NENS I NENES I EdUCAdorES dE LA LLAr

Hola de nou a tots i a totes. Ja 
fa tres mesos que us vam expli-
car que ens va venir a visitar la 
castanyera. Doncs bé, des de 
llavors hem passat una època 
molt màgica.

El novembre el vam passar molt 
tranquil, però el desembre... 
quin mes! A la Llar ens va venir 
a visitar i vam estar cuidant 
durant molts de dies un perso-
natge molt entranyable, tots li 
vam agafar molta estimació i 
alguns encara ara en parlem, 
el TIÓ!! Però a més, teníem 
dos tions, un a dins de petit i 
l’altre a fora que era molt gran. 
Segur que molts de vosaltres ja 
el vau veure. A aquest tió de 
fora li anàvem a portar menjar, 
li cantàvem la cançó i li tiràvem 
molts petons perquè ens cagués 
molt. Però... quin dia havíem de 
cagar el tió? I de què va això? 
Perquè nosaltres som petits i de 
l’any passat no recordem gai-
rebé res. Doncs bé, a la Llar 
teníem un calendari d’advent 

i cada dia obríem una finestra. 
Les mestres ens van dir que el 
dia que darrere la finestra hi 
hagués el tió dibuixat, aquell 
seria el dia que el cagaríem. 
Darrere les finestres hi havia 
els reis, nens i nenes molt abri-
gats, un ninot de neu..., però 
el tió no sortia mai. Va arribar 
el dia 22 i... quina sorpresa!, a 
l’última finestra, hi vam trobar 
el tió. De fet, durant tota la set-
mana sentíem molta pudor. Es 
veu que eren pets del tió que de 
tant de menjar que li donàvem 
ja tenia ganes també que arribés 
el dia de “cagar”.

Tota la Llar, petits i grans, vam 
cantar la cançó del tió, els grans 
van dir el poema de Nadal i el 
tió es va posar tan content que 
ens va cagar el berenar i una 
bossa de caramels de xocolata 
per a cadascú. Després de dinar, 
el tió ja va marxar, les mes-
tres diuen que va marxar a la 
muntanya, a preparar-se per al 
proper any.

Però sabeu què? Després del 
tió a la Llar ens van parlar de 
tres personatges molt màgics: 
els Tres Reis Mags. Ens van 
explicar que un dia arribarien, 
els aniríem a esperar i llavors 
a la nit quan dormíssim ens 
durien regals. Així que ens vam 
començar a preparar i vam fer 
un fanalet i una carta explicant 
què volíem que ens portessin.
Va arribar el dia 5, i segura-
ment notàvem que era un dia 
especial perquè estàvem molt 
esverats. A la tarda, vam deixar 
a fora el pati menjar i beure 
per als camells i per als Reis, 
perquè aquella nit tenen molta 
feina i així podrien descansar 
una miqueta.

A les 5 en punt, els pares ens 
van venir a buscar, ja que era 
una tarda molt llarga!!

I el dilluns, després de tenir 
sorpreses a casa, sabeu què ens 
vam trobar a la Llar? Doncs 
que els Reis s’havien menjat tot 
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Concurs de Nadales 2006

Guanyadors del concurs de 
Nadales, celebrat al CEIP 
Madrenc el passat Nadal.

Cicle Inicial:
1r Albert López Antequera

el que els hi vam deixar i que, 
a més a més, ens van deixar 
regals per a cada classe. 

Al cap d’un mes, va arribar el 
senyor Carnestoltes. Mentre va 
durar la setmana de Carnestol-
tes, cada dia havíem de fer tot el 
que ens deia: portar pintat el nas, 
una sabata de cada, unes cues o 
el cap engominat, un dia vam 
venir a l’escola amb pijama... 
Ah! El divendres, l’últim dia, 
vam fer una festa i ens vam dis-
fressar igual que les mascotes de 
les classes. Els de P0 de marieta, 
els de P1 de ratolí i els de P2 
d’espantaocells.

Com veieu, estem molt enfei-
nats tots els mesos. Ens han 
explicat que molt aviat cele-

brarem una altra festa molt 
important relacionada amb els 
contes, les roses i els dracs. Ja 

us explicarem què farem, sona 
força divertit!!

2a Andrea Rojas Lobato
3r Gerard Ventura Colomer

Cicle Mitjà:
1r Arnau Pradas Planella
2a Elia Frías Varela

3r Carles González Baena

Cicle Superior:
1r Eloi Martín Coll
2a Laia Besalú Velázquez
3r Pau Castro González
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Alumnes del CEIP Madrenc

Alumnes CEIP Madrenc de 1er

Alumnes CEIP Madrenc de 2on

Alumnes CEIP Madrenc de 3er
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Alumnes CEIP Madrenc de 4rt

Alumnes CEIP Madrenc de 5é

Alumnes CEIP Madrenc de 6é
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Alumnes CEIP Madrenc de P3

Alumnes CEIP Madrenc de P4

Alumnes CEIP Madrenc de P5

Monitors/es Casal d’estiu
Els nois i noies interessats a fer de monitors al Casal d’estiu del poble, 
poden portar el seu currículum a l’Ajuntament, abans del 24 d’abril. 
Feu constar la vostra preferència  horària. Tenen prioritat els nois/es 
del poble, amb títol de monitor d’esplai i experiència.
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A l'ombra 
del campanar

Tot recordant... 
Mn. JOSEP RAMÍREz I CARLES – RECTOR DE VILABLAREIx

nota d’agraïment

Amb motiu del traspàs de la 
meva estimada mare (a.c.s.), la 
Sra. Anna Carles i Ribas, vull 
agrair des d’aquesta secció, 
les moltes manifestacions de 
condol que he rebut de part 
vostra, especialment les pregà-
ries que heu adreçat al Senyor 
per al seu etern descans. Déu 
us ho pagui.

Cicle de Festes 
nadalenques

Precedit de les quatre setma-
nes d’Advent, el Nadal arribà 
puntualment a la seva cita. 
Advent, com diu la mateixa 
paraula, significa vinguda; 
per als cristians, sobretot, té 
un doble vessant: l’anomenada 
“escatològica” i la “històrica”; 
és a dir: per una banda, la Litúr-
gia ens recorda que el Senyor 
Jesús tornarà a buscar-nos a 
cadascú en el moment del nostre 
traspàs (aspecte escatològic) 
com a conseqüència de la seva 
primera vinguda (aspecte histò-
ric) a Betlem fa dos mil anys, 
en números rodons. L’Advent 
té, per tant, com a teló de fons, 
l’esperança cristiana, centrada 
en l’arribada d’Aquell que ha 
de tornar, tal com proclamem 
solemnement en la Celebra-
ció de l’Eucaristia, en una 
de les aclamacions, la més 
emprada potser, que segueix 
la Consagració: “Esperem el 

vostre retorn, Senyor Jesús”. 
Com a signe extern d’aquesta 
“vinguda”, vam col·locar la 
“Corona d’Advent” al presbi-
teri de l’església parroquial; no 
és obligatori fer-ho, però inclou 
una forta càrrega pedagògica, ja 

que consisteix en quatre espel-
mes, que es van encenent suc-
cessivament, una cada setmana, 
a mida que s’acosta Nadal, tot 
convidant-nos a preparar-lo 
degudament. Ultra l’esmentada 
Corona, també a les parets inte-

Benvinguda a SSMM els Reis D'Orient per l'Alcalde Enric Vilert.

Coral del GEiEG oferint Concert de Nadal 2006 Sant Esteve



Revista de Vilablareix   Any VII - Abril 2007 -

A l'ombra del campanar

riors del temple s’hi col·locaren 
uns cartells fets pels nens i 
nenes de catecisme, amb pen-
saments referents al Naixement 
de Jesús. I així arribarem al 
Nadal. Nadal és, principalment, 
una solemnitat, però és, també, 
un temps festiu que, com a tal, 
s’ha de distingir del temps ano-
menat de “durant l’any”, fins i 
tot en les celebracions anome-
nades “ferials” o de cada dia. 
A les 12 de la nit del 24, Missa 
del Gall, amb tota la solemni-
tat que els nostres recursos ens 
permeten: cants, encens, orna-
mentació ufanosa... El temple 
era ple de gom a gom. Aquesta 
celebració anà precedida de 
la primera representació del 
Pessebre Vivent. L’endemà, 
les Misses segons l’horari dels 
diumenges normals, però amb 
la solemnitat pròpia del dia. 
I després, Sant Esteve. Com 
ja és tradicional, a les 6 de la 
tarda i a l’església, tingué lloc 
el Concert de Nadal, realitzat 
magistralment pels nostres 
amics, ja ben coneguts, Coral 
del GEiEG, sota el següent 
programa: “T’he mirat”, “Ave  
Maria”, “Signore delle Cime”, 
“Ave Verum”, “Aka i Hanna”, 
“The lion Sleeps Tonight”; i en 
la segona part, unes Nadales: 
“Santa Nit”, “El Bon Jesuset”, 
“Aclarida nit de Nadal”, “Ator 
Ator”, “Aur txiqui bat”, “El Noi 
de la mare”, “Joia en el món” i 
“Jingle Bells”. Un sonor i per-
llongat aplaudiment va premiar 
l’actuació dels cantaires. Acte 
seguit, segona i darrera repre-
sentació del Pessebre Vivent. 
Era bonic sentir els comentaris 
de molta gent que el seguia per 
primera vegada, destacant la 

bellesa i vivor dels diferents 
quadres plàstics. Havien desco-
bert un món nou i impensat per 
a ells fins aquell moment.

Cap d’Any 

A la Parròquia rebérem el nou 
any amb molta joia, agraint al 
Senyor el 2006 i demanant-li un 
“cabàs” de coses bones per al 
2007. Precisament la nit del dia 
30 de desembre i com tenen per 

costum, els nostres bons amics 
de les Parròquia de Salt van cele-
brar la Ruta de la Pau. De nit 
i a peu, amb llums a les mans, 
arribaren cap a les 11; a l’interior 
del temple, cants, pregàries i un 
interessant parlament a càrrec 
d’en Jordi Planas, de la Comissió 
Promotora de l’Agenda Llatinoa-
mericana, en relació amb el tema 
de la pau en el món. Acabat, tor-
nada a Salt i a Sant Cugat una 
bona xocolatada calenta com a 
cloenda de la Ruta.

Pessebre Vivent

Pessebre Vivent
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A l'ombra 
del campanar

Epifania del Senyor o 
Festa dels reis

 “Epifania”, ja ho sabem, 
vol dir “manifestació”. Com 
diu el nostre Bisbe Carles en 
el seu escrit del Full Parroquial 
de 7 de gener d’enguany, “Déu 
es manifesta en una humanitat 
com la nostra. ( ) La narració 
en l’Evangeli de Sant Mateu 
de l’episodi dels Mags d’Orient 
revela la catolicitat (universa-
litat) del missatge salvador de 
Jesucrist i anuncia la catolicitat 
de l’Església, l’assemblea dels 
seguidors de Jesús”. La vigí-
lia, al vespre, arribada de ses 
Majestats a la plaça de l’Ajun-
tament, després d’haver recor-
regut alguns carrers de la Vila; 
allà reberen la benvinguda del 
nostre Sr. Alcalde i les aclama-
cions, sonores i musicades, de 
la mainada que els esperava, 
plena d’emoció i deler, acom-
panyats dels seus bons pares. 
L’endemà, a l’església, les 
misses pròpies del dia, especi-
alment l’Ofici que celebràrem 
amb especial solemnitat.

Visita a ECoSoL 

Suposo que així, d’entrada, 
aquest nom no diu res a la 
majoria d’habitants de la nostra 
Vila: i és una llàstima perquè es 
tracta de quelcom ben interes-
sant. Per començar direm que 
ECOSOL (Economia Solidà-
ria) és un programa d’inserció 
sociolaboral que ofereix espais 
reals de treball a persones amb 
dificultats d’inserció per tal que 
el/la participant assoleixi els 
hàbits, les habilitats, la corres-
ponsabilitat i la qualitat laboral 

exigides per la seva posterior 
incorporació al mercat de tre-
ball normalitzat, objectiu prin-
cipal del programa. Aquest 
programa depèn de Càritas i 
inclou diferents serveis, entre 
ells el de Muntatge Industrial 
de Bicicletes i el de Quadres 
Elèctrics, els quals es troben 
ubicats a la nostra població, 
c/ Güell (Perelló). El dia 16 
de desembre passat, un grup 
de rectors de l’Arxiprestat de 
Girona-Salt (que inclou també 

les Parròquies de Vilablareix, 
Montfullà i Aiguaviva), acom-
panyats del Delegat Diocesà de 
Càritas, Mn. Esteve Sureda i el 
Sr. Salvador Mateu, secretari 
general d’aquesta Institució, 
férem una visita a les esmen-
tades instal·lacions. Allà ens 
acompanyà el Sr. Albert Rosa, 
com a responsable del Projecte, 
el qual ens oferí “in situ” una 
exhaustiva explicació de tot el 
que s’hi fa. Molt interessant. 
Creiem que seria bo que la gent 

Alumnes de 6e del CEIP Madrenc venent coques a l'Aplec

Aplec Sant Roc 2007
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A l'ombra del campanar

de la nostra Vila ho conegués 
i, si es donés el cas, hi prestés 
la seva col·laboració, segons 
les possibilitats i circumstàn-
cies de cadascú i d’acord amb 
Càritas.

Mil·lenari de la 
Parròquia de Sant 
Cugat, de Salt

Dintre els actes que l’es-
mentada Parròquia organitza 
per commemorar els primers 
1.000 anys de la seva història 
(exactament 1.125), el Sr. J.M. 
Nolla, professor, historiador i 
arqueòleg, pronuncià una molt 
interessant conferència sota el 
títol: “Salt, des dels orígens fins 
a l’any 1.000”. L’acte tingué 
lloc a l’auditori de la Casa de la 
Cultura “Les Bernardes”, el dia 
8 de febrer a les 8 del vespre, 
amb notable assistència de 
públic, tant que va sorprendre 
els mateixos organitzadors. Des 
d’aquesta secció volem felici-
tar la Parròquia de Sant Cugat 
en celebrar l’esmentada efe-
mèrides i agrair al Sr. Nolla la 
referència a la nostra Parròquia 
de Vilablareix i al seu Patró, 
Sant Menna, dels quals en féu 
una generosa i ben documen-
tada descripció històrica des de 
l’època romana.

Aplec de Sant roc  

Seguint la tradició, el segon 
diumenge de Quaresma, que 
enguany s’escaigué el dia 
quatre de març, celebràrem el 
nostre conegut i típic Aplec de 
Sant Roc. Precedida i seguida 
d’altres actes festius, a les 12 

del migdia tingué lloc la Santa 
Missa. L’Ermita era plena de 
fidels que volgueren donar un 
to religiós a l’Aplec, cosa que 
no minva el seu caire joiós i 
festiu sinó que, potser, més 
aviat el potencia. 

Tot preparant...
Sagrament de la 
Confirmació  

Forma part dels anome-
nats “Sagraments de la inici-
ació cristiana”. En efecte, els 
fidels renascuts pel Baptisme 
són enfortits amb el Sagrament 
de la Confirmació i, finalment, 
alimentats amb l’Eucaristia. És 
a dir: els que han renascut de 
nou pel Baptisme reben, per la 
Confirmació, el Do inefable de 
l’Esperit Sant que els enriqueix 
d’una força especial i, signats 
amb el caràcter d’aquest Sagra-
ment, s’uneixen més perfecta-
ment a l’Església. Es tracta, per 
tant, d’un Sagrament important. 
Per això la normativa actual 

permet rebre’l a partir dels 14 
anys; consegüentment aquells 
nois i noies que desitgin la Con-
firmació, poden  inscriure’s a 
la catequesi de preparació que 
inclou dos cursos.

Setmana Santa i 
Pasqua

Tot i que la Parròquia ja farà 
públics els horaris de les cele-
bracions litúrgiques d’aquests 
dies sants, podem avançar 
que el Diumenge de Rams (1 
d’abril) la benedicció de les 
palmes i palmons serà a les 12 
del migdia, davant l’església; 
tot seguit, processó a l’interior 
del temple i celebració solemne 
de la Santa Missa.

despatx Parroquial

Per raons d’organització, el 
despatx parroquial, que fins ara 
tenia lloc els dissabtes, d’ ¼ 
de 7 a les 7 de la tarda, a partir 
d’ara serà els divendres de 7 a 8 
de la tarda i, si cal, els dissabtes 
de 10 a 11 del matí.

Sardanes a Sant Roc 2007 per Cobla Iluro
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De ben segur que si arribés-
sim a trobar un medicament que 
ens aportés tots els beneficis 
que obtenim mitjançant la pràc-
tica regular de l’exercici físic, 
aquest seria el medicament del 
segle i la indústria que el paten-
tés se’n faria d’or.

I és que tot sovint volem re-
soldre les conseqüències d’uns 
mals hàbits de vida no saluda-
bles amb fàrmacs, oblidant-nos 
de modificar el veritable origen 
del problema. Estem immersos 
en la societat de les presses, 
del “no tinc temps”, i de les 
solucions ràpides i sense es-
forços, oblidant-nos també que 
el principal responsable de la 
nostra salut no és el metge, sinó 
nosaltres mateixos.

I quins són aquests beneficis 
pels quals val la pena que m’hi 
esforci? es preguntarà qui no ho 
tingui clar. 

Doncs bé, a nivell mental, 

l’exercici regular esdevé un 
magnífic antiestressant, ajuda 
a sentir-se millor, amb més 
energia, permet una major to-
nificació muscular i relaxació, i 
afavoreix la son reparadora.

La pràctica regular afavoreix 
també un millor control de la 
tensió arterial, del sucre i coles-
terol a la sang, i millora la flexi-
bilitat de les artèries. Tots ells, 
factors que en diem de risc car-
diovascular, o sigui, afavoreix la 
prevenció de tenir malalties del 
cor i dels vasos sanguinis.

L’exercici regular  influeix  
a regular la gana i  augmenta 
el consum de calories, ajudant 
a prevenir i a tractar els proble-
mes de sobrepès.

Així mateix, afavoreix tam-
bé la correcta calcificació dels 
ossos i ajuda a prevenir l’oste-
oporosi.

No ens oblidem també del 

vessant social, ja que l’exercici 
practicat amb altres persones 
esdevé un molt bon catalitza-
dor de la comunicació i relació, 
aspecte  de la nostra salut que 
algun cop oblidem. 

Fixeu-vos que he especificat 
diverses vegades la paraula “re-
gular”, ja que l’exercici acumu-
lat els caps de setmana no té res 
a veure amb tots els beneficis 
que he esmentat. A la pràctica, 
quan parlem de “regular” acon-
sellem 4-5 sessions a la setma-
na, de 30 minuts de duració, i 
d’intensitat moderada.

No cal dir que les persones 
amb problemes específics de 
salut faran bé de consultar-nos 
quin és l’exercici més adient 
per al seu estat.

En nom de tot l’equip que 
treballem al consultori restem 
a la vostra disposició.

Cordialment,

Mou-te una mica… més !
Carles López Arpí

Salut
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XVII Marxa Popular de Sant Roc
Diumenge, 3 de juny de 2007

Sortides des del pavelló poliesportiu municipal 
Distàncies:

- De 0 a 12 anys: Curses d’1 i 3 km – A 1/4 de 9 del matí
- Més de 12 anys: Cursa de 10 km – A 2/4 de 9 del matí

- Caminants, sortida una vegada feta la inscripció
      Inscripcions: 1 hora abans de la sortida.

Organitza: Amics de Sant Roc. Ajuntament de Vilablareix
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Somiar per la salut, treballar 
contra la contaminació (I) 

AnDRéS L. PéREz VELASCO

En aquests temps es parla i 
s’escriu amb molta freqüència 
sobre el desequilibri del medi 
ambient, la depredació de la 
naturalesa i les seves conse-
qüències sobre el futur de les 
espècies (inclosa de la dels 
“racionals”). I més se n’escriu 
i se’n parla cada vegada que 
succeeix una catàstrofe. Ahir 
va ser el cas de Bhopal a l’Ín-
dia, de la refineria Pemex a 
Mèxic, de Harrisburg, Cher-
nopbyl i molts més. Avui és 
el cas d’Aznalcoller, del Pres-
tige. Aquest serà demà el cas 
davant altres accidents si la 
pressió col·lectiva no assoleix 
les cotes necessàries perquè 
les condicions actuals variïn 
significativament.

Es denuncia sobre certs fac-
tors contaminants, però gai-
rebé mai des d’una perspectiva 
integral de salut.

Sentim comentar sobre la 
nocivitat de la contaminació 
ambiental per a la salut, tot i 
que es tracta d’amagar la rela-
ció contaminació-pèrdua de 
salut en la mesura que afecta 
interessos de poder dels qui, 
per altra banda, estimulen la 
investigació pseudocientífica i 
van a buscar agents intermedis 
o donen una visió parcial que 
impedeix la recerca d’agents 
causals. Per exemple, es per-

segueix localitzar el virus d’un 
tipus de càncer, i per altre, 
s’oblida la constatació que 
un elevat percentatge de càn-
cers té el seu origen en factors 
ambientals i amb freqüència 
relacionats amb les condicions 
de treball i la productivitat. No 
s’entén que la producció és la 
causa dels mals, ni la tècnica 
en si, ni el mal ús dels recursos 
naturals. El problema de fons 
és la filosofia, la concepció de 
la vida que en funció de deter-
minants econòmics, ideològics 
o polítics, oblida les conse-
qüències de la seva actuació. 

Aquest tipus de societat 
basada en el consumisme, la 
competitivitat i l’explotació de 
les persones i de la naturalesa 
per aconseguir guanys, és la 
causa d’aquesta falta de con-
trol i racionalitat en l’ús de la 
ciència i la tècnica. D’aquesta 
manera, quelcom que s’hauria 
d’utilitzar com a alliberació i 
progrés de les persones es con-
verteix en agressió. Els benefi-
cis del capital es contraposen i 
prioritzen la salut.

 
Quan a les aigües dels nos-

tres rius s’hi llencen diàriament 
quantitats impressionants d’in-
secticida, mercuri, plom, dei-
xalles de la producció, aigües 
fecals, etc.; quan a sobre dels 
nostres habitatges boleien amb 

freqüència, i més quan és de 
nit, aquestes bromes pudents 
de fums, sutge, gasos sulfatats, 
nítrics i altres, l’amenaça del 
que és nuclear ens complica 
més la cosa; quan en el nostre 
entorn urbà no queden espais 
verds per la especulació del sòl 
i la tala dels escassos arbres 
i  boscos de l’entorn urbà; 
quan els blocs de formigó que 
anomenen cases i la profusió 
de fàbriques contaminants i 
vehicles amb els seus gasos 
augmenten;  quan les con-
centracions humanes són tan 
desproporcionades i es troben 
mancades d’espai vital i del 
necessari grau de comunica-
ció; quan els treballadors estan 
exposats a un mitjà advers en 
el seu centre laboral i seguei-
xen ells i les seves famílies 
rebent contaminants en les 
seves estones “lliures” perquè 
viuen al voltant d’aquestes o 
altres fàbriques; quan tot això 
passa, arriba l’hora de revi-
sar urgentment aquesta relació 
entre les persones i el seu medi, 
i aclarir les causes generadores 
de desequilibri.

Ecologia
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L’Agenda 21 local de Vilablareix

S’inicia el camí per a 
un desenvolupament 
sostenible del municipi

L’Agenda 21 Local és l’es-
tratègia per assolir un model de 
desenvolupament sostenible a 
nivell municipal, amb la fina-
litat d’abordar els problemes 
detectats i definir els programes 
d’actuació  i les accions con-
cretes encaminades a millorar 
la qualitat de vida dels ciuta-
dans i la qualitat ambiental del 
territori. 

A finals de l’any 2006, 
l’Ajuntament de Vilablareix va 
adjudicar, mitjançant concurs 
públic, a l’empresa Lavola els 
treballs de redacció de l’Agenda 
21 Local.  L’Agenda 21 Local 
de Vilablareix compta amb la 
col·laboració de la Diputació 
de Girona i s’emmarca dins el 
Programa de suport a la redac-
ció d’Agendes 21 Locals a les 
comarques gironines.

En aquest article s’explica 
què és l’Agenda 21 Local, 
el seu procés d’elaboració a 
Vilablareix i la importància 
de la participació pública en la 
seva confecció.

L’Agenda 21, un 
compromís local per la 
sostenibilitat

Cada dia som més consci-
ents de la necessitat d’afrontar 
els problemes ambientals que 
ens afecten tant a nivell plane-

Els principals objectius de 
l’Agenda 21 Local per aconse-
guir un desenvolupament sos-
tenible són:

• protegir, preservar i garantir 
l’accés equitatiu als recursos 
naturals comuns

• usar de forma eficient els 
recursos i promoure un consum 
i una producció sostenibles

• promoure un urbanisme i una 
mobilitat sostenibles

• protegir i promoure la salut i 
el benestar de les persones
• garantir una economia local 
pròspera que faciliti l’accés al 
treball

• assegurar societats inclusives 
i solidàries

• assumir la responsabilitat 
global per al desenvolupament 
sostenible i la protecció del 
clima

• potenciar la democràcia par-
ticipativa en la presa de deci-
sions

L’Agenda 21 Local de 
Vilablareix

Els objectius principals de 
l’Agenda 21 de Vilablareix són 
potenciar el desenvolupament 
local fent-lo compatible amb 
la utilització sostenible dels 
recursos, la conservació de 
la biodiversitat, l’establiment 

tari com a nivell local:  l’esgo-
tament dels recursos naturals i 
la seva distribució desigual, el 
canvi climàtic i l’escalfament 
del planeta, la contaminació 
atmosfèrica i dels aqüífers, la 
sequera i la desertització... 

Ja l’any 1992, a la Cimera 
de la Terra celebrada a Rio de 
Janeiro, els Estats van debatre 
estratègies per assolir un model 
de desenvolupament sostenible 
que cobreixi les necessitats del 
present sense comprometre la 
capacitat de les generacions 
futures per satisfer les seves. 
I varen acordar un pla de tre-
ball per al segle XXI: l’Agenda 
21. 

Per fer realitat aquest pro-
jecte planetari cal pensar glo-
balment i actuar localment. Per 
això es va fer una crida a totes 
les ciutats i pobles perquè ela-
boressin la seva pròpia Agenda 
21 Local, que traduís els objec-
tius generals en actuacions 
concretes. Milers de municipis 
d’arreu del món desenvolupen 
les seves pròpies Agendes 21 
Locals, per tal de traslladar al 
seu propi territori els objectius 
globals del Desenvolupament 
Sostenible. Actualment més 
de 30 municipis de les comar-
ques gironines ja han elaborat 
una Agenda 21 Local d’àmbit 
municipal o supramunicipal, 
i són molts més els que, com 
Vilablareix, estan en el procés 
de definició.
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de polítiques integrades que 
permetin superar els dèficits 
mediambientals i fomentar la 
participació i la implicació dels 
sectors econòmics i socials del 
municipi en relació amb el des-
envolupament sostenible.

Els treballs a realitzar en 
l’Agenda 21 de Vilablareix 
són la redacció d’un Pla d’Ac-
ció Local per a la Sostenibili-
tat (PALS) i la redacció d’un 
Pla Especial de Regulació dels 
Usos del Sòl no Urbanitzable 
(PERUSNU)

El Pla d’Acció Local 
per la Sostenibilitat 

El procés d’elaboració del 
Pla d’Acció Local per la Soste-
nibilitat de Vilablareix es basa 
en diferents etapes que perme-
ten arribar a un pla de treball 
estructurat, fonamentat en una 
anàlisi profunda del territori i 
amb la participació dels dife-
rents agents socials. Aquestes 
etapes són: 

• Realització d’una auditoria 
de Vilablareix, que consisteix 
en redactar una memòria des-
criptiva on s’analitzen en detall 
tots els aspectes rellevants del 
municipi (l’entorn natural, 
l’activitat econòmica, el crei-
xement urbanístic, la mobilitat, 
la gestió de l’aigua i els resi-
dus, la cohesió social,...) i una 
diagnosi on s’identifiquen els 
punts forts i febles i es detec-
ten aquells aspectes que caldria 
millorar.

• Disseny del Pla d’Acció 
Local de Vilablareix, que per 

mitjà d’accions concretes pla-
nificarà la futura política muni-
cipal de sostenibilitat a seguir.

• Elaboració d’un Pla de 
seguiment que inclou un sis-
tema d’indicadors per a la soste-
nibilitat per tal de caracteritzar 
el municipi i la seva evolució 
futura vers el desenvolupament 
sostenible.

 

El Pla Especial 
de regulació 
dels Usos del Sòl 
no Urbanitzable 
(PErUSNU)

Partint del respecte a les 
activitats tradicionals i més 
integrades en el medi, estableix 
les pautes de gestió i compro-
misos en relació amb les noves 
actuacions que puguin ser com-
patibles amb la conservació de 
l’entorn.

El Pla Especial de Regulació 
d’Usos del Sòl no Urbanitzable 
serà un document urbanístic 
que ordenarà el sòl no urbanit-
zable de Vilablareix, protegirà 
el patrimoni i el paisatge i regu-
larà els usos del territori.

Els avantatges de 
l’Agenda 21 Local

P e r  a l  m u n i c i p i  d e 
Vilablareix, la posada en marxa 
d’un procés d’elaboració de 
l’Agenda 21 Local ha de per-
metre:

• disposar d’un document tècnic 
que analitza i descriu exhausti-
vament la seva realitat social, 

el seu potencial econòmic i la 
seva situació ambiental.

• dissenyar un programa con-
sensuat d’actuacions per a la 
millora social, econòmica i 
ambiental del municipi.

• ordenar el territori i els usos 
que s’hi desenvolupen de forma 
sostenible.

• implicar els diferents agents 
socials i econòmics locals en 
la planificació del territori i 
fomentar la participació i cor-
responsabilització de la ciuta-
dania en la política municipal.

La participació 
ciutadana de l’Agenda 
21 de Vilablareix

L’Agenda 21 Local definirà 
en bona part quin és el municipi 
que volem per als propers anys 
i, per tant, ha de ser una estra-
tègia en què tota la ciutadania 
se senti representada.

Amb l’objectiu de fomen-
tar la participació ciutadana 
en el procés d’Agenda 21 de 
Vilablareix s’han establert dife-
rents instruments de participa-
ció ciutadana oberts al conjunt 
de ciutadans interessats. 

US COnVIDEM A ASSIS-
TIR A LA PRESEnTA-
CIÓ DE L’AGEnDA 21 
DE VILABLAREIx EL 
DIJOUS 26 D’ABRIL, A 
LES 20 HORES, A LA 

SALA POLIVALEnT, I 
A PARTICIPAR En EL 

PROCéS DE L’AGEnDA 
21 LOCAL. 

Ecologia
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Programa de festa

Divendres, 11 de maig
A les 9h del vespre caminada nocturna.
Sortida de la plaça de l'Ajuntament.
Organitza: Veu Jove.

Dissabte, 12 de maig
A les 11h de la nit al pavelló poliesportiu
NIT DE ROCK amb UN MUNDO FELIZ, i 
a continuació el grup GOSSOS.

Diumenge, 13 de maig
Segona cursa de BTT

(més informació amb programa a part)
A les 10 del matí, al pavelló poliesportiu

3a trobada de motos antigues
Estaran exposades davant del pavelló fi ns a 
2/4 de 12 del matí i d’1 a 2 de la tarda.
A 5 de la tarda, a la plaça de la Pau

Audició de sardanes, amb la cobla 
Baix Empordà 

A continuació, al pati de la llar d’infants La 
Farigola

Havaneres, amb el grup Vora Mar
Hi haurà cremat per a tothom

Dimecres 16 de maig
A les 8 del vespre a la Sala d'Actes 
Concert d'alumnes de guitarra de l'Escola de Mú-
sica del Gironès i Acadèmia de Música Compte

Dijous, 17 de maig
A les 8 de la tarda, a Can Ballí,

Inauguració de l’Exposició d'Art

Divendres, 18 de maig
A 2/4 de 8 de la tarda, Clownx Teatre, des 
de la plaça de la Pau presenta l’espectacle de 
carrer

Actiooon!

FESTA MAJOR VILABLAREIX 2007

Continuaran l’espectacle a la plaça Catalunya 
fi ns arribar a la plaça del Perelló
on a  2/4 de 9 de la tarda, tindrà lloc el

Pregó de la Festa Major a càrrec de 
Joan Roca cuiner del Celler de Can Roca
A 2/4 d’11 de la nit, al pavelló poliesportiu
L’Olla dels Maiquiets, presenta les obres:
“El lladre i el pèndul”, adaptació de L’Olla 
dels Maiquiets de la comèdia de Dario Fo 
“A l’emissora de ràdio” de Karl Valentin

Dissabte, 19 de maig
A les 10 del matí, a la plaça del Perelló,
XIX Concurs Infantil de Dibuix Lliure

De 10 a 1 del matí:
Concurs de fl ors i plantes. 

Presentació de fl ors i plantes
A les 3 de la tarda, al pavelló poliesportiu,

XIX Campionat de Botifarra
A la 1 de la tarda

Repic de campanes
A les 5 de la tarda, a la plaça del Perelló

Animació Infantil,
amb el grup Pepsicolen

Hi haurà xocolatada per a tothom.
Durant la xocolatada es donaran els premis de 
dibuix.
A 2/4 de 19 del vespre, al pavelló poliesportiu,

SOPAR-BALL, amb L’ORQUESTRA 
NUEVA ETAPA

Durant el sopar hi haurà l’elecció de l’He-
reu i la Pubilla

Diumenge, 20 de maig
A les 2/4 de 12 del matí, a l’església parroquial.

Ofi ci Solemne acompanyat
per la Coral Sol Ixent. 

A continuació, concert amb 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


