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EnRIC VILERT I BUTChOSA – ALCALDE 

l passat 27 de maig el municipi es va pronunciar novament per 
triar qui seria l’encarregat de governar Vilablareix, i el grup que 
represento va obtenir el suport majoritari de tots vosaltres, la 
qual cosa em permet, una vegada més, dirigir-me a tots i totes 
com a alcalde de Vilablareix; gràcies a tots aquells que ens heu 
donat suport, i als que no per la vostra participació. Felicito des 
d’aquí tots els que han sortit elegits regidors i regidores, ja que 
estic segur que puc parlar en nom de tots i dir que treballarem, 
amb honestedat, per Vilablareix i la seva gent, cadascú des de 
la seva posició. 

Tenim, doncs, quatre anys per davant pe fer realitat nous projectes 
i executar els que ja tenim sobre la taula. Tenim quatre anys per 
millorar la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes del municipi, 
per fer realitat il·lusions, per compartir decisions, per donar res-
posta a necessitats com l’educació, la sanitat, els serveis socials, 
la cultura, la formació, el lleure, etc. etc. 

El nostre objectiu es fer de Vilablareix un lloc on viure i treba-
llar amb comoditat, un municipi amb identitat pròpia, una col-
lectivitat de la qual ens sentim tots orgullosos per molts motius, 
i en vull citar uns quants: 

• Que els nostres infants i adolescents gaudeixin d’un cicle 
formatiu adequat (escola bressol, escola de primària i IES). 
• Que els joves trobin una oferta d’activitats adient a les seves 
necessitats, que es puguin emancipar sense marxar del municipi 
i que hi puguin trobar feina.
• Que els adults tinguin uns bons serveis que els faciliti el dia a 
dia i puguin fer compatible la seva vida laboral i familiar. 
• Que els emprenedors trobin un lloc on desenvolupar les seves 
capacitats en el camp de l’activitat econòmica. 
• Que els més grans, després de la seva vida laboral, tinguin 
els serveis i instal·lacions necessaris per gaudir d’aquesta etapa 
de la vida amb tranquil·litat i comoditat. 

Aquests i d’altres aspectes són els que donen sentit a la nostra 
proposta com a equip de govern; aquest és el camí que vàrem 
iniciar fa uns anys i que volem seguir impulsant, sense perdre 
mai de vista valors com la democràcia, la igualtat d’oportunitats 
i la participació ciutadana.

En nom de tot l’equip de govern, i en el meu propi, assumim la res-
ponsabilitat que el poble ens ha encomanat i renovem el nostre com-
promís a seguir treballant, amb honestedat i transparència per assolir 
les fites que ens hem proposat. Estem a la vostra disposició. 

No voldria acabar sense desitjar que tingueu un bon estiu i 
que gaudiu de les activitats d’aquesta època de l’any i que les 
vacances, qui en faci, serveixin per descansar de l’activitat 
laboral quotidiana. 

E

Seguim treballant 
per Vilablareix
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Informació municipal

PLEnS

Sessió extraordinària del 
2 de maig de 2007

Es dóna compliment al que estableix l’article 
26 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, de 
Règim Electoral General. Una vegada compler-
tes totes les formalitats legals establertes, aquest 
Ajuntament ha constituït les Meses Electorals per 
a la realització de les eleccions locals a celebrar 
en data 27 de maig de 2007.
 
S’acorda aprovar per unanimitat:

L’acceptació de la subvenció de 55.800,- euros, 
concedida per la Direcció General de Recursos 
del Sistema Educatiu, Departament d’Educa-
ció, en concepte de suport al finançament del 
sosteniment de les places de llars d’infants de 
titularitat municipal per al curs 2006-2007.
La constitució de la societat mercantil 
VILABLAREIX FUTUR SAL, amb un capital 
social de 3.100,00 euros, íntegrament subscrit i 
alliberat per aquest Ajuntament per desenvolupar la 
política urbanística municipal que se li atribueixi.
Els requisits i el procediment de tramitació de 
gratuïtat del transport públic de Vilablareix i el 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilablareix i Transports Municipals del Gironès 
(TMG SA) per a la implantació de targetes de 
gratuïtat per al transport col·lectiu públic urbà 
per als ciutadans de 70 anys o més i als ciutadans 
majors de 65 anys que acreditin els requisits 
aprovats per l’Ajuntament de Vilablareix. 
A proposta del Jurat, els arquitectes o equips 
d’arquitectura que han superat la fase prelimi-
nar del concurs per a la selecció de l’arquitecte 
o equip d’arquitectura per a l’adjudicació de la 
redacció del projecte bàsic i executiu, estudi 
de seguretat i salut i posterior direcció d’obres 
del projecte d’habitatges de protecció oficial, 
locals i aparcaments al sector el Perelló i Can 
Pere Màrtir.

•

•

•

•

S’acorda aprovar, per majoria absoluta, amb l’abs-
tenció del regidor Sr. Josep Aurich, la distribució 
de la proposta de noms de les places i vies públi-
ques del Sector el Perelló i Can Pere Màrtir.

Sessió ordinària del 15 de 
maig de 2007

S’acorda aprovar per unanimitat:

El municipi de Vilablareix cedeix i transmet 
el domini, amb caràcter gratuït, de la finca de 
500 m2 al Servei Català de la Salut, per a la 
construcció d’un centre de salut.
S’acorda aprovar per majoria absoluta, amb 
el vot en contra del grup municipal del PSC, 
el conveni expropiatori de mutu acord entre 
l’Ajuntament de Vilablareix i l’entitat mercantil 
Immobles Perelló SL.
L’entitat Immobles Perelló SL és propietària 
de la porció de terreny, destinat a vial, entre la 
carretera de Santa Coloma i el carrer Perelló, 
de superfície 824,86 m2.

JUnTES
DE GOVERn LOCAL

Sessió del 3 d’abril de 2007
S’acorda aprovar:

El conveni entre l’Ajuntament de Vilablareix i 
la parròquia de Vilablareix, per instal·lar una 
antena Node Pre-Wimax al campanar de l’es-
glésia parroquial i així poder donar servei d’ac-
cés a tot el municipi.
El pressupost i adjudicació per contracte menor 
a l’entitat Obycall SA, pels treballs de paleteria 
en el reforçament del remat entre la cobertura 
i el voladís de la Llar d’Infants municipal La 
Farigola, per import de 3,879, 01 euros.
El pressupost i adjudicació per contracte menor 

•

•

•

•

•

•

•
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de serveis la creació del web portal jove de 
Vilablareix al Sr. Justino Martínez Fernández, 
per import de 1.171,60 euros.
Acceptar la subvenció del Consell Comarcal 
de Gironès per a l’adquisició de contenidors 
per a la recollida selectiva de la fracció vegetal 
(poda) de residus municipals.

Sessió del 17 d’abril de 
2007

S’acorda aprovar:

La relació de factures i despeses que sumen la 
quantitat de 26.931,60 €.
El pressupost i adjudicació per contracte menor 
del subministrament i instal·lació de tendals per 
la Llar d’infants La Farigola, a l’entitat Joan 
Vilar Trapero, per import de 10.878,48 euros 
(IVA inclòs).
Els criteris de baremació per a la inscripció a 
la Llar d’Infants La Farigola, per al proper curs 
escolar 2007-2008.
Sol·licitar al Departament d’Acció Social i Ciu-
tadania poder ser beneficiaris de la subvenció 
per a projectes adreçats a joves del municipi.

Sessió del 8 de maig de 2007
S’acorda aprovar:

Els preus públics referents a l’assistència al 
Casal d’Estiu i Colònies 2007.
El nomenament del Sr. Jordi Carreras i Vivan-
cos per ocupar la plaça de personal laboral, 
auxiliar administratiu, amb caràcter definitiu.
El nomenament de la Sra. Mònica Garcia i 
Hinojo, per ocupar la plaça de personal laboral, 
ludotecària, amb caràcter definitiu.
El pressupost i adjudicació per procediment 
negociat del subministrament de dos vehicles 
pel servei de brigada municipal, a l’entitat 
Renault Santiago Juandó SA, per import de 
26.764,95 euros (IVA inclòs)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sessió del 22 de maig de 
2007

S’acorda aprovar:

La relació de factures i despeses que sumen 
la quantitat de 89.610,69 €. 
Sol·licitar al Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya la subvenció per a la 
pròrroga de l’Agent d’Ocupació i Desenvolu-
pament Local, Sra. Eva Rivera Brugués.
Acceptar la subvenció concedida per la Dipu-
tació de Girona, Presidència, de 50.000 euros, 
destinada a la construcció d’un monument 
dissenyat per l’escultor Sr. Domènec Fita.
El conveni de col·laboració entre el Con-
sell Comarcal de Gironès, l’Ajuntament de 
Vilablareix i l’Associació Fringe, per a la 
creació del festival d’Arts Escèniques “Emer-
gent”.

 

Sessió del 5 de juny de 
2007

S’acorda aprovar:

El contracte de serveis amb l’entitat Cèntric, 
per a les feines de desinsectació i desratització 
al municipi, pel període de un any.
La contractació de la Sra. Maria Àngels Figue-
ras i Puig, en qualitat de tècnic adjunt a l’àrea 
d’intervenció.
El conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Vilablareix i l’Assemblea Local de la Creu 
Roja Espanyola a Girona, pel servei de socor-
risme de la piscina municipal.
Acceptar les següents subvencions concedides 
per la Diputació de Girona  destinades a:
Equipaments culturals
Activitats culturals
El Marc del Catàleg Escènics d’Arts en Viu.
Butlletins municipals

•

•

•

•

•
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•
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Eleccions 
municipals 2007

El passat 27 de maig es van celebrar les eleccions 
municipals. En el nostre poble es van donar els 
següents resultats:

Població 2006........................................2.213
Cens electoral........................................1.802
Vots....................................................... 1.192
Nuls.............................................................. 5
Blancs.........................................................25

Es va registrar una participació del 66’15%, el 
que suposà una abstenció del 33’85%.
Els resultats dels partits i les coalicions que es 
presentaven van ser els següents:
 
PARTIT  VOTS  PERCENTATGE  REGIDORS
ERC    598    50’38%     6
CiU    358    30’16%     4
PSC    173    14’57%     1
PP             33     2’78%          -

Van sortir elegits regidors:

ERC: Enric Vilert i Butchosa, David Mascort i 

Subiranes, Josep Manel Pallàs i Julià, Dolors Ferrer 
i Ismael, Pere Vilà i Guanter i Marta Fusté i Serra.
CiU: Josep Aurich i Juana, Mateu Marcó I Güell, 
Josep Morales i Pérez i Antoni Fernández i 
Dàvila.
PSC: Josep Garcia Rodríguez

Constitució del nou 
Ajuntament

El dissabte 16 de juny es va celebrar el Ple Extra-
ordinari de Constitució del Nou Ajuntament. La 
sessió oberta al públic la inicià la secretària Sra. 
Mònica Iborra i Giró, amb la lectura de l’Acta de 
Proclamació dels Regidors Electes, mitjançant la 
presentació de la credencial expedida per la Junta 
Electoral de la Zona. 

Tot seguit, es formà la mesa d’edat, que va procedir 
a comprovar les credencials del regidors electes, 
els quals, després de prendre possessió de llurs 
càrrecs tot prometent o jurant complir les corres-
ponents obligacions, es va procedir a l’elecció de 
l’alcalde. Va ésser escollit per majoria absoluta el 
cap de llista d’ERC, Enric Vilert i Butchosa, amb 
sis vots, seguit de Josep Aurich i Juana, amb quatre 
vots. Hi va haver un vot en blanc.



�

Informació municipal

Millorant els serveis del 
municipi i la qualitat de vida 

dels veïns
EnriC VilErt - AlCAldE

Hem acabat, per fi, la primera fase de 
les obres de millora de carrers, unes obres 
que s’han allargat molt i que, sens dubte, 
han ocasionat un seguit d’inconvenients als 
veïns de la zona afectada. Aquests inconve-
nients són inevitables, si tenim en compte 
que s’ha substituït tota la xarxa d’aigua 
potable que feia molts anys estava en servei 
i ocasionava problemes, s’han ampliat les 
voreres, s’ha soterrat el cablejat elèctric, 
tant domèstic com d’enllumenat públic, 
que ha permès treure el trenat i les faroles 
de les façanes de les cases. En aquesta zona 
ara tenim tots els serveis soterrats, cables 
elèctrics, telèfon, gas natural, aigua potable 
i el sanejament. 

Sense que serveixi d’excusa, i amb 
l’ànim que tots els veïns estiguin deguda-
ment informats, volem donar les explicaci-
ons oportunes respecte al llarg temps que 
han durat les obres. 

En primer lloc, cal dir que es tracta d’una obra 
complexa, en la qual hi van intervenir diverses 
companyies com Fecsa-Endesa, Telefònica, Pro-
daisa, la qual cosa en va dificultar la coordinació i 
va retardar el començament de l’obertura de rases 
gairebé 5 mesos. 

La segona dificultat és que era una obra feta 
pràcticament a mida de cada casa. Per poder soter-
rar els serveis calia que cada companyia realitzés 
unes reformes a les cases, això ha comportat un 
seguit de reunions prèvies i un seguiment diari de 
les obres per tal d’adaptar-se el millor possible a 
les necessitats i circumstàncies de cada habitatge 
i ocasionar els menys problemes als veïns.

El tercer entrebanc l’hem trobat al final de 
l’obra i ha estat el tall del subministrament de 
panots que ens faltaven per acabar les voreres; 

l’excés de demanda d’aquest tipus de material va 
provocar que arribessin en comptagotes i això va 
provocar un nou retard.

La realitat és que les obres han durat molt 
temps i que segurament hagués estat molt més 
senzill i ràpid substituir sols les canonades de l’ai-
gua. No obstant, l’opció de l’equip de govern va 
ser millorar substancialment totes les infraestruc-
tures i pensem que ha estat una aposta encertada 
malgrat tot aquest enrenou.

L’experiència acumulada en aquesta primera 
fase ha de servir per al futur, i en l’execució de les 
altres fases d’aquest projecte de millora que, ben 
segur, es millorarà en els terminis, en la coordi-
nació entre companyies i ens permetrà minimitzar 
les molèsties i inconvenients per els veïns. 

Des d’aquí vull agrair la col·laboració i la 
paciència de tots els veïns que s’han vist afectats 
per aquestes obres. 
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Vialitat a Vilablareix
(Ctra. Santa Coloma)

EnriC VilErt - AlCAldE

L’aspecte actual de la carretera de Santa Coloma 
(GI-533) al seu pas pel nostre municipi és el d’una 
carretera que té un trànsit considerable. Segons les 
últimes dades de què disposem, 13.600 vehicles 
(veure estudi de mobilitat) entren direcció Santa 
Coloma per la rotonda de l’autopista, i uns 12.000 
(estudi mobilitat) van direcció Girona, i això són 
molts vehicles.

L’any 2.000 l’equip de Govern de l’Ajuntament 
va decidir fer dues accions: instal·lar semàfors i 
acabar els vials laterals de la pròpia carretera a fi 
d’evitar accidents de trànsit i desgràcies personals. 
A l’hora de fer aquestes obres es va decidir plantar 
arbrat a la mitjana de la carretera i les calçades 
laterals. És l’arbrat de pollancres i freixes que tots 
coneixeu. Això dóna un aspecte, a la primavera i 
estiu, fresc, viu i agradable a la vista. No obstant, 
aquest arbrat dificulta la visibilitat quan creix molt 
i cal anar en compte amb els vianants que creuen 
d’un costat a l’altre. 

Aquest hivern s’ha procedit a fer una poda dife-
rent i s’ha deixat sense branques fins a l’alçada de 
2 metres, per tal de millorar la visibilitat i evitar 
possibles accidents. Esperem haver solucionat aquest 
problema. 

Dit això, i per tal de tenir informats els veïns, 
volem explicar quin és el futur que ens plantegem 
per a aquest vial.

El creixement del municipi, amb el desenvolu-
pament dels sectors “El Perelló - Can Pere Màrtir”, 
deixarà aquest vial pràcticament al centre del nucli 
urbà de Vilablareix, motiu pel qual des de ja fa un 
temps, i aprofitant el projecte d’arranjament de la 
GI-533, vàrem plantejar a la Secretaria General de 
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya la necessitat 
de desviar la carretera de Santa Coloma i que passés 
pel límit del nostre terme municipal amb Fornells de 
la Selva, connectés amb el carrer Güell del polígon 
industrial  i tornés al traçat actual pel carrer Mas 
Falgars. S’ha de dir també que hi ha prevista una 
connexió amb Fornells de la Selva mitjançant un 

nou vial. Carreteres de la Generalitat va fer seva la 
proposta i, actualment, està en procés d’execució el 
projecte constructiu del nou vial que, partint de la 
rotonda que es construeix a l’alçada d’“El Temple”, 
al terme municipal d’Aiguaviva, es construeixi un 
nou pont sobre l’AP-7 i condueixi a l’esmentat carrer 
Güell del nostre sector industrial. Hi ha la previ-
sió, segons conversa amb el conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, Sr. Joaquim Nadal,  
que el mes de juny d’aquest 2007 tindrem aquest 
projecte acabat. Després vindrà el període d’expo-
sició pública, l’ocupació, previ procés d’expropiació 
dels terrenys, la licitació de les obres i, finalment, la 
construcció d’aquest tram de la GI-533. 

Tot aquest enrenou ens portarà, una vegada acabat, 
a veure un altre aspecte molt diferent de l’actual car-
retera, que divideix el nucli urbà i, per tant, des de 
l’Ajuntament  veiem aquest vial no com un barrera 
sinó com un element de cohesió entre el nucli antic 
i el futur creixement, com un passeig on les actuals 
calçades laterals poden ser voreres amples de 6 o 7 
metres i un carrer central amb circulació de vehicles. 
Serà un lloc on fomentar el comerç de proximitat i 
on es pugui gaudir de l’espai públic sense risc per 
als vianants. En definitiva, ens l’imaginem com el 
centre neuràlgic de la població, un lloc amable on 
poder passejar tranquil·lament, un espai ple de vida 
comercial i que fomenti les relacions socials entre 
tots els veïns i les persones que ens visitin. 

Crec que no parlo de cap utopia, sinó de projectes 
que molt aviat veurem fets realitat.
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Festa Major

El dissabte 13 de maig es va celebrar, al pave-
lló poliesportiu, la nit de rock. Enguany, per sol-
licitud de molts dels joves del poble, vàrem tenir al 
pavelló el grup Gossos, mentre que de teloners hi 
va actuar el grup gironí Un Mundo Feliz. Gossos 
va presentar el seu últim àlbum “Oxigen”. Malgrat 
el prestigi i l’anomenada d’aquest reconegut grup, 
l’assistència al concert va ser escassa. 

El dimecres 16 es va celebrar, a la sala d’ac-
tes de l’Ajuntament, un recital de guitarra amb 
alumnes de l’escola de música del Gironès i 
de l’acadèmia de música Compte. Dels cursos 
preparatoris hi van intervenir: Felip Mateos, 
Carles Fernández, Judit Besalú, Jordi Carrera, 
Elia Frías, Irene Bonaventura i Miquel Nogué. 
Del primer curs: Laia Ventura i David Moreno. 
Del segon: Noelia Vicens, Laura Pradas, Laura 
Pérez. Del tercer: Alba Beneyto. Del quart: 
Marcel Torres i Alba Beneyto. La direcció del 
recital va anar a càrrec del professor de guitarra 
Carles Manzzano.

El diumenge 14, les sardanes i havaneres que 
tradicionalment es feien a la plaça de l’Ajunta-
ment es van traslladar a la plaça de la Pau i a la 
Llar d’Infants. Les sardanes van ésser interpre-
tades per la cobla Baix Empordà i les havaneres 
pel grup Voramar.

Tanmateix, el divendres 18, el grup Clownx 
Teatre va iniciar el seu recorregut a la plaça de 
la Pau, i s’aturava a diferents punts del poble fins 
arribar a la plaça de l’Ajuntament on ens va oferir 
l’espectacle “Actiooon...!”

A continuació, i des del balcó de l’Ajuntament, 
el cuiner gironí, tres estrelles Michelin, Joan 
Roca, va obrir oficialment la festa amb el pregó.

Per primera vegada, i poc habitual a les nostres 
contrades, però amb molt d’èxit en estats con Alema-
nya, Holanda..., es va celebrar el Tractor Pooling.

Com és tradicional, el dissabte 19 es van 
celebrar els diferents concursos, amb els següents 
resultats:

XXV Concurs de botifarra

Jaume Fusté i Pere Teixidor van ser els gua-
nyadors del concurs de botifarra. Van jugar la 
final contra Pere Puig i Francesc Borrell.

XXV Concurs de dibuix infantil

3 i 4 anys
1a Irene Cubarsí
2n Jofre Buisac
3a Íngrid Barceló

5 i 6 anys
1r Marc Cantal
2n Francesc Soler
3r Enric Angelats

7 a 9 anys
1a Laia Serra
2a Maria Marcó
3r Miquel Nogué

Més de 10 anys
1r Javi Muñoz
2a Laia Besalú
3r Marc Sánchez

El mateix dia al vespre, i una vegada acabat el 
sopar de Festa Major, es van proclamar l’hereu, la 

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
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pubilla, l’hereuet i la pubilleta. La presentació de 
candidatures d’hereu i pubilla no va tenir gaire èxit. 
D’hereu sols es va presentar en Francesc Ventura, 
que va ser elegit automàticament. De pubilla no es va 
presentar ningú i l’Eva Palomo seguirà un any més.

Per primera vegada i per iniciativa de l’hereu 
Carles Masó i de la pubilla Eva Palomo, es va fer 
l’elecció de l’hereuet i la pubilleta. S’hi podien 
presentar els nens i nenes de 8 a 11 anys. Per a 
hereuet s’hi van presentar quatre nens i va sortir 
elegit per votació l’Arnau Vilaró.

Per a pubilleta s’hi van presentar 8 nenes. 
Per votació popular va sortir elegida la Maria 
Marcó.

El diumenge 20 l’ofici va estar acompanyat 
per la coral Sol Ixent de Fornells que, en acabar, 
van oferir un concert.

La Principal de la Bisbal va tancar els actes 
de la festa amb tres sardanes, concert i ball. Cal 
remarcar que una de les sardanes i una peça del 
concert va ser “Vilablareix”, estrenada durant la 
Festa Major de 2006.

Entre el concert i el ball es van repartir els 
premis de flors i plantes.

Expositors:

Pintura:
Rosa Chavero 
Ramona Roura 
Sílvia Vilagran
Xesca Carbó
Raquel Martí
Glòria Pujolràs
Sió Garrido

Casal:
Maria Colomer
Roser Lloret
Maria Gay
Maria Mainegre
Lourdes Vendrell
Carme Demay
Roser Juanola
Catalina Casals
Neus Vendrell
Marina Parés
Carme Boada 
Carme Trull

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonsais:
Josep Poch

Pachwort:
Angelina Parramon
Andrea Losas
Amaya Cañon
Pepi Nogué
Nuri Pons
Roser Carreras
Rosa Guerrero
M. Àngels Garríguez
Isabel Pintiado
Carme Agustí
Carme Matamala
Carme Sánchez
Cristina Roset 
Gemma Riera
Teresa Bertran
Pilar Casanova
Angelina Espuche
Joana González
Julita Campasol
Enriqueta Borrell
Asunción Martínez
Ma Teresa Serra
Àngels Garcia
Carme Giralt
Pepita Ribot
Pilar Ribot

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



11

Actualitat

imatges de la Festa Major d'enguany

Concert	de	guitarres.	Alumnes	de	l’escola	de	música. Exposició.

ACTION,	a	la	Plaça	Catalunya.

ACTION.	Aturada	al	carrer	Perelló.

ACTION	al	final	de	l’actuació	a	la	Plaça	de	l’Ajuntament.

Eliminatòria	del	concurs	de	botifarra.

L’alcalde,	Enric	Vilert,
fa	donació	d’una	Torratxa	al	pregoner	Joan	Roca.
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Els	tractors	passejant	pel	poble. Exposició	de	bonsais.	

Exposició	d’art	i	maqueta	del	futur	Centre	Cultural.		 Exposició	de	bonsais.	

L’hereu	i	la	pubilla	rebent	la	pluja	de	paperets	i	cintes. Elecció	de	l’hereu,	pubilla,	hereuet	i	pubilleta.

Les	nenes	que	es	presentaven	per	a	pubilletes. La	pubilleta	i	l’hereuet	amb	la	pubilla	i	l’hereu.
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Concert	amb	la	coral	Sol	Ixent. Sardana	a	la	plaça	amb	la	Principal	de	la	Bisbal.

Atraccions	de	la	Festa	Major	a	l’aparcament	del	pavelló. El	concert	per	la	Principal	de	la	Bisbal.

Sardana	a	la	Plaça	de	la	Pau	amb	la	cobla	Baix	Empordà.

1�

Exposició	de	motos	històriques.	

Els	motoristes	amb	la	seva	moto	i	sortint	pel	recorregut.
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L’hereu	i	la	pubilla	amb	els	guanyadors	de	fl	ors	i	plantes. Havaneres	a	la	Llar	d’Infants	amb	el	grup	Voramar.

Tot	fent	el	cremat.

ACTION	pels	carrers	del	poble.

El	grup	d’havaneres	Voramar.

Joan	Roca	en	el	moment	del	pregó.

L’hereu	Carles	Masó,	la	pubilla	Eva	Palomo	amb	els	aspirants	a	
hereu	i	pubilleta.
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El Casal d’estiu 2007
El Casal d’estiu d’enguany es va iniciar 

el 25 de juny i acaba el 31 de juliol. Uns 30 
nens/es aniran de colònies, els tres últims dies, 
a Sant Martí de Llémena. Aquest any el Casal 
d’Estiu comença una setmana abans apro-
fitant que l’última setmana hi ha vacances 
escolars.

Com cada any s’ha preparat amb molta 
cura, fins al punt que som un referent d’al-
tres casals d’estiu i la Secretaria General de 
Joventut de la Generalitat ens ha felicitat per la 
nostra organització. Per això, és lícit reconèi-
xer la tasca realitzada per la directora, monitor 
i monitores, tant en la seva preparació, com en 
la realització.

Per tal que tots els nens i nenes empadro-
nats al nostre municipi poguessin participar en 
el casal, es va limitar a 20 el nombre de places 
de no empadronats, a causa de l’alt nombre de 
famílies d’altres pobles interessades a portar 
els seus fills al nostre casal.

Si s’accepten nens/es no empadronats és 
perquè en passats estius algunes famílies no 
ens tenien confiança i van portar els seus fills 
a d’altres casals i no es va arribar a la quantitat 
prevista de 130, ni tan sols a 100.

Aquesta, doncs, és una de les causes perquè 
des de l’any passat s’ha avançat un mes la pre-
inscripció. És important tenir previst en temps 
el nombre de monitors/es que es necessiten 
i no pot ésser, com va passar un any, que a 
alguns/es se’ls va dir que no els necessitàvem 
desprès que confiessin a treballar durant aquell 
mes d’estiu. 

És un orgull que una trentena –s’ha acceptat 
els de llista d’espera– de nen/es no residents al 
nostre poble hagin escollit el nostre casal. Això 
denota que les coses es fan ben fetes.

L’Ajuntament també col·labora en l’orga-
nització del III Campus de bàsquet, que orga-
nitza aquesta secció de l’AE Vilablareix.

Un	moment	del	ball	de	l’hereu	i	la	pubilla. Nens	i	nenes	entretinguts	amb	les	ombres	xineses.

Un	moment	de	les	ombres	xineses. Explicant	contes	per	a	la	mainada.
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rua dels tractoristes

Com és habitual en el nostre poble de 
Vilablareix, per la nostra Festa Major, els dies 
19 i 20 de maig, es va fer la Rua dels Tractoristes. 
Ja és tradicional que per la Festa Major s’exposin 
tractors i màquines antigues en alguna explanada 
convinguda i es faci amb els tractors un passeig 
per camins rurals al voltant del nostre poble.

Aquesta és una tradició que van muntar uns 
amics de tractors i màquines antigues, entre ells, 
un veí del poble, el senyor Vázquez. Aquests i 
altres senyors ens passem molt de temps durant 
l’any buscant allò motoritzat i vell o molt vell i 
trencat, que els nostres avis i pares feien servir 
per moure la terra o desplaçar-se més còmoda-
ment. Una vegada que aquesta maquinària ha estat 
reconstruïda, reparada i posada al dia, s’ensenya 
a la gent d’avui per veure i comentar com ha 
millorat tot plegat.

La tractorada pràcticament és l’última de les 
més concorregudes de les nostres contrades. Tenim 
el “gusanillo” i continuem fent-la primer, com hem 
dit, perquè és una tradició al nostre poble i, després, 
perquè totes aquelles persones a les quals ens agra-
den els ferros vells ho puguin gaudir. Així doncs, 
una vegada l’any posem a prova las màquines, quin 
motor no trenca si caminen fins a un determinat 
lloc, quina perd oli, etc., etc.

Amb la col·laboració del nostre Ajuntament, 
es fa un àpat amb exclusivitat per als tractoristes 

i amb unes grans xerrades del nostre tema: com 
ens ho hem fet per reconstruir aquell ferro vell i el 
que es té entre mans per reparar i com ens podem 
ajudar perquè funcioni...

Aquest any i d’altres són iguals, es va sortir 
del garatge de Can Vázquez, amb els tractors tot 
caminant i alguns patint (perquè caminen poc), 
ens vam anar a la Mare de Déu de les Fonts de 
Salitja, passant per camins de terra i altres bos-
cosos, com els de Cal Viver. Vam pujar a Can 
Vilosa i baixar per Cal Magre fins a Can Bell-
solà d'Aiguaviva, per creuar la carretera de Santa 
Coloma a la altura de Cantalosella. Vam seguir el 
camí fins a Can Isern, Can Taranyina, i baixarem 
fins a Can Parera i per Can Llobet fins a arribar 
a Les Fonts de Salitja. Amb la col·laboració de 
familiars dels tractoristes, vàrem preparar un 
vermut asseguts a taula i sota les ombres dels 
arbres. La tornada, i encara amb més gana per 
anar a dinar, vam sortir direcció Can Torreballané 
d’Estanyol, cap a Aiguaviva pel camí del nou 
cementiri, Puigtorrat, Mas Aliu, i travessàrem el 
pont de l’autopista a l’altura de Mas Creus... i al 
poble per dinar.

Després de dinar, un recorregut o rua, per 
alguns carrers del poble, pràcticament fen ziga-
zaga a tots el carrers i aturada a l’esplanada del 
costat de la piscina. I s’ha acabat la festa dels trac-
toristes i se’n comença una altra i, per a nosaltres, 
nova i gairebé més important.

Exposició	de	tractors	durant	la	Festa	Major.
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Estirada de Tractor-Pulling
àngEl surEda Pujadas

Aquesta activitat es va fer el diumenge en els 
terrenys cedits pels seus propietaris, al costat del 
Restaurant Can Falgas.

Hem de començar a explicar què és el Tractor 
Pulling. Tractor Pulling és un remolc amb un gran 
patí a sota i que un vehicle a motor ha d’estirar i, a la 
vegada que el va estirant, cronometrat per les matei-
xes rodes del remolc, fa que a mida que estires, es vagi 
posant més pes a sobre del patí i amb el recorregut de 
100 metres o abans, el vehicle tractor es vagi ofegant 
o pari per falta de potència i aquí hi ha l’atracció de 
la gent: quin tipus de tractor pot estirar més o menys 
pesos. D’aquests tipus de remolc Tractor Pulling, 
n’hi ha de molts variats, depenen de l’enginy dels 
creadors i del valor que li vols donar. El més fàcil 
és preparar un remolc, posar el patí a sota i amb 
les mateixes rodes fer engranatges que facin moure 
uns pesos sobre rails. Una vegada arribes a cap, per 
recuperar el remolc, amb un altre vehicle tractor, es 
remolca fins al començament de la prova.

Com he dit abans, la mecànica del remolc depèn 
molt de l’enginy dels creadors i aquí, en el nostre 
poble, s’ha ideat un Tractor Pulling que és el primer 
que es fa al nostre país, i més a Vilablareix.

La idea la van portar uns senyors molt aficionats 
als tractors, motors, motos, i altres màquines antigues, 
juntament amb gent del nostre poble. Uns senyors 
sortien a l’estranger per prendre vistes d’aquestes 
màquines. Altres senyors, i el mes curiós, sense veure 
mai una màquina Tractor Pulling estàtica o funcio-

nant, pensaven sense dormir el que havien de fer, 
d’altres aportaven espècies per als contactes amb el 
món del transport, i com no pot ser d’altra manera, 
alguns posen calerons de la seva jubilació.

La nostra màquina Tractor Pulling, feta als 
tallers de la nostra població, amb homes d’aquí i 
d’allà, és de les més completes, segons diuen els col-
laboradors rodamóns. El pensar i tenir ajuda ha fet 
que aquesta màquina no sigui un remolc per estirar 
amb pesos a sobre i fer fum. El nostre és un xassís 
de dúmper, al qual se li ha posat un motor perquè 
sigui autodesplaçable per a qualsevol maniobra de 
guardar, de pujar a un camió gòndola, per retornar 
al punt de sortida desprès de les proves i, molt 
important, per recollir les cadenes que desplacen les 
pedres, eina principal d’aquesta màquina.

Aquest diumenge d’estrena i de proves ens vàrem 
concentrar al pàrquing del Restaurant de Can Falgas, 
amb els nostres vetustos tractors, per alguns d’ells, 
estirar la màquina. Pràcticament cap tractor dels que 
formem l’Associació d’Amics Tractors i Màquines 
Antigues de Girona, va poder arribar a cap, si no es 
feia alguna “trampeta”. Va ser tirada per Tractors 
Barreiros de 77 CV., també Barreiros de 35 CV, un 
Lanz de 40 CV i, finalment, un espontani amb un 
tractor Fendt de 180 CV que va trencar l’enganxall 
remolcador de la màquina. Amb tota la seva potèn-
cia, ja començava a suar, les rodes s’aixafaven i a 
la xemeneia sortia fum negre.

I recollir màquina i s’ha acabat la festa.

Un	moment	de	les	activitats	de	l’exposició	de	tractors.
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Festa de la Gent Gran

Dins els actes de la setmana cul-
tural, es va celebrar la 8a Festa de la 
Gent Gran. Aquesta festa va comen-
çar amb una missa a l’església par-
roquial, amb acompanyament de la 
coral de Bescanó. Tot seguit, es va 
anar a Roses on, amb el tren turís-
tic, es va visitar gran part d’aquesta 
població empordanesa, amb vistes 
fantàstiques a la badia.

Al migdia es va celebrar el dinar 
homenatge en un hotel d’aquesta 
mateixa població marítima. En 
acabar el dinar es va homenatjar els 
que feien 80 anys durant el 2007. Les 
homenatjades van ser les senyores 
Montserrat Dorca i Gubau i Fran-
cisca Bosch i Espígol.

Per acabar la festa, la show-
woman Mayte Carreras ens va delec-
tar amb el seu espectacle.
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Grease, el musical de tu vida

El dissabte 28 d’abril, dins els actes de la Setmana 
Cultural, es va organitzar un autocar a Barcelona, al 
teatre Victòria, per anar a veure Grease.

L’espectacle Grease, el musical de tu vida és 
una superproducció de la representació original 
de Broadway. És un espectacle de gran format 
musical, amb més de trenta artistes, música en 
directe i que recorda la pel·lícula protagonitzada 
per John Travolta i Olivia Newton John.

Petita Mort

Durant els actes de la Setmana cultural, Bel-
Cro Teatre va representar a la sala polivalent del 
pavelló l’obra “Petita Mort”.

L’obra és un malentès que passa en una consulta 
de la seguretat social, on la Cristina, estudiant de 
medicina, espera el professor que l’ha d’examinar. 

L’examen consisteix a comunicar al pacient una 
malaltia terminal. Arriba a la consulta en Vicenç, 
que és un mecànic hipocondríac, que va molt sovint 
al metge per apaivagar les seves pors. 

La Cristina creu que és el seu examinador i a 
partir d’aquí comença el malentès.

El lladre i el pèndul

Per la Festa Major, l’Olla dels Maiquiets va 
representar l’adaptació de la comèdia escrita per 
Darío Fo “No hay ladrón que por bien no venga”

L’obra tracta d’un lladre que entra en una 
casa senyorial per robar. Primer sona el telèfon, 
desprès entra el senyor de la casa amb la seva 
amant... i l’assumpte comença a complicar-se i 
enredar-se quan entren en escena la senyora de 
la casa i el seu amant.

Entendre el final de l’obra va ésser una mica 
complicat. Potser el sabrem més endavant.

L’Olla	dels	Maiquiets	en	“El	Lladre	i	el	Pèndol”.
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18 Marxa Popular de Sant roc

de 0 - 8 anys 
nens

1r Jaume Ramió
2n Adrián Peñafiel

nenes
1a Maria Marcó
2a Laia Figueras
3a Laia Serra

de 9 a 12 anys
nens

1r Martí Duran
2n Xavier Jerez
3r Joan Torrecillas

nenes
Judith Jordà

	Adults
dones

de 13 a 16 anys
1a Judit Riera Sala

de 17 a 35 anys
1a Olga Planas Ferrer - guanya-
dora absoluta
2a Marta Pijoan Rivira
3a Anna Mas Alcántara

de 36 a 50 anys
1a Montse Badosa Feixas
2a Cristina Martín Medina
3a Sylvie Hast

Més de 51 anys
1a Montse Carrasco

Homes

de 13 a 16 anys
1r Diego Cardoso Machado

•

•

•

•

•

•

2n Ferran Soles Dellonde
3r Jordi Figueras Mascort

de 17a 20 anys
1r Sergi Corominas Bach
2n David Duran Sala

de 21 a 40 anys
1r Àlex Jarabo Carbonell - gua-
nyador absolut
2n Francesc Xavier Solà Torres

la classificació de la 18a Marxa Popular de Sant roc va ser la següent:

3r Rafael Cañizares Muñoz

de 41 a 55 anys 
1r Josep Maria Castells
2n José Antonio Repollo
3r Joan Teixidó Subirós

Més de 56 anys
1r Josep Prados Guillem
2n Manel Casas Camps
3r Miquel Bartomeu Pérez

Sortida	del	més	menuts	de	la	18a	Cursa	Popular.

Els	infantils	preparats	per	a	la	sortida.

Tot	esperant	la	sortida	per	als	10	km.
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J. Manel Pallàs, guardonat 
amb la Medalla de l’Esport

El divendres 15 de juny, al balneari Vichy 
Catalán de Caldes de Malavella, es va celebrar 
el lliurament de les Medalles de l’Esport de la 
Representació Territorial.

El regidor d’esports J. Manel Pallàs i Julià va 
ésser un dels quinze guardonats d’aquesta XXVII 
edició. La medalla s’atorga a les persones que 
han estat vinculades en el món de l’esport i hagin 
complert 60 anys.

El lliurament de la medalla va anar a càrrec 
del conseller de Governació de la Generalitat 
de Catalunya, Joan Puigcercós. També hi eren 
presents a l’acte la secretària general de l’Es-
port de la Generalitat de Catalunya, Anna Pruna, 
el representant territorial de l’Esport a Girona 
de la Generalitat, Josep Saguer, i l’alcalde de 
Vilablareix, Enric Vilert, com a representant de 
la Diputació de Girona.

J. Manel Pallàs ha estat vinculat a l’atletisme i, 

sobretot, al bàsquet. L’any 1974, va entrar com a 
directiu de la federació gironina fins a l’any 1999. 
Durant aquests anys va portar el tema de competi-
cions i entrenadors. Tanmateix, va formar part de 
la junta directiva de la Federació Catalana durant 
quinze anys. L’any 1972 va començar com a 
entrenador al CB Salt i el CCE Montessori-Palau, 
tasca que va realitzar fins a l’any 2002.
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C.B. VILABLAREIX
Un balanç que mira endavant

Hem arribat a un nou final de temporada i és 
moment de fer-ne una mica el balanç, però també 
és el moment de mirar endavant i planificar la 
temporada que ve.

Aquest any hem aconseguit dos títols, el de 3a 
Catalana masculina (amb el conseqüent ascens 
que això comporta) i el del Consell Comarcal del 
Gironès de categoria benjamí. És representatiu 
que els dos títols els haguem aconseguit en una 
categoria de grans i en una de petits, curiosament 
els més petits del club. Creiem que de manera sim-
bòlica això exemplifica bastant la nostra filosofia: 
treballar la base sense oblidar els sèniors. De fet, 
cada vegada ens acostem més a l’objectiu de tenir 
els equips sèniors plens de gent de la pedrera, i el 
debut de diversos jugadors cadets amb els grans 
demostren aquesta línia.

Paral·lelament, la resta d’equips de la nostra enti-
tat, formada per més de 80 jugadors també han acon-
seguit resultats interessants, especialment els cadets 
i els preinfantils, que amb equips força joves per la 
categoria han aconseguit ser plenament competitius. 

Aquesta tendència s’ha de consolidar i augmentar la 
temporada que ve.

A mig camí entre aquesta temporada que ja s’ha 
acabat i la que ve, entre el 25 de juny i el 27 de juliol 
s’està celebrant el IV Campus d’Iniciació i Perfec-
cionament al Bàsquet del C.B. Vilablareix, amb una 
participació rècord propera als 50 inscrits. Estem 
especialment satisfets que en aquesta edició hi hagi 
un nombre molt gran de nenes i noies, i esperem i 
desitgem que aquest sigui el primer pas per crear 
equips femenins de bàsquet al nostre poble.

Pel que fa a la temporada 2007-2008, comptarem 
amb un equip mini (anys 1996 en endavant), un equip 
infantil (anys 1994 i 1995), un equip cadet (anys 1992 
i 1993), un equip júnior (anys 1990 i 1991) i diversos 
sèniors masculins i femenins. Els dies d’entrenament 
dels equips mini, infantil, cadet i júnior seran els 
dilluns, dimecres i divendres, i per saber l’hora exacta 
d’aquest equip o de qualsevol altre podeu trucar al 670 
991 872 o al 660 174 766 (Dani Bartomeu). 

De la mateixa manera, podeu trucar als mateixos 
números per inscriure-us per a la temporada vinent.
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CTT VILABLAREIX
Balanç de la temporada

S’acaba la temporada 2006-2007 i el CTT 
Vilablareix ha continuat endavant en el compli-
ment de nous objectius.

Enguany, els jugadors del club repartits en dife-
rents categories: alevins, infantils, juvenils i sèni-
ors, han participat en els campionats territorials o 
de la província, en els campionats de Catalunya 
i un cop més en els campionats d’Espanya. En 
aquestes competicions on el jugador representa el 
Club i el poble, però competeix a títol individual, 
els resultats han estat acceptables, tenint en compte 
que a excepció dels jugadors sèniors, els altres 
components de l’entitat estrenaven categoria nova 
per a ells i això vol dir que són ara mateix els més 
petits de cada grup d’edats.

Els jugadors punters en el club mantenen per 
ara la seva posició a nivell provincial, ja que tots 
ells: Nil Badosa, Albert Romero, Ferran Cano, 

Guillem Soy, Àlex Flores i Franc Pi ocupen una 
de les tres primeres posicions en les finals indi-
viduals, per dobles o per equips fetes a Olot a 
principis de maig.

De la mateixa manera, ha estat un èxit haver 
mantingut la categoria en la Lliga juvenil Preferent 
Catalana, ja que aquesta engloba els vuit millors 
equips de tot Catalunya. Aquesta ha estat la clas-
sificació final:

Cl Equip J G P NP PF PC

1 EDELMA-CTT CALELLA 13 12 1 0 49 10

2 FALCONS PETIT TRAVEL 13 11 2 0 47 19

3 TT L'HOSPITALET 13 9 4 0 39 25

4 CTT OLOT 13 6 7 0 30 38

5 BÀSCARA-PIFERRER CONSTR. 13 4 9 0 33 41

6 CTT VILABLAREIX 13 4 9 0 24 45

7 CPP IGUALADA - MAGEL'S 13 3 10 0 24 47

8 CN TARRACO RETIRAT

Campió

Descendeix
a LC EDA2



Revista de Vilablareix   Any VII - Juliol 2007 -

Esports

Revista	de	Vilablareix			Any	VII	-	Juliol	2007	-

Des d’aquestes ratlles, el CTT Vilablareix vol 
deixar constància de la feina ben feta per part dels 
tècnics del nostre club que en una temporada difícil 
per als nostres jugadors, han sabut donar-los les 
eines necessàries per tal de mantenir-se en el top 
20 català.

També s’ha participat i guanyat diferents proves 
en les finals del Consell Esportiu de Girona fetes 
a la població de Lledó.

I en darrer terme, com marca ja la tradició, el CTT 
Vilablareix ha organitzat el V Campionat de Tennis 
Taula de Festa Major en la data del 26 de maig.

Volem aprofitar l’oportunitat que ens brinda la 
revista La Torratxa per recordar-vos que la propera 

temporada estem oberts a tots vosaltres: petits, 
grans, mitjans i més grans, nois i noies, per aprendre 
aquest esport i gaudir del bon ambient que tot plegat 
comporta. Us animem a venir a provar-ho. Els hora-
ris d’entrenament del club són de les 19.00 hores 
fins a les 21.00 hores tots els dies, menys dijous 
per a aquells que formen part del club, però per a 
la propera temporada inclourem un horari específic 
per qui es vulgui iniciar. Sabem que és un esport 
minoritari i que els inicis són complicats donada la 
vessant tècnica i de coordinació que es necessita 
per començar a progressar; però també us volem dir 
que un cop superada aquesta primera fase, el tennis 
taula enganxa i ja no saps com parar. 

Bé, fins a la propera, us deixem amb una galeria 
de les imatges de la temporada que s’ha acabat:
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II Marxa Polupar
BTT Vilablareix

El diumenge 13 de maig, amb arribada i sortida a la zona verda dels carrers Migdia 
i Marroc, va tenir lloc la ii Marxa Popular de Btt Vilablareix, organitzada per la 
secció de Btt de l’AE Vilablareix, 3XHora colla Btt.

L’organització de la prova va ésser elogiada pel 
representant a Girona de la Federació Catalana de 
Ciclisme.

La Marxa va acabar amb les següents classifi-
cacions:

Volta infantil (10 km)

1r Xavier Ferrer Montes
2n Gerard Bruno Castelló
3r Sergi Pujol Riuró
12 classificats, 15 inscrits

•
•
•
•

Volta curta (20 km)

1r Pau Faura Velayos
2n Lluís Saurí Sasanedas
74 classificats, 79 inscrits

Volta llarga (30 km)

1r Diego Nicolás Heereri
2n Pa Reixach Ferrer
3r Arturo Alvárez Ansio
177 classificats, 189 inscrits

•
•
•

•
•
•
•

Sortida	de	la	segona	BTT	a	Vilablareix
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Enriqueta Mestres,
la flequera de Can Frigola

nEUS OLIVé

L’any 1920 va néixer en una 
família de terrissaires “Ja el 
meu avi ho era, i encara ara 
els néts del meu germà ho són”, 
confirma. Estaven a pagès i a 
banda de terrissa també tenien 
terres, de manera que ja de ben 
joveneta quan convenia també 
anava al camp i donava un cop 
de mà; aquesta, de fet, era una 
de les feines que feia el seu 
germà, que era 3 anys més gran 
que ella, però quan va arribar la 
guerra i ell va haver d’anar-hi 
va ser ella qui va ajudar el seu 
pare en la terrissa i en tot allò 
que va fer falta.

L’Enriqueta té molts bons 
records de l’escola on va anar i 
de les nenes amb qui compartia 
les hores d’estudi. Fins que va 
tenir 13 anys va anar a l’escola 
de Llambilles, on per arribar-hi 
tardava mitja hora a peu; ens 
explica que: “sortíem cada dia 
a les 8 del matí de casa cap a 
l’escola, i a les 12 plegàvem 
per anar a dinar, a la tarda hi 
tornàvem i tot això a peu, ja fos 
plovent o llampegant!”.

D’aquesta etapa a Quart 
també recorda, amb certa enyo-
rança i un somriure, que a les 
tardes anava a cosir: “hi anàvem 
molta colla allà a cosir, i ens ho 
passàvem molt bé”. Els diumen-
ges i els dies de festa, després de 
la guerra, anaven a Cassà de la 
Selva, a la sala Galà, on hi havia 
una orquestra; cada diumenge, 

L’Enriqueta Mestres és la coneguda flequera de Can Frigola que durant anys ha 
venut el pa, la coca i els llonguets, però la seva història no va començar a Vilablareix, 
on sembla que l’hem vista sempre, sinó que va començar a Quart, on va viure-hi 
fins que es va casar.

L’Enriqueta	quan	encara	era	soltera	i	vivia	a	Quart.
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fes el temps que fes, anaven i 
tornaven a peu, i allà “a saltar 
i ballar”. 

Curiosament, l’Enriqueta i 
tota la seva colla preferien més 
anar a Cassà que a Girona i, 
tot i que des de Quart tenien 
combinació de tren per anar 
als dos municipis, no l’agafa-
ven perquè tornava massa aviat 
“eren coses de jovent”.

Més tard, passada la guerra, 
va ser quan va començar a conèi-
xer el qui seria el seu marit, fill 
d’una fleca de Quart, i explica 
que “anant a buscar el pa em 
va començar a engrescar”; així 
va començar el festeig amb en 
Francisco Frigola, amb qui es 
va casar l’any 1943. 

Van anar de viatge de nuvis 
amb tren fins a València i allà 
van estar-hi 8 dies; van tornar 
un dissabte perquè l’endemà 

hi havia l’aplec de Sant Roc i 
les seves amigues volien que hi 
fos; ja de soltera anava a aquest 
aplec, amb tota la colla, nois i 
noies caminaven des de Quart 
fins a Sant Roc i allà hi passa-
ven tot el dia. 

El marit de l’Enriqueta va 
arribar al poble mig any abans 
de casar-se, i un cop casats ella 
va venir cap aquí passant a ser 
la flequera, “i tota la vida hem 
fet fleca”, diu.

Havien anat  a  parar  a 
Vilablareix una mica de casu-
alitat, ja que de fet havien 
d’anar més amunt, a Salitja, 
però finalment van comprar 
una casa aquí al poble i va ser 
aquí on van fer-hi el forn: la 
Panaderia F. Frigola. “La casa 
era molt diferent llavors, de fet 
totes les coses eren diferents”, 
ens comenta. L’Enriqueta ens 
explica que era una època on 

comprar era diferent, i fer el 
pa també; per vendre necessita-
ves un permís i quan acabaven 
d’obrir la fleca hi havia l’ano-
menat racionament. El seu marit 
anava per les cases repartint el 
pa que tocava a cada família: 
“llavors en passàvem moltes, si 
ara ho haguéssim de passar no 
ho faríem pas, estant a pagès no 
vam patir gana perquè si no hi 
havia d’una cosa en menjàvem 
d’una altra, i hem arribat fins 
aquí, als 87 anys”, comenta.

D’aquell temps explica que 
hi havia gent que anava amb 
racionament i d’altra que no, 
i que aquest darrers venien a 
comprar; a banda d’aquestes 
vendes també hi havia l’estra-
perlo. En Francisco marxava 
a les 6 del matí amb bicicleta, 
portava pa cap a Girona a una 
casa que hi havia prop de la 
catedral i que tenien comes-
tibles. I és que en Francisco 

L’Enriqueta	a	la	fleca	antiga,	era	l’any	1966.



Revista de Vilablareix   Any VII - Juliol 2007 -

Entrevista

primer anava amb bicicleta, 
després amb moto (amb tot el 
pa lligat darrere) i després amb 
una furgoneta “perquè el pa 
abans s’anava a repartir casa 
per casa”, ens aclareix.

En Francisco i l’Enriqueta 
van tenir dos fills, en Jordi i 
la Montserrat, i després van 
arribar els tres néts que ja són 
grans i que li tenen el cor robat, 
l’Anna, en Jordi i en David. 
Va ser el seu fill Jordi qui va 
continuar la tradició flequera i 
qui encara ara utilitza una pas-
tera de pa que era del seu pare, 
així com uns caixons per deixar 
reposar la pasta. L’Enriqueta 
explica també que a diferèn-
cia d’ara, que hi ha molts tipus 
de pa, abans només feien pans 
de 2 i 3 quilos. També feien 
coca per vendre, coques grosses 
que es venien a talls i que eren 
diferents de les coques dolces 
que es feien per la festa; per a 
aquestes últimes s’utilitzaven 
llaunes i n’havien arribat a fer 
fins i tot 30 o 40 per encàrrec, 
que després anaven a repartir.

La	colla	de	les	cosidores	de	Quart.	És	el	6	de	gener	de	1943	i	l’Enriqueta	és	la	tercera	de	la	fila	de	dalt.

L’Enriqueta	a	l’aplec	de	Sant	Roc	el	març	de	1942.
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L’Enriqueta explica que la 
festa major sempre ha sigut més 
o menys igual, tot i que abans 
també es feia la festa petita que 
s’anomenava Festa del Roser; 
se celebrava un diumenge 
abans de la festa major; es feia 
un ofici i després sardanes, i 
s’hi passaven tota la tarda. 

Pel que fa a la fleca recorda 
que abans gent de bosc els por-
tava la llenya pel forn amb un 
carro i apilada amb feixos; la 
farina encara ara els la porten 
el mateixos que abans. A l’hora 
de fer el pa es fa servir llevat 
i  l levat de pasta, “perquè 
d’això sempre n’hi ha hagut”; 
i recorda que ja de petita quan 
feien bunyols a casa seva hi 
havia aquests llevats.

Ara l’Enriqueta va cada dia 
a la tarda “al casal d’avis, per 
a la gent jove” diu rient, són 
molta colla, 10 o 12 juguen al 
parxís, a cartes o al domino per 
entretenir-se; el dimecres encara 
són més colla, perquè també van 
al casal els que fan labor.

El poble ha canviat molt; 
ella quan va venir aquí “perquè 
parlo de quatre dies, eh!”, va 
trobar un poble molt diferent, 
amb el  carrer Perelló que 
només arribava fins a la plaça, 
amb una baixada i després 
res més; el poble només era 
aquest carrer, però això no era 
cap inconvenient, perquè tal i 
com explica “per la mainada, 
no patíem pas”. Allí on ara 
hi ha cases, era ple de camps, 
i el poble només era un car-
reró entorn a la plaça i masos 
escampats.

L ’Enr ique ta ,  pe rò ,  no 
sempre ha viscut en aquesta 
casa, abans vivia davant la 
fleca actual, allà on ara hi viu 
el nét; amb el temps van com-

Casament	d’en	Francisco	i	l’Enriqueta.

prar la terra on ara s’està i van 
fer la casa amb l’obrador.

Si ha de destacar alguna 
cosa del poble evidentment és 
l’aplec de Sant Roc, on tot i que 
ara ja no hi va, recorda amb un 
somriure. També li agrada molt 
l’església que hi ha allà.

La nostra protagonista no 
canviaria res del poble, “no 

cal, perquè amb el que es va 
engrandint ja va canviant, 
amb tot el jovent que arriba 
tot canvia”. I és que l’Enri-
queta té raó, tot canvia, els 
pobles, la manera de fer, els 
costums i la vida. O potser 
no... perquè l’Enriqueta mai 
no ha perdut les ganes de tre-
ballar, el somriure ni l’em-
penta; ella és la flequera de 
Can Frigola.
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Concurs literari
la història de Sant Jordi escrita per l’isaac Simon, i el poemes de Pau Simon, 
Ariadna lópez i Sandra Molina van ser els premiats en el concurs literari que es 
va organitzar per la diada de Sant Jordi al CEiP Madrenc.

El temps de la primavera
Ara que arriba la primavera, 
tota la gent s’esvera.
Nens jugant i pilotes ballant, 
els ocells volant
i les papallones rodant.
Quan ve el drac
tota la gent ja ha marxat.
Quan ve el drac
Tota la gent torna al poblat.

ariadna lópez 4t EP

2n classificat: Francesc Álvarez, amb “La Família”

Sant Jordi

Fa molts i molts anys, 
en un petit poblat 
que estava amagat, 
passaven fets estranys.

Un drac tenia molta gana, 
quan els animals es van acabar, 
a les persones els va tocar, 
i a una princesa catalana.

Quan el cavaller se’n va assabentar,
va pujar al seu cavall 
i va fer un bon treball: 
amb la llança el drac va matar.

Per Sant Jordi, a l’abril,
els enamorats es fan un regal: 
la rosa i el llibre com cal
per recordar l’amor gentil.

sandra Molina Coll 6è EP

2n classificat: nil Basora, amb “Adéu”

la història de Sant Jordi

Va passar ja fa temps, hi havia un poblat petit on hi 
havia un drac que ningú no podia matar.
L’endemà al matí, el drac tenia gana i va anar al poble. 
És va “endrapar” tres bous alhora! 
El dia següent al matí, ja no tenien menjar per donar 
al drac. El drac tenia gana, però el rei va tenir una 
idea: va agafar un sac i a dins el sac hi havia tots els 
noms del poble i li va tocar el nom de la princesa, i 
la princesa hi va anar. El drac també hi va anar i va 
venir un cavaller que es deia Sant Jordi i el cavaller 
va matar el drac.

Isaac simon  1r d’EP

2a classificada: laia Tenorio

la primavera

Quan el Sol fon la neu
i l’hivern queda enrere, 
ha arribat la primavera!

Hola! sóc la papallona
una mica poruga
ho sabies que jo abans era una eruga?

Hola! Som conillets tafaners,
fem salts del dret i del revés.

Hola! Tinc un boc que es diu Ernest,
i s’ha menjat les flors del meu test.

Hola! Tinc tres xais que no paren de saltar, 
i la primavera no paren de jugar!!!

Pau simon guitart 3r EP

2n classificat: arnau Pradas, amb “Les flors que tinc”
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Festa Fi de Curs
CEiP MAdrEnC

El passat divendres 15 de juny, l’escola i l’AMPA, amb la col·laboració de l’Ajun-
tament, va celebrar la festa de fi de curs al pavelló del poble.

A les vuit del vespre va començar la festa amb una actuació per part dels alumnes de 
tota l’escola, on es van fer danses, es van escenificar cançons, i els més grans van fer una 
activitat d’acrossport. tot seguit, es va fer un sopar on vam compartir taula mestres, 
alumnes, pares i familiars. Per acabar, tothom va gaudir amb un ball ben lluït.
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Tot recordant... 
Mn. JOSEP RAMíREz I CARLES – RECTOR DE VILABLAREIX

Setmana Santa i 
Pasqua 

Amb la celebració del Diu-
menge de Rams començàrem 
les solemnes festes de Setmana 
Santa. 

diumenge de rams 

El dia es llevà rúfol. Ara 
plovia, ara amainava... Preci-
sament en el moment de beneir 
els rams, palmes i palmons, a 
les dotze del migdia, es posà a 
ploure, cosa per la qual hagué-
rem de fer-ho a l’interior del 
temple; però tant se val: la joia 
de petits i grans fou àmplia 
i notable, ja que recordàvem 
especialment aquella entrada 
triomfal (que no “triomfalista”) 
de Jesús a Jerusalem ara fa uns 
dos mil anys, envoltat d’un 
grup de fidels seguidors seus 
que l’aclamaven amb crits 
d’“Hosanna” i “Beneït el qui 
ve en nom del Senyor”, entre 
altres manifestacions d’entu-
siasme. Cert que aquest esclat 
de sincera devoció i adhesió 
envers el Mestre va molestar 
els dirigents, sobretot religi-
osos, de Jerusalem, els quals 
van manifestar-li el seu desa-
cord; però, com els adverteix 
el mateix Salvador, si aquella 
bona gent haguessin callat, les 
pedres haurien alçat el seu clam 
cap al Cel. Acabada la bene-
dicció, Ofici Solemne propi de 
la diada.

dijous Sant: 
Commemoració del 
Sopar del Senyor

Les vuit del vespre. Un 
bon grup de fidels ens reuni-
rem a l’església parroquial per 
reviure l’anomenat tradicional-
ment l’“Últim Sopar”. Santa 
Missa i trasllat del Santíssim 
al “Monument”.

divendres Sant

Durant tot el matí l’església 
restà oberta a fi que els fidels que 
ho desitgessin poguessin anar a 
vetllar el Santíssim. A les sis de 
la tarda, solemne Acció Litúrgica 
de la Passió i Mort del Senyor. 
Lectures del dia, especialment 
el relat de la Passió segons Sant 
Joan, que en fou testimoni ocular, 
en forma dialogada entre tres lec-
tors. Pregària solemne, adoració 
de la Santa Creu i distribució 
de la Sagrada Comunió amb la 
Reserva que havíem guardat en 
el Sagrari el vespre anterior. Tot 
seguit, el gran silenci que s’esten-
dria fins al vespre de l’endemà, 
en la Solemne Vetlla Pasqual, 
Mare de totes les Vetlles, com 
recorda la Litúrgia.

dissabte Sant: Vetlla 
Pasqual

A dos quarts de nou del 
vespre: benedicció del foc 

nou, anunci del Pregó Pas-
qual, Ofici Solemne i, dintre 
del mateix, benedicció de les 
fonts baptismals amb Renova-
ció de les Promeses del Bap-
tisme. Els cants i les pregàries 
dels assistents s’enfilaven cap 
dalt barrejades amb les espi-
rals del fum de l’encens, fins 
arribar al tron de sa Divina 
Majestat.

diumenge de Pasqua 

Les misses pròpies del dia, 
amb especial atenció a l’Ofici 
de dos quarts de dotze, cele-
brat amb tota l’esplendor que 
ens permetia la nostra senzi-
llesa i limitacions: lluminària, 
encens, cants... 

Primera Comunió 

Després de dos cursos 
d’intensa preparació cate-
quètica, un grupet de deu 
nens i  nenes (nou de la 
Parròquia i  una nena de 
Montful là)  t ingueren el 
goig de rebre per primera 
vegada Jesús-Eucaristia. 
Fou el  dia 6 de maig a 
Vilablareix. A les 12 del 
migdia, acompanyats dels 
seus bons pares, familiars i 
amics, es reuniren al temple 
parroquial participant amb 
els seus alegres cants i pre-
gàries en la Missa, deguda-
ment preparada.
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la mateixa celebració, 
a Montfullà, el 
diumenge següent, dia 
13

Seria el nostre desig que 
aquesta “Primera Comunió” 
no fos també la “Darrera” com 
malauradament succeeix tot 
sovint. Recordem que partici-
par de l’Eucaristia és un dret 
que tenen els infants batejats, 
i que, si els seus responsables 
no se’n preocupen, aquest dret 
podria quedar greument desa-
tès per no dir conculcat. I no 
sols un dret, sinó també un 
deure que enfonsa les seves 
arrels en la mateixa naturalesa 
cristiana.

Festa Major 

El tercer  diumenge de 
maig, que enguany era el dia 
20, i dintre del ventall d’actes 
organitzats per l’Ajuntament, 
tingué lloc la celebració de 
l’Ofici Solemne, amb acompa-
nyament musical a càrrec de la 
Coral “Sol Ixent”, de Fornells 
de la Selva. Acabada la ceri-
mònia religiosa, i dintre del 
mateix temple, l’esmentada 
Coral ens obsequià amb un 
deliciós concert, interpretant: 
“Canon de la Pau”, “Jubilate 
Deo”, “Tema de Gospel”, “Pare 
Nostre” (Sardana), “Vull ser 
lliure”, “Caresse sur l’ocean” 
i com a cloenda “Salve Roci-
era”, amb tot el sabor, “salero” 
i “grasia” propis del caràcter 
andalús. Directora: la ja cone-
guda i magistral Mercè Bentué. 
Fou una delícia. 

Festa de la gent gran 

Com en anys anteriors, 
l’Ajuntament organitzà la festa 
en honor de la gent gran del 
nostre poble. Era el diumenge 
22 d’abril. Entre els actes que 
tingueren lloc, la Missa Solemne 
a la Parròquia fou potser el més 
matiner. En efecte, a les 10 i 
amb una excel·lent puntuali-
tat arribaren els dos autocars 
que duien la preuada càrrega 
dels nostres avis i àvies. La 
celebració de l’Eucaristia fou 
solemnitzada per la Coral de 
Bescanó, molt ben dirigida per 
la Clara. Acabada la cerimònia 
religiosa, enfilaren rumb cap a 
Roses, a fruir d’un dia lluminós 
i curull d’amistat, bon humor i 
un bon àpat, tot vigilant allò que 
ja sabem: la tensió, el coleste-
rol, el sucre...; però, tant se val: 
un dia és un dia, com se sol dir 
popularment. Demà ja farem 
bondat. I per a molts anys. 

tot preparant...

Festa de Sant Roc 
Recordem que el dia 16 

d’agost és la festa de Sant Roc, 
que no s’ha de confondre amb 
l’Aplec anual que celebrem el 
segon diumenge de Quaresma. 
Com en anys anteriors, convi-
dem els devots del Sant a cele-
brar la missa en honor seu a 
l’ermita, el diumenge següent, 
dia 19, a les 12 del migdia.

Confirmació

Els nois i noies de la Parrò-
quia que desitgin rebre el Do de 

l’Esperit Sant a través d’aquest 
important  Sagrament,  que 
s’apuntin durant aquest estiu. 
El curs catequètic començarà, 
si Déu vol, a l’octubre. Amb 
els interessats determinarem el 
dia i hora de la setmana que els 
vagi millor.

despatx parroquial

Hem de fer un petit reajus-
tament pel que fa a l’horari del 
despatx parroquial. Fins ara 
era els divendres, de 7 a 8 del 
vespre i els dissabte, de 10 a 11 
del matí. Doncs bé, per raons 
pràctiques, queda suprimit 
l’horari dels divendres i només 
restarà obert els dissabtes, de 
10 a 11, o bé a hores conven-
cionals.

Festa del Patró de 
la Parròquia, Sant 
Menna 

Com tots sabem, el dia del 
Sant és l’11 de novembre, que 
enguany s’escau en diumenge. 
Amb tot, l’Ajuntament ja orga-
nitzarà, com fa sempre amb 
gran encert, els actes propis de 
la Festa. 
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Somiar per la salut, treballar contra la 
contaminació (i ii) Una consideració

AnDRéS L. PéREz VELASCO

Exigir als empresaris el canvi de les formes de 
producció tenint en compte la salut de la població, 
certament no entra en la dinàmica de l’economia 
lliure i de mercat on la competència, el consumisme 
i la capacitat propagandística se situen sempre per 
sobre dels interessos generals. El procés productiu 
disminuirà costos, incrementarà el consum de recur-
sos naturals, contaminarà aigua i aire, si fos necessari 
crearà artificialment noves necessitats de consum 
oferint nous plaers, però en una societat sense temps 
per disposar-ne. La persona és una mercaderia més, 
que s’usa per obtenir majors beneficis i que en el 
temps es deforma culturalment, i tot això amb un 
objectiu: el lucre d’uns quants que, generalment, 
viuen lluny de les fonts contaminants.

El concepte de protecció del medi implica, en 
primer lloc, adquirir consciència de què el primer 
violentat és el treballador. La naturalesa alterada és la 
naturalesa humana. La primera ruptura de l’equilibri 
entre les persones i l’ambient té lloc en el treball i 
des d’aquí es difon a l’esfera del consum i del temps 
lliure.

Per això, cal dir una vegada més que l’ecologia no 
és una ciència neutral, cap branca científica no ho és. 
Forma part d’un complex món immers en la realitat 
social i politicoeconòmica d’un ambient determinat: 
sigui un país, una comarca o, senzillament, tal àrea 
urbana concreta.

Concretant, en les “nostres” àrees urbanes conti-
nuem patint les bèsties “pardas” de la contaminació, 
amb les seves manifestacions habituals: molèsties 
respiratòries, picors en els ulls, urticàries, visibilitat 
mínima, etc. Se’ns permet escollir la forma d’enve-
rinar-nos, d’emmalaltir-nos “democràticament”.

Alguns ho justifiquen dient que és el preu ine-
vitable del “progrés” i que aquest mateix progrés 
econòmic i social farà que aquest període sigui 
transitori. D’altres pensem que tirar a l’ambient tal 
quantitat de porqueria va contra el progrés, les més 
elementals lleis de la ciència i contra els drets que 
tota persona hauria de tenir reconeguts. L’alarma 
que es viu últimament té unes causes molt concretes: 
les emissions a les aigües i a l’atmosfera de grans 
quantitats de CO

2
, SO

2
 i altres gasos i substàncies 

provinents de moltes empreses, els gasos i plom dels 
tubs d’escapament del demencial trànsit de cotxes i 
autobusos, les indústries sense filtres ni depuradores, 

les partícules sòlides (sutge...) llançades al aire... 
La destrucció a la qual ens empenyen va contra la 
salut i el medi en el qual hem de viure nosaltres i les 
generacions venidores. Perquè en el futur no s’hagi 
de viure intoxicats ni entre pastilles al·lucinògenes 
o sedants en aquest present, cal prendre mesures, cal 
generar corrents d’opinió contra tanta agressió cap a 
la nostra dignitat, contra tanta agressió al nostre dret 
a respirar i a viure.

Davant de tot aquest panorama pot ser necessari 
tenir presents alguns elements:

Abordar aquests problemes, des del camp de la 
salut pública i des de la salut laboral.
Introduir els temes de medi ambient i qualitat de 
vida entre les i els treballadors (també de la salut, 
les ciències biològiques o les ciències socials) 
generant i estimulant el sentit crític davant la 
problemàtica mediambiental i social.
Pressionar sobre les institucions perquè exerceixin 
el degut control ambiental i l’execució de mesures 
contra els infractors.
Informar a l’opinió pública per crear un moviment 
d’opinió crític amb capacitat mobilitzadora davant 
tantes situacions danyoses.
Exercir una política educativa encaminada cap a 
grups humans diversos: joves, educadors, tècnics 
de la salut, treballadors, ciutadans en general...

Hem de tenir visions i somnis basats en la reali-
tat... Visió per treballar amb objectius clars a mitjà 
i llarg termini. Somnis per deixar les generacions 
futures un món que estem obligats a millorar, a 
transformar radicalment. Els somnis seran la realitat 
del demà.

referències:
-Chediak, Roberto: “Medio ambiente y Salud”, 
Rev. Centroamericana de Salud, 1980. 
-Berlinguer, Giovanni: “El capital como factor 
patógeno”. Cuadernos de Ciencia de la Salud, 
CSUCA. 
-Epelman, Mario: “Calidad Ambiental y Salud 
humana” Mto. de Trabajo de Nicaragua. 
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Activitats d'estiu

Dijous, 5 de Juliol
CINEMA A LA FRESCA

a les 10 del vespre
Cinema:

HAPPY FEET

Divendres , 13 de juliol
De 9 del vespre a 1 de la nit

Emergent:   Música, Danses, Ombres, Monòlegs, Malabars....

Dijous, 19 de juliol
 

a les 10 del vespre: Cinema a la fresca

UN PONT CAP A TERABITHIA

Dijous, 26 de juliol
a les 10 del vespre 

Cinema:

PIRATAS DEL CARIBE III

Dijous, 2 d’agost
a les 10 del vespre

Cinema:

OCEANS’13

Tots els actes, per la seva organització, es celebraran a la plaça del Perelló.

L'estiu és teu


