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S ERVE I S
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
TMG 972 24 50 12
Farmàcia 972 23 26 05
Rectoria (Mossèn) 608 43 58 96

HORARIS DEL CONSULTORI MÈDIC
Serveis Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Matí Medicina General De 8.30 a 14.00h - - - De 8.30 a 14.00h

 ATS. Infermeria De 11 a 14h - - - De 11 a 14h

 Extraccions De 8.30 a 10h - - - De 8.30 a 10h
  (cita prèvia: Tel.972 40 55 33)  (cita prèvia: Tel.972 40 55 33)
 Pediatria - De 9 a 14h D'11.30 a 13.30h De 12.00 a 13.30h

Tarda Medicina General - De 15.30 a 20h De 16 a 20h De 15.30 a 20h -

 ATS. Infermeria - De 15.30 a 20h De 16 a 20h De 15.30 a 20h -
Pediatria De 15.30 a 18h - - - -

Medicina General: Dr. Miquel Quesada / Dr. Artur Marquès • D.I. Carme Arnau Pediatria: Dra. C. Roure • D.I. Manuela Nuñez
CITA PRÈVIA:  Consultori de Vilablareix ( 972 40 55 33       •       C.A.P Salt ( 972 24 37 37      •       Urgències ( 061

HORARI BUS LÍNIA 5- TMG

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

Pl. Germans Sàbat Correus Pl. Marquès de Camps Sant Narcís Hospital de Salt Vilablareix Aiguaviva

X. Cugat Gran Via Sta. Eugènia Can Xirgu

HORARIS DE SERVEIS
OFICINA DE CORREUS

De dilluns a divendres de 13 a 14h. 
Dissabte de 9 a 10h.

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).
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Comencem un nova etapa, un nou mandat i un nou 

format de la revista La Torratxa, i és per això que 

m’omple de satisfacció poder, una vegada més, fer 

aquest editorial de la nostra revista d’informació municipal, que ja 

ha arribat, amb aquest, al número 33 i, per tant, puc dir que està 

plenament consolidada.

De la revista vull destacar que a partir d’aquest número serà en 

color i també hi ha un canvi de format. Tindrem l’oportunitat de 

poder veure els seus resultats i hi haurà temps per poder opinar 

al respecte, però no vull deixar passar l’oportunitat, una vegada 

més, de reconèixer la feina del Consell de Redacció –amb el regidor 

Manel Pallàs al capdavant– que ha estat qui ha fet possible arribar 

a on estem. 

Comencem un nou mandat. Tenim quatre anys per endavant per fer 

realitat alguns dels objectius. Serà un mandat que vindrà marcat 

pel creixement del municipi quant a població, però també quant a 

equipaments, a nous espais públics, habitatges socials i, entre altres, 

a infraestructures. Efectivament, a finals d’aquest any, podrem 

veure desaparèixer la línia d’alta tensió que creua els nous sectors 

de desenvolupament i, per tant, guanyarem en qualitat de vida tots 

plegats. Veurem com es consoliden les obres d’urbanització d’aquest 

sector i, per tant, podrem parlar de nous espais verds, noves places 

públiques, nous carrers pensats per poder-hi viure amb comoditat 

i amb una mobilitat pensada i dissenyada per donar preferència als 

vianants, amb places d’aparcament suficients per a les necessitats 

que tenim i les que vindran. Tindrem un sector on hi haurà un model 

de comerç de proximitat, propi del nostre país, on els emprenedors 

tindran l’oportunitat de poder-hi iniciar la seva empresa. D’aquesta 

manera, parlarem d’un municipi on a més de viure-hi bé, s’hi podrà 

treballar en condicions.

Serà un mandat en el qual es farà realitat la promoció d’habitatges 

de promoció pública i privada per tal que els nostres joves es puguin 

emancipar sense marxar del municipi. Així mateix, esperem tenir res-

posta dels departaments d’Educació i de Sanitat perquè es construeixi 

un nou dispensari i una nova escola, així com un institut de secundària, 

una vegada s’hagi efectuat la cessió dels terrenys necessaris des de fa 

un temps. Iniciarem també la construcció d’un nou i ambiciós espai 

cultural. Serà un espai on adquirir coneixements, fomentar el lleure i 

les relacions socials, un lloc on des dels més petits –amb un nou espai 

per a la ludoteca– fins als més  grans –amb un nou casal–  hi tinguin 

cabuda i a on sigui possible la relació generacional.

Encetem quatre anys apassionants des del punt de vista de la política 

municipal juntament amb altres reptes a nivell supramunicipal com 

poden ser  el nou Pla Director de l’àrea urbana de Girona, el Pla 

Director de sanejament, el desdoblament de la NII i de l’AP-7, entre 

molts altres temes dels quals en sentirem a parlar al llarg d’aquest 

temps i al qual hi dedicarem tots els nostres esforços. 

ENRIC VILERT

ALCALDE DE VILABLAREIX
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Informació municipal

Plens
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL 2 DE JULIOL DE 2007

Per unanimitat, s’acorda:
Celebrar les sessions ordinàries del Ple de 
la Corporació el segon dilluns no festiu 
dels mesos senars, a dos quarts de vuit del 
vespre.
Facultar el senyor Alcalde per posposar o 
avançar la celebració de les sessions ordi-
nàries dins del mateix mes de la seva cele-
bració.
Crear les comissions informatives de caràc-
ter permanent següents:
A) Comissió informativa especial de comptes.
B) Comissió informativa de les propostes que 
s’inclouen en l’ordre del dia de les sessions 
plenàries. Junta de portaveus.

Estaran integrades pels següents membres:
PRESIDENT:
Alcalde o regidor en qui delegui.
VOCALS: 

 Del grup municipal ERC
Sr. David Mascort i Subiranas

 Del grup municipal CiU
Sr. Antoni Fernández i Dàvila

 Del grup municipal PSC
Sr. Josep Garcia i Rodríguez

Celebrar les sessions de la Junta de Govern 
Local, el primer i tercer dilluns no festiu de 
cada mes.
Ratificar els diferents Decrets d’Alcaldia:

Nomenar com a membres de la Junta de Govern 
Local els regidors:

Sr. David Mascort i Subiranas
Sr. J. Manel Pallàs i Julià
Sr. Pere Vilà i Guanter

Nomenar tinents d’alcalde els regidors que es rela-
cionen, el primer dels quals substituirà l’alcalde en 
els casos de vacant, absència o malaltia:

PRIMER TINENT D’ALCALDE
Sr. David Mascort i Subiranas

•

•

•

•

•

SEGON TINENT D’ALCALDE 
Sr. J. Manel Pallàs i Julià

TERCER TINENT D’ALCALDE 
Sr. Pere Vilà i Guanter

Delegar les atribucions de gestió i resolució 
dels assumptes de les seves respectives àrees 
d’actuació als següents regidors:
  
URBANISME I ENTORN RURAL

Sr.  Enric Vilert i Butchosa  

PROMOCIÓ ECONÒMICA,
SERVEIS PROPIS I HISENDA

Sr. David Mascort i Subiranas

ESPORTS I EDUCACIÓ, SERVEIS I VIA PÚBLICA
Sr. J. Manel Pallàs i Julià  

SALUT, SERVEIS SOCIALS, MEDI AMBIENT I CULTURA
Sr. Pere Vilà i Guanter  

PARTICIPACIÓ, COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT I GENT GRAN

Sra. Dolors Ferrer i Ismael  

JOVENTUT I COMUNICACIÓ
Sra. Marta Fusté i Serra

Nomenar representants de la Corporació 
als òrgans col·legiats:

CONSELL ESCOLAR DEL CEIP MADRENC
Sr. J. Manel Pallàs i Julià

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL
Sr. J. Manel Pallàs i Julià

COMUNITAT DE REGANTS
DE BESCANÓ-SALT-VILABLAREIX

Sr. Pere Vilà i Guanter

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL
URBANÍSTICA GIRONA-VILABLAREIX-SALT

Sr. Enric Vilert i Butchosa
Sr. David Mascort i Subiranas
Sr. J. Manel Pallàs i Julià

Resum dels plens i juntes de govern local
CELEBRATS EN ELS MESOS JULIOL, AGOST I SETEMBRE DE 2007
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Informació municipal

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
DE L’EMISSORA MUNICIPAL
President: Sr. Enric Vilert i Butchosa
Vocals: Sra. Marta Fusté i Serra (ERC) 
  Sr. Josep Garcia i Rodríguez (PSC)
          Sr. Josep Morales i Pérez (CiU)

CILMA 
(Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient)  

Sr. Pere Vilà i Guanter

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
DE LA SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL
VILABLAREIX FUTUR SL
President: Sr. Enric Vilert i Butchosa
Vocals:  Sr. David Mascort i Subiraras (ERC)
  Sr. Josep Garcia i Rodríguez (PSC)

   Sr. Mateu Marcó i Güell (CiU)

ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS
Sr. Pere Vilà i Guanter

CORPORACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ
DEL SECTOR EL PERELLÓ I CAN PERE MÀRTIR

Sr. Enric Vilert i Butchosa

Constituir els següents grups municipals amb 
designació de portaveu:

Esquerra–Acord Municipal (ERC–AM)
Portaveu: Sr. David Mascort i Subiranas

Convergència i Unió (CiU)
Portaveu: Sr. Josep Aurich i Juana

Partit del Socialistes de Catalunya (PSC-PM) 
Portaveu: Sr. Josep Garcia i Rodríguez

Les indemnitzacions i assistències dels regidors:
Urbanisme i entorn rural
..............................................................1.100 
Promoció econòmica, serveis propis i hisenda
.................................................................900 
Esports i educació, serveis i via pública...........
.................................................................800 
Salut, serveis socials, medi ambient i cultura..
.................................................................650 
Participació, cooperació al desenvolupament i 
gent gran.................................................500 
Joventut i comunicació............................500 

Assistències a plens. Alcalde i regidors .....90 
Assistències a les Juntes de Govern. Alcalde i 
regidors .....................................................75 
Indemnització als diferents grups polítics muni-
cipals, per les despeses realitzades en l’exercici 
de les seves funcions .................. 1.200 / any
Per cada regidor electe ........... 40 / mensuals

L’alcalde Enric Vilert ha renunciat a la indem-
nització que li correspon per les àrees de urba-
nisme i entorn rural.

SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 9 DE JULIOL DE 2007

Per unanimitat, s’acorda aprovar:

Reconèixer per part del consistori la tasca efec-
tuada en el municipi als regidors i regidores 
següents:

Sr. Josep Simon i Motjé
Sr. Llorenç Muñoz i López
Sr. Josep Verdaguer i Gómez
Sr. Jordi Frigola i Bubé
Sra. Imma Vilà i Vendrell
Sr. Josep Argelés i Feixas

Inicialment el projecte d’urbanització 
de l’Avinguda Lluís Companys en el tram 
entre la carretera de Santa Coloma i el 
carrer Marroc.
El conveni amb el Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de Catalunya i l’Ajun-
tament de Vilablareix per l’assumpció de 
les competències delegades relacionades 
amb el procés de preinscripció i admissió 
d’infants als centres en els ensenyaments 
sufragats amb fons públics.
L ’ad jud i cac ió  per  a  la  redacc ió  de l 
p ro jec te  bàs i c  i  execut iu  e s tud i  de 
seguretat i  salut  i  poster ior  direcció 
d’obres del  projecte d’habitatges de 
protecció oficial, locals i  aparcaments 
al  sector El Perelló i  Can Pere Màrtir 
de Vilablareix a l ’equip redactor que 
ha plantejat la proposta sota el tema 
següent :  S IEDLUNG,  equip redactor : 
BCR arquitectes SC.

•

•

•

Resum dels plens i juntes de govern local
CELEBRATS EN ELS MESOS JULIOL, AGOST I SETEMBRE DE 2007
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Informació municipal

Nomenar com a membres del Consell d’ad-
ministració de la societat mercantil munici-
pal VILABLAREIX FUTUR SL, per un període de 
quatre anys:

Sr. Enric Vilert i Butchosa
Sr. David Mascort i Subiranas
Sr. Mateu Marcó i Güell
Sr. Josep Garcia i Rodríguez

Inicialment el Reglament regulador del 
registre municipal de sol·licitants d’habi-
tatge amb protecció oficial de Vilablareix, 
en el sentit següent:

REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE
MUNICIPAL DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE
AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE VILABLAREIX

Ratificar la proposta inicial de bases d’adju-
dicació i procediment de selecció dels adqui-
rents dels habitatges concertats de protecció 
oficial a Vilablareix, promoguts per la societat 
PROMOCIONS OMNIA LLAR SL, d’acord amb el 
contingut següent:
No habitatges:    48
Tipologia dels habitatges: Pisos
Règim de venda:   Concertat

SESSIÓ ORDINÀRIA
DEL 26 DE SETEMBRE DE 2007

Per unanimitat, s’acorda aprovar:
Definitivament el Compte General del pres-
supost, exercici 2006 i la remissió de la docu-
mentació a la Sindicatura de Comptes de la 
Generalitat de Catalunya.
Inicialment l’expedient de modificació de 
crèdits nom. 1/07
Escollir el Sr. Josep Poch Vidal, Jutge de 
Pau Titular, i proposar el seu nomenament 
a la Sala de Govern del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, per conducte del 
Deganat dels Jutjats de Girona.
Escollir la Sra. Margarita Sitjà Roca, Jutge de 
Pau suplent, i proposar el seu nomenament 
a la Sala de Govern del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, per conducta del 
Deganat dels  Jutjats de Girona.

•

•

•

•

•

Nomenar membres de la Comissió de Deli-
mitació per la restitució de les fites dels 
termes que limiten els municipis de Salt i 
Vilablareix, les següents persones:

L’ALCALDE 
Sr. Enric Vilert i Butchosa

EL REGIDOR I 1R TINENT ALCALDE
Sr. David Mascort i Subiranas

EL REGIDOR DE SERVEIS I VIA PÚBLICA
Sr. Manel Pallàs Julià

L’ARQUITECTA TÈCNICA MUNICIPAL
Sra. Eulàlia Codolà i Andreu

LA SECRETÀRIA DE LA CORPORACIÓ
Sra. Mònica Iborra i Giró

Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte 
pel servei de conservació i manteniment de les 
instal·lacions de l’enllumenat públic municipal 
a l’empresa SIMSA, pel preu de 21.258,12 /
anuals, per un termini de dos anys.
Ratificar la proposta definitiva de bases 
d’adjudicació i procediment de selecció dels 
adquirents dels habitatges concertats de 
protecció oficial a Vilablareix, promoguts per 
la societat PROMOCIONES OMNIA LLAR SL.
Inicialment les ordenances fiscals, exercici 2008.
S’acorda per majoria, amb els vots en contra 
del grup municipal CiU, com a festes locals 
de l’any 2008:
Divendres 25 de juliol (Sant Jaume)
Dimecres 29 d’octubre (Sant Narcís)

 La data proposada per CiU:
Dilluns 19 de maig

Juntes de Govern local
SESSIÓ DEL 16 DE JULIOL

DE 2007
S’acorda aprovar:

La relació de factures i despeses que figuren 
a l’expedient i que sumen la quantitat de 
167.117,16 .
Acceptar la subvenció concedida per la 
Diputació de Girona, per import de 1.200 ,
destinada a l’execució de projecte de noves 
tecnologies.

•

•

•

•
•

•

•

Resum dels plens i juntes de govern local
CELEBRATS EN ELS MESOS JULIOL, AGOST I SETEMBRE DE 2007
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Informació municipal

La contractació a l’entitat Quasidetot SL, 
per al subministrament d’un remolc pel 
servei de brigada municipal, per import de 
780’68  (IVA inclòs)
E l  conveni  de col · laborac ió per  a  la 
realització de cursos de formació ocu-
pacional per a aturats del pla F. I .P.  i 
subvencionats  pel  servei  d ’ocupació 
de Catalunya per al curs de monitors i 
directors d’activitats en el lleure infan-
til i juvenil.
La contractació i adjudicació mitjançant 
contracte menor del subministrament 
d’un equip portàtil a l’entitat Match, per 
import de 1.912,84   i de la sonorització 
per import de 11.829,40 , per al pavelló 
poliesportiu.

SESSIÓ DEL 6 D’AGOST
DE 2007

S’acorda aprovar:
La relació de factures i despeses que figuren 
a l’expedient i que sumen la quantitat de 
60.186,61 .
Els preus públics del servei de menjador esco-
lar del CEIP Madrenc, curs escolar 2007-08:
Alumnes fixes:  5’35 
Alumnes esporàdics:  7’00 
El pressupost i adjudicació del contracte de 
serveis amb l’entitat Catering Vilanova SL, del 
servei de menjador escolar a la Llar d’infants 
municipal La Farigola, curs escolar 2007-08.
Menú per persona: 3’35 / menú
Berenar:    0’77 / persona

•

•

•

•

•

•

Atorgar a l’entitat ONG Fotògrafs per la Pau 
un ajut per import de 3.000 euros destinat 
al projecte KRAVA de suport i millora de 
la ramaderia i de l’economia de la zona de 
Srebrenica (Bòsnia i Herzegovina).
L’adquisició per contracte menor del submi-
nistrament de dos ordinadors per les oficines 
municipals, a l’entitat Infoself Girona, SL, per 
import de 1.407,08  (IVA inclòs).

SESSIÓ DEL 17 DE SETEMBRE
DE 2007

S’acorda aprovar:
La relació de factures i despeses que figuren 
a l’expedient i que sumen la quantitat de 
104.939,65 .
El funcionament del servei de menjador esco-
lar al CEIP Madrenc, curs escolar 2007-08.
La devolució de l’aval bancari a l’entitat 
Àrids Vilanna SL, adjudicatari de les obres 
“construcció d’una nau destinada a magat-
zem municipal i local de joventut”.
La contractació de la Sra. Montserrat Ramos 
Ramos, la Sra. M. Àngels Vila Vidal i la Sra. 
María Paz García Prieto, en qualitat de 
monitores del servei de menjador del CEIP 
Madrenc, a jornada parcial, per al curs 
escolar 2007-2008.
La contractació del Sr. Albert Coll i Barceló, 
en qualitat de tècnic de joventut a jornada 
parcial.
La contractació del Sr. Hamid Toulali, 
en qualitat d’auxiliar de neteja de la via 
pública, a jornada completa.

•

•

•

•

•

•

•

•

Resum dels plens i juntes de govern local
CELEBRATS EN ELS MESOS JULIOL, AGOST I SETEMBRE DE 2007
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Informació municipal

L’objectiu principal és dinamitzar la base eco-
nòmica del poble, activar noves empreses, con-
solidar els llocs de treball existents, així com la 
creació de noves possibilitats d’ocupació. 
És a partir d’aquest objectiu que el Departament 
de Promoció Econòmica projecta les seves accions 
i volen donar a conèixer tots aquells serveis i pro-
jectes que s’estan realitzant i que van dirigits a la 
ciutadania i a les empreses amb la finalitat de:

Millorar l’ocupabilitat.
Trobar feina.
Potenciar el teixit industrial i comercial del 
municipi.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ
DEL DEPARTAMENT

A) SUPORT A L’OCUPACIÓ
Un dels objectiu principals que s’ha marcat l’equip 
de govern del Consistori és treballar per aconseguir 
que els veïns de Vilablareix puguin viure i treballar 
en el mateix poble. Seguint aquestes directrius, 
han creat el Servei Local d’Ocupació. Aquest servei 
municipal gratuït vol promocionar l’ocupació i la 
intermediació del mercat laboral i treballa per a dos 
grans grups, formats pels demandants d’ocupació i 
les empreses que ofereixen llocs de treball. 

Quins serveis ofereix el Servei Local d’Ocupació?
Club de Feina 

És un espai físic –ubicat a la Biblioteca-Telecen-
tre– en el qual les persones trobaran recursos 
materials com ordinadors, premsa, anuncis... i 
persones que els assessoraran –com l’Eva– i que 
els facilitarà la recerca activa d’ocupació. També 
hi poden trobar orientació i assessorament per 
part del tècnic. El servei posarà a l’abast dels 
usuaris tota la informació necessària per a la 
recerca de feina: llistes actualitzades d’ofertes 
de feina, borses de treball per internet, infor-
mació sobre el mercat de treball, intermediaris 
laborals, procés de selecció –tests psicotècnics–, 
entrevistes de selecció, motivació, informació 
sobre formació, autoempresa…

•
•
•

Borsa de treball
És un servei que facilita la intersecció entre l’oferta 
i la demanda local. S’envien els currículums vitae 
que s’adeqüin al perfil professional sol·licitud. A 
la Borsa de treball amb la qual compta el servei, 
s’anuncien les ofertes de treball de Vilablareix i 
de municipis propers. S’ha de tenir en compte 
que actualment estan connectats amb Borsa de 
Treball Equal–Diputació, reben diàriament ofertes 
de l’OTG de Girona i han iniciat una prospecció 
laboral per augmentar el nombre d’ofertes del 
polígon industrial de Vilablareix. Per accedir a 
les ofertes de la Borsa de treball cal estar inscrit 
al Servei Local d’Ocupació, i per això, cal omplir 
el CV oficial de l’Ajuntament. Les persones inte-
ressades també poden sol·licitar una entrevista 
ocupacional amb l’Eva Ribera.
Servei d’orientació laboral i motivació laboral
L’orientació serveix per ajudar a fixar l’objectiu 
professional, decidir de què es vol treballar o 
què es vol estudiar, i marcar conseqüentment 
l’itinerari necessari a seguir. Per altra banda, 
l’acompanyament a la inserció dins del mercat 
de treball s’articula mitjançant la informació 
laboral i l’ajut a la recerca de feina. 

B) FORMACIÓ
Des de Promoció Econòmica creuen que s’han d’es-
merçar tots els esforços necessaris en la formació i 
reciclatge de les dones i homes que estan en edat 
laboral, des del convenciment que per ser competi-
tiu en el mercat laboral és imprescindible una bona 
qualificació i, per tant, una bona formació.
D’aquesta manera, des de l’Àrea de Promoció Eco-
nòmica també s’organitzen i gestionen cursos des-
tinats a persones en situacions d’atur, a treballadors 
en actiu que volen millorar la seva situació laboral i 
altres jornades i seminaris i que es proposen segons 
necessitats d’altres col·lectius. Per aquest motiu 
–com ja és conegut– pel període comprès entre 
setembre del 2007 i juny del 2008, s’han organit-
zat  una sèrie de cursos que s’emmarquen dins el 
projecte titulat “Forma’t a Vilablareix”. 

Àrea de promoció econòmica

L’Ajuntament de Vilablareix està endegant i participant en accions i projectes 
diversos per tal d’impulsar i fomentar el desenvolupament local en matèria 
empresarial, d’ocupació i formació. Això es porta a terme des de l’Àrea de 
Promoció Econòmica i la persona que n’és la responsable és l’Eva Ribera.

DAVID MASCORT I SUBIRANAS
REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
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Informació municipal

Per aquest motiu que hi ha tres tipus de projectes:
El projecte “Posa’t en marxa”: va destinat 
a persones que es troben en recerca de 
feina, i les que volen canviar de lloc de 
treball –cada darrer divendres de mes–... és 
per això que es fan xerrades eminentment 
pràctiques de dues hores.
El projecte “Posa’t al dia”: va destinat per a  
treballadors  en actiu. S’iniciarà aquest octu-
bre del 2007 i finalitzarà el juliol del 2008. A 
més, són cursos subvencionats i s’efectuarà 
si hi ha un mínim de 15 alumnes.
El projecte “Informàtica a la teva mida”: 
Està pensat per a tothom. Es realitzarà a 
partir del mes de novembre i finalitzarà el 
desembre del 2007. Es realitzarà al local de 
joves. Hi haurà disponibles 10 ordinadors i 
un professor de la Fundació Penteo. 

C) SERVEI LOCAL DE CREACIÓ D’EMPRESES
Des de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajunta-
ment de Vilablareix ofereixen un servei d’acom-
panyament, informació i assessorament als nous 
emprenedors i als petits empresaris del municipi. 
Així mateix el servei de creació d’empreses ofereix:

Informació i orientació
És convenient que l’emprenedor rebi informa-
ció sobre tots els requisits que ha de tenir una 
empresa: permisos, tràmits, etc... així com conèi-
xer els recursos existents per afavorir la seva cre-
ació: subvencions per a la promoció de l’ocupació  
autònoma, per a la creació de cooperatives i 
societats laborals, dones emprenedores, NTIC…

Assessorament
El servei local de creació d’empreses assessora els 
nous emprenedors sobre tots els aspectes que es 
concreten en la realització del seu pla d’empresa. 
L’èxit de les empreses depèn, en gran part, de la 
correcta planificació de tots els seus aspectes: la 
forma jurídica, el producte o servei, el mercat, 
l’organització, el finançament…

Finançament
Els emprenedors que han realitzat el seu pla 
d’empresa poden accedir a condicions de finan-
çament molt favorables, mitjançant convenis 

•

•

•

establerts entre el Departament de Treball i 
diversos bancs i caixes d’estalvis.

Acompanyament
El procés de posada en marxa d’un negoci  
requereix conèixer bé els diferents passos que 
cal fer per legalitzar-lo, els potencials proveï-
dors, la normativa laboral aplicable en la con-
tractació dels treballadors, etc.

Formació
El servei “Autoempresa” organitzarà semina-
ris adaptats a les possibilitats dels emprenedors 
dirigits tant a la creació d’empreses com a la seva 
consolidació. Els seminaris tractarien de tècniques 
instrumentals com són: les vendes, la fiscalitat, la 
publicitat… i de tècniques personals com són: la 
creativitat, l’autoconfiança, la motivació, etc.

D) SERVEI D’ASSESSORAMENT EMPRESARIAL
La captació i arrelament de noves activitats eco-
nòmiques –en vistes de la construcció del nou 
polígon–, la consolidació i arrelament de les exis-
tents, fan que Vilablareix disposi de diversitat i 
de potencialitat econòmica que esdevenen la 
garantia per afrontar els reptes d’una economia 
globalitzada. És per aquest motiu que els serveis 
que s’ofereixen al teixit empresarial són:

Servei d’assessorament empresarial (infor-
mació d’ajudes i subvencions).
Formació per a treballadors en relació amb 
les necessitats de les empreses i el lloc de 
treball que ocupen.
Impuls i dinamització comercial.
Borsa de treball. 

Des del departament han realitzat una enquesta 
per tal de realitzar un sondeig a les empreses 
ubicades en el municipi de Vilablareix, per tal 
de recollir:

Informació sobre el perfil i les característi-
ques de les empreses del polígon.
Informació sobre la situació laboral actual. 
Les necessitats actuals de mà d’obra a les 
empreses, així com 
Esbrinar les expectatives de treball futures 
sobre la base de les previsions que per als 
propers anys fan els mateixos empresaris.

•

•

•
•

•

•
•

•
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I és que gràcies a en Tutankhamón –a través 
de missatges deixats en un gran cofre– han 
après a fer màscares de faraons, gerros de 
fang, construcció de piràmides, jeroglífics... 
Així mateix, a l’excursió del museu egipci vam 
aprendre sobre mòmies i en vam veure unes 
quantes. Al principi, feien una mica d’impressió, 
però després vam perdre la por i ens les mirà-
vem amb gran afició.

Com que era l’estiu també vam divertir-nos 
a la piscina, fent jocs d’aigua, sortides amb 
bicicleta, a peu, gimcanes, acampada al pavelló, 
entre altres activitats. Així mateix, tal com es va 
fer l’any passat, cada dia es van fer fotografies  
i l’última setmana del casal, al vespre, es va fer 
la projecció del muntatge de fotografies. 

Un any més voldríem agrair la col·laboració 
de la Meritxell Masó, expubilla del poble, per 
la seva gran ajuda perquè sense ella no hagués 

estat possible aquest muntatge. Tot i la dificul-
tat que representa fotografiar a tothom, l’equip 
de monitors  ho hem intentat i esperem que el 
resultat us hagi agradat. Aquest mateix dia els 
nens del casal van fer diverses actuacions que 
van adelitar els assistents.

Enguany ens hem aventurat. Els tres últims 
dies del casal hem marxat de colònies. De 
tota manera, els nens que no es van apuntar 
es van poder quedar al casal i van preparar 
una festa de disfresses. Mentre, el diumenge 
dia 29, els que vam anar a les colònies vam 
arribar a San Martí de Llémena on hi havia la 
casa de colònies. Al llarg de tot el diumenge, 
dilluns i el dimarts, vam fer tot tipus d’activi-
tats a l’aire lliure, jocs de nit, vam ballar a la 
discoteca i vam dormir en lliteres fora de la 
casa. Realment va ser una experiència d’allò 
més interessant.

Casal d’Estiu 2007
MÒNICA GARCIA I SONIA JONQUERA

Qui no ha sentit parlar de l’antic Egipte? Les piràmides, els faraons, els 
jeroglífics... Gràcies als arqueòlegs i als seus descobriments ens podem fer 
una idea de la forma de vida del poble egipci. Els nens i nenes del Casal de 
Vilablareix saben de tot això i més.
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Casal d’Estiu 2007
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Amb l’arribada de l’estiu, La Llar Farigola ho 
tenia tot a punt per donar el tret de sortida a 
un seguit d’activitats i jocs per passar-ho bé i 
refrescar-se amb l’aigua. 

Dins les activitats programades destacaven 
els dimarts i els dijous en què, només d’arribar 
a la Llar, tots els nens i nenes es treien la roba 
i es posaven el banyador i les xancletes. Al pati 
ja els esperaven l’Afra, l’Eva, la Noemí, l’Eva i 
la Jessica, preparades amb uns cubells d’aigua 
i una mànega que no parava de ruixar tothom 
que estava allà al pati. Aquest joc, que per a tots 
era molt divertit –tan grans com petits– servia 
no tan sols per refrescar els petits de la Llar, 
sinó per aprendre moltes coses amb productes 
com el gel, la farina o fins i tot fent bombolles 
i així... fins a un llarg etcètera d’activitats tot 
passant-s’ho d’allò més bé. 

Els més grans de la Llar s’escapaven a la 
piscina del poble, la qual era immensa. La socor-
rista era la que, juntament amb el professorat, 
ajudava a posar els “bracets” i les “bombolle-
tes”. A partir d’aquí només s’havien de preocu-
par de passar-ho bé i aprofitar un dels dies més 
inoblidables per als grans de la Llar Farigola. 

L’estiu a la Llar

El 21 de juliol va ser el dia escollit per cele-
brar una festa de clausura del curs. 

Per fer-ho van convidar tots els pares, mares, 
tiets, tietes, avis, àvies, amics i amigues per dir adéu 

NENS, NENES I EDUCADORES DE LA LLAR D’INFANTS FARIGOLA
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a tots els qui marxaven de vacances. De tota manera, 
uns dies abans de la gran festa, tots els nens i nenes 
van assajar un ball i unes cançons per representar 
davant de tots els amics i familiars el que havien 
après. Malgrat el nerviosisme de molts d’ells, tot va 
sortir a la perfecció i van deixar bocaoberts a més 
d’un. Així mateix, després de les representacions, 
es va procedir a presentar un power point preparat 
per la Noemí i la Jessica –i amb la col·laboració de 
la resta d’educadores– en el qual es podien veure 

totes les activitats que s’havien portat a terme tant 
menjant, dormint, jugant com en diferents situaci-
ons, algunes molt divertides.

Realment va ser un dia reeixit i que va acabar 
d’arrodonir-se quan junts van menjar les coques, 
els pastissos, el pa amb tomàquet i embotit, les 
truites i una macedònia molt refrescant. La 
diversió va ser el plat fort de la jornada i va 
servir perquè tots marxessin a casa amb ganes 
de voler repetir la trobada.

L’estiu a la Llar
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Paraula és un nom simple però alhora plena de 
contingut. Si busquem al calaix de la memòria la 
trobem endreçada i ben classificada en carpetes. 
Quan se n’utilitza una, aquesta en precedeix a 
unes quantes més. Fer-ne la prova és interessant 
perquè si s’estira la paraula setembre, tot darrere 
sorgeixen mots com il·lusió, escola, xandall, com-
pres, llibres, tràfec, rutina i, sense oblidar, trànsit, 
cotxes, embús i moltes altres paraules.

Justament, aquestes darreres ens porten a 
donar a conèixer el tema que aquest curs els 
mestres i els alumnes, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, treballaran en el marc d’escola 
verda: la mobilitat.

D’aquesta manera continuaran celebrant les 
festes tradicionals que ja tenen per costum de 
celebrar com les diades significatives del dia de 
la Pau, l’escola a la ràdio… Els cursos d’educació 
infantil i el cicle inicial seguiran mantenint l’in-
tercanvi amb les escoles de la Catalunya Nord i 
al final de curs seran elles qui, probablement, 
tornaran a visitar Vilablareix. 

Així doncs, l’escola torna a començar amb 
nous projectes i obre les portes per formar part 
de la vida del poble. 

Inici del Curs Escolar
EL CLAUSTRE DEL NOU CURS

Rosa M. Via: directora 
i mestra de CS

Maria Coll: cap d’estudis 
i mestra de CM

Rosa Güell: secretària 
i espec. de música

Mercè Clara: tutora de P3
Àngela Resplandis: tutora de P4
Fina Casellas: tutora de P5
Mariona Ventura: mestra de suport a EI* 
Georgina Rabell: mestra de suport a EI*
Dolors Riera: tutora de primer 

i espec. d’educació especial
Marian Parnau: tutora de segon 
Íngrid de la Barrera: tutora de tercer 

i espec. de llengua anglesa
Engràcia Juhera: tutora de quart
Montse Gutiérrez: tutora de cinquè 

i espec. d’educació física 
Roser Blanch: tutora de sisè
David Boada: espec. d’educació física
Elena Llach: espec. de llengua anglesa*

Concepció Nonell: espec. de religió catòlica* 

* ½ jornada
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Per als membres del club és especialment 
important el creixement de tots els seus 

esportistes i, especialment, l’augment del nombre 
de jugadors en edat escolar. D’aquesta manera, 
dels més d’un centenar de jugadors que té el 
club, cinquanta són nois i noies d’entre set i setze 
anys, amb equips en cadascuna de les categories. 
Així mateix, paral·lelament a aquest augment, 
s’ha d’esmentar que cada vegada són més com-
petitius en les diferents lligues que disputen. 

Aquest estiu el C.B. Vilablareix ha estat en ple 
rendiment. És per això que durant el mes de juliol 
van organitzar el IV Campus d’estiu en el qual hi van 
participar un total de seixanta nens i nenes. 

Amb més ganes i ambició que mai s’espera 
que aquesta temporada sigui més plena d’èxits 
i reconeixements i es vol continuar al capdavant 
com a un equip humà i esportiu. Així mateix, per 
als interessats, s’esmenten a continuació els dife-
rents horaris dels equips base els quals sempre 
fan els entrenaments al pavelló municipal de la 
població n

Nous reptes per al 
CB VILABLAREIX

AMB L’INICI DEL CURS ESCOLAR TAMBÉ COMENCEN TOTS ELS ESPORTS. PER AQUEST MOTIU, 
S’HA INAUGURAT UNA NOVA TEMPORADA DE BÀSQUET AL C.B VILABLAREIX I HO FAN AMB
MÉS FORÇA I IL·LUSIÓ QUE MAI. EL FET D’AQUESTES GANES DE PROPOSAR-SE NOUS REPTES 
SORGEIX PER TRES MOTIUS. PER UNA BANDA, S’HA ACONSEGUIT EL RÈCORD DE JUGADORS
DE LA HISTÒRIA DEL C.B VILABLAREIX, S’HA CREAT EL PRIMER EQUIP DE BÀSQUET DE NENES 
DEL POBLE I L’EQUIP MASCULÍ JUGARÀ A LA CATEGORIA DE SEGONA CATALANA.

ALEVÍ MASCULÍ
Dimarts i dijous de 17.30 h a 19.00 h 
i els divendres de 18.30 h a 20.00 h

MINI MASCULÍ
Dimarts i dimecres de 19.00 h a 20.30 h 
i divendres de 17.15 h a 18.30 h

MINI FEMENÍ
Dimarts de 18.00 h a 19.30 h, 
dimecres de 19.00 h a 20.30 h 
i divendres de 17.15 h a 18.30 h

INFANTIL MASCULÍ
Dimarts i divendres de 18.30 h a 20.00 h 
i dimecres de 18.00 h a 19.30 h

CADET MASCULÍ
Dilluns i divendres de 19.00 h a 20.30 h 
i dimecres de 20.00 h a 21.30 h

PER A MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
podeu contactar amb 

u El coordinador dels equips BASE                             ALBERT MARTÍNEZ  670 991 903 
u El coordinador dels equips CADETS i SÈNIORS             DANI BARTOMEU 670 001 872
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PER A MÉS INFORMACIÓ 
El C.T.T Vilablareix disposa actualment 

d’una pàgina web amb la intenció 

de fer arribar tota la informació,

notícies i actualitat:

www.cttvilablareix.cat

L ’horari de participació i entrenaments del 
club ha crescut i ara pot practicar-se tots 

els dies de la setmana des de les set de la tarda 
fins a dos quarts de deu del vespre. Han incor-
porat entrenadors amb un important i extens 
currículum per tal de millorar la tècnica dels juga-
dors. Així mateix, s’han incorporat nous ajudants 
d’entrenadors per col·laborar amb els nois i noies 
en la seva progressió. És per aquest motiu que els 
responsables del club es mostren molt satisfets 
de l’aproximació i concreció d’acords amb l’AMPA 
del CEIP Madrenc de Vilablareix. 

En aquest nou curs i nova temporada del 
tennis taula hi haurà un seguit de pares que 
han escollit aquest esport i la seva pràctica com 
a forma per mantenir i millorar la seva condició 
física i per utilitzar-ho com a eina per tal de tren-
car amb la rutina diària. Els nens de l’escola del 
poble que practicaran el tennis taula ho faran 
com a activitat extraescolar. Alguns dels nois, 
a més, es fan membres del club perquè aporta 
una dinàmica esportiva que representa serietat i 
professionalitat.

És per aquest motiu que des de la junta del 
C.T.T Vilablareix animen a tots, petits i grans, a 
visitar les instal·lacions i fer alguna pràctica en 
aquesta disciplina per tal de descobrir si és un 

DES DE LA SECCIÓ DE TENNIS TAULA VOLEN DONAR UN MISSATGE DE BENVINGUDA AL NOU
CURS. LA INTENCIÓ DEL CLUB ÉS FER ARRIBAR A TOTHOM EL CONTINGUT QUE AQUEST CURS
PROPOSA. ENGUANY S’HA PLANIFICAT UN SEGUIT DE MILLORES QUE POSSIBILITEN L’ACOS-
TAMENT DEL TENNIS TAULA A TOTHOM.

esport pensat per a ells. D’altra banda, volen 
proposar a tots els veïns de Vilablareix d’assistir 
com a públic en els diferents encontres que es 
disputaran al llarg d’aquesta nova temporada que 
s’espera, i que es realitzaran a les instal·lacions 
del pavelló o a la sala polivalent. Així mateix, la 
informació relacionada amb els partits i els espais 
on es disputaran es donaran a conèixer a la pàgina 
web del club. 

Els jugadors del C.T.T Vilablareix participen en 
la Lliga Catalana d’Edats Preferent de Catalunya, 
la màxima competició possible per equips i a la 
qual un club pot aspirar de la Federació Catalana 
de Tennis Taula. Així mateix, el dia 1 de novembre, 
s’organitzarà al pavelló  l’Open de Fires i el dia 10 
de maig hi haurà el I Open Vilablareix. Les dues 
competicions estan obertes a totes les categories 
i de la màxima important a nivell territorial. 

D’aquesta manera –i aprofitant aquest espai 
de la revista Torratxa– els membres del C.T.T 
Vilablareix volen agrair “públicament el suport 
incondicional que ens ha donat i ens dóna l’asso-
ciació esportiva de Vilablareix així com el consistori 
del municipi, a fi i efecte d’anar creixent poc a poc 
i convertir-nos en un signe d’identitat del poble 
representatiu a tot Girona, Catalunya i Espanya on 
desenvolupem les nostres competicions” n

Tenis Taula 
VILABLAREIX



L’assemblea va iniciar-se quan la secretària 
va llegir l’acte de l’assemblea anterior. Seguida-
ment, el president va donar l’estat de compte, 
la memòria econòmica i el balanç de l’exercici 
2006-2007. 

Un cop es va finalitzar el repàs de les activi-
tats portades a terme i es van donar a conèixer 
les previstes, es va passar al següent punt, que 
era fer la presentació de la candidatura  per 
a la nova junta del casal perquè l’article 16 
dels estatuts assegura “que els membres de 
la junta directiva exerciran el càrrec durant 
un període de tres anys”. És per aquest motiu 
que abans de passar a l’apartat de precs i pre-
guntes, el president es va adreçar als membres 
de l’assemblea per agrair el suport que havia 
rebut al llarg del sis anys que havia estat al 
capdavant de la Junta Directiva assegurant 
que la seva intenció era “remarcar que durant 

aquests anys he rebut un gran suport per part 
dels professionals de l’Ajuntament, als quals 
des d’aquí vull agrair tot el que han fet pel 
casal de jubilats de Vilablareix i per la meva 
persona en particular. Així mateix, vull donar 
les gràcies molt especialment a Jaume Vilalta 
i Jordi Carreras per tot el suport administra-
tiu i informàtic que m’han donat, al llarg de 
aquest sis anys. Sense ells hauria estat molt 
difícil tota la tasca administrativa efectuada. 
En remarco, per exemple, el curs accelerat 
d’informàtica que s’ha anat impartint dia a 
dia i que ha possibilitat l’ús de l’ordinador 
per a l’administració de la llar. Per acabar us 
vull donar les gràcies a tots vosaltres. Moltes 
gràcies per la vostra atenció i per la paciència 
que heu tingut per suportar la meva persona. 
Us estaré  eternament agraït. 

Rebeu tots plegats una abraçada”.

Assemblea
EMILI HIDALGO. SOCI NÚM. 126

El passat 6 de setembre va tenir lloc a la sala polivalent del pavelló polies-
portiu, l’assemblea de la Llar de Jubilats del poble. En el transcurs de l’acte 
es van donar a conèixer alguns dels aspectes interns de l’associació, així com 
de futurs projectes i activitats que es volen tirar endavant. 
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Llar de Jubilats
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Nascut el dia 13 de gener del 1925, Solé es va 
dedicar amb cos i ànima durant la seva joventut i 
part de la seva maduresa al món de la pagesia. “A 
casa meva, a Montfullà, jo ja em dedicava a ajudar 
els de casa amb el camp. De fet, aquesta és la pro-
fessió que teníem tots els joves d’aquella època. 
Vam anar molts anys a l’escola, però la meva 
mare ens va treure a mi i el meu germà de l’es-
cola perquè teníem un professor que anava amb 
una pistola i ens va dir: qui dispari no veurà mai 
el sol i se li va disparar a la mà. A partir d’aquell 
moment, vaig viure una de les millors èpoques, 
perquè vaig iniciar-me a treballar a la bòbila de 
Palau –on hi anava amb bicicleta– i després vaig 
anar a a transports Mateu-Mateu. A les sis del 
matí quedàvem al rellotge de la Devesa de Girona 
i allà descarregàvem i carregàvem sorra. Després 
de treballar durant uns quants anys en aquella 
empresa, vaig venir a viure a Vilablareix i vaig 
començar a dedicar-me al món de la pagesia”,
explica Josep Solé, el qual assegura que fins prop 
dels anys 70 s’hi va dedicar completament i tal i 

Josep Soler,
de la bòbila a les abelles  

Operari de la bòbila de Palau, 

transportista de l’empresa Mateu-

Mateu, pagès, responsable 

d’aparcar els avions de l’aeroport 

de Girona i apicultor. Totes 

aquestes professions, totalment 

diferents entre elles, només una 

persona les pot dur a terme i a la 

perfecció. Es tracta de Josep Solé 

–veí de Vilablareix des de l’any 

1949 i nascut a Montfullà–, el qual 

assegura que totes les feines, una 

de les quals encara fa, li han servit 

no tan sols per aprendre sobre la 

vida sinó per sentir-se bé amb ell 

mateix, perquè totes li han aportat 

alguna cosa especial a la seva vida.

ALBA SALA

La cera que en Josep 
Solé obté de les 

abelles.
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com assegura “era la meva vida, junt amb la meva 
família. Malgrat tot, uns francesos van venir i van 
comprar la casa on nosaltres fèiem de masovers. 
Ja ens van oferir altres terres i cases per anar a 
treballar, però vaig decidir que la meva època 
dedicada a la pagesia ja havia acabat”.

Aquells anys, però, no tan sols van ser molt 
importants per a la vida d’en Josep Solé, perquè 
va treballar la terra i va sentir-se molt còmode 
amb tota la gent amb la qual treballava diària-
ment, sinó perquè en el transcurs de tots aquells 
anys va conèixer la seva senyora, l’Enriqueta –amb 
la qual uns anys més tard s’hi va casar i per això 
va venir a viure a Vilablareix i va tenir els seus 
dos fills–, i va fer el servei militar al Castell de 
Sant Ferran de Figueres. “Aquella època el servei 
militar durava dos anys, però a mi em van declarar 
auxiliar perquè tenia els peus plans i varius. Però 
tot i això, ajudava a descarregar a tots aquells que 
portaven el menjar a la cuina del Castell perquè, 
a més, jo m’ocupava del servei i de netejar tots 
els plats. Reconec que els comandants em tenien 
molt ben considerat perquè fins i tot ells assegu-
raven que mai no havien vist ningú netejar tan 
bé les olles i els plats”, explica somrient en Josep. 
Tant és així que ell tan sols va fer set mesos de 
servei militar. Va ser després, quan va continuar 
festejant amb l’Enriqueta –la qual la va conèixer 
davant de Correus de Girona, on hi havia un 
envelat i des d’aquell moment ja no van parar 
d’anar als balls dels pobles– i amb la qual més 
tard, el 17 de febrer del 1949, s’hi va casar. “Va 
ser en aquell moment quan varen venir a viure 
a Vilablareix, perquè l’àvia de l’Enriqueta li va 
deixar la casa i van decidir venir a viure al poble 
“en el qual m’hi han fet sentir i m’hi sento com 
un fill, tot i que, com és lògic, no oblido mai d’on 
són les meves arrels”. 

“A la vida has de prendre decisions”. Aquesta 
frase molt escoltada entre la gent que ha viscut 
moltes situacions a la vida, és la millor definició 
per explicar aquesta etapa –potser de les més 
gratificants– de Josep Solé. 

Quan es va acabar el món de la pagesia, perquè 
ell mateix assegura que “no vaig voler dedicar-
m’hi més, tot i que, gràcies a déu, la feina no em 
faltava”, va decidir agafar el cotxe i plantar-se a 
la nova terminal de l’aeroport de Girona. Ell sabia 
que allà necessitarien més operaris per ocupar-se 
de tot l’aeroport. 

"era la meva vida, 
junt amb la meva família. 

Malgrat tot, 
uns francesos van venir

i van comprar la casa 
on nosaltres fèiem 

de masovers"

El material que més tard, 
posat al sol amb un vidre,
es converteix en la cera.
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“A mi no m’importava treballar del que fos. 
A mi, el món de l’aviació, sempre m’ha apassi-
onat”. Tant és així que s’ocupava de la neteja, 
preparació de l’avió i de descarregar les maletes, 
fins que el van agafar fix. Més tard va iniciar-se 
en el món de la mecànica i els divendres i els dis-
sabtes s’ocupava del que realment li agradava: 
aparcar els avions. “Conduïa un cotxe petit i 
des del control m’avisaven quan arribava un 
avió. Em posava just davant seu i a partir d’allà 
el control era meu perquè m’ocupava que em 
seguís per tal de deixar-lo estacionat on, des de 
la central, m’indicaven. Em sento molt orgullós 
perquè, després de treballar els dissabtes i els 
diumenges, set persones, inclosa jo, estàvem 
pendents d’una sola plaça fixa per ocupar-nos 
d’aparcar els avions i un dia em van venir i em 
van dir: Solé, la plaça és teva. En aquell moment 
em vaig sentir molt afortunat”. A partir d’aquell 
dia van ser un total de setze els anys els quals 
es va dedicar Solé al món de l’aviació, al com-
plex, però gratificant, món d’aparcar aquells 
aparells que, sovint, semblen màquines impa-
rables. En Josep Solé pot mostrar-se orgullós de 
molts aspectes de la seva vida, però n’hi ha un 
que explica amb molta satisfacció –i no és per 

menys–, i és per comen-
tar que al l larg dels 
setze anys de dedicació 
a aquest món, “mai no 
vaig cometre cap error. 
Això per a mi, és molt 
gratificant”.  

El món de l’aviació i l’apicultura no tenen 
cap factor en comú, però per a Josep Solé, les 
coses no són així. El perquè, és molt senzill. Tot i 
que de petit ja veia com gent de la seva família 
s’ocupava, amb molta cura, d’agafar eixams 
d’abelles, en Josep mai no s’hauria imaginat 
que, dins del món de l’aviació, li ressorgís, d’una 
vegada per totes, aquella passió per l’apicul-
tura. “Pels volts del 75 o 76, exactament no ho 
recordo, en una jardinera pròxima a allà on 
s’estacionava l’autobús per transportar els pas-
satgers van començar a cridar perquè hi havia 
un eixam d’abelles. Recordo que jo era allà i 
en veure que ningú no feia res, sense cap tipus 
de protecció vaig agafar una cigarreta, la vaig 
fumar i vaig tirar el fum a tot el vol de l’eixam. 
Les vaig atontar i amb molta cura vaig agafar-
les i les vaig posar en una capsa. Vaig agafar, 
un cop vaig acabar el meu torn, el cotxe i vaig 
anar a Girona a comprar una capsa i me les vaig 
emportar cap a casa”. A partir d’aquell dia va 
tornar a ressorgir la seva passió pel món de les 
abelles, el qual no tan sols és molt complex i en 
algun moment fins i tot perillós, sinó que és un 
món per descobrir perquè és un insecte “molt 
intel·ligent i, a més, ofereix la possibilitat d’ob-

En Josep Solé manipulant 
l’eixam d’abelles del jardí 

de casa seva.

tenir-ne molts produc-
tes”. Aquesta afirmació 
d’en Josep sembla un tant 
estranya però realment és 
així, tant, que ell mateix 
n’extreu la mel, les restes 
les utilitza per fer-ne qui-
lograms i quilograms de 
cera i fins i tot parpapol-
len, un mot molt extrava-
gant –potser per a molts 
desconeguts– però que 
el mateix Solé assegura 
“que és molt buscat i molt 
ben pagat”.

Josep Solé i un company 
a l’aeroport de Girona, 

quan ambdós hi treballaven.
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CENTENARS DE PICADES 
ARREU DEL COS

Quan un es troba davant un eixam d’abelles 
fuig corrents o com a mínim, es posa a cridar. 
Aquest, però, és el cas contrari a la postura 
d’en Josep Solé, al qual el truquen per avisar-
lo a on hi ha eixams d’abelles. “Em truquen 
d’arreu de la comarca. Sóc capaç de deixar de 
fer el que en aquell moment m’ocupa el temps, 
encara que sigui dinar, per agafar el cotxe i 
anar-los a buscar. He anat a Girona, Salt, Palau 
i fins i tot la policia local de Roses i Banyoles 
em truquen constantment per comentar-me 
en quins punts s’han trobat eixams d’abelles i 
ells mateixos m’acompanyen”, explica somrient 
Solé, en veure la cara de sorpresa que una posa 
en explicar-me aquesta situació. 

Actualment, al fons del jardí de casa seva es 
poden veure prop de quatre caixes, totes metàl-
liques, amb una referència numèrica, en la qual 
s’hi pot comptabilitzar –sempre amb quantitat 
de mel– prop de 200 o 300 quilograms de mel. 
Tant és així que en Josep, en voler-nos ensenyar 
com viuen i treballen les abelles, s’ocupa, primer 
de tot, de posar-se l’uniforme per evitar possibles 
picades, les quals, segons ell “no són doloroses, 
probablement, perquè n’he rebudes tantes que 
ja ni les noto. De remei, però, no en tinc cap ni 
un”, explica el mateix Solé. És francament curiós 
veure com uns insectes tan petits són capaços, 
alhora, de ser tan molestos però tan ben conside-
rats per la qualitat del seu producte. I és que en 
Josep s’ocupa, ell mateix, de fabricar les capses 
en les quals les abelles començaran a treballar 
per produir un bé tan valuós i que, en moltes 
ocasions, és utilitzat com a remei en casos de 
malalties com refredats o estats gripals. El curiós 
del cas és que ell mateix és qui les recull allà on 
l’avisen. Precisament, el dia en què vàrem visitar-
lo a casa seva, a Vilablareix, acabava d’anar a 
buscar-ne unes en un pati d’una escola. “Aques-
tes encara no s’han habituat al seu nou lloc i per 
això estan una mica nervioses, però no fan res”,
reitera somrient. Tant és així que per poder-nos 
extreure una de les fustes on les abelles treballen 
per fabricar el que més tard serà la mel que ens 
prendrem alguns de nosaltres, s’ocupa, prime-
rament de fer fum –ho fa amb paper, tot i que 

assegura que pot ser qualsevol tipus de fum– per 
a “atontar-les” i així poder moure les fustes d’on 
estan col·locades.

La senyora d’en Josep explica com “realment 
no fan res, però a mi, particularment, m’han 
picat en alguna ocasió i no puc suportar el 
mal que fan. En canvi ell, tot el contrari. En 
moltes ocasions li hem de dir que es posi els 
guants per manipular-les perquè a vegades es 
despreocupa. Crec que està immunitzat. És per 
això que jo ja no l’ajudo tant”, explica somrient 
l’Enriqueta la qual, en més d’una ocasió, s’ha 
trobat alguna abella dins la casa després que 
en Josep les manipulés. 

De tota manera, independentment de les 
picades, doloroses o no, la família Solé s’ocupa 
de preparar pots de mel, de mel autèntica i 
natural. Tal i com asseguren, normalment, en 
preparen de dos tipus: la de mores i les de les 
primeres flors que sorgeixen al mes d’abril com 
la farigola o el romaní. “Sempre depèn de quines 
flors han utilitzat les abelles, però normalment 
sempre provenen de les mateixes”, reitera Solé. 
Així mateix, la família compta també amb unes 
25 o 30 caixes d’eixams d’abelles ubicades en 
una zona boscosa de Girona on, un dels seus fills, 

Quan un es troba davant un eixam d’abelles fuig 
corrents o com a mínim, es posa a cridar: 

En Josep Solé de jove.
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s’ocupa que totes elles produeixin correctament 
la mel. Allà hi tenen alguna altra varietat. Pre-
cisament, en aquell terreny, és on en Josep Solé 
probablement recorda una de les tardes més 
dures de la seva vida. “Recordo que vaig veure 
un eixam i no tenia res per poder fer fum. Vaig 
decidir fer-ho sense aquest consell de savi i va 
ser quan  de cop es van enfadar totes i em van 
seguir. En aquell moment no sabia si tirar-me al 
riu o ficar-me al cotxe. Vaig decidir la via més 
directa. Doncs fins i tot dins el vehicle em van 
seguir i tot el vidre de davant va quedar negre. 
Tot i que em van picar, em vaig salvar d’una de 
grossa. A més, s’ha de tenir en compte que la 
solució està en posar la reina dins la capsa. Si 
ella és allà, es pot comprovar, sense cap error de 
càlcul, que totes, immediatament, hi van. Un cop 
a la capsa, ja no hi ha perill”, explica en Josep.

Les hores de treball amb aquests insectes han 
fet que en Josep aprofiti al màxim el treball de 
les abelles. Tant és així que un cop s’ha extret 
el que més tard serà la mel que colaran en els 
pots de vidre que conserven en l’espai sec d’unes 
habitacions que tenen habilitades al jardí de 
casa seva, extreuen un dels materials del qual 
més tard “amb un vidre a sobre i posat a ple sol 
del dia, en sorgirà la cera, pura, que utilitzen les 
empreses per fer les espelmes. És molt curiós però 
és vertader. A més, fa poc temps, a través de la 
visita d’una noia, vàrem saber que l’abella també 
proporciona un altre producte, considerat per 
alguns, superable a molts medicaments. Es tracta 
del parpapol·len, un producte que si es posa en 
una ampolla amb alcohol de 
curar s’utilitza fins i tot per 
curar algun mal com poden 
ser d’ossos o altres símpto-
mes. És increïble la feina 
que arriba a fer un insecte 
d’aquestes característiques”,
explica sorprès en Josep.

Queda clar que només 
gent especialitzada, entesa i 
amb moltes hores de pràctica 
i moltes picades d’abelles, 
poden treballar en aquest 
món, el de l’apicultura, tan 
correctament com en Josep 

Solé. La qualitat de la seva mel és coneguda no 
tan sols a la població de Vilablareix, sinó arreu 
de la comarca. Probablement per aquest motiu 
tots els membres de la seva família –tant ell 
com l’Enriqueta ja són fins i tot besavis d’una 
nena de dos anys, la Clara– estan habituats a 
conviure amb un eixam d’abelles al jardí de casa 
seva. Això sí, tots ells són molt conscients que 
només l’avi Josep i el seu fill Josep, probable-
ment seran els únics que s’atreviran a manipular 
aquests insectes.

I és que la vida d’en Josep Solé és exemplar 
no tan sols perquè amb moltes hores de treball 
i molt d’esforç juntament amb la seva senyora 
han tirat endavant una família, sinó també 
perquè ha demostrat en tot moment que a la 
vida sempre és bo aprendre noves professions. 
Però probablement, només en Josep ha estat 
capaç de saber combinar totes aquests treballs 
d’una manera tan correcta i eficaç.

Aquest, però, és el cas contrari a la postura 
d’en Josep Solé, al qual el truquen per 
avisar-lo d'on hi ha eixams d’abelles.

En Josep Solé 
i la seva família

(amb els dos fills)
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A l'ombra
    del
    campanar

Tot recordant...
LA FESTA DE SANT ROC

Com ja advertíem en l’article de l’altra edició 
de la Torratxa, aquesta festa no s’ha de confon-
dre amb el tradicional aplec que celebrem cada 
any el segon diumenge de Quaresma. No té res 
a veure amb la figura del Sant, sinó que respon 
a una altra realitat que podríem anomenar-la 
històrica i social. Per contra, el dia 16 d’agost és 
sant Roc i –com venim fent d’uns anys ençà– si 
aquest dia s’escau entre setmana, el diumenge 
següent pugem a l’ermita a celebrar una missa 
en honor del nostre Copatró. No es tracta de cap 
trobada multitudinària ni festiva amb presència 
d’atraccions i fires, com en l’esmentat i conegut 
Aplec de Quaresma. Senzillament, els devots 
del Sant ens reunim “a casa seva” per oferir-li 
el nostre homenatge. Enguany el dia assenyalat 
fou el 19 d’agost. Tot i que en llevar-nos vàrem 
veure el cel ennuvolat i amenaçador, un bon 
grup de feligresos vàrem pujar a l’ermita i a les 
12 del migdia vàrem oficiar una missa dedicada 
al Sant. Va ploure i a estones amb intensitat, 
però això no ens va atemorir. Així mateix, com 
a nota significativa –potser una gentilesa del 
Sant– en acabar havia amainat, de manera que 
encara els qui ho desitjaren van poder fer una 
mica de tertúlia allà mateix, això sí, no gaire 
estona perquè al cap de poc la pluja –i ben 
generosa per cert– tornava a fer acte de presèn-
cia. D’altra banda, i com a coronament de l’acte 
i nota simpàtica, vam tenir el goig de celebrar 
el bateig d’un nadó preciós i rialler. 

CATEQUESI
DE CONFIRMACIÓ

Recordem als nois i noies de la Parròquia que 
desitgin rebre aquest important Sagrament, que 
el proper mes d’octubre, en paral·lel amb la de 
Primera Comunió, iniciarem la catequesi ade-
quada. Alguns ja ho han demanat, però seria bo 
–creiem– que fossin més. És una llàstima que el 
nostre jovent cristià, tan ferm en molts aspectes, 
no valori degudament la transcendència del do 
de l’esperit Sant que se’ns comunica en la Con-
firmació. Com afirma amb deliciosa exactitud el 

Decret de la Sagrada Congregació per al Culte 
Diví –que encapçala el Ritual de Confirmació 
per mitjà de la Confirmació– “als batejats el 
Do peculiar de l’esperit Sant que Jesucrist va 
enviar als Apòstols el dia de la Pentecosta. Amb 
aquest Sagrament la vida cristiana iniciada en 
el Baptisme, es va completant de tal manera 
que els fidels, refermats amb la força celestial, 
esdevenen testimonis sincers de Crist tant de 
paraula com d’obra, i s’uneixen més estretament 
a l’església”. El Papa Pau VI, de santa memòria, 
en la Constitució Apostòlica “Divinae consor-
tium naturae” (la participació de la naturalesa 
divina) sobre l’esmentat Sagrament, recorda, 
entre altres coses, la importància específica de la 
Confirmació per la qual els fidels, com a membres 
vivents de Crist, reben el Do inefable, l’esperit 
Sant, que els enriqueix d’una força especial i, 
signats amb el caràcter d’aquest Sagrament, 
s’uneixen amb més perfecció a l’església. 

CATEQUESI
DE PRIMERA COMUNIÓ

Recordem també que el primer divendres 
d’octubre, dia 5, començaran les sessions de 
catequesi de preparació a la Primera Comunió, 
les quals tindran lloc, com en anys anteriors, 
als locals parroquials –als baixos de la recto-
ria– cada divendres, de 7 a 8 del vespre. En la 
seva Exhortació recent Apostòlica “Sacramentum 
caritatis” (Sagrament de la caritat), el Papa Benet 
XVI afirma, entre moltes altres coses, “...desitjo 
cridar l’atenció de manera especial sobre la rela-
ció que hi ha entre iniciació cristiana i família... ( 
). Rebre el Baptisme, la Confirmació i apropar-se 
per primera vegada a l’eucaristia, són moments 
decisius no solament per a la persona que els rep 
sinó també per a tota la família... Voldria subrat-
llar aquí la importància de la Primera Comunió. 
Per a molts fidels aquest dia queda gravat en la 
memòria, amb raó, com el primer moment en 
què, encara que de manera inicial, van percebre 
la importància del trobament  personal amb 
Jesús. La pastoral parroquial ha de valorar ade-
quadament aquesta ocasió tan significativa”. 

MN. JOSEP RAMÍREZ I CARLES, RECTOR



Per Nadal és habitual veure en pobles d’ar-
reu de Catalunya com, entre els diferents veïns 
del municipi en qüestió, s’esmeren per prepa-
rar els pessebres vivents. De tota manera, tot i 
que encara ens trobem a l’espera de dos mesos 
per arribar a les dates tan assenyalades, des 
de l’organització dels Amics del Pessebre de 
Vilablareix ja es comencen a reunir per preparar 
el seu propi pessebre. Tant és així que, constant-
ment, necessiten col·laboradors i voluntaris no 
tan sols per recrear les diferents estacions que 
han de reviure el naixement i mort de Jesucrist, 
sinó per preparar tots els decorats, rebre els 
visitants així com una àmplia llista d’activitats 
que de ben segur farà que cada sessió sigui un 
èxit assegurat.

Per tot això, des de l’associació, es plantegen 
rebre com més gent millor, més voluntaris i col-
laboradors per aconseguir millorar, com cada 
any, aquest tipus de representacions. Per tant, 
posen a la disposició de tots els interessats dos 
números de telèfon perquè es posin en contacte 
amb els portaveus de l’associació.

L’experiència és única.

Amics del Pessebre
ASSOCIACIÓ AMICS DEL PESSEBRE

Xevi 972 23 97 32
Joan 972 23 14 24
Ajuntament de Vilablareix  972 40 50 01
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FESTA DE SANT MENNA
 PATRÓ DE LA PARRÒQUIA

El dia propi del Sant és l’11 de novembre, 
que enguany s’escau en diumenge. L’Ajunta-
ment –com sempre fa– publicarà els programes 
relatius als actes que celebrarem.

NADAL,
CAP D’ANY I REIS

Encara manquen dies, però no ens adona-
rem i ja els tindrem a sobre. Convé preparar 
bé aquestes diades tant en l’àmbit personal 

Tot preparant...
com familiar i social. Aviat ens envairà un allau 
de propagandes ben conegudes: pares Noël, 
arbres, nadales provinents d’altres latituds, 
cava, torrons etc... benvingudes siguin totes 
aquestes realitats, però no ens haurien de fer 
oblidar ni renunciar a les nostres arrels catala-
nes i cristianes: el pessebre, la Missa del Gall, 
les nostres Nadales tan entranyables i boniques, 
els Pastorets o els Pessebres Vivents, com el que 
es representa al nostre poble amb tanta traça i 
art. Esperem en la crònica corresponent poder 
fer una bona ressenya de tot aquest enfilall de 
coses tan festives i nadalenques. 



El caràcter previsible dels errors de medi-
cació fa que per a les institucions sanitàries es 
faci imprescindible la implantació d’estratègies 
adreçades a la seva prevenció. Per aquest motiu 
el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Programa de Prevenció 

dels Errors de Medicació a Catalunya, ha dissenyat 
un tríptic per a la prevenció d’errors de medi-
cació amb el lema: “Si ha de prendre medica-
ments, faci-ho correctament”.

OBJECTIUS 
D’AQUEST DOCUMENT

GENERALS
Promoure un ús segur i eficient dels medica-
ments a Catalunya.

ESPECÍFICS
Donar a conèixer què és un error de medicació.
Difondre entre la població estratègies útils 
per evitar els errors.

•

•
•

CONTINGUT
Un error de medicació és “qualsevol incident pre-

visible que pot ocasionar danys al pacient, a causa 
d’una utilització inapropiada dels medicaments”. 
No tots els medicaments van bé per a tothom ni tots 
s’han de prendre de la mateixa manera.

QUÈ POT FER PER EVITAR
DE COMETRE  ERRORS

DE MEDICACIÓ?

QUAN ES PRENGUI UN MEDICAMENT
Feu una llista de tots els medicaments amb el 

nom del medicament, dosi o quantitat, dia que 
va començar a prendre el medicament, quan i 
com se l’ha de prendre i durant quant de temps, 
les recomanacions que li hagi donat el personal 
sanitari, si és al·lèrgic a cap medicament o ali-
ment, així com no oblidar mai apuntar-hi també 
els preparats dietètics, vitamines, calci i plantes 
medicinals que estigui prenent. Així mateix no 
ha d’oblidar mai d’actualitzar la llista. 

La prevenció
PROFESSIONALS DEL C.A.P DE VILABLAREIX

Com a professionals de la salut tenim el compromís de cuidar, educar 
i facilitar informació per fer dels pacients persones autònomes que 
entenguin com s’han d’autocuidar, ja que també és la seva respon-
sabilitat. Tanmateix, un dels reptes és el d’evitar errors per falta de 
coneixements, dubtes o senzillament pel fet de convertir en rutina 
coses importants com és prendre una medicació. 
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Salut



RECOMANACIONS GENERALS
Mantingueu els medicaments en els envasos 

originals i amb el seu prospecte, separats per a 
cada persona, en un lloc fresc i sec, fora de la 
llum i  quan calgui a la nevera, fora de l’abast 
dels nens, reviseu la data de caducitat dels seus 
medicaments, no guardeu mai els col·liris un 
cop finalitzat  el tractament, no acumuleu els 
medicaments a la farmaciola de casa i retorneu 
a la farmàcia els que no utilitzeu.

RECOMANACIONS D’ÚS
Llegiu acuradament el prospecte, si oblideu 

prendre una dosi, NO dobleu la presa següent, 
respecteu l’horari prescrit i la dosi de tracta-
ment, quan calgui, prengueu els medicaments 
amb líquid suficient, si preneu formes líquides, 
utilitzeu la mesura o dosificador de l’envàs.

PREGUNTEU AL METGE, 
AL FARMACÈUTIC, A L’INFERMER/A

Si heu de prendre el medicament amb ali-
ments o fora dels àpats i, si podeu partir, mas-
tegar o triturar el medicament, quan no us el 
pugueu empassar.

QUAN ANEU AL METGE, 
A LA FARMÀCIA, A L’INFERMER,

AL DENTISTA, A QUALSEVOL
ESPECIALISTA O A L’HOSPITAL:

Porteu i mostreu la llista dels medicaments 
que esteu prenent.
Anoteu la nova medicació i actualitzeu la 
vostra llista després de la visita.
Pregunteu sempre com cal prendre els medi-
caments que us hagin receptat.
Si no recordeu com heu d’utilitzar el medi-
cament, no dubteu de preguntar-ho al per-
sonal sanitari.

Així doncs, si sorgeixen dificultats, dubtes 
o idees per utilitzar aquesta informació de 
manera més autònoma o personalitzada, 
les podeu parlar amb els professionals de 
l’equip de salut i resoldre-les conjuntament 
a fi d’obtenir resultats més beneficiosos per 
a tots.

Si hi ha algun tema de salut que pugui inte-
ressar feu-ho arribar  a la revista i procura-
rem parlar-ne en una propera ocasió.

•

•

•

•

Us recordem que com cada any comença el període de vacunació de la grip 
per a les persones majors de 60 anys o en condicions de risc

DIA D'INICI: 1 d’octubre de 2007
DURACIÓ: fins al 30 de novembre de 2007
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El desenvolupament sostenible pot ser defi-
nit com “un desenvolupament que satisfaci les 
necessitats del present sense posar en perill la 
capacitat de les generacions futures per atendre 
les seves pròpies necessitats”. Aquesta definició 
va ser emprada per primera vegada el 1987 en 
la Comissió Mundial del Medi Ambient de l’ONU, 
creada el 1983. No obstant això, el tema del medi 
ambient té antecedents molt llunyans. En aquest 
sentit, les Nacions Unides han estat pioneres en 
tractar el tema, ja que l’han enfocat inicialment 
en l’estudi i la utilització dels recursos naturals 
i en la lluita perquè els països –especialment 
aquells en desenvolupament– exercissin control 
dels seus propis recursos naturals.

A partir dels anys seixanta es van comen-
çar a concertar acords i diversos instruments 
jurídics per evitar la contaminació marina i 
en els setanta es van redoblar esforços per 
ampliar la lluita contra la contaminació en altres 
àmbits. Així mateix, en la Conferència de les 
Nacions Unides sobre el Medi Humà d’Estocolm 
el 1972, es van incorporar als temes de treball 
de la comunitat internacional la relació entre 
el desenvolupament econòmic i la degradació 
ambiental, a més de ser creat el Programa de les 
Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) 
que és el principal organisme en matèria de 
Medi Ambient. Des de 1973 s’han creat nous 
mecanismes i s’han buscat mesures concretes i 
nous coneixements per solucionar els problemes 
ambientals mundials. 

Per a l’ONU la qüestió del Medi Ambient és 
part integrant del desenvolupament econòmic i 
social i no es podran assolir sense la preservació 
del Medi Ambient. Així, el sistema econòmic basat 
en la màxima producció, el consum, l’explotació 
il·limitada de recursos i el benefici com a únic cri-
teri de la bona marxa econòmica és insostenible. 
Un planeta limitat no pot subministrar indefinida-
ment els recursos que aquesta explotació exigiria. 
Per això s’ha imposat la idea que cal anar a un 
desenvolupament real, que permeti la millora de 
les condicions de vida però compatible amb una 
explotació racional del planeta. És l’anomenat 
desenvolupament sostenible. 

Segons aquest plantejament el desenvolupa-
ment sostenible ha d’aconseguir alhora:

Satisfer les necessitats del present, fomen-
tant una activitat econòmica que submi-
nistri els béns necessaris a tota la població 
mundial. La Comissió Brundtland el 1987 
va ressaltar “les necessitats bàsiques del 
pobres del món, als quals s’ha de donar una 
atenció prioritària”. 
Satisfer les necessitats del futur, reduint al 
mínim els efectes negatius de l’activitat eco-
nòmica, tant en el consum de recursos com 
en la generació de residus, de tal forma que 
siguin suportables per les pròximes genera-
cions. Quan la nostra actuació suposa costos 
futurs inevitables –per exemple l’explotació 
de minerals no renovables–, s’han de buscar 
formes de compensar totalment l’efecte 
negatiu que s’està produint com per exem-
ple el desenvolupament de noves tecnolo-
gies que substitueixen el recurs gastat.

Les característiques que ha de reunir un 
desenvolupament perquè sigui considerat sos-
tenible han de ser:

Buscar la manera que l’activitat econòmica 
mantingui o millori el sistema ambiental.
Assegurar que l’activitat econòmica millori 
la qualitat de vida de tots, no només d’uns 
pocs selectes. 
Usar els recursos eficientment.
Promoure el màxim de reciclatge i reutilització.
Posar la confiança en el desenvolupament i 
implantació de tecnologies netes.
Restaurar els ecosistemes danyats.
Promoure l’autosuficiència regional.
Reconèixer la importància de la naturalesa 
per al benestar humà.

Per aconseguir un desenvolupament soste-
nible es necessita un canvi de mentalitat. En la 
mentalitat humana està fermament assentada 
una visió de les relacions entre l’home i la natu-
ralesa que porta a pensar que els homes civi-
litzats estem fora de la naturalesa i que no ens 
afecten les seves lleis i que l’èxit de la humanitat 

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

Desenvolupament sostenible I
ANDRÉS L. PÉREZ VELASCO

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT      u
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En aquests dos contenidors s’hi ha de tirar: 
La fracció orgànica. En aquest cas es recull 

per ser reciclada. Així mateix s'hi pot llençar tot 
el material de rebuig, conegut per aquell que 
no pot ser reciclat.

Aquests tres contenidors tenen tres utilitats 
totalment diferenciades. De tota manera, en 
cadascun d’ells, tots els residus són reciclats.

es basa en el control i el domini de la naturalesa 
i que la Terra té una il·limitada quantitat de 
recursos a la disposició dels humans.

Aquests plantejaments es troben fermament 
assentats en l’home, especialment en la cultura 
occidental que, des de fa uns quatre segles, ha 
vist l’èxit d’una forma de pensar tècnica i cen-
trada en el domini de la naturalesa per l’home.

El punt de vista del desenvolupament soste-
nible posa l’èmfasi en què hem de plantejar les 
nostres activitats dins d’un sistema natural que 

Seria bo que entre tots els ciutadans ens 
conscienciéssim que el reciclatge és una acti-
vitat realment molt important i, sobretot, des-
tacar que és molt senzilla si es fan cas dels 
consells dels experts. Estem davant una situació 
extrema en el nostre planeta i per això, entre 
tots, podem aconseguir no deteriorar-lo amb 
tanta rapidesa. 

Per aquest motiu, des del Consistori de 
Vilablareix es vol donar un seguit de consells per 
tal que, en els diferents contenidors habilitats 
arreu del municipi, puguem, entre tots, portar 
cada fracció al seu contenidor.

Reciclatge CONTENIDOR DE COLOR BLAU
Paper i cartró.
CONTENIDOR DE COLOR VERD
Vidre.
CONTENIDOR DE COLOR GROC
Envasos lleugers (llaunes, plàstics, brics...) 

Aquests dos contenidors són per a residus 
especials com piles i medicaments. El recipient 
per llençar les piles usades les trobarà en algun 
establiment i en les oficines de l’Ajuntament.

Així mateix, els medicaments caducats que 
no s’utilitzin, es poden portar a la farmàcia i al 
consultori mèdic.

D’altra banda, hi ha altres elements que han 
de llançar-se en els llocs adequats:

Cada primer dimarts de cada mes es recullen 
trastos i mobles vells. S’ha d’avisar l’Ajun-
tament i els recullen a domicili. 
En alguns punts del poble hi ha contenidors 
per a la recollida de les restes de jardineria.
Si no hi ha contenidor específic, recordem 
que l’Ajuntament té signat un conveni amb 
l’Ajuntament de Girona per a la utilització de 
la seva deixalleria, que està situada al polí-
gon Mas Gri, just al costat del bombers.

Cal que els propietaris de gossos recullin els 
excrements de les voreres i espais públics.

•

•

•

•

•

•

u VÉ DE LA PÀGINA ANTERIOR

té les seves lleis. Hem d’usar els recursos sense 
trastocar els mecanismes bàsics del funcionament 
de la naturalesa.

Un canvi de mentalitat és lent i difícil, reque-
reix afermar uns nous valors. Per fer-ho són 
d’especial importància els programes educatius 
i divulgatius. Té molt interès donar a conèixer 
exemples d’actuacions sostenibles, promoure 
declaracions públiques i compromisos polítics 
i desenvolupar programes que es proposin 
fomentar aquest tipus de desenvolupament.
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Fa dos mesos van arribar a Catalunya els 
infants sahrauís i, a l’igual que l’estiu que estem 
deixant enrere, ells també ens acaben de deixar 
per tornar amb les seves famílies, a les haimas i a 
la seva realitat: els campaments de refugiats.

Com ja fa uns quants anys, Vilablareix ha estat 
present cada estiu en l’acolliment d’aquests nens 
sahrauís –enguany han estat tres– i s’ha demos-
trat la solidaritat cap aquest poble exiliat del seu 
territori fa gairebé 32 anys. L’Ajuntament del 
municipi, com molts de Catalunya, amb la seva 
aportació econòmica, ha fet possible el viatge 
dels nens, l’estada al casal o a la piscina. Així 
mateix, també s’ha de fer constar la col·laboració 
de moltes empreses d’arreu de Catalunya que 
han ofert regals als infants.

Aquests nens han pogut gaudir de moltes 
coses, entre elles, noves vivències, companys, 
monitors, i de les famílies acollidores que, com 
sempre, hem conviscut amb ells amb il·lusió i 
ganes de passar un estiu diferent. En aquest 
punt ens adonem que no només ells reben 
estimació i noves experiències per part nostra, 
sinó que ells també ens aporten, a nosaltres i als 
nostres fills, molt més del que ens pensem.

Ara, al setembre, ja tornem a la normalitat i 
a la rutina i, per això, hem de ser conscients i no 
oblidar la situació de duresa en la qual viuen als 
campaments. Hauríem d’intentar que la nostra 
solidaritat sigui també present la resta de l’any 
que no estan amb nosaltres. Per això animem 
totes les famílies del poble a participar i col-
laborar plenament en els projectes i campanyes 
d’ajuda al Poble Sahrauí que des de Catalunya 
es porten a terme. Alguns d’aquests projectes 
són les colònies d’estiu, la caravana solidària 
d’aliments o el material d’higiene que es promou 
durant els mesos de novembre i desembre.

Si recordem, en la 13a Caravana d’ajut 
humanitari del 2006, entre tots ens preguntà-
vem: “quant pesa la solidaritat de la gent de 
Vilablareix?”. Doncs es van recollir bastants 
aliments però, amb la col·laboració de totes 
les famílies, aquest any se’n podrien recollir 
molts més. Tan sols que cada persona aportés 
1 quilogram, es recollirien més de dues tones. 
Representa molt poc per a nosaltres i molt 
per a ells.

Seria bo que entre tots hi penséssim... 

Vilablareix 
amb el Sàhara

Solidaritat



Festa de Sant Menna
Com ja és habitual, quan s’aproxima el mes de novembre, 

des del Consistori ja es donen a conèixer les diferents activitats programades 
per a la festa de Santa Menna i que, normalment, té una durada de dos dies. 
Tots i cadascun dels actes que es tiren endavant estan pensats per a tots els 

públics i edats per tal que tothom pugui gaudir de la festa. 

Divendres, 9 de novembre
A LES 8 DEL VESPRE, A LA SALA POLIVALENT DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU

Concert de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà

PRIMERA PART

Sardanes per a corda

SEGONA PART

Música de cinema

Dissabte, 10 de novembre
A TRES QUARTS DE SIS DE LA TARDA, AL PAVELLÓ POLIESPORTIU

Animació Infantil amb Jordi Tonietti i Grup

A CONTINUACIÓ A L’APARCAMENT DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU

Castanyada Popular

A LES DEU DEL VESPRE, A LA SALA D’ACTES DE L’AJUNTAMENT,

El grup de teatre de Vilablareix  L’olla dels Maiquiets
presenta el muntatge Tot és veritat, tot és mentida...?

Diumenge, 11 de novembre, Sant Menna
A DOS QUARTS DE DOTZE DEL MATÍ, A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL

Missa solemne amb acompanyament
de la cobla La Principal d’Olot

A CONTINUACIÓ AL PADRÓ

Tres sardanes amb la mateixa cobla

TOT SEGUIT

se servirà un refrigeri 
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