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S E R V E I SS E R V E 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 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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sAluTACIÓ fesTA MAJOR 2008

Enguany aquest número de la revista “La Torratxa” 
serveix també de programa i és per aquest motiu que 
l’editorial es converteix en salutació de la Festa Major 
2008. Agraeixo, una vegada més, l’oportunitat de 
poder dirigir-me a tots els veïns i veïnes. 

El tercer diumenge  del mes de maig, com cada any, 
celebrem la nostra Festa Major, però fa molts mesos 
que el JAV treballa per oferir-nos una programació 
de tot un seguit d’actes en els quals tothom hi pugui 
trobar quelcom d’interessant, motiu pel qual des 
d’aquí vull expressar el meu agraïment i reconeixe-
ment a la feina feta d’una manera desinteressada per 
aquest col·lectiu.  

Celebracions com aquesta serveixen, evidentment, 
per buscar unes estones de lleure i evadir-se de les 
ocupacions i problemes del dia a dia, per gaudir de la 
música, de les exposicions i de tots els actes que s’hi 
fan, però serveixen també per retrobar-nos amb la 
família, al voltant d’una taula; amb els amics que fa 
temps no tenim ocasió de saludar, i sobretot, des del 
punt de vista social i municipal, amb els veïns, per fer 
poble, per relacionar-nos una mica més i  donar sentit 
a aquesta realitat social que formem entre tots, per 
reafirmar la nostra identitat com a municipi. A tots 
aquells que heu triat Vilablareix per viure, voldria 
demanar-vos que us feu vostra la Festa Major i hi par-
ticipeu assistint als actes programats tant al pavelló 
com a l’aire lliure.

El mes de maig és un bon moment de l’any per sortir al 
carrer, per sentir i gaudir de la primavera. Desitjo que 
aquesta expressió cultural  i de civisme que és la Festa 
Major sigui ven lluïda, que el temps ens acompanyi i 
que tots gaudiu d’una BONA FESTA MAJOR!!!

Enric VilErt

AlcAldE dE VilAblArEix
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Informació municipal

PLENS
sessIÓ eXTRAORdInàRIA

de lA JunTA GeneRAl MeR-
CAnTIl MunICIPAl VIlAblAReIX 

fuTuR sl

S’aprova per unanimitat el contracte i despesa en 
concepte d’honoraris corresponents al projecte 
bàsic i executiu per a la construcció de 46 habitatges 
de protecció oficial a l’equip BCR arquitectes SC.
El preu del contracte, de redacció de projecte bàsic 
i executiu, redacció de l’estudi de seguretat i salut, 
programa de control de qualitat de l’edificació, 
redacció del projecte d’instal·lacions, honoraris de 
direcció de les obres per part de l’equip d’arquitec-
tura, arquitecte tècnic, i legalització i direcció de les 
obres per part de l’enginyer, d’acord amb la pro-
posta d’honoraris presentada el 23 d’octubre d’en-
guany, IVA inclòs, és de 526.670,92 €.

sessIÓ eXTRAORdInàRIA
del 14 de deseMbRe de 2007

Per unanimitat s’acorda aprovar:
El Pla de Protecció Civil Municipal de Vilablareix, 
que conté:

Manual d’actuació per a sismes (SISMICAT)
Manual d’actuació per a incendis forestals 
((INFOCAT)
Manual d’actuació per a inundacions 
(INUNCAT)
Manual d’actuació per a risc de nevades 
(NEUCAT)
Annexos generals
Manual d’implantació i manteniment 

La renúncia al conveni de delegació entre l’Ajunta-
ment de Vilablareix i el Consell Comarcal del Giro-
nès, per a la prestació del servei de neteja viària al 
municipi.
El reconeixement a la tasca efectuada vers la Justícia 
de Pau al veí del municipi i Jutge de Pau Sr. Josep 
Poch i Vidal.
La sol·licitud d’inclusió al Departament de Governa-
ció i Administracions Públiques de la Generalitat de 

•
•

•

•

•
•

Catalunya a la convocatòria per a la formulació del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012 de:

Rehabilitació de la Masia de Can Gruart.
Implantació de tres sistemes de recuperació 
d’aigües pluvials.
Reforma i adequació de l’Ajuntament.

Per majoria absoluta, amb el vot desfavorable 
del grup municipal de CiU i l’abstenció del PSC, 
s’acorda:
Aprovar inicialment el Pressupost General de la Cor-
poració per a l’exercici 2008, l’import consolidat del 
qual en els seus estats de despeses i ingressos és de 
5.581.134,42 euros, constituït per:
a) Pressupost propi de la corporació, d’import de 
4.637.871,40 euros
b) Estat de previsió de despeses i d’ingressos de la 
societat mercantil VILABLAREIX FUTUR SL, d’import 
de 943.263,02 euros

sessIÓ ORdInàRIA
del 21 de GeneR de 2008

Per unanimitat s’acorda aprovar:
La modificació del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Girona i els Ajuntaments de 
Quart i Vilablareix per la utilització de la deixa-
lleria de Girona.

El Pla Municipal d’adequació de la il·luminació 
exterior del municipi.

El conveni de la Parròquia de Vilablareix, amb 
l’Ajuntament de Vilablareix, per l’ús i la conser-
vació de l’ermita de Sant Roc i el seu entorn.
El Bisbat de Girona cedeix l’ús a precari de la finca 
anomenada “Bosc de Sant Roc” a favor de l’Ajunta-
ment de Vilablareix per a activitats culturals i lúdi-
ques adients a l’àmbit de l’ermita de Sant Roc.

El Plec de condicions economicoadministrati-
ves particulars, el plec de condicions tècniques i 
expedient de contractació per procediment obert 
mitjançant concurs i en expedient de tramitació 
ordinària, del subministrament mitjançant arren-
dament financer (rènting) d’una màquina escom-
bradora per al servei de neteja municipal.

•
•

•

Resum dels plens i juntes de govern local
cELEbRatS EN ELS mESoS dE dESEmbRE dE 2007, gENER, fEbRER i maRç dE 2008
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Informació municipal

sessIÓ eXTRAORdInàRIA
de l’11 de febReR de 2008

S’elegeixen els membres de les Meses Electorals 
per a la realització de les eleccions generals con-
vocades en data 9 de març de 2008.

sessIÓ ORdInàRIA
del 10 de MARç de 2008

Per unanimitat s’acorda aprovar:
Ratificar les consideracions presentades a la con-
sulta en relació amb el document tècnic sobre el 
Pla Director Urbanístic de la reserva de sòl per l’Eix 
Transversal Ferroviari, i es demana que es desafecti 
de manera definitiva els terrenys del terme munici-
pal de Vilablareix, reservats pel pas de la línia Alta 
Velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa.

La proposta de modificació de crèdit núm. 1/08 
en el pressupost d’enguany, xifrat en les quanti-
tats següents:
 
Romanent de tresoreria    11.320,01 €
TOTAL Baixes de despeses 120.000,00 €
TOTAL INGRESSOS            131.320,01 €

TOTAL Suplement de crèdit (despeses)
96.320’01 €

TOTAL Habilitació de crèdits (despeses)
35.000’00 €

TOTAL DESPESES        131.320’01 €

La supressió amb efectes del dia 1 de gener de 
2008, la prestació del servei municipal de reco-
llida de residus als establiments comercials i/o 
industrials del municipi.

Adherir-se al Projecte ACTUAL (Actes Unificades 
de l’Administració Local), consistent en un sistema 
de tractament, consulta i utilització dels contin-
guts informatius de la documentació essencial 
dels municipis (actes de Ple i de Junta de Govern 
Local) per mitjà d’Internet.
L’adhesió de l’Ajuntament de Vilablareix al servei 
d’assegurances de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques.

El Plec de condicions economicoadministratives  i 
expedient de contractació per procediment obert 
mitjançant concurs i en expedient de tramitació 
ordinària del servei de neteja de diverses depen-
dències municipals.

Nomenar com a vocals designats per l’Ajunta-
ment de Vilablareix, per formar part de la Junta 
Pericial del Cadastre del municipi, al Sr. Joaquim 
Jordà i Rosselló i al Sr. Narcís Molas i Simón. 

JUNtES dE goVERN LocaL
sessIÓ

del 17 de deseMbRe de 2007

S’acorda aprovar:
La relació de factures i despeses, que figu-
ren a l’expedient, i que sumen la quantitat de 
159.502’57 €

Acceptar l’ajuda econòmica en concepte de 
subvenció per al manteniment de l’activitat 
de la ludoteca Les Orenetes, per un import de 
17.407,00 €.

El pressupost i adjudicació dels treballs de topo-
grafia de l’illa d’equipaments de la Masia de Can 
Gruart, a l’enginyer tècnic en topografia Sr. Jordi 
Gironès i Danès, per import de 968,60 € (IVA 
inclòs).

Acceptar la subvenció concedida per l’adquisició 
de 10 nous compostadors per al municipi.

sessIÓ
del 7 de GeneR de 2008

S’acorda aprovar:
El pressupost i adjudicació de l’estudi geotècnic per a 
la rehabilitació de la Masia de Can Gruart, a l’entitat 
Geocam SL, per import de 2.436’00 € (IVA inclòs).
La contractació de l’entitat PRODAISA, per a la 
redacció del Pla Director d’Abastament d’aigua 
potable al municipi, per import de 9.396’00 € 
(IVA inclòs).

Resum dels plens i juntes de govern local
cELEbRatS EN ELS mESoS dE dESEmbRE dE 2007, gENER, fEbRER i maRç dE 2008
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Informació municipal

La contractació a temps complert de la Sra. Eva 
Agulló i Tauler d’administrativa de serveis tècnics 
municipals.

L’adjudicació per contracte menor del subminis-
trament d’un sistema de seguretat per al pave-
lló poliesportiu, a l’entitat Camós i Fills SL, per 
import de 5.148’18 € (IVA inclòs).

sessIÓ del 21 de GeneR

S’acorda aprovar:
La relació de factures i despeses, que figu-
ren a l’expedient, i que sumen la quantitat de 
72.211’80 €.

El pressupost i adjudicació de la realització dels 
plànols de la xarxa d’aigua potable pel Pla Direc-
tor d’Abastament d’aigua a l’entitat PRODAISA, 
per import de 3.149’40 €.

La sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua de 
la Generalitat de Catalunya per la inclusió de 
l’Ajuntament, en el programa de manteniment i 
conservació de lleres 2006-2010.

sessIÓ del 4 de febReR

S’acorda aprovar:
La liquidació de la taxa per la utilització privativa, 
aprofitament especial del domini públic munici-
pal a les entitats Gas Natural Servicios SDG, SA; 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL; Endesa 
Energia SAU, corresponent a l’exercici 2007, per 
un import total de 17.003’09 €.

L’actualització dels mòduls i índexs del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya, exercici 2008, següents:

El mòdul serà de 445 €
Coeficient d’actualització (Ca): 1’49
Factor d’actualització (Fa): 8’96
Coeficient d’actualització (Ka): 1’22
PR x 1’20 = PEM

El contracte amb La Troca Promocions Artístiques 
SL, per les representacions següents:

Espectacle: Mentida (obra de teatre)
Espectacle: King Kong el avión que pelicu-
long! (itinerant)

•
•
•
•
•

•
•

La contractació de la Sra. Gemma Bellsolà i Gruart, 
en qualitat d’educadora de la llar d’infants muni-
cipal “La Farigola”, a jornada completa. 

L’adjudicació per contracte menor del subminis-
trament i instal·lació de vidres i reixes per a l’er-
mita de Sant Roc, a l’entitat J. Arnan, per import 
de 3.456,01 €.

L’adjudicació per contracte menor del subminis-
trament de xarxa de protecció de fons de por-
teries de futbol de 10 metres lineals i 3 metres 
d’alçada, per import de 1.633’28 €, a l’entitat Dis-
seny TEA3SL.

sessIÓ del 18 de febReR

S’acorda aprovar:
La relació de factures i despeses, que figu-
ren a l’expedient, i que sumen la quantitat de 
274.659’10 €.

Sol·licitar al Servei de Cooperació Municipal de la 
Diputació de Girona, una subvenció per import 
de 18.000 € per a fer front a les despeses per la 
redacció del projecte bàsic dels equipaments cul-
turals del sector El Perelló i Can Pere Màrtir.

Les bases del concurs de cartells de la Festa Major 
2008.

sessIÓ del 3 de MARç

S’acorda aprovar:
Sol·licitar a l’Àrea de Cultura de la Diputació 
de Girona, una subvenció per cobrir part dels 
costos:

De les activitats culturals que s’organitzen al 
municipi al llarg d’aquest exercici econòmic. 
Per a equipaments culturals.

A l’Àrea de comunicació cultural, per cobrir part 
dels costos de producció del butlletí municipal:

La Torratxa, per import de 1560 €
Veujove, per import de 1560 €

Sol·licitar a  la Diputació de Girona, Coopera-
ció Municipal la signatura d’un conveni econò-
mic per a subvencionar part de les despeses del 

•

•

•
•

Resum dels plens i juntes de govern local
cELEbRatS EN ELS mESoS dE dESEmbRE dE 2007, gENER, fEbRER i maRç dE 2008
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Informació municipal

projecte “Millora de les infraestructures del casc 
urbà, 1a fase” per import de 128.605’94. €, que 
significa aproximadament el 30% del cost de 
l’obra projectada, que es preveu per un import 
de 428.686’49 €.

sessIÓ del 17 de MARç

S’acorda aprovar:
La relació de factures i despeses, que figuren a 
l’expedient.

curset de natació
Els interessats a realitzar el curset de natació d’aquest estiu 2008, poden comunicar-ho a l’Ajuntament i 
fer-ne la preinscripció abans del 20 de juny (el curset es farà si hi ha un mínim de 6 inscripcions).

dies: 30 de juny al 31 de juliol
Preu: (encara per predeterminar)

Socorristes per a la piscina municipal
Els interessats per fer de socorrista a la piscina municipal del 14 de juny al setembre (encara es desconeix 
fins quin dia), poden fer arribar el seu currículum a l’Ajuntament, abans del 8 de maig.

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

activitats de nadal

Una de les activitats amb la qual més varen participar els veïns de 
Vilablareix va ser l’exposició de centres florals. S’hi van poder veure tre-
balls molt elaborats i, a partir d’aquí, van sorgir idees per poder decorar 
la llar en aquests dies tan especials de Nadal.

Resum dels plens i juntes de govern local
cELEbRatS EN ELS mESoS dE dESEmbRE dE 2007, gENER, fEbRER i maRç dE 2008

Durant aquestes sessions a part d’aprovar llicències urbanístiques i d’activitats, també 
s’ha aprovat la devolució del dipòsit efectuat per la inscripció en el Registre municipal 

de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial.
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Informació municipal

Les tradicions nadalenques són importants a seguir i 
més quan es tracta de portar-les a terme en un muni-
cipi com Vilablareix, en el qual es pot comptar amb 
una coral que sap interpretar a la perfecció cadas-
cuna de les nadales i cançons típiques d’aquestes 
festes. Per això a l’acte hi van assistir prop d’un cen-
tenar de persones.

Una de les nits més especials del Nadal és quan Ses Majestats els 
Reis d’Orient visiten les llars mentre els més petits dormen. Per 
això, un any més, la cavalcada va ser observada per tot el poble al 
complet. Així mateix, l’alcalde els va donar una grata benvinguda 
al consistori per tal que Ses Majestats els Reis d’Orient poguessin 
saludar els petits que els estaven esperant ansiosos. 

Els torrons són una de les especialitats que durant 
les festes de Nadal omplen les taules en què es reu-
neix tota la família. És per aquest motiu que es va fer 
la demostració de com es poden elaborar de manera 
artesanal. En aquesta activitat hi van participar prop 
d’una trentena de veïns.

activitats de nadal

No tots els pobles poden gaudir d’uns espais privile-
giats i d’un grup de gent capaç de recrear un pesse-
bre. A Vilablareix, un any més, un públic nombrós 
va ser protagonista d’un pessebre vivent explicat i 
representat a la perfecció. 

És molt important que els alumnes de l’escola tin-
guin protagonisme en les activitats nadalenques que 
es porten a terme al municipi. És per aquest motiu 
que l’alcalde –en un acte molt emotiu i pensat per als 
petits de l’escola– va entregar uns obsequis als gua-
nyadors del concurs de nadales i en el qual hi havien 
participat a través de l’escola.
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F.C. Vilablareix
Tal com es va publicar en l’últim número de la Torratxa 
–el desembre passat– el F.C. Vilablareix ja compta amb el 
primer equip de futbol format pels més petits del poble, 
consolidat de tal manera que ja són quinze els jugadors 
que tenim amb la nova incorporació d’en Joel Casas. 

Els nostres petits “cracks” ja no només aconsegueixen 
empats en els partits que disputen, sinó que fins i tot 
han arribat a guanyar en algunes ocasions. Tant és així, 
que en alguns camps de futbol on anem a disputar par-
tits de futbol, ja saben qui són els del F.C. Vilablareix. 
Així mateix, cada vegada que hem jugat al nostre camp 
d’esports ens ha acompanyat un públic nombrós que ve 
a veure com els més petits del F.C. Vilablareix participen 
activament amb cadascun dels encontres. És per aquest 
motiu que volem aprofitar per donar les gràcies a tots 
els que ens vénen a animar. 

Ens agradaria moltíssim per a la temporada 2008-2009 
poder-nos presentar al Consell Esportiu del Gironès 
amb dos equips de petits “cracks”, per tant, encorat-
gem a tots i totes, nenes i nens de Vilablareix nascuts 
els anys 2001, 2002 i 2003 a què us animeu a venir amb 
nosaltres per tal d’aprendre, conviure, passar-ho bé i 
jugar amb nosaltres.

D’altra banda volem agrair al nostre Ajuntament l’inte-
rès que han mostrat per aquesta activitat i el suport que 
hem rebut en tot moment. Gràcies de debò de part de 
tots els qui formem el F.C. Vilablareix.

Si necessiteu més informació o algú s’hi vol apuntar, 
ho podeu fer trucant als telèfons 646560395 (Xevi) o 
600281681 (Carles).

Una de les imatges d’un encontre que varen 
disputar amb els petits de l’entitat.

Resultats Temporada 2007/2008

1a fAse
CE BESCANÓ    FC VILABLAREIX      5-1
UE COMACROS   FC VILABLAREIX      3-3
AE CORNELLÀ    FC VILABLAREIX      3-3
CE BESCANÓ    FC VILABLAREIX      4-2
UE COMACROS   FC VILABLAREIX      2-4
AE CORNELLÀ  FC VILABLAREIX      4-2

2a fAse
EF GIRONÈS    FC VILABLAREIX      4-2
FC VILABLAREIX   UE PORQUERES      4-2
CP BELL-LLOC    FC VILABLAREIX      3-3
FC VILABLAREIX   STA.EUGÈNIA       6-0
P.DOBLE SET    FC VILABLAREIX      1-5
FC VILABLAREIX  EF GIRONÈS       4-2

Últims resultats
29/03 UE PORQUERES FC VILABLAREIX       0-3
06/04 FC VILABLAREIX BELL-LLOC        4-2
12/04 STA. EUGÈNIA FC VILABLAREIX      2-4

MARXA POPULAR BTT
El proper diumenge 11 de maig es realitzarà la tercera edició 
de la Marxa Popular BTT que, des de fa tres anys, es realitza 
al municipi. D’aquesta manera, un any més, es convoca tots 
els interessats a participar en la marxa, al pavelló poliespor-
tiu municipal, perquè a partir de les vuit del matí es faran les 
inscripcions i es farà el lliurament dels dorsals. 

A partir de les nou del matí s’iniciarà la cursa amb opció 
a realitzar una volta curta, la qual consta de 20 km i amb 

un desnivell acumulat de 400 m o bé la volta llarga, de 
30 km, amb un desnivell acumulat de 950 m. 

S’anima a què, com en els dos darrers anys, aquesta marxa 
sigui tot un èxit tant per als federats, que hauran de pagar 
10 euros per participar, com per als no federats, que 
hauran de pagar 14 euros, amb l’assegurança inclosa. 

uPer a més informació: www.vilablareix.cat/btt
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CTT Vilablareix
La situació esportiva del C.T.T. Vilablareix continua millo-
rant dia a dia. Tres dels seus jugadors ja han format part 
de la Selecció Catalana de Tennis Taula i han participat en 
el seu primer torneig internacional. Igualment, altres dels 
seus components han fet una gran actuació en el Campi-
onat d’Espanya. Aquestes serien les dues millors notícies 
que us podem aportar per tal d’animar-vos un cop més 
a participar i formar part d’aquest esport del poble que 
poc a poc va donant els seus fruits.
Els jugadors del C.T. T. Vilablareix van tenir un paper molt 
destacat en el torneig internacional de Calella defensant 
els colors de la Selecció Catalana. L’Albert Romero acce-
dia al quadre final del torneig –juntament amb els altres 
23 millors jugadors classificats– i va aconseguir una posi-
ció immillorable davant els millors jugadors de la selecció 
de Madeira, de la comunitat Valenciana i d’Anglaterra. 
Cal destacar també que Daniel González, jugador porto-
riqueny del C.T.T. Vilablareix, també participava en el tor-
neig defensant els colors del seu país. En la prova d’equips 
van aconseguir la quarta posició per darrere de Catalunya 
(1a), Anglaterra (2a) i Baden-Wuttenberg (3a).
Bona actuació, igualment, dels jugadors Ferran Cano, 
Guillem Soy i Daniel Pariente en els campionats d’Es-
panya infantils que s’han celebrat recentment a Punta 
Umbría (Huelva). Els jugadors van participar en la moda-
litat d’equips, dobles i individuals.
Els jugadors del club tennis taula Vilablareix i el seu entre-
nador han valorat de forma positiva els resultats obtin-
guts en el campionat d’Espanya infantil. En la modalitat 
d’equips el Vilablareix estava enquadrat en el grup 7 de 
la primera fase amb l’equip Alamo de Madrid, el Lepe 

i el Vincios de Galícia. El Vilablareix  va finalitzar en la 
segona posició d’aquest grup, però no va poder accedir 
a la segona fase del torneig, ja que l’únic que passava era 
el primer. En cas que s’hagués superat al conjunt gallec 
s’hauria aconseguit la primera posició i la veritat és que 
vist el nivell dels jugadors del club es podria haver gua-
nyat, i de fet els marcadors van ser molt ajustats. Única-
ment el primer de cada grup accedeix a les semifinals.
En la modalitat d’individuals els tres jugadors van mos-
trar una bona imatge. Cal dir que únicament els 32 pri-
mers del rànquing accedeixen a la fase final del quadre 
directament i la resta de jugadors han de jugar les prè-
vies. Tant en Ferran Cano com en Guillem Soy van arribar 
a les finals de les seves prèvies. 
En la modalitat de dobles és on van arribar els millors 
resultats. En Ferran i en Guillem van haver de disputar 
prèvies i sense gaires complicacions van arribar a la final 
de la prèvia on els va tocar una parella molt dura. Van 
acabar guanyant i accedint als 16ens de final. 
En definitiva, el balanç ha estat positiu, però un cop 
finalitzat el campionat es pot arribar a la conclusió que 
els resultats podien haver sigut molt més bons si tots els 
partits haguessin estat com els de la darrera jornada.
Us convidem a visitar la pàgina web del club, a estar 
informats de tots els resultats esportius que per al poble 
aconsegueix la secció i a animar-vos per tal de participar 
en la pràctica d’aquest esport. 
Per a més informació:        
www.cttvi lablareix.cat

Una cordial salutació a tots.

Una de les imatges del campionat d’Es-
panya on hi van participar dos dels 
jugadors del CTT Vilablareix.

El Club compta amb un equip humà que 
forma un gran equip que els ajuda a 
obtenir bons resultats.
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CLUB BÀSQUET VILABLAREIX
FINAL DE TEMPORADA, CAMPUS D’ESTIU I LA TEMPORADA QUE VE

En aquestes fotografies s’hi pot veure l’ambient que es va respirar el passat 19 de març, amb els següents 
clubs: Vedruna Girona, Pompeu Fabra, Escolàpies de Figueres, Sant Gregori, Sant Feliu, Anglès, Torroella, 
Dr. Masmitjà i, lògicament, el C.B. Vilablareix, que es va classificar en una meritòria 3a posició.

Quan arriba el mes d’abril, el Club Bàsquet Vilablareix 
(C.B. Vilablareix) es planteja tres grans objectius: el final 
de temporada, la preparació per a la temporada següent 
i el Campus d’Estiu.

En primer lloc, la temporada 2007-08 ens està donant 
moltes alegries, amb equips que estan naixent i amb 
equips que estan aconseguint resultats francament molt 
gratificants. Així, per fi hem aconseguit tenir el primer 
equip de nenes, un grup que va començar amb vuit 
nenes i que ha acabat amb dotze. També volem desta-
car la gran temporada del sènior masculí de 2a Cata-
lana, que després d’un inici dubitatiu està lluitant per la 
quarta posició de la lliga.

Però sobretot vull destacar els resultats del mini masculí 
i del cadet masculí. Tots dos equips –formats principal-
ment per nois del poble i que han après a jugar a bàs-
quet al C.B.Vilablareix– han completat una primera fase 
brillant, quedant primers dels seus respectius grups i 
disputant actualment la fase per quedar primers del seu 
nivell. El nostre club no prioritza els resultats esportius, 
prioritzem els bons hàbits, però sempre és gratificant 
que la competició acabi reconeixent el treball fet els 
darrers mesos. I a vegades els darrers anys. Aquestes 
darreres dates també hem organitzat l’Interbàsquet, un 
torneig mini que ha reunit 9 equips de la província de 
Girona i 100 jugadors, amb la intenció de tenir conti-
nuïtat. 

El futur del club és parlar de la propera temporada la 
qual s’ha de compaginar amb el Campus d’estiu, el qual 
esdevé el nexe entre la temporada 2007-08 i la 2008-
09. Enguany organitzem el V Campus d’Estiu i complir 
aquesta efemèride  encara que siguin només 5 anys, és 
molt important per a un club jove com el nostre. Durant 
les quatre primeres edicions hem anat elaborant el pro-
ducte, millorant la qualitat del Campus, i aquest estiu 
de 2008 volem correspondre a la confiança que més de 
50 nois i noies van dipositar en nosaltres l’estiu passat. 
Serà un projecte per una banda continuista, però per 
l’altra també volem introduir novetats importants que 
anirem precisant en les properes setmanes.

Per tot això organitzem el V Campus de Bàsquet del 
C.B. Vilablareix, dirigit a nens i nenes, nois i noies de 
5 anys en endavant. El Campus se celebrarà al pavelló 
municipal de 9 a 13 hores, i cada dia s’anirà a la piscina 
del poble. Es faran diferents grups i activitats en funció 
de les edats i els nivells dels nois i noies i hi haurà obse-
quis per a tots els inscrits. Les dates del Campus seran 
l’última setmana de juny i tot el juliol. Per a informació 
i inscripcions a partir de ben aviat podeu passar per 
l’Ajuntament de Vilablareix, pel pavelló municipal o bé 
trucar als telèfons 670 991 903 (Albert Martínez) o al 
670 991 872 (Dani Bartomeu). Us hi esperem a tots!

dAni bArtomEu
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ReunIÓ InfORMATIVA.
Tindrà lloc el dimarts, 21 d’abril, a 2/4 9 del vespre, 
a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.

PReInsCRIPCIÓ.
El període per realitzar les preinscripcions és del 
22 d’abril al 9 de maig, a l’Ajuntament, i els hora-
ris són de dilluns a divendres de 9 a 2 de la tarda 
i els dimarts de 4 a 8 de la tarda.

Així mateix, s’haurà de pagar el 25% de l’opció 
escollida i en el cas de donar-se de baixa,  no 
s’abonarà llevat que hi hagi causa justificada. 
A partir d’aquesta data només s’admetran pre-
inscripcions –en una llista d’espera per rigorós 
ordre– per a possibles baixes.

InsCRIPCIÓ.
Abans del 13 de juny i s’haurà de pagar el 75% 
restant. 

En el moment de fer la inscripció, s’haurà de 
portar:

Full d’inscripció, amb l’autorització de participa-
ció al Casal, signada per la persona que tingui la 
pàtria potestat.
Fitxa mèdica, convenientment signada per la per-
sona que tingui la pàtria potestat,.
Fotocòpia de la tarja d’identificació sanitària o 
altre document acreditatiu del dret a la presta-
ció a la sanitat pública o de l’assegurança mèdica 
privada.
Fotocòpia del carnet de vacunes.

duRAdA.
25 de juny a l’1 d’agost: de dilluns a divendres. 
De tota manera, el 25 de juliol, no hi haurà casal 
perquè coincideix amb la festa local del poble.

caSaL EStiU 2008
edATs, hORARIs I seus:

Nens i  nenes de 3 a 12 anys (d’EI i de 1r a 6è d’EP): 
de 9 del matí a 1 de la tarda i d’1 a 3 de la tarda 
es dinarà. 

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

El matí al CEIP “El Madrenc”
A la tarda al Pavelló poliesportiu.
Piscina Municipal d’11del matí a 12 del migdia o 
de 12 del migdia a 1 de la tarda migdia i de  5 a 
6 de la tarda.

PReus:
Matí ...............................     135,00 €    
Matí + dinar ...................     295,00 €    
Matí + dinar + tarda .......     350,00 €    
Matí + tarda ...................     218,00 €    
Tarda ..............................      96,00 € 

Per setmana (5 dies)
Matí .................................        34,00 €    
Matí + dinar ....................        71,00 €    
Matí + dinar + tarda ........        89,00 €     
Matí + tarda ....................        56,00 €    
Tarda ...............................       30,00 €  
Excursió...........................         25,00 €   

Només dinar: 7’00 € - (inclou vigilància d’1 a 3 de 
la tarda)
El dia que els nens/es facin la sortida hauran 
d’emportar-se el dinar. 

desCOMPTe PeR A les fAMílIes nOMbROses:

Un fill/a inscrit al Casal 10% 
Dos fills inscrits al Casal 15%
Tres fills inscrits al Casal 20%
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el nAdAl
Ja ha arribat el Nadal a la llar d’infants La fari-
gola. Amb una barreja d’il·lusió i nerviosisme, les 
educadores, els nens i les nenes de l’escola tenim 
molta feina a fer: el Tió, el calendari d’advent, i 
l’arribada dels tres Reis Mags. Perquè tingueu una 
petita idea de com es viuen aquests dies tan espe-
cials a la llar d’infants, us n’hem fet petit resum. 

el TIÓ 
En aquesta escola ens hem portat força bé 
durant tot l’any, per la qual cosa ens han arribat 
de la muntanya dos “tions”. El Tió gran, que es 
troba situat a l’entrada del pati de la llar –per 
així poder veure si els nens i les nenes es porten 
bé amb els pares–,  i un tió molt petit que es 
troba al passadís. 
Cada dia, perquè els “tions” estiguin ben cuidats 
i contents, cap a les onze del matí els portem 
menjar i aigua: un dia al tió gran i un altre dia al 
tió petit. Ens asseiem al voltant seu i cantem ben 
fort: “Tió, tió, caga torró, d’aquell tan bo...” per 
tal de despertar-lo. Mentrestant, dos encarre-
gats van a la cuina amb una educadora a buscar 
mandarines, pomes, plàtans, galetes i un got 
d’aigua o suc. Li ho deixem allà ben preparat, 
el tornem a tapar perquè s’ho mengi tranquil-
lament i a dormir perquè descansi molt per al 
dia tan assenyalat. 
Quins nervis! Per fi ha arribat el dia tan especial 
de cagar el tió! A quarts de deu del matí sortim 
tots de l’aula amb gran il·lusió i ens reunim tots 
al passadís per seure al voltant seu. Comencem 
per grups: el primer de tots és el grup de P0, el 
anomenats “la marieta Berta”. Com que són una 
mica petits, l’educadora agafa un pal i comença 
a picar i cantar la seva cançó amb l’ajut dels 
altres grups. I a que no sabeu què surt de sota 
la manta que porta el tió? Doncs, un regal per 
a cada nen, una bosseta plena de llaminadures 
amb xocolata i polvorons. A tots els nens se’ls 
fa la boca aigua. Tot seguit, repetim amb els 
de P1, els del “cargol Oriol” i el “ratolí Paulí”, 
i finalment, els grans de P2, “els espantaocells”. 
Tots acabem ben esverats, molt contents, sense 
acabar d’entendre del tot aquesta experiència 
màgica que acabem de viure. La veritat és que 
ha estat un dia  molt intens.

Llar d’infants La farigola
el CAlendARI d’AdVenT 

Aquest Nadal, les educadores hem preparat dos 
calendaris que hem penjat al passadís. Un d’ells 
és un gran Pare Noel, en el qual hi ha unes peti-
tes finestretes que representen tots els dies del 
mes i un altre més petit amb dibuixos caracterís-
tics de l’època nadalenca. Durant tot el mes, cada 
dia abans d’anar a dormir, sortim tots a obrir una 
finestra del Pare Noel, i una pàgina de l’altre. Del 
primer sempre en surt una petita sorpresa: un 
camell, un arbre de Nadal, una estrella, etc. De 
l’altre, hem de realitzar diferents activitats segons 
el dia, com per exemple, fer un gran mural on hi 
pintem un arbre de Nadal de diferents colors amb 
les nostres mans estampades, o fer una postal per 
als pares per tal de felicitar-los en aquestes festes. 
La veritat és que aquests dos calendaris ens agraden 
molt perquè cada dia fem alguna cosa nova relacio-
nada amb aquestes dates, i això ens permet motivar-
nos, conèixer més les festes i viure-les amb gran il·lusió.

els TRes ReIs MAGs 
Cada any, les educadores de la llar pengem al pas-
sadís els dibuixos del tres Reis Mags, i amb els nens 
els anem a veure cada dia per cantar la tan popu-
lar cançó: “Visca els tres Reis, de l’Orient...” i així 
familiaritzar-nos amb ells i conèixer els seus noms. 
Els dies previs a la seva arribada, també fem un 
fanalet per poder portar amb els pares el dia de 
la cavalcada. El d’aquest any consisteix a agafar el 
cul d’una ampolla d’aigua de mig litre i enganxar 
trossets de paper de tots colors al seu voltant. 
Quan tornem a l’escola després dels dies de festa 
de Nadal, i després d’haver tingut els regals de 
Reis a casa nostra, tenim el costum d’anar tots al 
menjador i, si ens hem portat bé, ens hi deixen 
alguna sorpresa... Ens reunim tots, ens assentem 
en rotllana i... Oh!!! Trobem un munt de regals 
apilats per cada aula: cotxets, camions pel pati, 
pilotes, cuines,...
Tot això és el que vivim a la nostra llar d’infants 
durant l’època de Nadal, una intensa barreja 
d’emocions inexplicables que només amb els 
nostres nens i nenes es pot viure. Esperem que 
us hagi agradat aquest petit resum d’una petita 
part de la nostra vida a la llar. 

Fins al Nadal que ve!
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La mobilitat a l’escola
Un any més l’escola ha treballat un tema que afecta al nostre entorn i la preocupació pel medi ambient. 
Aquest curs, i tenint en compte que era un dels temes que es veien com a punt feble de l’agenda local 
21, hem treballat la mobilitat.

Una de les tantes activitats que es van dur a terme al llarg de “La setmana de  la Mobilitat” ha estat una 
enquesta que van fer els alumnes de Cicle Mitjà (3r i 4t de primària) i els de Cicle Superior (5è i 6è de 
primària), amb l’ajuda dels seus pares.

Els alumnes han fet el buidatge de les preguntes que ens semblen més interessants.
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Visita a l’ajuntament

Els alumnes de tercer de primària de l’escola 
estan estudiant el municipi, l’Ajuntament i els 
seus serveis. I des del centre escolar varen pensar 
que res millor per entendre-ho bé que anar a visi-
tar l’Ajuntament.
D’aquesta manera el regidor d’educació, Manel 

Pallàs, de bon matí va esperar els alumnes a la 
sala de plens per explicar-los alguns detalls sobre 
el funcionament, l’organització i les funcions del 
Consistori.
Per arrodonir la visita es varen poder fer una 
fotografia amb l’alcalde en el seu despatx.

ludotEcA lES orEnEtES. mònicA GArciA i SòniA JorquErA.   

Ludoteca les orenetes
les activitats que hem portat a ter-
me a la ludoteca han estat molt va-
riades, entre les quals cal destacar:

nAdAl  
La ludoteca s’ha convertit en ludocasal amb 
tallers, jocs, concurs de dibuixos, entre d’altres. 
Cal fer una especial atenció a Ses Majestat els Reis 
d’Orient que, com cada any, han pensat en els 
nens i nenes de la ludoteca i ens van deixar una 
pila de joguines per poder compartir entre tots.

CARnesTOlTes
Amb una vareta, un barret i una capa de mag, els 
més grans de la ludoteca ens van delectar amb 
una sèrie de trucs de màgia que ens van deixar 
amb la boca ben oberta.

seTMAnA sAnTA
Enguany, coincidint amb el dia del pare, vàrem 
fer com a taller una casa per posar-hi les claus de 
les portes. Ah! sense oblidar-nos del joc de pistes 
per al poble aprofitant que no plovia i la sessió 
de conte que ens va oferir l’Ester de la sala de 
lectura/telecentre.

El carnestoltes va servir perquè tots els nens i 
nenes gaudissin d’un dia diferent i molt màgic.

Tots els alumnes es van mostrar molt atents 
durant la lectura del conte.
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Escola cEiP madreny
Un any més els alumnes de l’escola CEIP 
Madreny han volgut col·laborar amb la revista 
La Torratxa a través d’unes fotografies en les 
quals es poden veure cadascun dels alumnes 
que formen part de cada curs escolar.
D’aquesta manera volen donar les gràcies a l’Ajun-
tament de Vilablareix per deixar-los formar part 
d’aquesta revista així com per agrair les activitats 
que es fan al municipi pensades per l’alumnat.

3er d'infantil

4rt d'infantil 5è d'infantil

1er de Primaria 2on de Primaria

3er de Primaria 4rt de Primaria

5e de Primaria 6e de Primaria
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saluT

Què cal saber de la vacuna del virus 
del papil·loma humà

QuÈ és el CànCeR de COll 
d’ÚTeR? es POT PReVenIR?

A Europa, el càncer de coll d’úter és la segona 
causa de mortalitat per càncer a les dones entre 
15 i 44 anys, després del càncer de mama. A dife-
rència d’altres càncers, el de coll d’úter no és 
hereditari. Està causat pel virus del papil·loma 
humà (VPH), que es transmet a través de las rela-
cions sexuals.
El 75% de les dones pateixen una infecció pel 
VPH en algun moment de la seva vida, general-
ment poc després de l’inici de la seva activitat 
sexual. Qualsevol dona sexualment activa té risc 
d’infecció per VPH.
El risc d’infecció és major en les persones que ini-
cien les seves relacions sexuals molt joves, tenen 
diverses parelles sexuals al llarg de la seva vida 
i en les que, encara que són monògames, tenen 
relacions sexuals amb algú que ha tingut  diverses 
parelles.

QuÈ I On és el COll d’ÚTeR?  
El coll d’úter és l’extrem inferior de l’úter que con-
necta el cos de l’úter amb la vagina. És una zona 
molt fràgil, que va experimentant canvis en deter-
minats moments de la vida d’una dona (pubertat, 
part, menopausa). És en aquesta zona on es poden 
originar els càncers de coll d’úter.

QuInA és lA CAusA del 
CànCeR de COll d’ÚTeR?

Sempre és el virus anomenat VPH. Aquests virus 
poden convertir les cèl·lules normals del coll 
d’úter en cèl·lules anòmales que en un període 
de temps, que pot durar anys i fins i tot dècades, 
si no es detecten, poden transformar-se en cèl-
lules canceroses.

A QuI POT AfeCTAR AQuesT 
CànCeR?

Tota dona que s’infecti amb el VPH està en 
perill de desenvolupar aquest càncer. És 
important recordar que, encara que el 40% 
de les dones diagnosticades de càncer de coll 
d’úter tenen entre 35 i 54 anys, la majoria  s’han 
infectat durant la joventut o l’adolescència. Es 
recomana fer-se una primera revisió ginecològica 
en aquesta edat.

COM es TRAnsMeT el VPh?
Es transmet molt fàcilment d’una persona a l’altra 
per contacte genital, generalment per contacte 
directe en tenir relacions sexuals per via vaginal, 
anal u oral amb una persona que tingui la infecció.

QuÈ eM POT PAssAR sI TInC el 
VIRus del VPh? 

L’àrea infectada pot semblar totalment normal 
(infecció latent o inactiva). En aquest cas, pots trans-
metre la infecció a la/les teves parelles sexuals. 
En alguns casos, el teu cos pot combatre la infecció 
i desapareix el VPH.
En altres casos, apareixen protuberàncies visibles, 
anomenades berrugues genitals. 
D’altres vegades, el virus causa canvis en les cèl-
lules del coll uterí. Aquests canvis poden detectar-
se amb la prova de Papanicolau, que es realitza 
sistemàticament en les revisions ginecològiques.                                                                            
Si no fem aquestes revisions, podríem desenvolu-
par càncer de coll d’úter.

QuÈ és lA VACunA del VPh?
És una vacuna constituïda per partícules no infec-
cioses similars als VPH. Es coneixen més de 40 
genotipus de VPH que infecten les mucoses anal i/
o genital i es transmeten per via sexual. La majoria 
d’aquests genotips estan associats amb el càncer 
de coll d’úter. En l’actualitat, hi ha dues vacunes 
disponibles: Cervarix® que conté VPH dels tipus 
16 i 18 (bivalent) i  Gardasil ® que conté VPH dels 
tipus 16, 18, 6 i 11 (tetravalent). Als VPH 16 i 18 
s’atribueixen més del 70% de casos de càncer de 
coll uterí i un percentatge menor d’altres càncers 
com els de vulva, penis o anus, els VPH 6 i 11 són 
els causants de més del 90% de condilomes acumi-
nats (berrugues genitals). 

IndICACIOns 
La vacunació està indicada per a la prevenció de la 
infecció pels VPH dels tipus continguts a les vacu-
nes. La vacuna està indicada principalment en les 
noies que encara no han iniciat l’activitat sexual, 
ja que si ja s’ha produït la infecció per un tipus 
de VPH la vacunació no protegeix de la malaltia. 
L’eficàcia de les vacunes està demostrada en dones 
entre 10 i 26 anys, tot i que també es pot adminis-
trar a dones majors prèvia valoració individual del 

lES infErmErES dE l’Equip d’AtEnció primàriA dE VilAblArEix cArmEn JiménEz  mAnuElA núñEz
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cas. El “Consejo Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud” ha aprovat la inclusió abans de l’any 
2010 de la vacuna en el calendari de vacunacions 
sistemàtiques a totes les noies en l’edat compresa 
entre els 11 i els 14 anys. A Catalunya està previst 
incloure la vacunació en el calendari sistemàtic, 
però s’està pendent de decidir quan. 

En principi, el finançament de la vacuna es restrin-

girà a la seva utilització en el calendari de vacuna-
cions. Atès que les vacunes actuals no cobreixen 
tots els tipus de VPH, la vacunació no pot subs-
tituir les revisions ginecològiques en les persones 
vacunades. 

CONSULTEU EL VOSTRE EQUIP 
DE SALUT I DEMANEU-LI 

INFORMACIÓ

L’insomni
No hi ha cap norma que digui quantes hores ha 
de dormir una persona. Depèn de l’edat: de jove 
podria ser al voltant de 8 hores i les persones grans 
unes 6 hores. L’insomni és la dificultat per adormir-
se o per mantenir el son, sempre que pel matí un 
se senti cansat o tingui dificultat per dur a terme la 
seva activitat habitual. Hi ha persones que dormen 
poques hores, però que en aixecar-se al matí se 
senten bé. Aquestes no tenen insomni. L’insomni és 
molt freqüent perquè una tercera part dels adults 
en tenen i la meitat de les persones grans.
Hi ha casos que cal consultar als professionals sani-
taris: serien aquells que l’insomni va acompanyat 
de gran tristesa i desànim o angoixa important, 
els qui ronquin fent parades de la respiració (les 
apnees del son) i aquells que no puguin dormir 
per la necessitat imperiosa de moure les cames (les 
cames inquietes). També se sap que hi ha malalties 
cròniques que predisposen a l’insomni. En aquest 
cas el metge ho valorarà en aquest context.
Sovint voldríem una medicació per poder dormir, 
però hi ha l’inconvenient que les pastilles per dormir 
provoquen dependència si s’utilitzen continuada-
ment més d’uns 15 dies. Són fins i tot perilloses per 
a les persones grans perquè poden provocar caigu-
des si es lleven durant la nit. Per això la medicació 
d’aquest tipus només la utilitzem per a insomnis 
puntuals (exàmens, canvis de torn, viatges...). 
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comu-
nitària ha elaborat uns consells que podrien ajudar 
a millorar el son i el cansament de l’endemà. Els 
hem tingut en compte per fer-ne aquests:

duRAnT el dIA
És bo llevar-se i anar a dormir cada dia a la mateixa 
hora.
Passegem o fem un exercici saludable segons les 

possibilitats de temps i físiques de cada persona.
Evitem les migdiades.
Procurem disminuir l’estrès tenint una estona cada 
dia per pensar i ordenar les coses, establir relaci-
ons d’afecte en tots els àmbits. 

AbAns d’AnAR A dORMIR
Evitem el consum a la tarda i a la nit de tabac, cafè, 
begudes amb cola, xocolata, begudes amb alcohol i 
medicaments que puguin afectar la son.
Evitem al final del dia les activitats que ens produei-
xin tensió.
Evitem veure la televisió a la nit.
Sopem de forma lleugera dues hores abans d’anar 
a dormir i no anem a dormir amb gana.
Per afavorir la son es pot prendre un got de llet 
calenta, de til·la o de camamilla.
També pot anar bé fer activitats relaxants: escol-
tar música tranquil·la, fer meditació, fer relaxació, 
una dutxa calenta.

el dORMITORI
L’habitació ha d’estar a una temperatura agrada-
ble (uns 18º).
Evitem els sorolls i procurem estar a les fosques.
L’habitació s’ha d’utilitzar només per dormir i 
tenir relacions, no hauria de ser estudi, ni lloc de 
menjar, ni de llegir, ni de mirar la televisió.
No utilitzem el llit per pensar en els problemes i 
preocupacions.
No pensem si dormirem o no, i si no podem dormir 
no ens enfadem.
Anem a dormir quan tinguem son i si passat un 
quart d’hora no dormim és millor anar a una 
altra habitació a fer una cosa tranquil·la. Això ho 
podem repetir les vegades que calgui.

doctor Artur mArquèS
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curs sobre estalvi d’aigua
La sala d’actes del consistori de Vilablareix va ser 
testimoni, el passat 27 de març, de la primera 
sessió del curs sobre estalvi d’aigua. Aquest curs 
–que consta de tres sessions– s’emmarca dins la 
campanya d’estalvi d’aigua que l’Ajuntament de 
Vilablareix està portant a terme juntament amb 
el Consell Comarcal del Gironès. 

La primera xerrada va situar tots els presents a la 
trobada, en el marc de la disponibilitat i consum 
d’aigua a diferents escales geogràfiques per tal 
de prendre consciència de la situació d’aquest 
recurs al nostre país i en concret a Catalunya. 
Una de les conclusions que es van extreure de 

la xerrada, va servir per mencionar les diferents 
mesures d’estalvi que estan al nostre abast per 
tal de fer front a la situació d’escassetat d’aigua. 
Per una banda, es va parlar dels diferents canvis 
d’hàbits per reduir el consum d’aigua potable 
a l’habitatge (taula 1) i per l’altra, dels sistemes 
estalviadors d’aigua (taula 2). 

En la segona sessió, celebrada el passat dijous 3 
d’abril, es va parlar de la recuperació de l’aigua plu-
vial en els habitatges, de quins són els components 
bàsics per a una correcta instal·lació, del dimen-
sionament dels dipòsits d’emmagatzematge, de 
les possibles aplicacions de l’aigua pluvial en l’ús 

MesuRes PeR ReduIR el COnsuM d’AIGuA POTAble. CAnVI d’hàbITs

Dutxar-se en comptes de banyar-se: estalvi fins a 150 litres.
Tancar l’aixeta: estalvi fins a 12 litres/min.
Reparar aixetes: una gota cada 2 segons són 6000 litres/any.
Rentar la fruita i verdures en un bol i aprofitar: estalvi fins a 12 litres/min.
Descongelar els aliments a temperatura ambient, mai sota l’aixeta: estalvi de 12 litres/min.
Omplir rentaplats i rentadores: estalvi fins a 90 litres/rentada.
Si reguem al matí ben d’hora o al vespre, reduirem l’evaporació.
Plantar vegetació mediterrània.
Rentar el cotxe al túnel de rentat: estalvi fins a 350 litres/rentat.
No utilitzar el WC com a paperera, disposar d’una paperera al costat.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taula 1. Mesures per reduir el consum d’aigua potable. Canvi d’hàbits.

MesuRes PeR ReduIR el COnsuM d’AIGuA POTAble. MeCAnIsMes esTAlVIAdORs

- Col·locar recipients plens d’aigua a l’interior de cisternes antigues de WC.
- Limitar la descàrrega amb gomes elàstiques.
- Tancar un xic la clau de pas de subministrament a l’habitatge.
- Limitar la descàrrega completa amb un topall a la barnilla.
- Limitar la descàrrega completa amb un contrapès.
- Aixetes i capçals de dutxa: estalvi fins a un 60%
 Aixetes de monocomandament, termostàtiques, amb temporitzadors,
amb cèl·lula fotoelèctrica.
 Reductors de cabal, airejadors i paralitzadors.

- Doble descàrrega de WC: estalvi fins a un 60%.
 Interruptor de descàrrega: estalvi 15%.
 Doble polsador: estalvi 30%.
 Electrònics:estalvi del 60%.

- Electrodomèstics: estalvi fins a un 60%.

Taula 2. Mesures per reduir el consum d’aigua potable. Mecanismes estalviadors.

EVA AGulló
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domèstic i de l’estalvi que genera la substitució 
d’aigua potable amb aquesta nova font.
Durant la tercera sessió del curs, que tingué lloc 
el dijous 10 d’abril, es van explicar les diferèn-
cies entre les aigües grises i les aigües negres, les 
seves característiques, el tractament i les possibi-
litat d’aplicació en l’habitatge. 

Dins les actuacions de la campanya d’estalvi d’ai-
gua, el dijous 24 d’abril tindrà lloc una xerrada 
sobre jardineria ecològica i sostenible. Es farà 
incidència en l’estalvi d’aigua amb la utilització de 
regs eficients, plantes autòctones de baix consum 
hídric i de baix manteniment. També s’explicarà 
la problemàtica de les plantes invasores utilitza-
des en jardineria convencional.

Entre les altres actuacions realitzades dins aquesta 
campanya destaca la distribució d’uns kits econo-
mitzadors d’aigua. En aquest sentit, des del con-
sistori s’aconsella tots aquells veïns del municipi 

que encara no en tenen i vulguin tenir-ne a casa, 
que el passin a buscar a l’Ajuntament. 

RECORDEU que encara queda una activitat pen-
dent a la qual us animem a assistir-hi:

Dijous 24 d’abril, de 8 a 2/4 de 
10 del vespre, a la Sala d’Actes 
de l’Ajuntament (teatre): 
XERRADA SOBRE JARDINERIA 
ECOLÒGICA

El desenvolupament
sostenible (iii)

La Cimera de Kyoto va generar un clima d’en-
tusiasme i esperança pel futur. Va ser un temps 
d’optimisme i, en retrospectiva, d’innocència. 
Semblava que s’havia donat amb la clau. Molts 
anys després ens veiem envoltats per un clima 
diferent, de cinisme i, per a molts, de desespera-
ció, ja que el medi ambient continua deteriorant-
se a un ritme alarmant.

A l’informe titulat El tema del nostre temps, ela-
borat per la Comissió Brutland el 1987, es dóna 
a entendre que hi ha un tipus de desenvolupa-
ment amb el qual no es posa en perill la vida en 
el futur. “Desenvolupament sostenible” equival 
a seguir una pauta de conducta que al llarg de 
la història pugui ser mantinguda sense provocar 
col·lapses en la biosfera.

La comprensió d’aquest concepte ha de ser difícil, 
ja que s’han donat interpretacions autènticament 
aberrants; de moment, hi ha manifestacions en les 
quals la paraula desenvolupament és substituïda 
per creixement. Tanmateix, l’expressió creixement 
té implicacions exclusivament físiques, i no les con-
notacions tan extenses que té desenvolupament.

Quan es fa referència a creixement, s’orienta la idea 
cap a l’economia, es pensa en el PIB, en l’augment 
de producció que és incompatible, en la majoria de 
les ocasions, amb la conservació de recursos que 
requereix la sostenibilitat.

Desenvolupament implica característiques més 
diverses, que poden al·ludir a coneixements, rela-
cions... Una persona creix fins als 20 anys, però el 

AndréS l. pérEz VElASco

Una de les imatges de les xerrades que s’han 
portat a terme.



desenvolupament pot mantenir-lo al llarg de la 
seva vida.

En un ordre d’idees complementari es pot postu-
lar que substituir una activitat perniciosa per al 
medi per una altra de més benigna, situa auto-
màticament dins del desenvolupament sosteni-
ble. Així, alguns teòrics solen dir que l’ús del gas 
natural és una panacea, i amb això se salven pro-
blemes de sostenibilitat. No hi ha dubte que el 
gas natural ofereix més energia per unitat de CO2 
emès –el CO2 és el principal gas causant del canvi 
climàtic– i que les pluges àcides que provoca, a 
causa de la seva falta de sofre, són menors. Això 
no evita que provoqui un creixement acumulatiu 
en la concentració de CO2 en l’atmosfera, i que 
produeixi òxids de nitrogen que participen en les 
pluges àcides.

Hi ha tres condicions mínimes per parlar de desen-
volupament sostenible, l’incompliment de qualsevol 
en sacrifica inexorablement el resultat. Poden enun-
ciar-se de la següent manera:
El consum de matèries renovables no serà superior 
a la seva producció per part de la naturalesa. Es 
refereix aquest punt a recursos com aigua potable, 
aire, que en principi podrien suposar-se il·limitats, 
però que en nombroses ocasions han donat mostres 
d’haver arribat a un límit.

El consum de matèries no renovables es farà d’acord 
amb el descobriment i posada en ús d’altres que 

puguin substituir-les. Així, metalls que s’utilitzen a 
diari no tenen, ara com ara, substituts, la qual cosa 
no evita que acabin moltes vegades en abocadors.

L’emissió de materials de rebuig a la naturalesa no 
s’ha de produir a major velocitat a la qual es meta-
bolitzen. 

Aquí els exemples poden ser pràcticament infinits: 
gasos com el CO2 ja esmentat, productes químics, 
tant sòlids líquids i gasosos.

Oblidant qualsevol dels punts anteriors s’arriba a un 
sistema en el qual sens dubte es posarà el món, i tots 
els seus habitants, en un entrebanc que conduirà 
tard o d’hora al col•lapse de les condicions físiques, 
a l’inhabitabilitat.

Potser no es pugui passar d’avui a demà de les 
actuals condicions a les que es desitgin, per això el 
moviment ecologista pot donar suport de manera 
conjuntural a l’ús del gas natural, sabent que les 
seves reserves són limitades i que no pot pensar-se 
en el seu ús indefinit ni en què radicalment eviti els 
problemes.

És simplement millor que el carbó, i permetrà no 
castigar tant la naturalesa com altres fonts d’ener-
gia. Les que compleixen les condicions de sostenibi-
litat abans esmentades, són, en part, al laboratori, 
i podran disposar-se’n si es té voluntat política per 
aconseguir la seva posada a punt.¢
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Utilitzem la deixalleria
QuÈ és unA deIXAlleRIA?
És una instal·lació que permet fer una recollida 
selectiva d’aquelles fraccions de residus munici-
pals per a les quals no hi ha un sistema de reco-
llida domiciliària o uns contenidors específics al 
carrer. D’aquesta manera, els veïns poden classi-
ficar ells mateixos els diferents tipus de residus 
domèstics (tant els reciclables com els especials) 
que no han pogut minimitzar i dipositar-los selec-
tivament, és a dir, en contenidors separats. 

La deixalleria és, per tant, un lloc on el ciu-
tadà participa activament en la gestió de 
residus municipals i on pot rebre formació i 
informació sobre molts detalls d’aquesta gestió. 
 
El servei de deixalleries és gratuït per als usua-
ris particulars que aportin els residus en turismes 
particulars.

IMPORTànCIA de les deIXAlleRIes

J. mAnEl pAllàS, rEGidor dE SErVEiS
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El servei de deixalleria és important perquè 
permet:

Aprofitar els residus revaloritzables.
Disminuir la quantitat de residus que van a parar 
als abocadors.
Evitar l’abocament incontrolat de residus a l’en-
torn de les nostres ciutats i dels nostres pobles.
Separar els residus perillosos generats a les llars 
per donar-los la destinació final més adequada.
Informar i formar els ciutadans sobre la correcta 
gestió dels residus.

QuÈ es POT dIPOsITAR A lA deIXAlleRIA?
Residus perillosos: bombetes, fluorescents, 
esprais, bateries de cotxe, piles, coles, vernissos, 
pintures i dissolvents, neveres, olis minerals, radi-
ografies, tòners de la impressora i medicaments. 

Altres residus: aparells d’informàtica, CD’s, pneu-
màtics, ferralla, electrodomèstics, olis vegetals, 
vegetals i podes, mobles vells, runa i restes d’obres, 
tèxtil, paper i cartró, ampolles de cava, roba.

Què se n’obté?
Molts materials van a parar a instal·lacions on es 
reciclen i són transformats altra vegada en matèria 
primera.
Alguns productes (con els tòxics i els corrosius) reben 
un tractament específic per reduir la seva toxicitat.
D’allò que no es pot recuperar, se’n garanteix 
el destí final més adequat perquè faci el menor 
impacte possible sobre el medi ambient.

Alguns exemples concrets
La roba es pot reaprofitar, o bé fer-ne draps, o 
fins i tot paper.
La fusta que no té vernís pot servir per fer con-
glomerats.
Dels aparells d’electrònica se’n recuperen alguns 
components.
Del paper, se’n torna a fer paper i del vidre, més 
vidre.

Qui la pot utilitzar?
Els ciutadans particulars poden utilitzar tant la dei-
xalleria fixa com la mòbil. Els comerciants i petits 
industrials adscrits al servei municipal de Girona 
només podran utilitzar les deixalleries fixes amb 

•
•

•

•

•

•

•

•

•

limitacions de quantitats admeses i uns preus esta-
blerts que es poden consultar en aquest web.

Com s’utilitza? 
Per utilitzar la deixalleria cal tenir la targeta identi-
ficativa. Podeu sol·licitar-la a les instal·lacions de la 
deixalleria.

La deixalleria de Girona
es troba al Polígon industrial Mas Xirgu

Carrer Joan Torró i Cabratosa, 7 – 11
Zona de serveis de la carretera de Santa Coloma,

al costat del bombers
Telèfon: 972 244 400 

Horari:
De dilluns a dissabte,

de les 10 del matí a les 8 del vespre.
Diumenge, de 10 del matí a 2 de la tarda.

Els dies festius entre setmana
la deixalleria estarà tancada. 

si vas a la deixalleria podràs gaudir del 10% de 
bonificació en la taxa d’escombraries.

En el Ple celebrat el 10 de març, es va aprovar esta-
blir una bonificació del 10% en la quota del servei 
de recollida de deixalles, en els subjectes passius 
corresponents a “habitatge de caràcter familiar” 
que facin ús de la deixalleria municipal un mínim 
de sis vegades/any, prèvia acreditació amb la tar-
geta que es facilitarà a aquest efecte.

Per a l’exercici 2008, s’aplicarà la bonificació del 
10%, amb una acreditació mínima de 4 vegades en 
el període comprès d’abril a desembre de 2008.

La importància de saber utilitzar correctament la deixalleria és una assignatura pendent. Per aquest motiu, des 
del Consistori aportem un seguit de consells perquè es faci correctament.



el CATORze de febReR VA TenIR llOC unA AsseMbleA
eXTRAORdInàRIA de llAR de JubIlATs de VIlAblAReIX,
en lA QuAl es VA eleGIR unA nOVA JunTA dIReCTIVA.

La nova Junta està formada per: 

President:   Enric Guillaumes i Barbé
Vicepresident:  Josep Riuró i Poch
Tresorer:  Joaquim Peracaula i Batlle
secretari:  J. Manel Pallàs i Julià
Vocals:   Joaquim Andreu i Molas
   Pedro Calleja i Hernández
   Maria Mainegre i Vinyoles 
   Delfina Miguel i Arranz
   Marina Parés i Serradell
   Josep Poch i Vidal
   Lurdes Vendrell i Masferrer
   Mercè Vicente i Coll 

El socis van exposar diferents activitats a realitzar a part de les que ja s’estaven portant a terme.
En l’actualitat, les diferents activitats que es fan són:

Gimnàstica de manteniment:  Dimarts de 10 a 11 del matí, al pavelló poliesportiu
Ioga:     Divendres de 2/4 d’11 a 2/4 de 12, al pavelló poliesportiu.
Agulla i fil:    Dimecres a la tarda a la Llar de Jubilats
Cinema:    Primer dimecres de mes. Cinemes Oscar. Sessió de les 4 de la tarda.
Curs d’informàtica:   Dilluns i dimecres de 2/4 de 10 a les 12, segons nivell. Biblioteca.
Caminada:    Dijous, sortida a les 9 del matí de la Llar.
Petanca:    Dissabtes a les 11 del matí i dimecres a les 6 de la tarda.
    Pistes del carrer Marroc.
Berenar-ball, amb música-disc:  Últim dissabte de cada mes a la sala polivalent del pavelló.

Així mateix, està previst portar a terme altres activitats com: 

Una sardinada.  Dijous 1 de maig, a 2/4 de 2 
   lloc:  Sala polivalent del pavelló poliesportiu
   Menú:  Amanida i embotits
               Sardines
    Pa, vi , postres
   Preu:   Socis, 10 euros
    No socis: 15 euros.
   Inscripcions: Abans del 26 d’abril a la Llar de Jubilats.

Visitar l’Expo-Saragossa els dies 17, 18 i 19 de juny. El preu és de 375 euros. 

Llar de jubilats
de vilablareix

Els socis de la llar de jubilats també varen
visitar Sant Roc.

¢
 

R
ev

is
ta

 d
e 

V
ila

b
la

re
ix

   
 ¢
 

 A
ny

 IX
  •

  A
br

il 
 2

00
8 

   
¢

¢
 

R
evista d

e V
ilab

lareix    ¢
 

 Any IX  •  Abril 2008    ¢

��

¢
 

R
evista d

e V
ilab

lareix    ¢
 

 Any IX  •  Abril 2008    ¢
Llar de jubilatS
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Una vida relatada
des d’un mateix portal 
Quan un arriba a la maduresa sempre 
parla dels seus orígens, d’on va néi-
xer, recorda on jugava de petit i on va 
aprendre els primers passos. Aquest 
record pot tenir més validesa i ser més 
constant si va tenir lloc en les parets on 
encara ara es viu. Aquest és el cas d’en 
Josep Ribot, de casa l’estanyolet, on hi 
va néixer, hi va aprendre les primeres 
passes i paraules, hi va viure la guerra 
civil, hi ha compartit la vida amb la seva 
dona i ara hi comparteix les il·lusions i 
els sentiments de tota una família. I és 
que casa l’estanyolet està construïda 
des de 1.800 i des de llavors sempre 
ha estat regentada per membres de 
la família Ribot. I a partir d’aquí, són 
moltes les anècdotes de les quals se’n 
pot parlar, i no només de la família, 
sinó també del poble, perquè, tal com 
explica en Josep “jo encara recordo on 
eren les escoles i com hi anàvem amb 
tots els amics. els temps han canviat 
molt. Abans el carrer era com a casa, 
tots ens trobàvem allà. Ara és molt 
diferent, però és normal, és la societat 
en general que ha canviat”. 

I en Josep, de 81 anys, no només va anar a l’escola 
al municipi de Vilablareix, sinó que anys després 
va anar als “hermanos de Salt” i després de la 
guerra a la Salle de Girona. La guerra va tocar 
de ple la trajectòria estudiantil d’en Josep perquè 
quan tenia 10 anys van començar les patacades 
del 35. Tant és així que més que una crueltat o 
un anar i venir de ferits, per a en Josep i tots els 
seus amics –que per aquelles dates tenien d’en-
tre 10 i 11 anys– era com un “joc. Recordo que 
anàvem a la plaça i allà és on es concentraven 
tots els soldats. Fins i tot ens ho agafàvem com 
una aventura sense perill, perquè havíem anat a 
buscar vi per al meu pare i havíem de travessar 
per uns camins que sabíem perfectament que 

estaven ocupats per militars. A banda de tot això, 
no en tinc un record massa trist, sinó com un més 
que vam viure i nosaltres vam palpar com un anar 
i venir al poble”. 

Va arribar el 39 i tal com diu en Josep “cap a la 
Salle de Girona. Com que els meus estudis van 
quedar trencats per la guerra, els de casa van 
decidir enviar-me a Girona. Allà, un cop vaig 
acabar, vaig fer Comerç, que en aquelles èpoques 
era l’única opció”. Diuen que el destí està escrit 
i que passis per on passis acabaràs en un mateix 
final. Malgrat que aquesta sigui una frase a la 
qual molta gent s’aferra, en Josep assegura que 
“vaig decidir anar cap a casa a treballar, tenia una 
altra opció, i sempre em quedaré amb el dubte 
de si hagués estat més bé. La meva mare –que 
en aquells moments ja havia mort– tenia dos 
cosins, un era capellà i l’altre frare, precisament 
amb el qual em volien fer anar perquè aprengués 
aquella professió. Crec que no em vaig equivocar 
i és que en aquell moment jo volia estar a casa 
perquè com a casa, enlloc”, explica somrient. Tot 
i que ha tingut una vida plena en la qual –com 
més passen els minuts de l’entrevista més asse-
gura que sap que no es va equivocar amb la deci-
sió– en Josep ens deixa entreveure que sempre li 
quedarà aquell dubte. És molt conscient que la 
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vida que li ha tocat és la que tenia escrita, però 
“com tots, sempre ens queda aquell dubte, no?”, 
ens pregunta amb una rialla. 

Ja que va escollir l’opció de quedar-se a casa, li 
va tocar viure el servei militar, perquè en aque-
lla època era de parada obligada. Per a alguns 
–fins i tot veïns del seu municipi– asseguren que 
va ser un veritable infern, en Josep confirma que 
“encara hi tornaria. Vaig estar dos anys a Melilla 
i un any sense tastar l’aigua”, explica somrient. 
“Era cabo i havia de controlar l’entrada i sortida 
dels ferits que anaven del quarter a l’hospital. Jo 
era de la Quinta del 47 i hi havia un noi que era 
del 46 i em van agafar en el seu lloc a la can-
tina. A partir d’aquí pots dir perquè hi tornaria 
i perquè no vaig beure, durant un any, aigua”, 
exalta en Josep. 

Quan s’acabava el servei militar, per a la majoria 
dels joves s’acabava l’infern, però en el cas d’en 
Josep –el qual ens ha especificat el perquè que 
s’ho va passar tan bé– havia d’emprendre una 
nova vida que sabia que tenia continuïtat en la 
casa on havia nascut ell, els seus pares i els seus 
avis. La seva vida va ser la de pagès. “Aquí on 
estem ara, sembla que encara ho veig, hi teníem 
vaques, un sortidor d’aigua, les gallines al jardí, 
i així vivíem juntament amb el que ens aportava 
l’horta”, explica en Josep. Malgrat que havia de 
tornar a la realitat, ho va fer pensant en aquella 
noia que havia vist en un aplec de Sant Roc: l’En-
riqueta. “Després de la guerra recordo que vam 
anar a un ball i la vaig veure. Ella és de Salt i el 
primer ball i per sempre va ser el que vàrem fer a 

Girona, a la piscina del poble”, explica molt satis-
fet. D’aquell primer ball en va sortir un matrimoni 
i més tard dos fills, en Joan i en Xevi, els quals han 
augmentat la família amb tres néts: l’Anna, en 
Joan i la Mònica.

La trajectòria familiar sempre s’ha vist marcada 
per un treball dur, un treball de camp, de bes-
tiar, d’hores i hores treballant per tirar enda-
vant la família. “Recordo que en algun moment 
d’aquells anys ens vàrem plantejar l’opció de 
reduir les hores de feina, però després els dos nois 
volien estudiar i si volíem donar-los un futur ens 
vèiem obligats a treballar i ajudar-los econòmica-
ment”, explica en Josep. A més, la seva vida no 
només es reduïa al camp i al bestiar que tenien a 
casa, sinó que l’Enriqueta, dos dies a la setmana, 
agafava la bicicleta i anava a mercat a veure ver-
dura, o algun conill o gallina. Aquí apareixen els 
“burots”. Sempre diuen que parlar amb gent 
més adulta t’aporta coneixements nous. Aquesta 
és una de les sensacions que ens va aportar en 
Josep, en el transcurs de l’entrevista, juntament 
amb la seva dona, l’Enriqueta, perquè ens va 
explicar que havien de “pagar els burots. Quan 
arribaves a Girona hi havia com una petita caseta 
en la qual hi havia un guarda que et feia pagar 
com un peatge en funció del que portaves, tant 
d’entrada com de sortida de Girona. Era com uns 
impostos pel fet d’entrar a la ciutat. La quantitat 
no la recordo molt bé, però clar, sempre havies 
de pagar els burots”. Aquesta sensació és la que 
tenien molts, “crèiem que era bastant il·lògic que 
haguessis de pagar cada vegada. Per això nosal-
tres, quan anàvem de dos en dos, un intentava 
despistar al guarda i l’altre anava més ràpid amb 
la bicicleta. Però el curiós del cas era que més 
tard, com que ja ho sabien, n’hi havia un altre 
més enllà que s’ocupava de parar-nos perquè no 
ens escampéssim”, explica molt rialler en Josep.
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TOT ReCORdAnT...

Nadal 2007
Missa del Gall: Al punt de la mitja nit del dia 24, 
per allò de “Les dotze van tocant...” va començar la 
celebració de la solemne Missa del Gall. El temple, 
amarat de llum i de feligresos, fou un any més l’es-
cenari de la festiva litúrgia d’aquesta nit. Cants, 
encens i una activa participació dels assistents va 
embolcallar la missa amb aquell alè de misteri i, ni 
més ni menys, de proximitat que ens ofereix sempre 
l’eucaristia. Enguany vàrem viure el plaer de veu-
re’ns acompanyats d’un bon nombre de socis de 
l’entranyable GEiEG de Girona, que van tenir la gen-
tilesa d’escollir la nostra parròquia per celebrar amb 
nosaltres el sublim encant d’aquesta nit. L’acte havia 
anat precedit de la primera representació del Pesse-
bre Vivent, la qual va ser magnífica i encantadora 
com en anys anteriors. Potser més i tot. Després de 
la missa i a l’empara d’un generós fogueró, amb les 
flames enlairant-se dibuixant capricioses espirals, es 
va procedir a fer el familiar pica-pica a la plaça de 
l’església, abans de tornar cadascú a casa per conti-
nuar la vetllada una estona més o senzillament per 
descansar. L’endemà, misses com en horari de diu-
menge, però amb la solemnitat pròpia.

Sant Esteve: A les sis de la tarda tingué lloc a l’església 
parroquial el tradicional Concert que l’Ajuntament 
organitza i que forma part dels actes d’aquestes 
festes. Amb el temple ple de gent, el Cor Maragall, 
de Girona  –magistralment conduït per la Sra. Àngels 
Alabert com a directora– ens delectà a bastament. El 
repertori escollit va ser la delícia dels assistents:
 “L’esbarzer”, de Jordi Domingo.
 “La Masia del Bon Vi”, tradicional catalana, amb 
arranjament de Jesús Capdevila.
 “Baixant de la Font del gat”, tradicional catalana, 
amb arranjaments de Ramon Noguera.
 “Les fulles seques”, sardana d’E. Morera.
 “Joia en el món”, de Haendel.
 “L’Hivern”, de G. Lully.
 “Els Àngels de la Glòria”, popular francesa, amb 
arranjaments de M. Oltra.
 “Allà en un Pessebre”, nadala nord-americana, amb 
arranjaments de J. Spellman.
 “La Pastora Caterina”, popular catalana i arranja-
ments de Pérez-Moya.
 “Cançó de bressol”, de J. Brahams.
 “Santa Nit”, de F. Grüber.
 “El Noi de la mare”, popular catalana i arranja-
ments d’E. Cervera.

 “Ton pare no té nas”, popular mallorquina i arran-
jaments de B. Bibiloni. 

No cal dir que els intèrprets varen ser llargament 
aplaudits. Quan va acabar el concert, es va fer la 
segona representació del Pessebre Vivent. Aquesta 
vegada va ser molt concorregut perquè varen des-
filar davant dels quadres plàstics que representaven 
diverses escenes entorn del Naixement de Jesús. I, 
precisament, varen ser molt reeixides i d’una bellesa 
admirable. Segons es va calcular, varen arribar a ser-
hi presents fins a cinc-centes persones.
Ruta de la Pau: Igual que en anys anteriors les dues 
Parròquies de Salt  –Sant Cugat i Sant Jaume– varen 
organitzar conjuntament l’anomenada  “Ruta de la 
Pau”. Enguany es féu sota el lema “Mil anys a favor 
de la Pau” i, com en edicions anteriors, varen escollir 
la nostra església parroquial. Els participants –que 
varen ser prop d’un centenar i de diverses edats–, 
amb un fulletó-programa a les mans farcit de textos 
ben suggestius, van sortir de Salt cap a les set de la 
tarda i varen arribar a Vilablareix pel voltant de les 
vuit, cansats però feliços. A l’església i després d’una 
breu introducció de Mn. Enric Roura, rector de Sant 
Cugat, prengué la paraula Mn. Ignasi Forcano, rector 
de Sant Pau, de Girona, el qual amb el seu estil amè 
i profund, va exposar, tot amanint-ho amb exem-
ples, fets de vida i cants, les idees fonamentals que 
giren entorn del concepte de la Pau, sobre tot de 
la Pau cristiana, aquella que ens va portar el nostre 
Salvador. Com a cloenda i seguint l’exhortació de 
Mn. Enric, tothom va eixir del temple donant-se les 
mans i formant una cadena com a signe pràctic  –i 
profètic diria jo– del que ha de ser la Pau entre els 
homes i els pobles del món. Un cel serè i clivellat 
d’estels va acompanyar la trobada. Després, retorn 
a Sant Cugat per participar en la xocolatada que els 
organitzadors prepararen per als assistents.  
Any Nou 2008: No hi ha dubte que gran part del 
nostre costumari és hereu del llegat que ens dei-
xaren tant el poble jueu com el romà, entre altres. 
Sense anar més enllà, pensem, per exemple, en el 
fet de menjar dotze grans de raïm la darrera mitja 
nit de l’any, actualment al ritme de les campanades 
procedents d’algun lloc prèviament escollit. Segur 
que molts deuen pensar que es tracta d’un costum 
modern quan, en realitat, l’hem heretat del poble 
hebreu que, si bé al principi el considerava un gest 
d’hospitalitat –un gra de raïm per cada hora de 
permanència de l’hoste a la casa–, més endavant 
l’estengué a la celebració de les festes familiars com 
a expressió de bons auguris –per a ells el número 
dotze era signe de plenitud. Quelcom de semblant 
succeeix amb els noms dels mesos de l’any i en con-
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cret, pel que ara ens interessa, amb el nom de Gener. 
Com ens recorda la història, un dels primers déus 
que varen fornir el panteó de Roma l’anomenaren 
Janus. Aquest déu originàriament era considerat el 
déu “de tots els principis”. Per aquest motiu es va 
posar el seu nom al mes que comença l’any: Janua-
rius, en llatí, que equival al nostre Gener. Era tingut 
també pel protector i guardià del pas d’una cosa 
a una altra i per tant se li “consagraven” tots els 
passos, com ara les portes (d’aquí que en llatí porta 
sigui “ianua”). Com a cosa curiosa, el representaven 
amb dues cares (Janus bifrons): una somrient, plena 
de bonhomia i amabilitat i una altra de melangiosa 
i sorruda. Solien col·locar la seva imatge a l’entrada 
de la llar amb la cara “bonica” mirant endins, com 
demanant-li que els omplís de tota mena de béns 
i prosperitat, i amb la cara “lletja” mirant fora a fi 
que allunyés qualsevol desgràcia. Ara bé, els cristi-
ans també celebrem l’inici de l’any civil (recordem 
que l’any litúrgic o eclesiàstic comença el primer 
diumenge d’advent) amb molta joia, però des d’una 
perspectiva molt diferent: nosaltres no encetem el 
nou any sota l’esguard d’un déu que tant ens pot 
mirar amb cara bondadosa com amb cara enfu-
rismada, sinó acompanyats d’un Déu que només 
posseeix una sola cara, sempre amable i amiga; un 
meravellós company de viatge que ens acaba de 
néixer a Betlem, Jesús, i que té la seva transparència 
i un dolç llambreig  en el rostre encantador de la 
seva  mare Maria de Natzaret.   
Epifania o Reis: puntuals a la seva cita anual, ses 
Majestats, els Mags d’Orient, varen arribar a la 
nostra vila el vespre del dia 5 de gener, cap a les vuit 
del vespre. Varen fer la seva entrada triomfal –que 
no vol dir “triomfalista” – a la plaça de l’Ajuntament 
on els esperaven gran quantitat de mainada acom-
panyats dels seus pares. Els timbals i gralles encapça-
laven la comitiva. Es van poder veure els patges, les 
torxes enceses, els caramels llançats en totes direcci-
ons, carrosses curulles de regals ben empaquetats, 
les cançons i una expressió d’intensa il·lusió pintada 
en el rostre dels infants i, per què no dir-ho: en el 
dels no tan infants que tornàvem a reviure l’emo-
ció dels anys d’infantesa aparentment superada. De 
fet –i no ens avergonyim de reconèixer-ho–,  latent 
en alguna raconada del nostre cor i que de tant en 
tant ens “traeix” traient el nas pel rostre que no pot 
dissimular-la. El Sr. Alcalde va donar la benvinguda 

als il·lustres personatges amb belles paraules coro-
nades per un bonic poema. Després, i en nom dels 
seus companys, Sa Majestat Melcior –el Rei “blanc”– 
es va adreçar als assistents manifestant la joia que 
sentien de trobar-se entre nosaltres. Per acabar, es 
va fer el repartiment de petits obsequis als nens 
que passaven pel seu davant. Després va arribar el 
moment de tornar a casa, sopar i dormir tot espe-
rant la matinada “màgica”.
Aplec de Sant Roc:  Com cada segon diumenge de 
Quaresma –enguany la Quaresma ha vingut molt 
d’hora– va tenir lloc l’aplec de Sant Roc. Gairebé 
m’atreviria a dir que Sant Roc no seria el mateix 
sense aquesta anual i joiosa trobada. El dia es va 
llevar ennuvolat, però el sol de tant en tant treia el 
nas per alguna escletxa que deixaven els núvols. El 
resultat va ser un bon dia que va permetre el desit-
jat funcionament de les instal·lacions ubicades al 
davant de l’ermita on, a les 12 del migdia, vàrem 
celebrar la missa amb el recinte sagrat ple de fidels. 
Després, com sempre, tot l’aldarull festiu propi de la 
diada. I és que Sant Roc ens concedeixi llarga vida i 
salut per poder continuar pujant a visitar-lo sovint 
a la seva “casa”, en totes les circumstàncies que ens 
ho permetin.  
Mesures de seguretat: Tant a l’ermita de Sant Roc 
com a la plaça de l’església parroquial s’hi han 
hagut de practicar unes mesures de seguretat a fi 
de fer més difícils els actes vandàlics i les bretola-
des de certs “impresentables” que, no tenint res de 
profit a fer, es dediquen a capolar i destrossar allò 
que, evidentment, no és seu. A Sant Roc l’Ajunta-
ment ha instal·lat reixes protectores a les finestres 
de la façana i de l’absis, ja que per aquests indrets 
i després de trencar els vidres, els brètols saltaven a 
l’interior on practicaven tota mena de malures. A la 
plaça de l’església s’han protegit els arbres –tendres 
encara– tot encerclant-los amb grosses pedres a fi 
d’evitar que els cotxes no els destrossin.

funCIOns RelIGIOses Cele-
bRAdes PeR seTMAnA sAnTA: 
diumenge de Rams: Solemne benedicció de les 
palmes. 
dijous sant: Missa de la Cena del Senyor.
divendres sant: Acció Litúrgica de la Passió i 
Mort.
dissabte sant: Solemne Vetlla Pasqual, benedic-
ció del foc Nou, Ciri Pasqual, Fonts baptismals i 
Missa de Resurrecció.

Mn. Josep RaMíRez i CaRles



Actualitat

marató de tV3

El diumenge 16 de desembre es van organitzar una sèrie d’actes per col·laborar i fer una aportació eco-
nòmica a la Marató de TV3, sobre les malalties cardiovasculars.
Gràcies a la col·laboració de tota la ciutadania del municipi de Vilablareix, tant particulars com entitats, 
la recaptació es va tancar amb un total de 7.734.228 euros, dels quals 3.020,- € van ser aportats pel poble 
de Vilablareix.
D’entre les diferents activitats que es van organitzar destaca l’actuació del Mag Fèlix, una arrossada 
popular i una quina.

El Mag Fèlix també va fer participar gent del 
públic.

Imatges de les activitats que es van celebrar, 
dinar i quina, en les que hi van participar un 
bon nombre de persones
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actualitaT

L’hereuet i la pubilleta

L’Arnau i la Maria en una de les trobades a les quals han assistit.

Hola, som l’Arnau i la Maria, Hereuet i Pubilleta 
2007 de Vilablareix.

Us volem explicar una mica el que hem fet durant 
les sortides i el que significa ser representants del 
nostre poble: hem recorregut molts pobles d’ar-
reu de Catalunya, que nosaltres no coneixíem i 
això també vol dir que hem conegut nova gent i 
hem fet molts amics.

Ha estat molt divertit perquè les sortides, la majo-
ria de vegades, són els dies de la Festa major i per 
tant hi ha atraccions. Així, hem anat a muntar 
cavall, amb carrilet, ens hem banyat a piscines 
tots els del pubillatge junts... Ha estat un any 
molt diferent del que fem normalment i ens ho 
hem passat d’allò més bé.

Ens agradaria tornar a repetir malgrat que som 
conscients que no pot ser, perquè hi ha molts 

nens i nenes que molt segur també ho volen ser. 
Haurem d’esperar a ser grans i tornar-nos a pre-
sentar un altre cop tots dos, però llavors d’hereu i 
pubilla. Animem tots els nens i nenes a presentar-
se quan sigui el moment. També hem de dir que 
això comporta un esforç i una implicació perquè 
hi ha moltes sortides i és un compromís, i si et 
presentes s’ha de complir.

Hem tingut un Hereu (Xico) i una Pubilla (Eva) 
que ens han ajudat molt i ens han ensenyat com 
hem de representar el nostre poble.

De ben segur que si no haguéssim estat Hereuet 
i Pubilleta no els hauríem conegut tant. Els esti-
mem moltíssim. 

ArnAu VilAró, 10 AnyS

mAriA mArcó, 8 AnyS
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J. mAnEl pAllàS i Julià

L’acta del primer de gener de 1912, és la de la 
constitució de l’Ajuntament, de les eleccions 
municipals celebrades el novembre de 1911.

Reunidos en sesión especial los Sres. del Ayunta-
miento, permanentes, salientes, así como los Con-
cejales proclamados con sujeción al art. 29 de la 
Ley en las últimas elecciones de Noviembre, el Sr. 
Alcalde-Presidente manifestó que el objeto de 
la sesión consistía en la salida de los Concejales 
á quienes toca por haber cumplido el tiempo de 
su cargo y posesión de los elegidos. A estos reci-
bió el juramento que en forma han prestado de 
fidelidad, puntualidad y cumplimiento de las obli-
gaciones que el cargo les impone. Acto seguido 
entregaron los salientes D. Narciso Painch, D. Juan 
Bitlloch y D. Juan Simon, las insignias propias de 
su cargo. En cuya virtud quedando estos desliga-
dos, y posesionados los nuevos elegidos D. Narciso 
Painch, D. Juan Bitlloch y D. Manuel Vilá, dióse por 
terminado el acto que firman los Sres. Concejales 
permanentes, los salientes y los entrantes...

Seguidamente, constituido el Ayuntamiento bajo 
la presidencia del concejal de más edad se proce-
dió á la votación del cargo de Alcalde en la forma 
prevenida por el art. 54 de la vigente Ley muni-
cipal, quedando reelegido D. Salvador Gispert-
Sauch. Luego pasó a ocupar la presidencia dicho 
Sr. procediéndose en igual forma á la votación 
para los demás cargos; quedando definitivamente 
constituido el Ayuntamiento en esta forma:
D. Salvador Gispert-Sauch Burch,  Alcalde
D. Narciso Painch Matas, Teniente-Alcalde
D. Esteban Torres Reverter, Síndico
D. Juan Aymerich Aliu, Regidor 1º
D. Juan Bitlloch Vidal, Regidor 2º
D. Manuel Vilá Oliveras, Regidor 3º
Inmediatamente se acordó señalar los domingos 
y hora de las diez de la mañana para celebrar las 
sesiones.

L’objecte de la sessió celebrada el 7 de gener era:

...fijar el número de comisiones permanentes en 
que ha de dividirse el Ayuntamiento confiando á 
cada una de ellas parte de los ramos o negocios 

encomendados a la Corporación. Enterados de lo 
cual los Sres. Concejales eligieron y constituyeron 
las siguientes Comisiones:
Presupuestos etc.:  Salvador Gispert-Sauch
   Esteban Torres
Obras etc.:   Juan Aymerich
          Juan Bitlloch
Policía é instrucción:  Narciso Painch
   Manuel Vilá
Luego procedióse al nombramiento de Contador 
que recayó en D. Narciso Painch

L’acta del vint-i-un de gener de 1912, és semblant 
a la del vint-i-sis de març de 1911, que parla dels 
comptes de l’any anterior. Quant a les actes que 
es refereixen als pressupostos de l’any són exactes 
i amb les mateixes quantitats que l’any anterior.

A l’acta del quatre de febrer es va fer el sorteig de: 

Los Vocales Asociados de las dos secciones, el cual 
operado dio el siguiente resultado:
Sección 1ª, ó sea del Perelló:
 Tomás Alsina Rabiomet
 Jaime Ollé Esparch
 Juan Simon Bitlloch
Sección 2ª, o sea Diseminado:
 Alfonso Ollé Carré
 Juan Carré Riera
 Francisco Simon Arbonés

La sessió del 25 de febrer deia:

...manifestó el Sr. Alcalde que ninguna objeción 
sobre el sorteo se había producido  á pesar de 
los días transcurridos. En su virtud el Sr. Alcalde, 
en presencia del Ayuntamiento, procedió a dar 
dichos Sres. posesión del cargo de Asociados, 
quedando así constituida la Junta municipal 
administrativa...

A la sessió del tres de març, es van iniciar una 
sèrie de sessions sobre l’escola actual:

Reunido el Ayuntamiento se dió lectura de una 
instancia presentada por los vecinos de esta loca-
lidad D. Salvador Gispert-Sauch y D. Tomás Alsina 
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Rabionet ofreciendo permutar una casa de nueva 
construcción, para destinarla á escuela pública 
con la que posée actualmente el Municipio para 
tal objeto. Los Sres. Concejales que estaban ya en 
antecedentes del asunto acordaron por unani-
midad aceptar en principio la permuta ofrecida, 
dando un voto de gracia á los a los Sres. Gispert-
Sauch y Alsina por su desprendimiento firmando 
la presente conmigo (teniente alcalde) de que 
certifico.

La del deu de març, deia:

Reunida la Junta municipal es sesión extraordina-
ria para tratar de la solicitud de permuta de una 
casa, presentada al Ayuntamiento por D. Salvdor 
Gispert-Sauch i D. Tomás Alsina Ribionet; empezó 
para darse lectura de la referida instancia y luego 
al acuerdo del Ayuntamiento de fecha tres del 
actual. La Junta no solo acordó ratificar por una-
nimidad el citado acuerdo del Ayuntamiento, 
sino que también acordó solicitar de la Autoridad 
gubernativa la debida autorización para llevar a 
la práctica la permuta de referencia y autorizar al 
Sr. Alcalde para formar cuantos documentos sean 
pertinentes al caso en nombre de la Corporación; 
así como llevar a cabo todas cuentas gestiones 
procedan para llegar al fin propuesto.

I d’aquí passem a la sessió del 29 de setembre, que 
en estar-hi implicat l’alcalde Sr. Gispert-Sauch amb 
la permuta, la sessió la va presidir el tinent-alcalde:

...bajo la presidencia del Teniente-Alcalde D. Nar-
ciso Painch, dio cuenta este señor de que se había 
recibido del M.I.Sr. Gobernador civil, la autoriza-
ción solicitada por este Ayuntamiento para per-
mutar la antigua casa propiedad del mismo y que 
se utilizaba como escuela, por el edificio recién 
construido propiedad de los Sres. D. Salvador 
Gispert-Sauch y D. Tomás Alsina, destinado este 
á Escuela nacional. Acto seguido acordose facul-
tar al Teniente-Alcalde D. Narciso Painch para 
que junto con el síndico D. Esteban Torres, firman 
en representación del Ayuntamiento, los corres-
pondientes documentos ó escrituras para llevar a 
la práctica dicha permuta. Igualmente acordose 
hacer entrega a dichos Sres. de la correspondi-
ente certificación de la presente acta para poder 
acreditar dicha representación...

Informe de l’arquitecte provincial sobre permuta 
de l’escola, encarregada per “La Comisión provin-
cial”, el 24 d’abril de 1912:

Los vecinos de Vilablareix D. Salvador Gispert  y 
D. Tomás Alsina, propietarios de una casa de reci-
ente construcción, situada en el Oeste del barrio 
del Perelló, perteneciente a dicho término muni-
cipal, solicitan la permuta del mencionado edifi-
cio por otro que es del Ayuntamiento y que ha 
venido utilizándose para escuela pública, situado 
también en el barrio del Perelló.
Vistos ambos edificios por los que suscriben, 
resulta: que el primero construido expresamente 
para escuela, se halla bien emplazado y orientado 
y consta de planta baja y un piso. En la planta 
baja están la sala de clase, con suficiente luz y 
ventilación y capacidad para unos 45 alumnos, 
por medir 49 metros cuadrado; el salón de sesio-
nes para el Ayuntamiento y la cocina y comedor 
para la maestra. En el primer piso hay dos dormi-
torios, una sala y una terraza, con destino tam-
bién á habitación de la maestra.
En la parte posterior del edificio están el retrete 
y un patio de recreo para los niños. Todo bien 
acondicionado y midiendo la casa de referencia 
150 metros cuadrados.
La otra casa, propiedad del Ayuntamiento, consta de 
parte baja y un piso. En la primera hay una entrada, 
de 16 metros superficiales, excesivamente húmeda 
destinada á escuela. En el primer piso y parte de la 
planta baja están las habitaciones para la maestra.

Un dels documents que acrediten tota la documentació 
de la memòria històrica.
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Todo es pequeño y sin condiciones de higiene y 
de decencia. Se halla emplazado el edificio en un 
rectángulo de 55 metros cuadrados.
Enumeradas las condiciones de las dos casas nom-
bradas, bien claramente se ve que la construida 
ad-doc por los Sres. Gispert y Alsina es de exce-
lentes condiciones para la escuela, y, en cambio, 
la perteneciente al Ayuntamiento no sirva para el 
objeto á que se la destina.
Por todo esto y considerando que la permuta 
solicitada favorece los intereses de la enseñanza, 
puesto que en el nuevo edificio podrá quedar 
bien instalada la escuela mixta de Vilablareix; y 
considerando que de no aceptarse este cambio 
se vería este Ayuntamiento en la necesidad de 
construir uno, por no haber en el pueblo ninguna 
casa en condiciones aceptables para escuela.
El Arquitecto é Inspector que suscriben entienden 
que conviene autorizar la permuta solicitada por 
favorecer los intereses económicos y culturales 
del pueblo tantas veces citado.
Girona 7 de Junio de 1912
Manel Almeda   i  Manuel Ibarz 

Escuela mixta de Vilablareix: 1 sala en plata baja 
de 50 m2 y 3,m 80 altura, cocina comedor, local 
Ayto independiente, retretes y patio espacioso.
Piso 3 dormos y terraza. Aislada consta de 6,300 
?, buena luz.
Superficie total 150 m2 

Casa antigua, plaza Perelló. Planta y piso, nº 34; 
cocina, comedor, escalera
Sala escuela: 3,95 y 4,16
 16 m2 , altura 2,30 m
1er piso habitaciones, 2 cuartos
Vetusta y en mal estado
Casa nueva. D. Tomás Alsina Rabionet y D. Salva-
dor Gispert Sauch

L’última acta que faig esment d’aquest d’any 
1912, és la de la sessió del primer de desembre.

...y acto seguido diose lectura de un escrito del 
vecino D. Miguel Carreras Iglesias en solicitud 
de permiso para construir una casa en unos ter-
renos que posée en el hectometro 2 kilometro 2 
de la parte oeste de la carretera de Gerona á Sta. 
Coloma de Farnés y sin oposición se acuerda infor-
mar el expediente, de conformidad con lo que soli-
cita, concediéndole el indicado permiso mediante 
remisión de la instancia y proyecto de la obra á la 
jefatura de obras publicas de la provincia y no...

Per completar aquest 2n capítol, afegeixo aquest 
pressupost que es troba  a l’arxiu històric de 
Girona. He intentat transcriure’l exactament. Hi 
ha noms que els veiem escrits de diferent manera, 
com Palau Sacosta o Perelló.  Són dos escrits en 
diferents papers, per tant escrits en diferents dies. 

CAsA sAbAT

Nota del preufet que Geronim Oliver Sastre del 
lloch de Vilablareix, a convingut ab Pera Vert 
Mestra de casas del lloch de Palau Çacosta , pera 
ferli la casa que dit Olivar vol fer en lo veÿnat del 
Perelló ab los pactes seguents.
Pº se ha convingut que dit Pera Vert aje de tre-
ballarli dita casa a hora de cinch sous, ÿ sis dines 
per cara ço es canada buit per ple, proment dit 
Oliver de ferli la vida, ÿ manobras sien nesesaris 
per dita obra, donarli la pedra picada que dit 
Oliver voldra posar; enpero que lo morter aje de 
fer dit Vert junt ab los manobras, ÿ obra aje de 
esser rebatida á pedra vista; empero que taulada, 
ÿ tampanells dit Olivar li pagara lo jurnals.
Dit Oliver promet á dit Vert de donarli una fer-
mança per la satisfaccio de dit treball; ÿ dit Vert 
promet a dit Oliver (per quant no se pot fer tot 
seguit la obra) que li quedia a pagar quinza canes 
de las que haura treballat dit Vert fins á tant la 
obra sia acabada.

Jo lo baix firmat que tinch rabut de Garonim 
Oliver la suma ÿ cantitat de desavuiÿt lliuras dich 
18 lliures(abreviat) 0 sous(abreviat) que las quals 
tinch rabudas de Garonim Oliver Sastra del Para-
llo avuÿ 23 de maig de lanÿ 1756 per no saber de 
ascriura firmo per Pera Vert  Mestra de casas de 
Palau Sacosta
Firmo lo Garonim 

Compta de las canas de paret son en la casa que 
ha fet fer Geronim Oliver

Las dos parets, de devant, y darrera consistiesen 
en…….............................................. 48 Can   28 ps
Las parets de costats, y mitjera consistiesen en …
………...............................................63 Can    30 ps
La paret prima en …………………   6 Can    40 ps
Las tres montegas en…………….     7 Can    14 ps
      
Suma        124 Can     58 ps
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diumenge, 20 d’abril
Sortida al Teatre Poliorama

A les 4 de la tarda, sortida  teatral a Barcelona a veure EL LLIBERTÍ
Places limitades a 25 euros

dilluns, 21 d’abril
A les 6 de la tarda a la Sala d’Actes de l'Ajuntament

Espectacle de màgia: Vareta màgica, amb el Màgic Raül
A les 7 de la tarda, a la sala polivalent del pavelló inaguració de l’exposició Srebrenica,

de Miquel i Isaac Ruiz.

dimarts, 22 d’abril
Concurs de pastissos

La recepció del pastissos es farà a Can Ballí, de 7 a 1/4 de 9 del vespre
A 3/4 de 9, repartiment  de premis 

1r premi: Dinar o sopar per a dues persones a un dels restaurants del poble i trofeu.
2n i 3r premi: Trofeu

dijous, 24 d’abril
A les 6 de la tarda a la Sala d’Actes de l'Ajuntament

Va de contes, presenta: Contes per riure

divendres, 25 d’abril
A les 9 del vespre, a la sala polivalent del pavelló 

La Cia. La Troca, presenta l’obra de teatre 
Mentida

Preu: 6 euros (venta anticipada d’entrades a l’Ajuntament i, si en queden, abans de la funció)

dissabte, 26 d’abril
A les 12 del migdia, a la sala polivalent del pavelló

Xerrada: CC ONG – Ajuda al desenvolupament

A les 2 del migdia, al pavelló,
Arrossada popular. Preu: 12 euros

venda de tiquets: Ajuntament, restaurant Migdia i Fleques Frigola i Sant Antoni

diumenge, 27 d’abril
Festa de la Gent Gran

dimecres, 30 d’abril
A les 7 de la tarda, Sala polivalent pavelló, 

Mostra musical a càrrec dels alumnes de l’Escola de música del Gironès

Programa d’actes de la Setmana cultural
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divendres, 9 de maig
• A les 8 del vespre, tercera caminada nocturna
La sortida és de davant de l’Ajuntament. Cal ins-
criure’s al local de joves abans del  dimecres 7 de 
maig (Tel. 972396840, de 5 a 9 de la tarda)

dissabte, 10 de maig
• A les 9 del matí, al pavelló poliesportiu. Primer 
Open tennis taula. 
Organitza: Secció Tennis Taula de la AE 
Vilablareix
• A les 11 del matí, a l’exterior del local de joves 
Paint-Ball (inscripcions fins el divendres 8 al local 
de joves. Preu: 25 €)
• A les 4 de la tarda, a la plaça del Perelló, Gim-
kana Popular
• A les 11 de la nit, al pavelló municipal
Birrablareix, concert de futures promeses
 

diumenge, 11 de maig
• A les 8 del matí, Tercera Marxa BTT
Sortida del pavelló (consultar programa a part)
• A les 10 del matí, al pavelló poliesportiu. Quarta 
trobada de motos i cotxes històrics
Estaran exposades davant del pavelló fins a 2/4 
de 12 del matí i d’1 a 2 de la tarda
• A les 11 del matí, al camp de futbol-7
Partits de futbol-7
A les 11, Prebenjamí promoció 2001
FC Vilablareix – la Cellera
A les 12, Prebenjamí promoció 2002
FC Vilablareix – la Cellera
A l’1, Partit de veterans
• A 5 de la tarda, a la plaça del Perelló
Audició de sardanes, amb la cobla La Princi-
pal de Mataró
• A continuació, 
Havaneres, amb el grup Voramar
Hi haurà cremat per a tothom

dijous, 15 de maig
• A les 8 de la tarda, a Can Ballí,
Inauguració de l'Exposició d'Art

Festa Major Vilablareix - 2008Festa Major Vilablareix - 2008

divendres, 16 de maig
• A 2/4 de 8 de la tarda, cercavila a càrrec de la 
Cia. “Los Filmáticos”, des de la plaça de la Pau 
fins arribar a la plaça del Perelló, presenta l’es-
pectacle King Kong, l’avió, quin peliculong!

• I continuaran l’espectacle a la plaça Catalunya 
on, a 2/4 de 9 de la tarda, tindrà lloc el Pregó de 
la Festa Major, a càrrec de Pep Sala, cantant
• A 2/4 d’11 de la nit, al pavelló poliesportiu el 
grup vocal Season, presenta el musical “Tot és 
Jazz!” , adaptació al català del musical Chicago.
Cal recollir invitació a l’ajuntament.
Places limitades.

King Kong, l’avió, quin peliculong!

Tot és Jazz.

��

¢
 

R
ev

is
ta

 d
e 

V
ila

b
la

re
ix

   
 ¢
 

 A
ny

 IX
  •

 A
br

il 
 2

00
8 

   
¢

Programa d'activitats



dissabte, 17 de maig
• A les 10 del matí, a la plaça del Perelló, XX Con-
curs Infantil de Dibuix Lliure
• de 10 a 1 del matí, presentació de flors i plantes 
a Can Ballí, per al Concurs de flors i plantes. 
Els premis es repartiran entre el Concert i Ball del 
diumenge
• A l’1 de la tarda- Repic de campanes
• A les 3 de la tarda, al pavelló poliesportiu
XX Campionat de Botifarra
• A les 4 de la tarda, a la plaça Catalunya
Tres x tres
Inscripcions al Local de Joves, fins al divendres 16, 
a les 8 del vespre
• durant tot el dia
Trobada, exposició  i cercavila de  Tractors Antics
• A les 5 de la tarda, a la plaça del Perelló
Animació Infantil, amb el grup “Pepsicolen”

Hi haurà xocolatada per a tothom, durant la qual 
es donaran els premis de dibuix

Festa Major Vilablareix - 2008Festa Major Vilablareix - 2008

• A les 6 de la tarda, al camp de futbol-7, partit 
de futbol
Casats x solters, cal inscriure’s al local de joves 
(Tel. 972396840)
• A 2/4 de 10 del vespre, al pavelló poliesportiu, 
SOPAR-BALL de Festa Major  amb l’orquetra 
METROPOL
Preu: 10,00 €, persona
• A les 11 de la nit, s’obre el Ball a tothom
• A continuació gresca amb el conjunt Di-versions

diumenge, 18 de maig
• A les 2/4 de 12 del matí, a l’església parroquial 
Ofici solemne, acompanyada per Coral  
• A continuació, concert amb la mateixa Coral
• A les 5 de la tarda, a la plaça del Perelló,
Tres Sardanes, a càrrec de LA PRINCIPAL DE LA 
BISBAL
• A continuació al pavelló poliesportiu 
CONCERT I BALL, amb LA PRINCIPAL DE LA 
BISBAL

diumenge, 25 de maig
• A les 8 del matí, davant el pavelló poliesportiu
XVIII cursa Popular de Sant Roc

Pepsicolen

La Principal de la Bisbal

Tots els actes són gratuïts excepte aquells dels quals 
s’indica el preu.

L’organització es reserva el dret de modificar
el programa sense previ avís si així ho condicionen les 

circumstàncies.

��

¢
 

R
evista d

e V
ilab

lareix    ¢
 

 Any IX  •   Abril 2008    ¢
programa d'activitats

Grup Metropol




