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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
Telecentre biblioteca 972 40 04 55

Horaris de serveis

Oficina de correus
De dilluns a divendres de 13 a 14 h

Dissabte de 9 a 10 h

Oficines municipals
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Dimarts de 16 a 20 h

Serveis tècnics
Arquitecte superior: 
Manel Aguilera, els dijous

Arquitecte tècnic: 
Eulàlia Cudolà, els dimecres

Recollida d’escombraries
Dilluns, dimarts, dijous i dissabtes

Recollida de trastos vells
Primer dimarts de cada mes
(cal trucar a l’Ajuntament)
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Horaris del consultori mèdic

Serveis Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Matí Medicina General 8.30 a 14 h - - - 8.30 a 14 h

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

Extraccions 8.30 a 10 h - - - 8.30 a 14 h

(cita prèvia: Tel. 972 40 55 33) (cita prèvia: Tel. 972 40 55 33)

Pediatria - 9 a 14 h 11.30 a 13.30 h 12 a 13.30 h

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

ATS. Infermeria - 15.30 a 20 h 16 a 20 h 15.30 a 20 h -

Pediatria 15.30 a 18 h - - - -

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 · CAP Salt 972 24 37 37 · Urgències 061

De dilluns a divendres
(feiners) cada mitja hora

Dissabtes Diumenges 
i festius

Sortida de Vilablareix 7.21 fins 20.51 7.21 fins 12.51 i 16.51 15.51

Arribada a Correus 7.45 fins 21.15 7.45 fins 13.45 i 17.15 16.35

Sortides:
Germans Sàbat 7.00 fins 21.30 7.00 fins 14.30 i 15.30 i 21.30 10.30 fins 21.30

Correus 7.15 fins 21.35 7.05 fins 14.35 i 15.35 fins 21.35 10.35 i 21.35

Pl. Marquès de Camps 7.10 fins 14.40 7.10 fins 14.40 i 16.40 i 21.40 10.40 i 21.40

Hospital de Salt 7.27 fins 21.57 7.27 fins 21.57

Arribada a Vilablareix 7.30 fins 22.00 7.30 fins 13.30 i 16.00 i 22.00 16.58 i 21.58

Horari Bus Línia 5 - TMG

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

X. Cugat Gran Via Sta. Eugènia Can Xirgu
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Teniu a les mans una Torratxa renovada. Ja fa un parell de números vam 
introduir un canvi important: el color de les fotografies. En aquest, el canvi 
es notarà amb més profunditat. Hem fet un pas més i hem redissenyat la 
imatge. També iniciem una línia més amena en el tractament dels contin-
guts. Volem adaptar-nos als nous temps i potenciar la llegibilitat, l’elegància i 
l’interès per a tots els vilablaretencs, de totes les edats i condicions. 

L’objectiu és que us agradi i us la feu vostra. Volem que quan us arribi 
a casa no sols la fullegeu, sinó que us agafin moltes ganes de llegir-la i que us 
faci sentir partícips de la vida del poble.

La trajectòria de La Torratxa –que ja arriba al número 36– ha estat 
possible gràcies a la col·laboració de les diverses entitats de Vilablareix, i tam-
bé de persones com l’Andrés Pérez Velasco, que no ha deixat d’enviar-nos el 
seu article des de la primera Torratxa. Des d’aquí us volem encoratjar a parti-
cipar-hi amb algun article, reportatge, foto... que us sembli que pot interessar 
els lectors de la revista. També podeu participar amb idees, suggerint noves 
seccions o proposant temes.

Un dels temes d’aquest número és el Pla Local de Joventut, que es va 
aprovar en el ple del mes d’abril. Es tracta d’un pla fonamentat en un estudi 
rigorós i que planteja objectius ambiciosos, un pla que molts pobles veïns ja 
voldrien tenir. A la pàgina del Local de joves trobareu un article que resumeix 
les principals línies d’actuació previstes fins al 2011 en l’àmbit de Joventut.

Finalment, cal recordar que durant unes quantes setmanes, estàvem 
intranquils per la sequera. Gràcies a les pluges del mes de maig –que, tot si-
gui dit, ens van aigualir una mica la Festa Major!– hem pogut deixar de patir 
per la manca d’aigua. Per aquest fet, enguany s’ha intentat recuperar el milió 
de litres d’aigua de la piscina municipal i s’ha aconseguit potabilitzar-la amb 
els tractaments adequats. Ara esperem un bon estiu i que puguem gaudir tots 
d’unes bones vacances.

Edita: Ajuntament de Vilablareix | ConsEll dE rEdaCCió: J. Manel Pallàs, Pere Vilà, Josep Morales, Josep Garcia, Alba Fraser i Teia Sureda | Continguts 
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Mònica Garcia, Carme Jiménez, Andrés Pérez i Mossèn Josep Ramírez | dissEny i maquEtaCió: Laura Ensesa | imprEssió: Impremta Pagès, SA | 
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SeSSió extraordinària del 28 d’abril de 2008

Per unanimitat s’acorda:
»  Ratificar les al·legacions presentades a l’anunci pel qual 

es sotmet a informació pública la sol·licitud d’autoritza-
ció administrativa, aprovació del projecte d’execució i 
reconeixement en concret de la utilitat pública, del pro-
jecte d’instal·lacions auxiliars a la província de Girona, 
així com l’estudi d’impacte ambiental.

»  Aprovar el conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajun-
tament de Vilablareix per al traspàs i condicionament 
d’un tram de la carretera de connexió amb Salt, des de 
la GI-V-5332.
 La cessió efectiva és des del PK 0+990 al PK 1+340, una 
longitud de 350 metres.

»  Aprovar el Pla Local de Joventut 2008-11 de Vilablareix, 
d’acord amb les pautes i contingut que s’hi estableixen.

 »  Sol·licitar al Departament d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya, poder ser beneficiaris 
de la subvenció per a projectes adreçats al joves del 
municipi.
Els projectes són:

– �Projecte d’inversions en immobles 2008-09: 
“camp de futbol-7”

– �Projecte d’activitats adreçades als joves 2008-09: 
“Tots alhora”

»  Sol·licitar al Departament de Governació i Administraci-
ons Públiques de la Generalitat de Catalunya la remoció 
de l’anualitat de l’actuació “Rehabilitació de la Masia de 

Can Gruart” i “Implantació de tres sistemes de recupe-

ració d’aigües pluvials” per a l’exercici 2008.
»  Sol·licitar l’augment de la subvenció atorgada pel pro-

jecte “Implantació de tres sistemes de recuperació d’ai-

gües pluvials” de 16.294,50 €, atès que és una quanti-
tat molt inferior a la sol·licitada al PUOSC (un total de 
71.825,51 €).

»  Aprovar inicialment el projecte “Equipaments culturals 
del sector El Perelló i Can Pere Màrtir. Projecte exe-
cutiu Masia de Can Gruart”, redactat pels arquitectes 
Manel Bosch i Antoni Sánchez-Fortun, per import de 
2.181.817,80 €.

»  Aprovar el conveni de servei de recollida selectiva amb mi-
nideixalleries urbanes de residus sòlids de petit format, al 
municipi de Vilablareix, amb l’entitat BLIPVERT SL.

SeSSió ordinària del 19 de maig de 2008

Per unanimitat s’acorda:
»  Acceptar la subvenció concedida per la Direcció Gene-

ral de Recursos de Sistema Educatiu, del Departament 
d’Educació, de 77.400 €, en concepte de suport al fi-
nançament del sosteniment de les places de llars d’in-
fants de titularitat municipal, curs 2007-08.

»  A proposta del grup municipal de CiU, aprovar la moció 
sobre els drets humans a la Xina i la situació del Tibet. 

»  Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte d’obra 
de “Millora de les infraestructures del nucli urbà de 
Vilablareix, 1a fase” a l’empresa XAVIER ALSINA SA, pel 
preu de 269.967,62 €, amb un termini d’execució de 10 
setmanes, juntament amb els suggeriments de millora 
d’obra, el termini de garantia de 2 anys i una subjecció 
al plec de clàusules administratives particulars, al plec de 
preinscripcions tècniques i al projecte aprovat. 

»  Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte pel 
servei de neteja de diverses dependències municipals 
a l’empresa Economía Solidaria empresa inserció SL 
(Cáritas), pel preu de 35.660,56 € anuals, per un ter-
mini d’execució de dos anys, juntament amb els sug-
geriments de millora d’obra, amb subjecció al plec de 
condicions economicoadministratives.

»  Cedir gratuïtament en propietat 100 m2 per tal d’agre-
gar-los a la cedida el 20 d’abril de 2006, al Servei Català 
de la Salut de la Generalitat de Catalunya, per tal que la 
destini a la prestació del servei públic de Salut, mitjan-
çant la construcció d’un CAP.
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SeSSió del 17 de març

S’acorda:
»  Aprovar la relació de factures i despeses que figuren a 

l’expedient i que sumen la quantitat de 20.757,57 €.
»  Sol·licitar la inclusió en la convocatòria de subvencions 

a municipis de menys de 5.000 habitants per facilitar 
l’accés a les noves tecnologies a l’Àrea de Sistemes i Tec-
nologies de la Informació de la Diputació de Girona.

»  Atorgar a l’entitat CCONG Ajuda al Desenvolupament un 
ajut per import de 4.000 € destinat al projecte “Beques 
i Cantina escolar per a estudiants d’Hombori”, a Mali, 
Àfrica. Aquest import és una part de la partida pressupos-
tària del 0,7% dels recursos per a ajuda humanitària.

SeSSió del 7 d’abril

S’acorda:
»  Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de 

Girona (Cooperació Municipal) per a l’adquisició de 
mobiliari urbà.

»  Aprovar els criteris de baremació per la inscripció a la 
llar d’infants municipal La Farigola, per al proper curs 
escolar 2008-2009.

»  Aprovar el contracte de serveis i adjudicació a l’entitat 
Manresa i Fills, SL, per al manteniment del riu Güell, 
per import de 3.329,20 € (IVA inclòs).

»  Acollir-se a la convocatòria d’ajuts al foment de connec-
tivitat social, paisatgística i ecològica, amb el projecte de 
recuperació del camí fluvial del riu Marroc.

SeSSió del 21 d’abril

S’acorda aprovar:
»  La relació de factures i despeses que figuren a l’expedi-

ent i que sumen la quantitat de 67.144,43 €.
»  El conveni entre l’Ajuntament de Vilablareix i el Sr. 

Jordi Frigola i Mestres per l’ocupació de 120 m2, de la 
seva finca, situada al carrer Perelló, 138, per destinar-
los a la instal·lació d’un mòdul prefabricat per a ús del 
CEIP Madrenc del municipi.

»  El conveni entre l’Ajuntament de Vilablareix i el Sr. Joan 
Jordà i Aymerich per l’ocupació temporal de la parcel·la 
rústica ubicada davant de l’església parroquial per tal 
d’efectuar treballs d’excavació arqueològica.

»  Els preus públics per a la prestació del servei de casal 
d’estiu i colònies 2008.

SeSSió del 5 de maig

S’acorda aprovar:
»  El pressupost i adjudicació per contracte menor dels tre-

balls de construcció de la instal·lació de parallamps al 
CEIP Madrenc a l’edifici de l’Ajuntament i a l’Església, 
per import de 12.571,34 €, IVA inclòs.

»  La sol·licitud d’inclusió en la convocatòria de subvenci-
ons de la Diputació de Girona (cooperació municipal) 
per cobrir despeses en obres de competència municipal.

»  La sol·licitud d’inclusió en la convocatòria d’ajuts per 
a la realització de projectes i accions per a l’ocupació 
amb les entitats locals, període 2008-2009 (programa de 
l’ocupació. Plans d’ocupació).

SeSSió del 19 de maig

S’acorda aprovar:
»  La relació de factures i despeses que figuren a l’expedi-

ent i que sumen la quantitat de 141.313,02 €.
»  El pressupost i adjudicació per contracte menor a l’en-

titat Manresa i Fills SL, pels treballs d’arranjament del 
camí del cementiri i camí de Can Figueres, per import 
de 6.670,00 €, IVA inclòs.

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor del sub-
ministrament d’un rentavaixelles per al bar de la piscina 
municipal a l’entitat Unidad Química SL, per import de 
2.204,00 €, IVA inclòs.

»  Els padrons de les taxes següents: taxa d’escombraries 
domiciliàries i taxa de conservació del cementiri.

a toteS leS JunteS de govern, també 
S’ha aprovat:

»  Donar de baixa i retornar el dipòsit de 600 € per 
inscripció en el registre municipal de sol·licitants 
d’habitatge de protecció oficial.

»  Llicències urbanístiques i d’activitat. 
»  Diferents acords d’urgència.
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Setmana 
cultural

El llibErtí
dg 20

Com ja és habitual, durant la 
setmana cultural es va organitzar 
una sortida per anar al teatre a 
Barcelona amb un autocar. Aquest 
any, l’obra escollida va ser El Llibertí, 

d’Eric-Emmanuel Schmitt, que es 
representa al Poliorama, dirigida per 
Joan Lluís Bozzo i interpretada per 
Laura Conejero, Ramon Madaula, 
Jofre Borràs, Marta Millà, Nausica 
Bonnín i Paula Vives.

El Llibertí és un divertit vodevil 
filosòfic centrat en les dificultats de 
Denis Diderot, autor de la Gran 
Encyclopédie, a l’hora de definir 
el concepte de “moral” davant 
l’assetjament de les quatre dones 
que l’envolten. Es tracta d’una 
comèdia divertida, feta per arribar 
al gran públic, en què l’acció és 
plenament contemporània, ja que 
s’aborda el debat entre la llibertat i 
la responsabilitat i també la guerra 
de sexes, amb tots els seus tòpics.

la tragèdia  
dE srEbrEniCa
dll 21

Dilluns es va inaugurar l’exposició 
de fotos de Miquel i Isaac Ruiz 
titulada “Srebrenica, el silenci de la 
memòria”, una mostra fotogràfica 
dedicada a la matança de Srebrenica.

Les imatges d’aquesta població 
de Bòsnia i Hercegovina palesen 
que la vida encara no ha tornat a la 
normalitat, després de la massacre 
comesa la setmana del 10 al 15 
de juliol de 1995, poc abans de 
finalitzar la guerra.

Durant aquesta setmana hi va 
haver 7.800 morts i més de 6.000 
desapareguts. Deu anys després, 
3.000 tombes que porten una 
mateixa data, el descobriment de 
fosses comunes, les cases i fàbriques 
derruïdes i la mateixa gent són un 
testimoni viu d’aquella tragèdia.

21 pastissos 
a ConCurs
dm 22

La guanyadora va ser la Roser 
Bonmatí, seguida de l’Angelina 
Codony i la Carme Agustí. Després 

de l’entrega de premis, els assistents 
–tant si havien participat en el 
concurs com si no– van poder tastar 
els diferents pastissos i jutjar per ells 
mateixos.

mEntida
dv 25

A la sala polivalent del pavelló 
poliesportiu, la companyia La Troca 
va representar l’obra Mentida, de 
Sergi Pompermayer, dirigida per 
Jordi Puntí i interpretada per David 
Planas i David Verdaguer. 

Durant l’obra no van parlar 
de l’església, ni de la monarquia, 
ni de la Constitució, del sexe 
o la infidelitat; tampoc sobre 
l’especulació i la privacitat de les 
matèries de primera necessitat com 
l’aigua, el menjar, l’habitatge... 
perquè són mentida. I, sobretot, 
tampoc no van parlar de teatre. 
Perquè també és mentida.

Val a dir que els espectadors van 
riure molt durant tota l’obra.
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Festa de la 
gent gran

HomEnatgE 
a la gEnt 
gran al mas 
marroC

Aquest any la Festa d’homenatge 
a la gent gran es va celebrar el 
diumenge 27 d’abril, coincidint 
amb la festa de la Mare de Déu de 
Montserrat, patrona de Catalunya.

A 2/4 d’11 del matí, un autobús 
esperava a la plaça per acompanyar 
totes les persones que van optar pel 
transport col·lectiu. La primera cita 
era a l’església, on es va celebrar 
una missa especial per a qui va  
voler. Després, cap a un restaurant 

d’anomenada que tenim ben 
a prop: el Mas Marroc. 

Per acabar de fer gana, 
abans del dinar van poder 
admirar els trucs del Mag 
Fèlix. Després, van degustar 
el dinar de luxe que havia 
preparat el xef del Celler de 
Can Roca.

A l’hora de les postres l’alcalde, 
Enric Vilert, va lliurar la insígnia 
de plata de Vilablareix als veïns del 
poble que ja han arribat a 80 anys 
o els faran durant l’any 2008. Així 
mateix, va entregar una reproducció 
de la Torratxa al matrimoni que 
aquest any celebra les noces d’or. 

El segell final de la diada el va 
posar la soprano Susanna del Saz, 

acompanyada al piano per Nito 
Figueres, amb un magnífic recital de 
cançons clàssiques de tots els temps.

Homenatjats 
d’aquest any 

Nascuts el 19�8

Joan Ferrer i Peraferrer

Emilio Bertran i Brun

Carme Mir i Oliveras

Lluís Sagristà i Bell-lloch

Benito Vilalta i Expósito

Noces d’or 

Núria Puig i Massó  

i Emilio Bertran i Brun

a c t u a l i t a t
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prEludi  
dE la FEsta

Malgrat que la Festa Major 
comença el divendres abans del 
tercer diumenge de maig, com 
cada any es van programar alguns 
actes el cap de setmana anterior: 
Birrablareix, sardanes i havaneres 
amb el grup Voramar. Aquests dos 
darrers actes es van celebrar al 

pavelló, ja que a primera hora de la 
tarda amenaçava pluja.

El dijous anterior també es va 
inaugurar l’exposició d’art, amb 
una participació ben diversa, com 

podeu comprovar en el quadre de 
participants.

El prEgó dEl 
Boig per tu

El divendres 16 de maig, abans 
del pregó, molta gent va seguir 
la cercavila que va començar a 
la plaça de la Pau i va acabar a 

la pluja va dEslluir alguns dEls aCtEs programats, pErò totHom rEConEixia la 

part positiva: Es ComEnça a pal·liar la sEquEra. 

El FEt quE la nostra FEsta CoinCidEixi amb la d’altrEs poblaCions i, sobrEtot,  

quE En algunEs dE lEs aCtivitats programadEs va plourE, van motivar quE 

l’assistènCia als diFErEnts aCtEs Fos irrEgular. si us En vau pErdrE algun o Ho 

volEu rECordar, aquí En tEniu un rEsum.

Festa 
Major
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l’Ajuntament. La mainada es va 
divertir d’allò més amb l’espectacle 
“King Kong quin peliculón!”.

Al cantant Pep Sala, tal com va 
reconèixer ell mateix, no li agrada 
gaire fer discursos; com es troba 
millor és amb una guitarra a les mans 
i el que li surt més bé és cantar. Per 
això va demanar a tots els assistents 
que l’acompanyessin per cantar el 
ja clàssic “Boig per tu”. Fins i tot els 
petits, que no paren de moure’s en 
tot moment, es van afegir a cantar-la.

El divendres va acabar amb 
l’espectacle “Tot és Jazz!” . El públic 
va quedar totalment satisfet  de 
l’actuació d’aquest grup de cantants 
i ballarins format íntegrament per 
afeccionats.

 

FEsta inFantil 
i sopar-ball

L’endemà, el dissabte, a part del 
concurs de dibuix, la mainada  

–i també molts pares i alguns avis– 
s’ho van passar d’allò més bé amb en 
Pep Callau, ànima dels Pepsicolen.

A la nit, al sopar-ball es van 
servir 220 menús ben complets amb 
fideuà, pollastre, postres, aigua, 
vi, cava i cafè. La matinada del 
dissabte va acabar amb l’actuació de 
l’orquestra Metropol i els no menys 
originals Di-versiones.

Fi dE FEsta: 
ConCErt, 
sardanEs  
i ball

El diumenge es van haver de fer 
les sardanes i el concert al pavelló. 
Per tercer any vam poder escoltar la 
nostra sardana, Vilablareix. El punt 
final, com cada any, el va posar el 
ball de fi de festa.

Participants en l’exposició 
d’art

pintura i eScultura

Marina Álvarez, Unai Carballo, 
Isaac d’Aiguaviva, Marc Darder, 
Sió Garrido, Raquel Martí, Rafel 
Planella, Ramona Roura

BonSaiS

Josep Poch

caSeteS

Josep Cornellà

fotografia

Vicente Velázquez

punt de creu

Pilar Egea, Lurdes Pla, Maria 
Ventura, Lurdes Vivancos
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taller del caSal 
Maria Colomer, Carme Trull, 
Maria Gay, Lurdes Vendrell, Mercè 
Vicente, Maria Cruz, Roser Juanola, 
Carme Boada, Roser Lloret, 
Xesca Carbó, Marina Parés, Maria 
Mainegre, Catalina Casals, Pilar 
Ribot, Pepita Ribot, Delfina Miguel 
i M. Dolors, Rovira.

patchwork

Angelina Parramon, Andrea 
Losas, Amaya Cañon, Pepi Nogué, 
Nuri Pons, Roser Carreras, Rosa 
Guerrero, M. Àngels Garríguez, 
Isabel Pintiado, Carme Agustí, 
Carme Matamala, Cristina Roset, 
Gemma Riera, Teresa Bertran, 
Angelina Espuche, Joana González, 
Julita Campasol, Asunción 
Martínez, Àngels Garcia, Carme 
Giralt, Mònica Granados, Pili 
Robles, Margarita Subiranas, 
Miquela

Guanyadors dels concursos

XX concurS infantil de diBuiX 
lliure

P3-P4
1r Eudald Serra
2n Marina Garcia
3r Àngel Sayols

P5-1r EP
1r Irene Vila
2n Jaume Nogué
3r Anna Planella

2n, 3r i 4t EP
1r Jaume Creus
2n Maria Marcó
3r Neus Soler

5è EP i ESO
1r Sara Palomo
2n Maria Jerez
3r Lídia Pérez

XX campionat de Botifarra

1rs Juli i Quim
2ns Josep M. Oliver – Antonio Rives

concurS de florS i planteS

Flor

1r Josep Cornellà

2n Glòria Naspreda
3r Lídia Serra

Cactus

1r Ramona Roura
2n Carme Alofra
3r Roser Serra

Planta verda

1r Roser Carreras
2n M. Àngels
3r M. Pilar Egea
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marxa 
popular btt 
vilablarEix 
2008
Malgrat les previsions 
meteorològiques poc favorables, 
142 ciclistes es van animar a 
participar en la 3a edició d’aquesta 
cursa, organitzada per la Colla BTT 
3xHora i emmarcada en els actes de 
la Festa Major. 

El circuit, com sempre renovat, 
ràpid i divertit, oferia dues 
possibilitats als participants: una 
volta llarga d’uns 30 km i 950 m de 
desnivell acumulat, i una volta curta 
d’uns 20 km i 450 m de desnivell. 

El guanyador de la volta llarga 
va ser Jordi Puigdevall, amb un 
temps d’1 hora i 55 segons, seguit 
d’Adrià Valls, a 20 segons. Pel que 
fa a la volta curta, el guanyador va 
ser Pau Bosch, amb un temps d’1 
hora i 25 segons, i a 17 minuts, 
en segona posició, Xavier Ferrer 
Montes, de només 10 anys. Com 
que es tracta d’una marxa no 
competitiva, tots els participants van 
gaudir d’una botifarrada i es van 
endur una samarreta de record.

la pluja, protagonista  
dE la xix marxa popular  
dE sant roC

Malgrat la pluja, no 
perdem el bon humor.

Aquest any, la marxa popular de 
Sant Roc, que es va celebrar el 
diumenge 25 de maig, va haver 
d’acollir un participant que no 
hi estava convidat: la pluja. En 
efecte, a causa de la previsió de mal 
temps, la participació va ser molt 
inferior a anys anteriors. Tot i així, 

van prendre-hi part 125 persones, 
d’edats compreses entre els 2 i els 
75 anys. 

Va ploure durant tota la cursa, 
però després d’una bona dutxa per 
treure’s el fang i de posar la roba 
a la rentadora, tothom estava ben 
satisfet d’haver-la feta!

CLASSIFICACIonS

De 0 a 8 anys

1a Claudia Marcó
2a Maria Marcó
3a Laia Figueras

De 9 a 12 anys

1r Bernat López
2n Jordi Moreno
3r Adrià Moreno

De 13 a 16 anys - dones

1a Ariadna Peláez
2a Irene Mayor

De 17 a 35 anys 

- dones

1a Glòria Reig
2a M. Àngels Coronado
3a M. Carme Muñoz

De 36 a 50 anys - dones

1a Montse Badosa 
2a Pilar Torrero

+ de 51 anys - dones

1a Carme Llerena
2a Fina Sucarrats
3a Dolors Bach

De 13 a 16 anys - homes

1r Eduard Turon
2n Pere Garceso
3r Oscar Vidal

De 17 a 20 anys

- homes

1r Sergi Corominas

De 21 a 40 anys - homes

1r Rafa Cañizares
2n David Tejero
3r Daniel Juncà

De 41 a 55 anys - homes

1r Joan Massó
2n José Antonio Repollo
3r Oscar Alfonso 
Mendoza

+ de 56 anys - homes

1r Josep Prados
2n Salvador Mundet
3r Emilio Aguilar
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FEsta dEl 
pubillatgE

El dissabte 31 de maig es va celebrar 
la festa del pubillatge. Vilablareix 
és un dels pobles de Catalunya que 
manté aquesta celebració dedicada 
a la figura de l’hereu i la pubilla, 
una de les tradicions més arrelades 
del nostre país. 

En aquesta festa, la pubilla 
i l’hereu escollits fa un any, així 
com els equivalents infantils, la 
pubilleta i l’hereuet, s’acomiadaven 
i donaven el relleu als que s’han 
triat enguany.

La nova pubilla, la Judit 
Cubarsí, va recollir la banda de 
l’Eva Palomo, que ha estat dos anys 
representant el nostre poble per les 
comarques catalanes. En  Francesc 
Ventura, l’hereu de Vilablareix, li 
va passar la faixa al nou hereu, que 
serà en Sergi Oliveras.

La pubilleta, la Maria Marcó, li 
va entregar la banda a la Núria Vilà 

i l’Arnau Vilaró, la faixa a en David 
Heredia.

L’acte va ser molt emotiu i hi 
van participar pubilles, hereus, 
pubilletes i hereuets de diferents 
pobles de Catalunya.

Els jovEs a la 
FEsta major
Albert Coll

Aquesta Festa Major ens ha portat 
moltes coses... entre elles pluja, 
pluja i més pluja. Però també la 
iniciativa d’un grup de joves d’entre 
16 i 21 anys –i alguns de més 
grans– que han decidit implicar-se 
amb Vilablareix i la seva gent, com 
a primers fruits dels treballs del 
Pla Local de Joventut. Aquest grup 
de joves va començar a finals de 
febrer a fer trobades periòdiques 
per anar preparant activitats per 
a la Festa Major. Les activitats 

estaven repartides entre dos caps 
de setmana (10-11 de maig i 17-18) 
i, com recordareu, va ploure a tots 
dos. Algunes activitats es van fer i 
altres es van ajornar per al cap de 
setmana del Pubillatge.

BirraBlareiX

L’arribada de la nit de dissabte 10 de 
maig ens va portar el Birrablareix. 
Sota aquest nom s’amagava un 
concert de grups novells que, 
malgrat no tenir l’afluència de 
públic que hauríem volgut, va tenir 
el to festiu de les grans ocasions.

SolterS contra caSatS

La tarda de dissabte va començar 
amb un 3 x 3 de bàsquet o, més ben 
dit, un intent frustrat, ja que quan 
s’havien disputat pocs partits es va 
haver d’ajornar per culpa de la pluja 
fins al cap de setmana del Pubillatge, 
igual que l’activitat de Paintball.

A les 6 de la tarda es va fer el 
partit de casats contra solters (al 
camp de futbol 7) que malgrat la 
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pluja es va jugar, i de quina 
manera! Com els grans del 
futbol! Dues parts de 45 
minuts amb un empat final 
de 9 a 9. L’empat podria 
semblar bonic, però el derbi 
representa tant per a tots els 
que senten els colors que tots 
els jugadors van decidir per 
unanimitat fer una pròrroga 
o, més ben dit, jugar el gol 
d’or: “qui fa gol, guanya”. La 
victòria final va ser per als 
solters per 9 a 10, després 

a c t u a l i t a t

Vilablareix 
a TV3

El boCamoll

El dilluns 14 d’abril l’Ajuntament 
va organitzar una sortida per 
assistir com a públic al programa 
concurs El Bocamoll. Convidats 
per TV3, 55 vilablaretencs –que 
era el nombre màxim de públic– 
vam sortir a les 8 del matí de la 

També hi va ajudar el fet que 
després del primer programa 
ens van convidar a esmorzar. Val 
a dir que tant les hostesses com 
la realitzadora i el presentador, 
l’Espartac Peran, es van mostrar 
en tot moment molt simpàtics i 
agradables. Vam arribar al poble 
a dos quarts de 4 i la valoració  
que vam fer de l’experiència, en 
general, fou positiva.

de 110 minuts de joc. L’any 
vinent hi ha la revenja, i a 
veure si les noies s’animen 
a fer el partit de solteres 
contra casades.

Com en tota activitat, vam 
fer una reunió a posteriori per 
autovalorar-nos: vam parlar 
de tot el que va sortir bé i vam 
prendre nota del que no va 
sortir tan bé, per aprendre dels 
errors i fer que l’any vinent 
sigui millor que l’anterior...  
i pitjor que el següent!

plaça del Perelló. Arribàvem als 
estudis de Cornellà del Llobregat, 
on es graven els programes, a un 
quart d’11... vam poder viure en 
directe l’embotellament de la 
Ronda de Dalt!

Es van enregistrar tres 
programes, per emetre a principis 
de juny, i tot i les tres hores que 
va durar la gravació, una per 
programa,  no es va fer pesat. 
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Passió per la lectura

La gran passió de la Conxita ha estat, i encara és, la lectura.  
Es va afeccionar a llegir amb les novel·les de Folch i Torres.  

Els diumenges es tancava a les golfes, el seu refugi, amb el diari  
i un munt de novel·les de l’oest i d’amor o amb els fulletons  

que retallava de La Vanguardia i El Diluvio.

DeS De la talaia DelS SeuS 96 anyS, la Conxita veu 
la viDa amb la ironia que Dóna una experiènCia ben 
païDa i la Cultura que li ha proporCionat la Seva 
paSSió per la leCtura. «- què li Sembla, Conxita, 
Com eStà Canviant vilablareix?» «-Sí... queDo 
paraDa!» tota una lliçó De DiplomàCia.
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Quan la Conxita es va casar amb en 
Narcís Alsina, el 1935, la família del 
seu marit vivia a Can Mau, encara 
que la casa pairal dels Alsina era 
Can Raset. A Can Mau hi havia els 
seus sogres, Vicens Alsina i Catalina 
Marull, i les seves cunyades, la 
Conxita, la Lola i l’ Assumpció. 
Més tard aquesta casa situada a 
la plaça del Perelló esdevindria 
l’Ajuntament de Vilablareix. 

De moment, la Conxita i en 
Narcís van anar a viure en un 
pis a Girona, perquè van pensar 
que viure a Can Mau amb les tres 
cunyades «seria complicat, amb 
tantes dones...». Però vet aquí que 
al cap de molt poc de ser casats, la 
seva sogra es va posar malalta, «...i en 
Narcís va considerar que havíem de 
tornar a viure a Vilablareix, a Can 
Mau, per fer costat a la família». Al 
novembre del mateix any va néixer 
en Tomàs, l’hereu.   

«pEr la guErra no vam sEr 
maltraCtats»

La memòria dels temps difícils de la 
guerra és encara ben viva: «Durant 
la guerra no vam passar gana perquè 

Concepció 
Figueras

menjàvem de l’hort, dels conills  
i de les gallines. D’oli no en teníem, 
i l’anàvem a buscar a Peralada, a uns 
coneguts de la meva cunyada. Els 
masovers de Can Raset ens pagaven 
amb blat, i així podíem fer pa,  
i per Nadal i per la Festa Major,  
ens donaven un parell de galls». 

La personalitat de la Conxita 
ha fet de garbell amb els records, 
de manera que sempre en destaca 
la part més positiva: «Nosaltres 
no vam ser maltractats... ens van 
agafar el cotxe, perquè un veí era 
un capitost dels rojos, però no ens 
van molestar més. També vam tenir 
molta sort perquè tot i que ens van 
instal·lar un despatx a casa i vam 
tenir-hi soldats, la convivència va ser 
prou acceptable: de tant en tant, 
demanaven que matessim  
i cuinéssim algun conill... [riu]...  
i fins i tot una de les meves cunyades 
es va mig enamorar d’un soldat...!»

A la generació que no ha viscut 
la guerra no deixa d’impactar-li que 
una dona que ha tingut el seu marit 
en un camp de concentració digui 
«no vam ser maltractats... ». 

anys dE postguErra 

Després de la guerra va néixer 
la Catalina i, al cap de 5 anys, les 
bessones: l’Assumpció i la Dolors. 
Les van batejar de seguida perquè 
es temien que potser no viurien. 
Les van tenir embolicades amb cotó 
fluix i ampolles d’aigua calenta, i  al 
cap de tres mesos, quan ja les havien 
acampat, les van tornar a batejar. 

Durant aquells anys ella portava 
la casa i l’hort, juntament amb en 
Pepet de Ca la Pilar (la casa on 
ara hi ha al porxo amb el carro), 
i s’ocupava de la roba i cuidava 
les seves tres cunyades, que també 
ajudaven a casa: «Cada una tenia 
la seva especialitat: l’Assumpció 
feia puntes de frivolité, la Lola no 
parava de netejar, i la Conxita feia 
una ratafia boníssima... i també li 
agradava força xafardejar».

Amb un deix d’enyorança, la 
Conxita ens explica: «El meu home 
era secretari d’Aiguaviva, i anava 
i tornava cada dia amb bicicleta, 

vilablaretenCa D’aDopCió -va néixer a riuDellotS el 1912-  la 
Conxita De Can mau ha viSCut DeS DelS 23 anyS a vilablareix. va 
tenir quatre fillS a la CaSa que aCtualment éS l’ajuntament Del 
noStre poble. té 6 nétS i 13 beSnétS que l’aDoren. ConServa el 
Cap Clar i elS ullS ben viuS i parlar amb ella éS una DelíCia.

r e c o r d S  d e 
v i l a B l a r e i X
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Una aventura de pel·lícula

«A en Narcís se’l van emportar a Santander en un camp de con-

centració, i més endavant el van traslladar a Valls. Jo l’anava a 

veure cada cap de setmana. Agafava el cistell, travessava tot 

Barcelona a peu, i fins a Valls amb tren.

»Recordo que quan arribava, demanava als soldats que 

em deixessin veure en Narcís. Ell sortia a la porta, i allà ens 

veiem un moment. Un dia, mentre parlàvem, van arribar un 

grup de comandants i van entrar amb els vigilants cap a dins. 

En trobar-nos sols, ens vam poder escapar. Vam aconseguir 

arribar a la via del tren i, tot amagant-nos com vam poder, 

vam agafar el tren en direcció a Girona. Vam baixar a Fornells, 

al pont del Desmunt, i ens vam amagar dins un tren fins a la 

nit. Volíem arribar a casa de nit perquè el nostre fill, en Tomàs, 

que aleshores tenia uns dos anys, no 

veiés el seu pare, perquè era massa 

petit per entendre res, i fàcilment ho 

hauria explicat a tothom. 

»En Narcís es va 

amagar a la pallissa 

de Can Mau, (on ara 

hi ha la ludoteca), 

i s’hi va estar fins 

que es va acabar 

la guerra.»

5�Viatge de nuvis a València, a punt de 
pujar al vaixell (1935).

5�La família Alsina, a les Fires de Girona, 
amb els quatre fills: en Tomàs, la 
Catalina, l’Assumpció i la Dolors.

3�  La Conxita i en Narcís, amb el cotxe 
que els van prendre els rojos.

Targeta del camp de concentració de 
Santander.
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perquè després que els rojos ens 
agafessin el cotxe no en vam poder 
comprar cap més».

Només se li trenca la veu quan 
recorda la mort del seu marit, a 
l’any 1956, d’un càncer a la boca 
que el va fer patir molt, després 
d’uns anys malalt de Parkinson.

quan l’ajuntamEnt  
Era Can mau

Can Mau va passar a l’Ajuntament 
al voltant dels anys 80. Abans la 
Casa de la Vila era a Can Gri, a la 
plaça del Perelló. Can Pipus (al 
costat de l’actual consultori mèdic) 
i Ca l’Anneta també havien estat 
propietat de la família Alsina. 

5�L’entrada de Can Mau, actual vestíbul 
de l’Ajuntament.

6�Balcons de Can Mau, a la plaça del 
Perelló, guarnits per la Festa Major.

5�En Narcís Alsina, a la sala de Can Mau, 
on ara hi ha el despatx de l’alcalde.

6�La casa pairal de la família Alsina,  
can Raset.

Quan la Conxita veu els canvis 
que s’han fet a la casa on va viure 
tants anys, encara se’n fa creus. 
Inevitablement li vénen al cap 
imatges, veus, olors: «Darrera, on 
ara hi ha el consultori, hi teníem 
els conills». També comenta: «Vaig 
quedar parada amb aquella escala 
exterior que va al segon pis».

Parlant de la casa, recorda 
episodis de la vida del poble en 
aquella època, com els pessebres 
o el salpàs: «Fèiem el pessebre 
a l’entrada de la casa, on ara hi 
ha el vestíbul de l’Ajuntament; 
tothom el venia a veure...  
i nosaltres anàvem a veure els 
pessebres de les altres cases que 
en feien...».

El salpàs era el costum de 
beneir les cases amb aigua i sal 
durant el temps de Pasqua: «Quan 
arribava el salpàs, preparàvem 
la xicra de la sal i anàvem a can 
Badia, que ara és Can Xuclà. Allà, 
en una sala molt gran, el mossèn 
beneïa totes les tasses i després 
cadascú se’n tornava i tirava la sal 
beneïda on marcava la tradició de 
cada casa».

Els records es van descabdellant 
però, ben a contracor, hem de 
posar fi a la conversa. Marxem amb 
el gust de la ratafia boníssima que 
ens ha ofert la Dolors, la filla de 
la Conxita Figueras, que l’elabora 
seguint fidelment la recepta de la 
seva tia Conxita Alsina.



e S p o r t S

e s p o r t s

1 81 8

Bàsquet

Dani Bartomeu

v campuS 
d’eStiu 
del cluB 
BÀSQuet 
vilaBlareiX
Per cinquè any consecutiu el CB Vilablareix 

organitza el seu Campus d’Estiu, amb el 

bàsquet com a eix central però amb altres 

activitats lúdiques complementàries. El Cam-

pus va dirigit a nens i nenes de totes les edats, espe-

cialment d’entre 5 i 16 anys d’edat i no cal que juguin 

a cap equip de bàsquet. De fet, la intenció del Cam-

pus és adaptar-nos a les edats, nivells i necessitats 

de cadascú.

Així, els més petits se centraran en el bàsquet, 

tot i que el combinaran amb algun altre esport i amb 

jocs per tal d’iniciar-se en l’esport del bàsquet al ma-

teix temps que gaudeixen amb altres activitats. En el 

cas dels més grans i experts en el món de la cistella, 

el bàsquet ocuparà pràcticament tot el temps, apro-

fundint en aspectes tècnics i tàctics que poden ajudar 

el jugador a iniciar-se en aquest esport o bé a perfec-

cionar el que ja ha après durant la temporada.

Tots els mo-

nitors pertanyen al 

CB Vilablareix i es 

repartiran en dife-

rents grups de nens 

i nenes segons edats 

i nivells.

El calendari del 

Campus serà del 30 

de juny al 24 de juliol, 

i l’horari, de 9 a 1 del 

migdia. Les tres prime-

res hores seran al pave-

lló, i de 12 a 1 cada dia 

anirem a la piscina, que 

serà el punt de recollida 

dels nens i nenes. Tam- bé hi ha l’opció d’apuntar-se al 

servei de menjador del casal municipal. En aquest cas 

l’hora de recollida dels nens serà a les 3 de la tarda al 

CEIP Madrenc.

El preu setmanal és de 50 euros sense menja-

dor i de 85 euros amb menjador. Recordem que les 

inscripcions es tancaran el dimecres 18 de juny.

Per a informació i inscripcions podeu anar a 

l’Ajuntament de Vilablareix o bé trucar al 670 991 872 

(Daniel Bartomeu) o al 670 991 903 (Albert Martínez). 

Podeu utilitzar aquests mateixos telèfons per a les 

inscripcions i preguntes referents a la temporada 

2008-2009.
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e S p o r t S Tennis  
taula

Xavier Soy

S’acaBa la temporada i, pendentS del que 
pugui paSSar a la faSe final provincial, on 
el ctt vilaBlareix eS preSentarà amB leS 
màximeS aSpiracionS en toteS leS diSciplineS 
i categorieS, volem fer-voS arriBar leS 
darrereS notícieS viScudeS pelS jugadorS, 
entrenadorS i tamBé pareS d’aqueSt cluB.

Diversos podis a l’Open de Vilablareix
El dia 10 de maig es va disputar l’Open de Vilablareix. 

David Mascort, Manel Pallàs i Josep Pere van fer l’en-

trega de trofeus del torneig. Nil Basora, Albert Rome-

ro, Maria Puig, Ferran Cano i Alex Flores, jugadors 

del nostre club, van obtenir diversos resultats de 

podi que refermen el treball que des de ja fa temps 

portem a terme.

 

Els millors resultats fins ara als Campionats 
de Catalunya
El 19 i 20 d’abril es van celebrar a Olot els Campionats 

de Catalunya per Edats i vam obtenir els millors resul-

tats obtinguts mai en un campionat de Catalunya. El CTT 

Vilablareix hi tenia classificats 3 equips en tres categori-

es diferents, aleví, infantil i juvenil, que s’havien classifi-

cat durant les prèvies que es van fer pel novembre.

Subcampions de la Lliga Catalana
El CTT Vilablareix també s’ha proclamat subcampió de 

la Lliga Catalana. Els jugadors del nostre club Ferran 

Cano, Guillem Soy i Daniel Gonzàlez, amb Manel Se-

gura d’entrenador, són bàsicament els que han dispu-

tat aquesta competició al llarg de la temporada, supe-

rats al final per l’Hospitalet per la diferència de jocs 

guanyats en els dos encontres entre els dos equips.

Recordem que a principi de temporada el nostre 

objectiu era mantenir la categoria i que gràcies els mag-

nífics resultats obtinguts pels nostres jugadors podem 

qualificar la temporada de lliga Catalana de brillant.

“Enhorabona a tots els jugadors i a l’entre-

nador. La seva progressió constant al llarg de tota 

aquesta competició ha estat destacable i han acabat 

fent una segona part de competició espectacular amb 

10 victòries en els 11 últims partits. Felicitats!”

Òscar Garcia, campió del Torneig Promoció
Per acabar, no podem oblidar que Òscar García, in-

corporat aquesta temporada al CTT Vilablareix ha 

aconseguit quedar campió en el Torneig Promoció.

Necessitem nous fitxatges
Fins aquí, doncs, tot són bones i agradables notícies. 

De tota manera, sempre hi ha un però. El nostre és la 

manca de noves i regulars incorporacions de jugadors. 

Especialment, de nens i nenes petits. Aprofitem les rat-

lles de la revista per fer-vos arribar la nostra crida a pa-

res i mares per tal d’animar els vostres fills a provar la 

disciplina del tennis taula. Per anar obrint boca, us con-

videm a visitar la web del club: www.cttvilablareix.cat.
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com va néiXer  
el fc vilaBlareiX

Ara que hem acabat la temporada, voldríem explicar-

vos com va sorgir la idea de fundar el FC VILABLAREIX, 

la temporada 2007/2008. 

Situeu-vos a la Plaça Catalunya, el mes d’abril 

de 2007.

Pregunta un pare o mare: “El meu fill l’any que 

ve vol jugar a futbol, on puc apuntar-lo?”

Contesta un pare o mare: “El meu juga al 

Quart i està molt content de poder jugar, però és un 

pal ja que entre els desplaçaments i l’espera perds 

dues hores ben bones.”

Reflexió d’un tercer pare o mare: “Doncs per 

què no provem de muntar un equip nosaltres, aquí 

al poble?”

I fou d’aquesta manera que va sorgir la idea; 

ens vàrem trobar un dia al vespre una colla de pares 

i mares amb mainada de més o menys la mateixa 

edat (nascuts el 2001 i el 2002), tots amb el mateix 

neguit, i vàrem decidir provar-ho. En vam parlar amb 

l’Ajuntament i amb l’Associació Esportiva Vilablareix, 

que ens van animar i ajudar a tirar-ho endavant.

Així va néixer el  FC Vilablareix.

Vam començar jugant la competició del Con-

sell Esportiu del Gironès, amb uns meritoris resul-

tats, que s’han anat publicant en aquesta revista.

Cal dir, de totes maneres, que des de l’últim 

número de La Torratxa fins ara, encara que la lliga del 

Consell Esportiu s’hagi acabat, hem continuat entre-

nant-nos i jugant partits, tant amistosos com parti-

cipant en torneigs als quals ens han convidat. L’1 de 

maig vàrem participar en el Torneig de Futbol-7 de la 

UE Comacros de Salt, i vam quedar classificats en 4t 

lloc, d’un total de 14 equips participants.

Dins els actes de la Festa Major, el passat dia 18 

de maig vam organitzar el 1r Torneig de Futbol-7 de 

Vilablareix, en el qual repartírem trofeus i obsequis a 

tota la mainada participant.

Per altra banda, hem hagut de dir a més d’un 

club que no podíem assistir al seu torneig o a un amis-

tós perquè el mateix dia ja estàvem compromesos amb 

algun altre partit o torneig. Suposem que això és una 

bona mostra que potser estem fent una bona feina.

Futbol

Xavier Pere
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Hem guanyat el concurs 
de punts de llibre! 4

El llibre, a més de la rosa, és el protagonista indis-

cutible del dia de Sant Jordi. Com que no sabem fer 

un llibre, de moment hem fet un punt. Ens ha quedat 

molt bonic, tant que ha guanyat el concurs de punts 

de llibre! Us agrada?

3� El drac ens fascina

Del conte de Sant Jordi, quin és el personatge que 

ens fa més por però que alhora ens atreu més? Doncs 

el drac! Així que tant els de P1 com els de P2 ens ho 

hem passat d’allò més bé pintant-lo!

Tu que ets tan boniqueta... 
et voldries casar amb mi? 4

A la llar d’infants l’abril és el mes dels contes. Igual 

que el curs passat, l’Ester, la bibliotecària, va venir a 

explicar un conte. Aquest any, “La rateta que escom-

brava l’escaleta”, un dels contes preferits dels nens i 

nenes. Primer el va explicar als nens i nenes de P0 i P1, 

i després als grans, els de P2, que es van quedar tots 

pensatius repetint, com a la rateta: “Què em compra-

ré? Què em compraré?”

Mirem, toquem, olorem... 
3� la flor de Sant Jordi

El dia de Sant Jordi, els benjamins van fer una celebra-

ció ben original, autèntica i enriquidora per als seus 

sentits que es desperten a la vida: van experimentar 

amb pètals de rosa que ens havia regalat una floriste-

ria. Moltes gràcies de part dels nens i nenes de P0!

La llar d’infants
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L’hort 4
 6
Ara que és temps de plantar, hem volgut ajudar a 

mantenir el nostre petit hortet ben bonic. Hi hem 

plantat lliris, carbasses... Els nens de ciutat no ho po-

den fer, això!

PiLi SERRa
Directora del nou institut

“volem fer  
un inStitut de i per 
a leS perSoneS”

hem queDat en un bar Del poble. arribem i ja hi éS, amb una 
CerveSa (0,0º) a la mà. DeS Del primer ContaCte, éS molt Cor-
Dial. al Cap De DoS minutS, ja veiem que, a méS, éS inquieta i 
molt DeCiDiDa -arriaDa, Com Se Sol Dir. té leS iDeeS molt Cla-
reS, i el punt juSt De maDureSa que permet Combinar la il·luSió 
i l’empenta amb l’experiènCia i la Serenitat neCeSSàrieS.

- Què tal, Pilar...

- Hola... Pili, sisplau (Somriu obertament). M’ha cos-

tat molts tràmits burocràtics no dir-me Pilar.

- D’acord. Per començar, explica’ns quina relació has 

tingut amb Vilablareix. 

- Ben poca, de moment. Fins ara havia vingut a tro-

bades amb companys en un restaurant. També vaig 

venir fa anys al CEIP Madrenc a fer una xerrada com 

a delegada sindical i recordo que l’escola, amb les 

aules amb vidre, em va agradar molt.

- Que t’agrada del nostre poble?

- M’agrada la tranquil·litat. És molt diferent de quan hi 

passes per la carretera. Penso que és un poble que vol 

construir molt la seva identitat al marge de Girona. 

De moment m’he sentit molt ben acollida, no no-

més a Vilablareix, sinó també als altres pobles d’on 

vindran alumnes -Aiguaviva, Fornells i Quart-, on 

m’he anat a presentar als ajuntaments i he fet reu-

nions amb els pares per constituir l’AMPA.

- D’on véns? Ja eres directora d’un altre institut?

- Vinc d’un institut de Banyoles. Havia pensat venir com 

a psicopedagoga, que de fet és la meva feina, però 

el Departament em va proposar ser-ne la directora i 

L’institut
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Pili Serra, al terreny on aniran els mòduls 
de l’IES, al costat del magatzem de Fruites 
Gozalbo.

“L’objectiu és que 
en surtin persones 

socialment 
competents, que no 

competitives”

vaig acceptar encantada. Per mi és tot 

un repte en aquets moments. De fet, 

sóc un mica una tastaolletes: he estat 

mestra, delegada sindical, formadora... 

i ara seré directora. M’agrada conèixer els diferents 

àmbits per poder opinar amb coneixement de causa. 

- Com t’agradaria que et veiessin els alumnes?

(No s’ho pensa gens) - Com una persona molt cohe-

rent. La coherència és el que et permet tenir autoritat 

sobre l’alumne, i credibilitat en general, amb tothom.

- Parlem del nou institut. Com serà?

- Tindrà tres línies d’ESO i dues de batxillerat. És una 

mida assequible. Aquest any s’inicia amb tres mò-

duls, bastant generosos. Comencen dos grups de 

1r d’ ESO.

- Quina personalitat voldries donar-li?

- Voldria que fos un institut integral i cohesionador. 

Un institut de i per a les persones, del qual sortissin 

persones socialment competents, que no competi-

tives. Competents en el sentit de saber fer les coses 

ben fetes.

- Com es dirà?

- Ara es diu IES de Vilablareix, però és un nom admi-

nistratiu. La meva idea és fer una mena de concurs 

de nom, amb els alumnes, professorat, pares... i a 

veure si l’Ajuntament també hi vol dir alguna cosa.

- i per a quan, l’edifici nou? Hi ha alguna previsió?

- Jo diria que per d’aquí a més de 4 anys. Tot això té uns 

protocols administratius que ho alenteixen molt.

-  Finalment, una pregunta que et fem en 

nom dels futurs alumnes: hi haurà bar?

(Somriu) - Són mòduls, i no, no hi haurà 

bar. Potser parlarem amb l’AMPA de po-

sar-hi alguna màquina...

una tastaollEtEs amb un bon CurríCulum 

Va començar a tractar la mainada com a moni-

tora d’esplai. Després de 17 anys fent de mestra 

(Portbou, Bescanó,  Blanes i Banyoles), es va llicen-

ciar en Pedagogia (ciències socials) i va fer oposi-

cions a secundària (Banyoles, Girona). Com que li 

va tocar Portbou i tenia una alumna francesa, es 

va especialitzar en francès, i va arribar a estudiar 

en diverses universitats de França. També va fer un 

postgrau en Educació Física “perquè vaig pensar 

que en la formació dels mestres es tractava poc”.

La seva passió és la formació. “Sóc una persona 

molt interessada per l’ensenyament i per inves-

tigar sobre maneres d’aprenentatge diferents de 

les que he vist. He tingut la sort d’estar en escoles 

molt innovadores i trobar-me amb professionals 

molt bons”. És especialista en estructures d’apre-

nentatge cooperatiu, i acaba de treure un llibre 

titulat Donar, rebre i compartir, que recull l’experi-

ència de més de deu anys.
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Natura i aventura com a premi d’un final d’etapa

elS de 6è S’acomiaden de l’eScola  
amB uneS colònieS a la vall de núria

L’escola

5�Van estrenar la temporada de canoes, ja que fins la setmana 

anterior el llac estava glaçat. Feia molt fred i van quedar xops, 

però va ser molt divertit.

35�A punt per a la volta a cavall per l’entorn del santuari. En tornant, 

van raspallar els ponis, els van pentinar i fins i tot, algú els va fer 

trenetes.

5Tir amb arc: a veure qui té més punteria!

En Tubby, un tobogan fantàstic per baixar amb neumàtic. 6
6 �La segona nit, disco! La primera nit, però, van fer un taller de 

seguretat a la muntanya: risc d’allaus i prevenció d’accidents.
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5 Caminada de Queralbs a Núria. Uns monitors molt trempats explicaven la fauna i la flora, i van tenir la sort de veure molts isards.

5 �L’arribada a Núria, amb cremallera, és 

molt més emocionant que l’autocar de 

les altres excursions.

5 �Un entorn privilegiat per gaudir 

dels esports, la natura i la 

convivència amb els companys.

5  Adéeeeu! Final de curs, final 

d’etapa, final d’escola.

L’excursió era bàsicament lúdica. 

L’objectiu era passar-s’ho bé, 

fomentar la convivència del grup i 

fer esports d’aventura. 4

D’aquí a un grapat d’anys, aquests 4 

mosqueters conservaran orgullosos 

aquesta foto històrica. 6  

no tot surt a lEs Fotos

Encara que no en tinguem 
constància gràfica, ja us po-
deu imaginar que els nois 
i noies van voler seguir la 
tradició de posar el cap dins 
de l’olla i tocar la campana 
per allunyar mals de cap (o 
maldecaps?), i per demanar 
fecunditat. 
També van anar a la botiga a 
triar un record d’aquesta ex-
cursió que segur que recor-
daran durant molt temps.
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fi de curS  
alS aiguamollS  
de l’empordÀ

Un any més, els alumnes i mestres de l’escola vam 

fer una sortida per celebrar que a aquest curs ja li 

tenim el peu al coll. 

En companyia de tots els alumnes vam gaudir 

d’un dia als Aiguamolls de l’Empordà. Vam participar 

en diferents activitats, des de tallers per als més pe-

tits fins a una descoberta dels estanys, la vegetació 

i la fauna del parc. Tot estava molt verd gràcies a les 

darreres pluges.

Vam ensopegar un dia núvol, ideal per veure 

ocells, perquè amb massa sol no es veuen bé. Và-

rem veure molts tipus d’ocells, sobretot cigonyes, 

tórtores, i ens va acompanyar una estona el cant de 

la puput i del rossinyol. I també vam poder veure tres 

daines, que són difícils de veure!

Una vegada acabades les activitats vam dinar 

tots junts al parc i a les 5 de la tarda ja érem de tor-

nada a Vilablareix. Ens ho vam passar molt bé i vam 

aprendre moltes coses! 
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Hi han participat 1�0 nens i nenes  
de � a 8 anys 

tercer intercanvi 
eScolar amB illa  
de tet

per terCer any ConSeCutiu, elS alumneS D’eDuCaCió infantil i De 
CiCle inCiCial Del Ceip maDrenC han partiCipat en un interCanvi 
amb elS De DueS eSColeS bilingüeS De la Catalunya norD

El 26 de maig, el CEIP Madrenc va viure una jornada 

ben especial: va rebre la visita d’un centenar de nens 

i nenes de les escoles Torcatis i Langevin, d’Illa de Tet, 

que pertanyen a un grup d’escoles públiques que treba-

llen per mantenir l’ús del català a la Catalunya Nord. 

Els alumnes d’aquestes escoles fan una part de 

l’aprenentatge utilitzant el català com a llengua vehi-

cular en determinades assignatures, i l’intercanvi els 

permet practicar la seva segona llengua i conèixer la 

nostra realitat, on els admira que el català sigui, amb 

tota naturalitat, la principal llengua d’aprenentatge i 

de comunicació social.

Durant l’any, els alumnes de banda i banda del 

Pirineu s’envien treballs i tot tipus de material que 

permeti treballar el lèxic: jocs de vocabulari, ende-

vinalles, cançons, embarbussaments, poemes, dites, 

contes. També s’escriuen missatges de correu elec-

trònic a través dels mestres. Cap a final de curs fan 

una trobada presencial, i aquest any el CEIP Madrenc 

ha estat l’amfitrió.

 Els van rebre i donar la benvinguda el regidor 

d’Educació, Manel Pallàs, i la directora del CEIP Ma-

drenc, Rosa M.Via. Per recuperar-se del viatge i co-

mençar la jornada amb forces, van fer un esmorzar i, 

seguidament, un taller de plantar maduixes (calia en-

tendre bé les instruccions, en català!). Cada alumne 

es va endur de record el seu test amb la maduixera 

plantada. Després van dinar a la Plaça de Catalunya 

i, a la tarda, la resta de l’escola s’hi va afegir i s’ho 

van passar tots la mar de bé amb les cançons d’en 

Jordi Tonietti, molt divertides i adequades també per 

treballar vocabulari.

La valoració que fa el CEIP Madrenc de l’inter-

canvi és positiva. Consideren que és una experiència 

enriquidora per a tots els que hi participen, tot i les 

dificultats administratives. També reconeixen, però, 

que els resultats són molt lents.
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Setmana cultural 
a la ludoteca

Espectacle de màgia de la bona  
amb el màgic Raül i La Vareta Màgica
El 21 d’abril tota la sala de teatre de l’Ajuntament era 

plena. A l’acte, obert a tothom, hi havia un munt de 

nens i nenes de la ludoteca, que van participar acti-

vament en l’espectacle. El que va impressionar més 

petits i grans va ser veure com l’ajudant del mag 

s’aguantava tota horitzontal amb un sol punt de su-

port a sota el braç: una espasa clavada a terra. I per-

què es veiés que no s’aguantava amb res més, li va 

passar un cercle pel voltant del cos.

Sessió de contes amb Va de Contes
A la setmana cultural no hi podia faltar la literatura 

oral infantil. L’endemà de Sant Jordi, a la ludoteca 

vam poder gaudir d’un repertori de contes ben diver-

tits: els Contes per Riure. En David, amb una simple 

armilla i la seva maleta plena de contes, es va posar 

el públic a la butxaca.

I per a les mares, una flor!
A la primavera hi ha moltes coses per fer i celebrar. 

Tot just una setmana després de Sant Jordi s’acosta-

va el dia de la mare: el primer diumenge de maig. Per 

tal de tenir el regal per a aquest dia vam estar tota la 

setmana fent un taller amb tot l’amor del món. El re-

sultat va ser una flor feta amb llistons de fusta, roba 

i paper de seda.

Manualitats  
per Sant Jordi:  
dracs de totes mides!   
Coincidint la Setmana Cultural amb Sant 

Jordi, no hi podia faltar un taller dedicat a la 

diada: vam fer un Drac de Sant Jordi, que és el 

personatge de la llegenda preferit per molts nens. 

Els més petitons en van fer un amb gots de plàstic, 

cordill i plastilina. Els més grans amb suro, agulles 

d’estendre roba i taps de suro. Per decoració, tot de 

roses i cavallers Sant Jordi.

La ludoteca

l a  l u d o t e c a

Consulteu dates, horaris i preus per al proper curs 
a la web: www.vilablareix.cat/ludo/
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volem augmentar 
la implicació delS 
joveS amB el poBle

A l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Vilablareix 

estem d’enhorabona, ja que en el Ple del passat 28 

d’abril es va aprovar el que es coneix com el “Pla Lo-

cal de Joventut de Vilablareix 2008-2011”, que segu-

rament veureu escrit amb les inicials PLJV. Es tracta 

del document base a partir del qual es marquen els 

principals objectius i actuacions que es volen portar a 

terme al municipi en matèria de joventut fins al 2011. 

A continuació us fem un petit resum d’allò que po-

deu trobar en el document, així com de les principals 

actuacions que ens marquem. L’Àrea de Joventut us 

agrairà ara i sempre qualsevol aportació en forma 

d’idea, comentari, crítica, felicitació... que ens vulgueu 

fer arribar. No dubteu en cap moment a dir-nos el que 

penseu i us convidem sempre que vulgueu a fer un 

volt pel Local de Joves i conèixer tot el que s’hi “cou”. 

Què podem trobar al Pla Local de Joventut?
El Pla Local de Joventut s’estructura en una sèrie de 

punts que ens porten des de la visualització del que 

passa a marcar on ens agradaria arribar el 2011, que és 

la data en què caduca el Pla. El document s’estructura 

en 7 eixos principals: Habitatge, treball, participació, sa-

lut, educació, cultura i oci, cohesió social i equilibri ter-

ritorial, per tal de donar la visió global de la joventut.

A continuació resumim el contingut de les di-

verses parts del document:

Visualització
S’han ordenat i classificat tots els recursos  

i polítiques per als joves que es fan al municipi des 

de l’Ajuntament, altres ens, entitats... i des dels ma-

teixos joves.

anàlisi de la realitat 
-  Quantitativa. Estadística sobre la població jove.

-  Qualitativa. Basada en els grups de treball de joves 

que es van fer per diagnosticar la situació de la jo-

ventut del municipi a través de les aportacions dels 

que ho viuen en primera persona. Per completar  

i contrastar la informació es van fer entrevistes a 

diferents persones que tenen relació amb els joves  

i els recursos destinats a aquest col·lectiu.  

Diagnosi
A partir de la informació recollida en els dos apartats 

anteriors s’ha fet una descripció al màxim d’acurada 

de la situació actual intentant reflectir allò que passa, 

per què passa, com passa, els afectats o beneficiats...

Objectius
S’han marcat uns objectius a curt i llarg termini amb la 

voluntat de solucionar els problemes i mancances de-

tectats i reforçar tot allò que s’ha avaluat com a positiu.

Propostes d’actuació
Per tal de materialitzar el munt d’objectius que van 

sortir es van concretar unes actuacions (en concret, 

14) que es consideren prioritàries. S’ha intentat que 

siguin el màxim d’efectives per aconseguir el màxim 

d’objectius. Les resumim a continuació:

1.  Crear un punt de referència en temes d’habitat-

ge. Posar en marxa un punt d’informació en temes 

d’habitatge aprofitant la proximitat que tenim 

amb els joves: ajuts que ofereixen diferents ad-

ministracions, xerrades de temes relacionats, in-

formació sobre els pisos de protecció oficial de 

Vilablareix.... 

�.  Coordinació amb el Servei d’Ocupació. Col·laboració 

i coordinació amb el Servei d’Ocupació per contri-

buir a donar un bon servei als joves i alhora que els 

joves coneguin el Servei.

Pla Local  
de Joventut
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�.  Decideixo, participo, sóc jove. Aprofundir en la 

participació dels joves en els temes que els 

afecten directament. Tenir en compte l’opinió 

de tothom a l’hora de prendre decisions i en-

gegar determinades actuacions. “Sentir que en 

formes part.”

�.  Local de tots. Avançar cap a una cogestió del Lo-

cal. Fomentar que els joves s’impliquin en les acti-

vitats i que tinguin la possibilitat d’engegar-hi ini-

ciatives. Amb els objectius principals d’adequar 

més l’oferta a allò que els joves esperen del Local 

i alhora fer que aprenguin a responsabilitzar-se i 

gestionar un espai comú.

5.  Punt de referència sempre. Fer del Local un es-

pai de trobada d’on surtin activitats durant tot el 

temps d’oci de què disposen els joves.

�.  Hàbits saludables. Continuar informant els joves 

dels efectes sobre la salut i la qualitat de vida del 

tabac, drogues, alcohol, mala alimentació... Po-

tenciar formes d’oci durant espais de temps i en 

llocs on es detecten els mals hàbits.

�.  Educació no formal. Fer de totes les activitats i del 

mateix Local un punt d’educació de valors perso-

nals i socials. Fer activitats d’educació en el lleure 

per a joves a partir de 12 anys.

8.  Recuperem tradicions. Recuperar algunes tradici-

ons perdudes, com ara el partit de solters contra 

casats i la festa dels Quintos.

9.  Potenciar l’associacionisme entre els joves. Fer 

descobrir als joves les associacions locals així 

com les possibilitats que ofereix el món associa-

tiu i la riquesa social que se’n deriva.

10.  Joves a la Festa Major i la setmana cultural. Buscar 

mètodes i activitats que animin els joves a partici-

par en aquests dos espais. D’aquí surt la nova co-

missió jove que estem muntant i que té la finalitat 

d’organitzar coses per als joves.

11.  Un sol poble. Buscar maneres d’arribar i animar 

els nouvinguts a integrar-se en la vida social i cul-

tural del municipi per fomentar la cohesió social 

entre tots, amb la vista posada en el nou planeja-

ment urbanístic. 

1�.  Sortim al carrer. Fer un esforç a l’hora d’anar a ex-

plicar a tothom els recursos que tenim i totes les 

possibilitats que obre el futur creixement. (Propos-

ta adreçada al personal de l’Àrea de Joventut.)

1�.  informació als pares i mares. Continuar oferint in-

formació als pares i mares de joves de 12 a 18 anys, 

principalment (proposta de continuïtat) i iniciar la 

relació amb l’AMPA del futur institut.

1�.  Hola territori, hola veïns. Dissenyar un progra-

ma d’activitats que ens permeti descobrir el 

nostre poble, els pobles veïns i tothom que viu 

al nostre costat.

Aquest és, a grans trets i deixant-nos moltes 

coses, un esbós del que volem fer en aquest temps 

que durarà el Pla. Som conscients que algunes co-

ses no les podrem aconseguir, altres possiblement 

funcionaran més que no ens pensem i possiblement, 

s’engegaran iniciatives que ens ensenyen que som 

més vells del que voldríem i que no tenim ni idea del 

que volen, els joves d’avui... 

Aquesta incertesa ens obliga a revisar dia a 

dia el que funciona i el que no, a ser flexibles i a tenir 

en compte totes les opinions i punts de vista (és aquí 

on entreu tots vosaltres, també).

En qualsevol cas, la línia general que ens 

proposem de seguir és augmentar la implicació dels 

joves amb el municipi.

Si algú hi està més interessat i vol consultar 

el Pla Local de Joventut de Vilablareix 2008-2011, 

només cal que es posi en contacte amb nosaltres i 

n’hi facilitarem un exemplar.

E S  B U S Q U E N

Nois  i  noies  amb ganes  

de  divertir-se  i  fer  activitats.

Local de Joves
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80 participants a la sardinada del 1r de maig
Unes 80 persones van assistir a la sardinada que es va 

organitzar el primer de maig. En el menú, a mes de les 

sardines que són tan bones a la primavera, hi havia 

embotits amb amanida. Per postres, una bona coca. 

Després del dinar es va sortejar una bicicleta 

tot terreny (BTT), cedida per Caixa Girona, que li va 

tocar al nostre veí Paco Darné.

Caminades
Cada dijous a les 9 del matí, més d’una vintena de 

jubilats hem sortit de la plaça del Perelló a fer una 

caminada per diferents indrets del nostre poble o per 

algun lloc dels pobles veïns: Aiguaviva, Montfullà...

Aquest mes de juny hem fet l’última i el proper 

mes de setembre continuarem. Tothom que vulgui 

s’hi pot afegir!

Petanca
Dos o tres dies a la setmana, també ens trobem a la 

zona de petanca del carrer Marroc, per fer unes parti-

des de petanca. A partir d’aquest 21 de juny i durant 6 

setmanes participem amb tres tripletes en un torneig 

organitzat per diferents casals de pobles del nostre 

entorn, com ara Fornells, Quart, Riudellots i Vilobí. 

 

Ball
Els dissabtes 29 de març i 26 d’abril, a la sala poli-

valent del pavelló, es van organitzar unes sessions 

de ball amb música-disc. El dissabte 31 de maig, per 

acabar aquesta temporada, va amenitzar la vetllada 

en David Casas amb els seus teclats.
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Què fer en cas d’onada de calor?
Font: www.gencat.net  |  Departament de Salut

Les temperatures molt extremes i l’excés de calor poden 
provocar deshidratació i esgotament, sobretot a les per-
sones grans, el infants i les persones que estan malaltes, 
també a persones sanes que realitzen un excés d’activitat 
física amb hidratació insuficient.

conSellS de prevenció

a caSa. Tanqueu les persianes quan toca el sol. Obriu les 
persianes durant la nit. Estigueu a les zones més fresques. 
Refresqueu l’ambient amb ventiladors, aire condicionat...
al carrer. Eviteu sortir al migdia a peu o amb cotxe quan 
fa molta calor. Protegiu-vos amb gorra o barret i porteu 
roba no gaire ajustada i transpirable. Limiteu l’activitat 
física intensa.
molta aigua. Beveu molta aigua i sucs de fruita (millor 
naturals). Preneu sovint dutxes fresques. No beveu begu-
des alcohòliques. Eviteu els menjars molt calents.

SímptomeS d’alerta

Temperatura molt alta. Mal de cap. Nàusees. Set intensa. 
Convulsions. Somnolència o pèrdua de coneixement.

com actuar?
Traslladeu la persona a un indret més fresc, doneu-li aigua, 
mulleu-la i venteu-la. I aviseu al 061. 

Com ens hem de protegir del sol? 

nadonS. Tenen una pell molt fina i delicada i és molt fàcil 
que es cremin. Cal tenir molta cura i, durant el primer 
any de vida, protegir-lo dels rajos solars i evitar l’exposició 
directa. És bo treure els nadons a l’aire lliure, però evitant 
les hores de més intensitat solar (al migdia). A més, cal 
protegir-los sempre amb roba de cotó, gorra i oferir-los 
molta aigua. No utilitzar MAI cremes de protecció solar 

en nadons menors de 6 mesos. 
Tot això s’ha de complir tot i que faci un dia boirós o 
ennuvolat. 
nenS i neneS. l’estiu és una època en què fan moltes ac-
tivitats a l’aire lliure i cal inculcar-los les normes bàsiques 
de protecció: untar-se amb crema protectora d’índex 15 

o superior 20 minuts abans de prendre el sol i repetir 
l’aplicació cada 2 o 3 hores o cada vegada que es banyin; 
començar a prendre el sol a poc a poc i evitar les hores de 
més intensitat; buscar l’ombra; i recordar que l’aigua i la 
sorra reflecteixen i augmenten la intensitat solar, entre un 
15-25%, i, per tant, a la platja cal augmentar la protecció. 
 
adoleScentS. Cal recordar-los que, si practiquen activitats 
a l’aire lliure, han d’usar crema solar, roba de cotó, ulleres 

i protector labial i beure molts líquids. A més, han de ser 
conscients que l’exposició excessiva al sol produeix danys i 
l’envelliment prematur de la pell; que les làmpades de raigs 
ultraviolats també són perjudicials i que el risc de patir un 
càncer de pell és major quan es pren el sol de tant en tant 
però de forma intensa, que no si es pren cada dia però de 
manera moderada i evitant les hores de més intensitat solar.

REGLES D’OR PER a TOTS
1.  Evitar estar llargues estones al sol, sobretot durant les 

hores de màxima intensitat solar: de les 12 del migdia 

a les 4 de la tarda. 
2.  Dur samarreta, gorra i ulleres amb protecció UV, en-

cara que estigui núvol. La gorra ha de portar visera 
tot voltant per assegurar la protecció d’orelles, coll i 
front. Utilitzar teixits transpirables: cotó, lli... amb 
tramatge espès per protegir la pell dels UV.   
ULL! la roba molla es torna translúcida i no protegeix 
del sol.

3.  Fer servir cremes solars adequades al tipus de pell. Cal 
aplicar-les a tot el cos i repetir l’aplicació sovint. 

4.  Tot i que s’usi crema, no es pot allargar l’exposició al 
sol. L’efecte perjudicial del sol és acumulatiu, per això 
és molt important evitar les cremades solars des de la 
infància.

5.  ULL! Amb la utilització de medicaments, consulteu si hi 
ha risc o no de fotosensibilitat. La fotosensibilitat es ma-
nifesta per reaccions extremes a la llum del sol, caracte-
ritzada per erupcions, envermelliment i/o inflamació.

6.  La manera més efectiva de protecció solar és mantenir-

se a l’ombra!

Molt bona part de l’èxit dels nostres fills a l’hora d’adqui-
rir hàbits d’estil de vida saludable dependrà del nostre 
exemple com a pares.

Cop de 
calor
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l’EsCassEtat d’aigua (i)
Andrés L. Pérez Velasco

«proDueix una triSteSa immenSa 
veure que la natura parla mentre

el gènere humà no eSColta»

 víCtor hugo

El 22 de març entra la primavera... així comença una 
de les peces mestres d’un dels joglars del vallenato1, 
Leandro Díaz, i precisament per això mateix la comu-
nitat internacional celebra aquesta mateixa data el Dia 
de l’Aigua, com a principi de la vida que és, imprescin-
dible per a la subsistència de totes les espècies vivents 
de la Terra. 

Allà on hi ha aigua, hi ha vida. Això explica els agosa-
rats esforços dels científics per comprovar que en altres 
astres hi ha aigua, perquè si fos així, se’n podria deduir 
com a corol·lari l’existència de vida, ni que fos en estat 
embrionari. Tales de Mileto va afirmar: «Tot és aigua», i 
no va pas exagerar; començant pel mateix ésser humà: 
l’aigua és el principal i imprescindible component del 
seu cos, el qual està integrat per un 75% d’aigua en el 
moment de néixer i prop del 60% en l’edat adulta.

 La superficie terràqüia s’assembla a un arxipèlag en-
voltat per tot arreu pels oceans, els rius i els seus afluents, 
així com grups de llacs. El volum total de l’aigua de la 
Terra és de 1.300 milions de quilòmetres cúbics; aquest 
compost químic (H20) cobreix gairebé les tres quartes 

parts del globus. El 97,52% de l’aigua existent és salada i 
d’escassa utilitat per al consum humà -«el mar és una illa 
d’aigua voltada de terra per tots costats»2-; tan sols el 2,5% 
de l’aigua del planeta és dolça i menys de1 50% d’aquesta 
aigua dolça és apta per al consum humà; l’1,76%, apro-
ximadament, es troba en els casquets polars i en les pro-
funditats de la Terra; el 0,4% es troba en els rius, llacs, 
dipòsits naturals, pantans, en l’atmosfera, en organismes 
vius, i d’aquesta, escassament el 0,1% és aigua dolça per 
a consum humà.

 Fenòmens com el progressiu escalfament global 
s’han anat convertint en un maldecap per a la comunitat 
internacional, per l’impacte que tenen3. El volum d’aigua 
potable per habitant actualment és el 50% del que hi ha-
via 50 anys enrere. 

Més d’un terç de la població mundial, que passa ja 
dels 6.000 milions d’habitants, sobretot a Amèrica Lla-
tina, Àfrica i Àsia, no disposa d’aigua potable4; un total 
de 31 països pateixen ja escassetat d’aigua. Es preveu que 
en els pròxims cinc lustres 17 països més sentiran els ri-
gors d’aquesta disponibilitat precària, de manera que, si 
es compleix aquesta projecció tan terrible, una gran part 
de la humanitat suportarà la set, ja sigui per mancança o 
mala qualitat de l’aigua. «L’escassetat d’aigua no sols im-
plica que han de recórrer grans distàncies a peu per acon- 
seguir-ne o pagar preus més alts per comprar-ne. També 
contribueix a l’aparició de malalties relacionades amb el 
consum d’aigües contaminades, impacta en cadena en las 
collites, la disponibilitat d’aliments i és clarament un dels 
majors factors de pobresa»5. En aquest moment, per a mi-
lions de persones en el món, especialment per als més 
pobres del planeta, trobar aigua i menjar és qüestió de 
vida o mort.

1 El vallenato és un gènere musical, autòcton de la Costa Carib de Colòmbia, amb epicen-

tre a l’antiga província de Padilla (actuals sud de La Guajira, nort del César i orient del 

Magdalena) que representa les vivències i el sentir d’un poble i és la imatge fidel del 

mestissatge del qual són producte tots els colombians. 

La trilogia vallenata, és a dir, els instruments que conformen el conjunt vallenato, neix 

de la barreja de tres cultures, l’espanyola, l’africana i la indígena. 

L’acordió representa la influència europea, la guacharaca, la influència dels aborígens 

i la caixa representa l’africana. 

Els cants vallenatos neixen d’aquest mestissatge, ja que contenen elements de cada 

una, com les dècimes espanyoles, els cants africans representats en cors i els laments 

indígenes que formen part de les lletres vallenatas.

� El Nuevo Siglo, Óscar Domínguez O., Carta al H20: al agua, con amor, 19 de març de 

2006.

� Amylkar Acosta Medina, El día después de mañana, 19 de desembre de 2005.

� Amylkar Acosta Medina, El día después de mañana, 19 de desembre de 2005.

5 El Tiempo, Karen Jiménez Zubiría, 3 d’agost de 2005.
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rECiClEm El plàstiC
Manel Pallàs

On es recullen els envasos?
Els envasos lleugers es recullen majoritàriament en conte-
nidors de color groc, de tipus iglú i de càrrega lateral.

Què forma part de la fracció d’envasos?
Als contenidors  de color groc, es recull tota mena d’en-
vasos (polietilè blanc, de color, PET o PVC), bosses, brics, 
llaunes, etc. Per exemple: ampolles d’aigua o llet, enva-
sos de detergent o iogurts, llaunes de begudes o aliments, 
brics de llet o vi, bosses, safates de porexpan o paper 
d’alumini.

La resta de residus de plàstic o metall no s’han de llen-
çar al contenidor groc. Els bolígrafs, raspalls de dents i 
altres residus que no es puguin reutilitzar s’han de llençar 
al contenidor de rebuig.

Què se’n fa, dels envasos?
Els envasos recollits selectivament solen contenir una bar-
reja de materials que no en permet el reciclatge directe. 
Per això, primer s’han de separar per tipus de material a 
les plantes de triatge. 

El material es classifica per fraccions segons el tipus 
–PET, PEAD, PEBD, llauna, alumini, envasos compostos, 
mix de plàstics, etc.– i, un cop separat, es premsa i es lliura 
als diferents recicladors. 

Aquestes empreses trituren 
i fonen els materials. D’aques-
ta manera, es converteixen en 
matèria primera per a la fabri-
cació de nous envasos i d’altres 
productes. 

Els envasos de plàstic es reciclen per fabricar bosses 
de plàstic, mobiliari urbà, senyalització... o bé per obtenir 
nous envasos d’ús no alimentari (lleixius, detergents...).

Bàsicament hi ha dos possibles tipus de reciclatge per 
al plàstic:
a.  Reciclatge mecànic: els envasos es classifiquen, es tri-

turen i es fonen en grànuls. Els materials es modifi-
quen per obtenir les propietats desitjades. S’obté una 
nova matèria apta per a aplicacions amb productes 
reciclats. 

b. Reciclatge químic: la recuperació química permet redu-
ir els plàstics als seus constituents químics bàsics (monò-
mers). Aquests materials recuperats poden repolimerit-
zar-se novament i tornar a esdevenir plàstics. 

En el cas dels plàstics biodegradables, encara una re-
duïda minoria, el reciclatge seria orgànic, mitjançant fo-
todegradabilitat i biodegradabilitat.

Beneficis
La recollida segregada d’envasos lleugers ajuda a dismi-
nuir el volum dels residus municipals que han de rebre 
un tractament finalista (incineració o deposició controla-
da), però també té altres beneficis ambientals. 

Per exemple, el reciclatge de dues tones de plàstic 
equival a estalviar una tona de petroli, mentre que el re-
ciclatge d’una tona d’alumini permet evitar l’extracció de 
quatre tones de bauxita (el mineral a partir del qual es 
produeix) i la producció de dues tones de residus molt 
contaminants i difícils d’eliminar. 

Consells per reduir el consum d’envasos
Encara que el reciclatge d’envasos hagi millorat molt tèc-
nicament, els envasos més ecològics continuen sent els 
que no s’utilitzen. Alguns consells senzills per disminuir 
de manera molt important l’ús d’envasos són:

»  Fer servir el carretó d’anar a comprar o el cabàs: 
s’estalvien bosses de plàstic.

»  Reutilitzar les bosses de plàstic per anar a comprar o 
per a altres usos.

»  Triar envasos més reutilitzables i/o reciclables (vi-
dre, cartró, sac de roba...).

»  Comprar a granel, amb pots de vidre o carmanyoles.
»  Comprar envasos en format familiar: es minimitza la 

producció de residus.

On poden anar a parar els envasos que no 
llencem al contenidor groc?
L’impacte dels envasos i embalatges de plàstic com a re-
sidus se centra no sols en els problemes de volum que 
representen, sinó en el fet que els plàstics no són biode-
gradables, no són reutilitzables i costen molt de reciclar.

On pot anar a parar aquest plàstic:
Als abocadors: si els envasos de plàstic es porten a un 

abocador l’ompliran fàcilment degut al gran volum que 
tenen i hi romandran durant moltíssims anys, perquè no 
es degradaran; a més, els additius que contenen es poden 
desprendre fàcilment i migrar cap a les aigües subterrànies. 

A les incineradores: si es porten a incinerar, cal tenir 
present totes les emissions contaminants que es produei-
xen a l’incinerar qualsevol plàstic (encara que s’hi posin 
els  filtres adequats): des de grans quantitats de CO2 fins 
a metalls pesants o, en alguns casos, substàncies més peri-
lloses que les que s’han incinerat.

Reciclar dues tones 
de plàstic equival  

a estalviar una tona 
de petroli.
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Mn. Josep Ramírez i Carles 
Rector

Setmana Santa

diumenge del ram

La litúrgia, amb la seva tradicional saviesa i pedagogia, en el 
moment previ a la benedicció dels rams, diu als fidels reu-
nits fora del temple, si el temps ho permet: “Germans esti-
mats: des del principi de la Quaresma hem purificat els nos-
tres cors per mitjà de la penitència i les obres de caritat; avui 
ens reunim per començar amb tota l’Església la celebració 
del misteri pasqual de Nostre Senyor Jesucrist, el qual per 
dur-lo a terme, va entrar a Jerusalem...”. I tot seguit exhorta 
els presents a recordar amb fe i devoció aquella entrada sal-
vadora de Jesús a la ciutat santa, tot avançant cap a l’interi-
or de l’església, un cop beneïts els rams, palmes i palmons, 
per celebrar-hi la solemne Eucaristia pròpia del dia. Així ho 
férem a la nostra parròquia: primer, solemne benedicció, 
plena de joia i exultació de part de petits i no tan petits; 
després, ja a l’interior del recinte sagrat, lectura de la passió 
de Nostre Senyor Jesucrist, segons Sant Mateu; santa missa i 
cap a casa amb la satisfacció d’haver complert un deure de 
bons cristians i bons fills de Déu; sense oblidar, els padrins 
sobretot, de comprar el tortell per als seus fillols.

dijouS Sant

En aquest dia la litúrgia ens convida a recordar i cele-
brar la Cena del Senyor o l’“últim Sopar”, en què Jesús 
ens deixà el seu cos i la seva sang com a aliment de vida 
eterna, és a dir: l’Eucaristia, memorial del Senyor, actua-
lització d’un fet històric únic, donació d’amor del Fill de 
Déu, pel qual nosaltres podem entrar en la dinàmica de 
l’amor trinitari, o sigui, de diàleg sublim i entranyable 
amb la Santíssima Trinitat i de servei als altres; no fou 
en va que aquest gest suprem d’amor anà precedit del 
rentament dels peus dels deixebles. Celebràrem la missa 
a les 8 del vespre amb un grupet de fidels, no tan nom-
brós com hauríem desitjat, cosa comprensible si es té en 
compte que es tracta d’una jornada laboral. Al final, tras-
llat del Santíssim al “Monument”.

divendreS Sant

El centre de l’exercici litúrgic que l’Església ens proposa 
el Divendres Sant és la contemplació de la Creu del Se-
nyor. La creu que, de signe infame de tortura, ha passat 
a ser la mostra més sublim d’amor. Com algú ha posat 
en llavis de Jesús, “no són pas els claus sinó l’amor, qui 
em té enlairat”. Des de la Creu, instants abans de morir, 
Jesús cridà: “Tinc set”. Comentant aquestes paraules, Sant 
Agustí, amb el seu característic i incisiu estil, afirma: “siti-
vit sitiri”, és a dir: “Tenia set que nosaltres tinguéssim set 
d’Ell”. Però avui, malauradament, ja veiem de què sede-
gen molts que es diuen cristians i a quines fonts acudei-
xen per apaivagar aquesta set...

A les 6 de la tarda, i en aquesta ocasió més nom-
brós, un bon nombre de fidels ens reunírem a l’església 
parroquial per celebrar l’acció litúrgica de la passió i mort 
del Senyor. Lectura de la passió segons Sant Joan, en for-
ma dialogada; solemne pregària universal; adoració de la 
Santa Creu i distribució de la Sagrada Comunió. Després, 
un llarg silenci, amarat de buidor i soledat, s’estén per tot 
el nostre ésser i ens deixa atuïts. Aparentment, tot s’ha 
acabat: fracàs de Jesús, enterrat al sepulcre; impotència, 
silenci de mort, onada de dolor, però...

diumenge de paSQua de reSurrecció

“Per què cerqueu entre els morts Aquell que viu? No hi 

és, aquí: ha ressuscitat!” 

Primer, la nit gloriosa i la solemne Vetlla Pasqual: eren 
dos quarts de 9 del vespre; plovia i feia fred, però això 
no pogué entorpir la fe i la devoció dels fidels que acu-
diren al temple per donar la benvinguda a la Pasqua: 
benedicció del Foc Nou i preparació del ciri, anunci de 
la Pasqua, litúrgia de la Paraula, benedicció de les Fonts 
baptismals, renovació de les promeses del Baptisme i li-
túrgia de l’Eucaristia. 
L’endemà, les misses pròpies d’aquesta solemnitat, a les 
hores de costum.  
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Homenatge a la gent gran

Com cada any el nostre Ajuntament va organitzar la jor-
nada dedicada a la gent gran. Enguany s’escaigué en una 
data ben significativa: 27 d’abril, festa de la Mare de Déu 
de Montserrat, patrona principal de Catalunya. Entre els 
diversos actes que se celebraren hi hagué una missa so-
lemne, a les 11 del matí, a la parròquia. 

El temple era ple de persones jubilades que havien 
acceptat la corresponent invitació a participar de la diada. 
Feia goig de veure. Els nostres avis i àvies, que rebien un 
cop més el reconeixement i agraïment per tota una vida 
esmerçada a servir els altres no exempta de sacrificis, re-
núncies i generosos esforços a fi de bastir un món millor, 
feien honor al nom de “jubilats” procedent del mot llatí 
jubilum, que  significa joia, alegria, goig... Realment en els 
seus rostres, sovint solcats per les fuetades del sofriment, 
s’hi endevinava una pinzellada de pau i serenitat, fruit 
d’una pregona alegria, com a conseqüència del deure 
complert durant molts i molts anys, gràcies a l’esforç per-
sonal i a la Gràcia de Déu, que mai no ens abandona. 

La Missa fou cantada per la Coral Josep Ruhí, de 
Bescanó, dirigida per la Clara, amb una curta però delici-
osa intervenció de la Sra. Kety, gran virtuosa del violí, que 
volgué així unir-se a l’acte que celebràvem. Acabada la ce-
rimònia religiosa, la gent gran va continuar fruint de tot 
el que l’Ajuntament els havia preparat i a l’església també 
vam continuar “funcionant” ja que, justament, el mateix 
dia 27, tenia lloc el primer torn de primeres comunions.

Primeres Comunions

El primer diumenge combregaren: 

Ariadna Arbusà Ayats | Roger Coro-
minas Soteras | Marina Ferrer Case-
llas | Paula Font Grabulosa | Marc 
Lérida Serafín | Albert López Ante-
quera | Maria Marcó Mir

El diumenge 11 de maig ho 

feren: Alba Arana Barragán | Erik 
Caballero Márquez | Joel Coll Ribas 
| Eduard Muñoz Muñoz | Benjamí 
Puig Carreras | Sergi Pujol Riuró | 
Arnau Quer Burch | Judit Quintana 
Massana.

Cada any aquestes diades són 
un motiu de joia (o, millor dit, hauri-
en de ser un motiu de joia) profun-
da, ja que uns infants participen per 

primera vegada de la recepció del cos de Crist i així s’in-
corporen més plenament i activa a la vida de la comunitat 
cristiana de la qual formen part pel Baptisme; però malau-
radament aquesta joia es veu aigualida pel fet de la manca 
de continuïtat; en efecte, tot i haver explicat als pares, que 
en definitiva són els responsables dels seus fills, la importàn-
cia de rebre el cos de Crist (“qui menja el meu Cos tindrà 
vida eterna...”) sol succeir que el diumenge següent ja no 
acudeix cap nen ni nena (o quasi cap) a la celebració del 
Dia del Senyor i de l’Eucaristia. Això, francament, no té cap 
sentit. Aquests pares van demanar un dia el Baptisme per als 
seus fills i al cap d’uns anys, la Comunió...; després, tot s’ha 
acabat! Jo voldria recordar-los, amb tot el respecte i afecte 
que em mereixen, la greu responsabilitat que contreuen da-
vant Déu i la pròpia consciència amb aquesta actitud.

Festa Major

Com cada tercer diumenge de maig i precedida d’una bona 
quantitat d’actes programats pel nostre Ajuntament, tingué 
lloc a dos quarts de 12 del migdia, la celebració de l’Ofici 
Solemne a l’església parroquial. Enguany ens acompanyà el 
cor de noies Preludi, de Girona, magistralment conduït per 
la directora, Sra. Mercè Rigau. Durant la missa interpreta-
ren els cants litúrgics propis de l’acte sagrat i després, a la 
mateixa església, ens obsequiaren amb un concert.

No cal dir que les cantaires foren llargament aplau-
dides pels assistents que omplien el temple.                            

En acabar, tothom a casa a celebrar un bon dinar 
de Festa Major, per altra banda ben merescut!

a  l ’ o m b r a  d e l  c a m p a n a r
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Duipsusci eum ip exeratio erostin volore digna at lutatum 
etummodip etuer aute do core velit velit wis alissi tis am.

Leucadih i S t ò r i a

mEmòria HistòriCa dEl 
nostrE muniCipi (iii)
Manel Pallàs

A la primera sessió de 1913, l’1 de gener,  a part d’aprovar 
l’acta anterior, l’únic punt de l’ordre del dia parlava de:

... acordose la formación y esponer al público desde hoy 

hasta el dia veinte del presente mes de las listas de electors para 

Compromisarios en la elección de Senadores; así bien se dispuso 

fijar el bando para la formación del Alistamiento de los mozos del 

próximo reemplazo...

A l’acta del 2 de febrer es va fer el sorteig de: 
los Vocales Asociados de las dos secciones. 

Aquest any en el sorteig van sortir elegits:
Sección 1ª, ó sea del Perelló: José Carré Fábrega

 Vicente Alsina Esteva

 Juan Carré Roca

Sección 2ª, o sea Diseminado: Juan Ollé Vidal

 Sixto Molas Güell

 Andrés Casadevall Costa

A l’acta del 23, “los vocales asociados”  van prendre 
possessió del seu càrrec.

El pressupost per a aquest 
any 1913, va ser exacte al dels dos 
anys anteriors.

El 4 de maig, “los Sres. del 
Ayuntamiento y Vocales Asociados”, 
es van reunir en sessió extraordinà-
ria. El Sr. Alcalde va declarar oberta 
la sessió dient:

Que siendo por todos reconocida 

la necesidad de que el Ayuntamiento cu-

ente para el régimen del Distrito, con unas 

Ordenanzas municipales de policia urba-

na y rural aprobadas, y en modo especial 

para el ramo de Obras, invita a los Sres. 

Concejales y Vocales Asociados á estudiar 

y cofeccionar las Ordenanzas municipa-

les que regulen todo lo referente á Obras que sea de competencia 

del Ayuntamiento. A tal objeto la Comisión de Obras presentó á la 

consideración y estudio de los Sres. Concejales y Vocales asociados 

un proyecto de “Ordenanzas municipales concernientes al ramo de 

Obras.” Estas Ordenanzas después de estudiadas detenidamente 

han sido aprobada en todas sus  partes y por unanimidad. Teni-

endo en cuenta que los Sres. de la Junta municipal que dichas or-

denazas no serian ejecutivas, según el art. 76 de la Ley municipal, 

sin la aprobación del Sr. Gobernador, de acuerdo con la Diputación 

provincial; acuerdan también que remitan estas Ordenanzas mu-

niciaples al M I. Sr. Gobernador civil para su superior aprovación, 

previos los trámites legales. ...

A la sessió del 25 de maig s’acorda:
Elevar una solicitud á la administración de Hacienda 

para inscribir la nueva casa-Escuela de este municipio, en el Re-

gistro fiscal de fincas urbanas de este Distrito, y no ...

Sessió del 15 de juny:
...que en nombre de este Ayuntamiento se ha elevado al 

Gobierno el siguiente telegrama: “Sr. Presidente del Consejo de 

Ministros Madrid. Ayuntamiento de Vilablareix agradece á V.E. 

actitud defensa proyecto Mancomunidades y suplica su anhelada 

aprovación. Alcalde, Salvador Gispert-Sauch.” Dando este Ayun-

tamiento un voto de gracia a su presidente por su actitud en pro 

del proyecto de Mancomunidades y no...

A la sessió del 13 de juliol, es van nomenar:
Los individuos que han formar 

parte de la Junta pericial en el bienio 

1914 y 1915, quedando elegidos péritos 

D. Alfinso Ollé Carré y  Juan Canals Mo-

llera ensiguida se trató del nombramiento 

de un Suplente que recayó á Juan Planas 

Reixach y para el nombramiento de otros 

dos péritos y dos Suplentes que compete 

á la administración se acordó mediante 

terna proponer los siguientes:

 1ª  Terna: Sebastian Gispert- Sauch

  Tomás Ollé Carré

  Miguel Carreras Iglesias

 Suplentes

 1ª  Terna: Luis Figueras mias

  Jaime Carreras Carbó

  Juan Estañol Carré

Sebastià Gispert-Sauch



� 8

 2ª  Terna: Juan Roca Roca

  Francisco Ollé Esparch

   José Carré Fabrega

 Suplentes

 2ª  Terna: Narciso Serra Ollé

  Pedro Tarres Gallostra

  José Riuró Ventura

A la sessió del 27 de juliol:
...diose cuenta de una instancia del Excmo. Sr. Mar-

qués de Camps solicitando se autorice para retificar un camino 

y unas sendas, uno y otro de utilidad pública y que atraviesan 

su finca “manso Bellafilla”. Se acuerda facultar al Sr. Alcalde 

para que puesto al habla con el Sr. Marqués de Camps, y sobre 

el terreno, si es necesario, resuleva lo mas conveniente al objeto 

de armonizar los intereses de dicho Sr. Con las conveniencias de 

los vecinos. Y no...

El 10 d’agost es va reunir l’Ajuntament i la Junta 
municipal per donar compte de la comunicació rebuda 
del Governador Civil, d’algunes observacions sobre les 
Ordenances municipals, que textualment deien:

...en cuanto al artículo 12, en el párrafo 1º donde dice que 

no podrá principiarse la cimentación de ningún edificio, sin que 

el Ayuntamiento, sabiendose de persona competente fije la alinea-

ción y rasante que deben seguirse, “debe añadirse, “con arreglo á las 

aprobadas para la calle de que se trate”, y al final, donde dice que se 

indicarán al propietario al otorgarse el permiso, “hay que añadir:” 

si ni hubiesen aprobadas anteriormente, se procederá con arreglo á 

lo prevenido en la legislación vigente; que acerca del artículo 15, 

según el cual toda calle que se abra de nuevo... tendrá un ancho 

a lo menos de 6 metros y la dirección que señale el Ayuntamiento,” 

este final á de ser: “ y la dirección y alineación que acuerde el Ay-

untamiento siguiendo los trámites legales;” que el artículo 21 dice 

“que se consentirá en las fachadas cuerpos avanzados cuyo vuelo en 

ningún caso será mayor de cincuenta centímetros, mientras se eleve 

de la rasante á lo menos dos metros sesenta centímetros” y como sto es 

muy poco, sobre todo tratándose de repisas de balcones, deben dicho 

cuerpos elevarse” a lo menos tres metros sesenta centímetros; y que en 

lo relativo al artículo 24, que previene que, “todos los depósitos ya de 

aguas sucias ó de materiales fecales deberan revestirse interiormente 

de material hidráulico y construirse a la distancia mínima de tre-

inta centímetros de las paredes medianeras y á la de dos metros de 

los pozos existentes,” ha de añadirse: “en cuyo caso los depósitos de-

berán ser completamente impermeables para evitar filtraciones;”... 

...pueden concederse la aprobación á las Ordenanzas 

para que el ramo de Obras, formadas por el Ayuntamiento de 

Vilablareix, mediente la condición de que se modifiquen con arre-

glo a las intrucciones propuestas por el Sr. Arquitecto provincial 

en el relato informa.

 Gerona 28 de julio de 1913 

Una vegada llegides les variants introduïdes a l’in-
forme i sense haver-hi hagut cap observació, es van apro-
var les Ordenances per unanimitat. 

A la sessió extraordinària del 20 d’agost de 1913 es 
van aprovar les tarifes dels arbitris, per tal de cobrir el dè-
ficit municipal. Tant els articles com els preus eren igual 
que els de l’any 1912.

Quatre dies més tard, el 24, es va acordar que: 
además del sobrante calculado del 16% sobre la contribución 

de inmuebles, imponer para gastos municipales del presupuesto 

1914 el 13% á la industria, el 50% á las cédulas personales y 

el 100% cupo á los consumos y alcoholes; y sin...

12 d’octubre, per unanimitat s’acorda:
1º Pedir al Gobierno la aprobación del proyecto de Man-

comunidades al abrirse las cortes, facultando al Sr. Aalcalde para 

que este acuerdo sea transmitido á la Presidencia del Consejo de 

Ministros al tener lugar la apertura del Parlamento; y 2º Que 

del acuerdo anterior se expidan dos certificaciones, remitiendo-

las inmediatamente al Sr. Presidente de la Diputación de Gerona 

para que este oorganismo haga de dicho acuerdo el uso que crea 

conveniente, y no..

 

A la sessió del 19 d’octubre, es llegeix el telegra-
ma  que s’ha rebut del “Presidente del Consejo de Ministros”, 
que deia:

“Presidente Consejo Ministros. Reiterole propositos cons-

tantemente expresados realizar cuento de mi depende para rápida 

e inmediata aprobación proyecto mancomunidades que estimo 

beneficioso intereses nacionales y regionales”

El 23 de novembre es tracta sobre les reclamacions 
que es podien haver presentat contra el repartiment de 
béns i consums per a l’any 1914. Al no presentar-se cap 
reclamació, es passa l’acta de la sessió al “M.I.Sr. Admins-

trador de Hacienda”

El 31 de desembre se celebra l’última sessió públi-
ca especial, on es procedeix a la liquidació del pressupost 
del 1913, 

...cuyo período natural termina hoy, resulta: que nada 

queda pendiente de cobro n i pago en dicho ejercicio, estando 

todos los servicios cumplimentados hasta la fecha, de modo 

que no es necesario formar las certificaciones de las relaciones 

de los deudores y acreedores que resulten de la expresda liqui-

dación en sustitución del presupuesto adicional, y en consecu-

encia de haber quedado nivelado el presupuesto se remitirá un 

extracto de este acuerdoal M. I. Sr. Gobernador civil para sus 

efectos. Y no...

h i s t ò r i a
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juny

23 dilluns
revella de Sant joan

Sopar popular i ball amb el grup 
Xàkara
A 2/4 de 10 del vespre, al pàrquing 
del pavelló poliesportiu
Preu: 15 € menú per a adults  
         10 € menú infantil

juliol

3 dijous
dijouS a la freSca

A les 10 del vespre, a la plaça del 
Perelló
Cinema a la fresca 
Pel·lícula: 10.000

6 diumenge
mulla’t per l’eScleroSi múltiple

A partir de 2/4 d’11 del matí a la 
piscina municipal

11 divendres
A les 10 del vespre, a la plaça del 
Perelló
emergent

fEstival d’aRts EsCèniquEs dEl giRonès

Teràpia de shock 
(pop emergent oltí)
Roger Costa-Pau 

(haikus + percussió)
La Maria-Rosa 

(cançó emergent de Salt)
Break-dance

Arnau Vilardebó 

(monòleg humorístic - ex Els Joglars)
Mazoni (cançó d’autor)
David Julià (foto-sketch)

17 dijous
dijouS a la freSca

A les 10 del vespre, a la plaça del 
Perelló
Cinema a la fresca 
Pel·lícula: Spiderwick

31 dijous
dijouS a la freSca

A les 10 del vespre, a la plaça del 
Perelló

J U N Y

       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30

J U L I O L

  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

S E T E M B R E

 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30

Cinema a la fresca 
Pel·lícula: Hairspray

Setem-
Bre

4 dijous 
dijouS a la freSca

A les 10 del vespre, a la plaça del 
Perelló
Cinema a la fresca 
Pel·lícula: Ratatouille




