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Amb la col·laboració de:

EDITORIAL

 Iniciem el 2020 amb un petit canvi en l’edició de la nostra revis-
ta municipal La Torratxa. Aquest número cada any arribava a les 
vostres llars poc abans de Nadal i a partir d’aquest any us arribarà 
poc després de festes. Amb aquest petit canvi us arribarà el recull 
de tots les activitats de Nadal ara al mes de gener i no a l’abril com 
fins ara i ens permet ser més propers en el repàs de tot el que pas-
sa al nostre poble durant el desembre i el gener.

Com deia hem començat un nou any, el 2020, any en que ini-
ciarem la materialització d’alguns dels grans projectes que tenim 
com a municipi. Aquest primer trimestre licitarem les obres de la 
nova biblioteca i de la sala polivalent, de manera que la previsió és 
que s’iniciïn les obres durant el tercer trimestre per a tenir l’obra 
acabada en un any i mig, aproximadament. També, aquest primer 
semestre es materialitzarà l’acord amb el Departament d’Ensenya-
ment per a la construcció de la nova escola i per això comença-
rem el procés de redacció del projecte aquest primer trimestre. 
Són dos grans equipaments que són necessaris i que comencen 
a veure la llum per a estar enllestits abans d’acabar la legislatura.

També aquest principi d’any licitarem l’obra de la perllongació 
del carrer Marroc fins a la carretera de Santa Coloma i la construc-
ció de les dues calçades laterals que resten a banda i banda de la 
carretera. En aquesta mateixa obra aprofitarem per a reformar la 
Travessera Perelló i acabar així amb les obres de tot aquell sector. 
Aquestes obres, juntament amb la nova rotonda, ens han de per-
metre definir ja quin és el model de carretera que volem, estreta 
i on els vehicles circulin a poca velocitat, una carretera que sigui 
més amable pels nostres veïns i veïnes.

Acabo desitjant-vos, igual com vaig fer el dia de Reis, que 
aquest any 2020 ens porti, al poble i al país, convivència, solidari-
tat, amor, justícia i llibertat.

David Mascort i Subiranas
Alcalde de Vilablareix

Nous reptes  
pel 2020

 TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament (Oficines Municipals) 972 40 50 01
 ajuntament@vilablareix.cat / Fax 972 23 87 64
Consultori mèdic 972 49 55 87
CAP de Salt 972 24 37 37
Sanitat Respon 902 11 14 44
Ambulàncies 972 41 00 10
Farmàcia 972 23 26 05
Llar d’Infants La Farigola 972 24 98 24
Escola Madrenc 972 24 26 12
Institut de Vilablareix 972 40 60 05
Ludoteca/Biblioteca 972 40 55 37

Centre Cultural Can Gruart 972 40 55 34
C
Can Ribotic (Espai d'Atenció a les Persones)

asal de la gent gran 9
972 40 55 28

Taxi - Francisco-Javier Gutiérrez Marín 608 697 050

72 40 55 38

Rectoria (Mossèn)  972 47 61 07
Pavelló poliesportiu 972 23 22 86
Camp de Futbol 872 50 59 14  
Piscina 972 40 55 36
Ràdio Vilablareix 972 23 73 99
El Rusc, viver d’empreses 972 49 56 55
TMG 972 24 50 12

 HORARIS DE SERVEIS
Oficina de correus
De dilluns a divendres 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, dijous
Arquitecte tècnic Eulàlia Cudolà, dimecres

Serveis Socials - Can Ribotic
Dimarts de 9 a 13 h

Biblioteca
De dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 h

Per demanar hora: 972 20 19 62

Recollida Porta a Porta
www.vilablareixportaaporta.cat
Tel. 972 40 50 01
portaaporta@vilablareix.cat
Fracció orgànica: Dilluns, dijous i dissabte
Envasos: Dimarts i divendres
Paper i cartró: Dimecres (cada 15 dies) i 
divendres matí avisant a l’Ajuntament
 Vidre: Dimecres (cada 15 dies)
Resta: Diumenges (cada 15 dies)
R

Oli de cuina: Primer dijous de cada mes*

oba i calçat usats: Primer dimarts de cada mes*

 
Primer dimarts de cada mes*Trastos vells:

www.vilablareix.cat 

 HORARIS DEL CONSULTORI MÈDIC

SERVEIS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Medicina
General

 8.10 a 10.30 h  8.10 a 13.30 h 8.10 a 13.30 h  

ATS Infermeria 11.00 a 13.30 h
15.30 a 19.30 h

15.30 a 19.30 h
8.10 a 13.30 h

15.30 a 18.00 h
11.00 a 13.30 h
15.30 a 19.30 h

11.00 a 13.30 h
15.30 a 19.30 h

8.10 a 13.30 h
15.30 a 19.30 h

  11.00 a 13.30 h  11.00 a 13.30 h

Extraccions 8.30 a 9.00 h -  - 8.30 a 9.00 h
 (cita prèvia*)  

- 
   (cita prèvia*)

Pediatria 11.00 a 13.30 h 11.30 a 13.30 h - -  8.10 a 13.30 h

 
      

MEDICINA GENERAL: Dr. Miquel Quesada i Dra. Imma Castellà|INFERMERIA: Carmen Jiménez i Judit Pere 

CITA PRÈVIA:  Ccatsalut.gencat.cat · onsultori de Vilablareix* 972 49 55 87 · CAP Salt 972 24 37 37 | URGÈNCIES: 061

 HORARIS BUS L-5 - TMG
Pl. Germans   Pl. Marquès
 Sàbat Correus de Camps Sant Narcís Hospital de Salt Vilablareix Aiguaviva

 X. Cugat Gran Via Sta. Eugènia Can Xirgu

 DILLUNS A DISSABTE (feiners) DIUMENGES I FESTIUS
 CADA 30 MIN.   
SORTIDA DE VILABLAREIX 7.21 fins 20.51 15.51 
ARRIBADA A CORREUS 7.45 fins 21.15 16.35

SORTIDES:    
> Germans Sàbat 7.00 fins 21.30 10.30 fins 21.30
> Correus 7.10 fins 21.35 10.35 i 21.35 
> Pl. Marquès de Camps 7.15 fins 21.40 10.40 i 21.40
> Hospital de Salt 7.27 fins 21.57  
> Arribada a Vilablareix 7.30 fins 22.00 16.58 i 21.58

@vilablareix_cat /ajuntamentdevilablareix

*Cal trucar prèviament a l’Ajuntament
Mossos d’Esquadra / Bombers 112

PEDIATRIA: Dra. Carme Roure|INFERMERIA DE PEDRIATRIA: Manoli Núñez

Edita: Ajuntament de Vilablareix | Consell de Redacció: Sònia Ruiz, Jordi Baus, J. Manel Pallàs i Adriana Bernácer | Col·laboradors: J. Manel Pallàs, Jaume Vilalta, 
Jordi Pagès, Jordi Baus, Llar d’Infants La Farigola, Escola Madrenc, Institut de Vilablareix, Futbol Club Vilablareix, CTT Vilablareix, Club Rítmica Vilablareix, Club Bàs-
quet Vilablareix, Ludoteca Les Orenetes, Local de Joves, Associació Cultural, Didac Romagós, Andrés Pérez i Mossèn Pere Bellvert | © Fotografies: J. Manel Pallàs, 
Pedro Zamora i entitats | Disseny i maquetació: Marta Roldan | Impressió: Impremta Pagès, SA | Dipòsit legal: GI-957/99
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PLENS

PLE EXTRAORDINARI AMB 
CARÀCTER D’URGENT  
14 D’OCTUBRE DE 2019
S’aprova per unanimitat dels regidors pre-
sents:

» La Moció de resposta a la sentència del Tri-
bunal Suprem i per demanar l’amnistia per 
a les persones preses polítiques catalanes i 
en defensa del dret d’auterderminació.

PLE EXTRAORDINARI  
17 D’OCTUBRE DE 2019
» Elecció dels membres de les Meses Electorals 

per a la realització de les eleccions al Con-
grés dels Diputats i del Senat convocades 
pel Reial Decret 551/2019 de 24 de setem-
bre, pel proper 10 de novembre de 2019.

» Aprovar sol·licitar al Departament de la Pre-
sidència de la Generalitat de Catalunya, la 
inclusió en la convocatòria del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya per al perío-
de 2020-2024 (Resolució PRE/2257/2019 
de 25 de juliol). S’aprova per unanimitat 
sol·licitar la línia de subvencions per a in-
versions del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya, i per la línia la línia de subven-
cions per a acció territorial a municipis 
petits per al període 2020-2024, el pro-
jecte “Equipaments culturals del sector 
El perelló i Can pere màrtir, tercera fase: 
Biblioteca-sala polivalent”, d’acord amb el 
projecte que s’annexa a la petició, amb un 
pressupost de 3.020.798,86 €.

PLE ORDINARI 14 DE NOVEMBRE 
DE 2019
L’Alcalde dona compte al Ple de les resolu-
cions de Presidència en matèria de personal:

» Contractació Gemma Auguet Horta i 
de Inma Pérez Fernández, en qualitat 
d’auxiliar administratiu de les oficines 
municipals, a jornada complerta.

» Contractació Marcos González Santiago, 
en el marc de la convocatòria de sub-
vencions destinades a incentivar la con-
tractació en pràctiques de persones joves 
beneficiàries del Programa de Garantia 
Juvenil a Catalunya

» De l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 5 de setembre de 2019 d’aprovació 
dels preus públics de cursos i tallers orga-
nitzats per l’ajuntament.

» El període mig de pagament a proveïdors 
del sector d’administracions públiques 
de l’Ajuntament de Vilablareix el tercer 
trimestre de 2019 es situa a 2,11 dies i no 
supera el termini màxim de pagament 
previst en la normativa de morositat.

Per unanimitat, s’acorda:

» La proposta de modificació de crèdits 
núm. 04/19 en el pressupost d’enguany, 
xifrat en les quantitats següents: 
Suplement i habilitació 
crèdits .....................................92.747,38 € 
Finançament: 
Baixa Despeses .......................82.000,00 € 
Nous/Majors ingressos ..........10.474,38 € 
Total finançament ..................92.747,38 €

» La modificació de la composició de la Co-
missió Informativa Especial del Porta a 
Porta, aprovada en sessió plenària de data 
2 de juliol de 2019. Integrades pels mem-
bres següents:
President:  
- L’Alcalde o regidor en qui delegui.
Vocals: 
-  2 representant del grup municipal ERC: 

Sr. Jordi Frigola Bubé i Sra. Imma Vilà 
Vendrell

-  1 representant del grup municipal Units 
per Vilablareix: Sra. Maribel Escaño 
Redondo

-  1 representat del grup municipal JxC: 
Sr. Sebastià Bartomeu Requena

-  1 representant del grup municipal del 
PSC: Sr. Josep García Rodriguez

Secretari: La Secretària de l’Ajuntament

» Nomenar a la regidora que seguidament 
s’esmenta com a representant d’aquesta 
Corporació en les entitats, institucions i or-
ganismes, que també s’indiquen, d’acord 
amb les previsions contingudes en els es-
tatuts i reglaments pels quals aquells es 
regeixen:

 CONSORCI DE LES VIES VERDES

 Vocal titular: Sr. David Mascort Subira-
nas, Alcalde-President

 Vocal suplent: Sra. Imma Vilà Vendrell, 
regidora delegada de promoció econò-
mica, participació, salut pública i medi 
ambient.

» La pròrroga de dos anys, de la concessió 
administrativa per a la gestió del servei 
municipal d’abastament d’aigua potable 
i clavegueram de Vilablareix a l’empresa 
Prodaisa SA.

» La pròrroga d’un any del contracte del ser-
vei de recollida Porta a Porta i transport 
dels residus municipals de Vilablareix, re-
servat a centres especials de treball, amb 
l’entitat tècniques i recuperacions del Gi-
ronès SL (TIRGI).

» La modificació del reglament intern regula-
dor del servei de Viver d’empreses “El Rusc.

S’aprova per unanimitat amb l’abstenció 
dels grups municipal de JxCat i PSC

» Disposar que la 1a. Tinent d’alcalde Sra. 
Maria Teresa Tixis Padrosa exerceixi el 
seu càrrec en règim de dedicació exclusi-
va, de conformitat amb el que disposa l’ar-
ticle 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

modificada per la Llei 14/2000, de 29 de 
desembre, fixant per aquest càrrec una 
retribució de 2.489,21 € mensuals, per 14 
pagues a l’any, exclosos els triennis als que 
tinguin dret, amb efectes de data 1 de de-
sembre de 2019. 

» A aquestes retribucions s’aplicarà les reten-
cions de l’IRPF i de la quota del règim de 
la Seguretat Social que correspongui, as-
sumint la Corporació el pagament de les 
quotes empresarials de la Seguretat Social. 

S’aprova per majoria absoluta amb l’absten-
ció dels grups municipals de JxCat i els vots 
en contra de UxV i PSC:

» Inicialment el pressupost general de 
l’Ajuntament de Vilablareix per a l’exer-
cici 2020, l’import consolidat del qual en 
els seus estats de despeses i d’ingressos és 
de 3.939.825,54 € constituït segons detall 
que s’indica a continuació:

 A. Pressupost propi de l’Ajuntament, 
d’import 3.922.818,27 €.

 B. Estat de previsió de despeses i ingres-
sos de la societat mercantil Vilablareix 
Futur SL, d’import 17.007,27 €.

JUNTES  
DE GOVERN

DIJOUS 3 D’OCTUBRE DE 2019
S’acorda aprovar:

» La relació de factures i despeses que figu-
ren a l’expedient i que sumen la quanti-
tat de 3.092,17 €.

» Les liquidacions de l’impost sobre incre-
ment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana dels expedients número 56 a 58 de 
l’anualitat 2019.

» Declarar vàlida la licitació i adjudicar el 
contracte del servei per la prestació de 
cursos en llengua anglesa al municipi pel 
curs 2019-2020 (octubre 2019 a juny 2020) 
a l’entitat Baix Nova SLU – Coliseum Cen-
tre de Formació per un import de 29,00 
€/hora (exempt d’IVA), pel termini d’un 
curs, juntament amb 75 hores d’oferiment 
d’activitats en anglès al municipi, d’acord 
amb la proposta d’activitats, la planificació 
general del servei i nombre de persones vin-
culades a l’execució del contracte que cons-
ten a la seva proposta, atès que ha efectuat 
l’oferta més avantatjosa atenent als criteris 
valoratius que consten en el plec de clàusu-
les administratives particulars.

» El conveni entre el Consell Esportiu del 
Gironès i l’Ajuntament de Vilablareix per 
a la promoció de la marxa nòrdica al 
municipi.

» El conveni Marc de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajunta-

ment de Vilablareix per a la creació d’Au-
les de Teatre del Gironès.

» El contracte menor de subministrament de 
bosses compostables pels domicilis, per la 
recollida Porta a Porta, amb l’entitat mer-
cantil ID Waste sl, per import de 1.771,64 € 
més 372,04 € en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat mercantil 
Simon Fortià SL, les obres d’arranjament 
de diverses zones de paviment de voreres 
del municipi, per import de 2.141,30 €, 
més 449,67 € en concepte d’iva

» La contractació amb l’entitat mercantil 
Trekform servicios integrales de la em-
presa SL, l’organització d’un curs de 
conducció de carretons elevadors, per 
import de 1.220 € iva inclòs.

» La contractació amb l’entitat mercantil 
The grabbers picture la realització de 
Motions graphics (pack de 10 videos 
motion) sobre equipaments o esdeveni-
ments que s’organitzen en el poble, per 
import de 1.100,00 € més 231,00 € en 
concepte d’iva.

DIJOUS 17 D’OCTUBRE DE 2019
S’acorda aprovar:

» La relació de factures i despeses que figu-
ren a l’expedient i que sumen la quanti-
tat de 121.923,94 €.

» La 7a certificació de l’obra “vestidors segona 
fase i adequació de la grada Est del camp 
d’esports de Vilablareix”, per import de 
37.145,29 €, a favor de l’entitat mercantil 
Excavaciones Ampurdan 2000 SL.

» La proposta del servei d’atenció a domi-
cili que efectua l’àrea de serveis socials 
d’atenció primària al municipi.

» La concessió d’autorització de venda no 
sedentària en el mercat de Vilablareix al 
senyor Francesc Xavier Rué Fitó. 

» La col·laboració amb l’agrupació de l’Ate-
neu cooperatiu de les terres Gironines. 

» La pròrroga del contracte del servei de 
jardineria per a la conservació i mante-
niment de zones verdes, jardins i espais 
públics de Vilablareix, reservat a Centres 
Especials de Treball (CET), amb la Fun-
dació privada Drissa. 

» Aprovar la contractació amb l’entitat mer-
cantil Àrids Vilanna s.l.u., per l’arranja-
ment del paviment del carrer Barcelona 
del municipi per import de 3.750,00 € 
més 787,50 € en concepte d’iva.

» Aprovar la contractació amb l’entitat mer-
cantil Edistribución Redes Digitales SLU, 
les obres de nova estesa elèctrica de baixa 
tensió subterrània al carrer Montnegre 
per les obres del nou institut i instal·lació 
de nova caixa B.T. per import de 9.018,04 € 
més 1.893,78 € en concepte d’iva.

DIJOUS 7 DE NOVEMBRE  
DE 2019
S’acorda aprovar:

» La relació de factures i despeses que figu-
ren a l’expedient i que sumen la quanti-
tat de 68.463,04 €.

» L’addenda al conveni Marc de col·labo-
ració entre el Consell Comarcal del Gi-
ronès i l’Ajuntament de Vilablareix en 
matèria de promoció turística.

» L’addenda al conveni Marc de col·la-
boració entre el Consell Comarcal del 
Gironès –Consorci de Benestar social 
Gironès-Salt– i l’Ajuntament de Vilabla-
reix per al desenvolupament del projecte 
comarcal de prevenció i pal·liació de la 
pobresa energètica del gironès.

» La proposta del servei d’atenció a domi-
cili que efectua l’àrea de serveis socials 
d’atenció primària al municipi.

» Les bonificacions establertes a l’ordenan-
ça fiscal número 14 reguladora de la taxa 
per la recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids ur-
bans, anualitat 2019.

» Els preus públics pel curs de monitors i 
directors de lleure que organitza la cor-
poració municipal.

» El calendari del contribuent, exercici 2020.

» La concessió d’autorització de venda no 
sedentària en el mercat de Vilablareix al 
senyor Carlos García Muñiz. 

» La concessió d’ajut econòmic a l’AMPA 
de l’escola Madrenc per la realització de 
classes d’anglès curs 2019-2020 (1r qua-
drimestre).

» La proposta d’adjudicació de tres locals 
del viver d’empreses El Rusc.

» La concessió d’ajuts econòmics a les en-
titats esportives del municipi anualitat 
2019.

» Sol·licitar a la Presidència de la Diputa-
ció de Girona una subvenció destinada 
al projecte de construcció d’un mur de 
contenció al camp de futbol. 

» Aprovar el contracte menor de serveis per 
la programació, producció i producció 
tècnica de la temporada 2019-2020 del ci-
cle d’espectacles Xarxa Gironina de Cafè 
Teatre –les nits de Can Gruart– amb l’en-
titat mercantil Operacions Espacials SC, 
per import de 5.206,61 € més 1.093,39 € 
en concepte d’iva.

DIJOUS 21 DE NOVEMBRE DE 
2019
S’acorda aprovar:

» La relació de factures i despeses que figu-
ren a l’expedient i que sumen la quanti-
tat de 165.277,36 €.

» Les liquidacions complementàries de l’im-
post sobre increment de valor dels ter-
renys de naturalesa urbana dels expedi-
ents número 35 a 40 de l’anualitat 2019.

» Sol·licitar la inclusió en el projecte Treball 
i Formació al Gironès 2019-2020 impul-
sat per l’àrea de promoció econòmica del 
Consell Comarcal del Gironès 

» El conveni de col·laboració entre la Ge-
neralitat de Catalunya, mitjançant el De-
partament d’Educació i l’Ajuntament de 
Vilablareix, en relació al projecte de servei 
comunitari.

» La modificació del conveni regulador de 
l’organització i funcionament d’un mer-
cat de segona mà, col·leccionisme i bro-
canter a Vilablareix.

» La devolució de la garantia definitiva de 
l’obra “Projecte de reurbanització d’un 
tram del carrer Marroc per tal d’implantar 
carril bici, renovació de la xarxa de saneja-
ment i projecte de mobilitat del municipi” a 
l’entitat mercantil Construccions Fusté SA. 

» El conveni de col·laboració entre l’Ajunta-
ment de Vilablareix i l’Associació Juvenil 
Girona Percussió per a la cessió d’ús d’un 
local per a la realització d’activitats.

» L’Addenda al conveni de col·laboració 
entre l’Escola de Música del Gironès (or-
ganisme autònom del Consell Comarcal 
del Gironès) i l’ajuntament de Vilabla-
reix per a la implantació d’una aula de 
música, per al curs escolar 2019-2020 

» Aprovar inicialment el projecte de cons-
trucció d’un mur de contenció al camp 
de futbol, redactat per l’arquitecte Josep 
Manel García Fernández, per import de 
47.325,18 €.

» Aprovar el contracte menor per al con-
trol de climatització, renovació d’aire i 
il·luminació de l’equipament de la ludo-
teca i casal de la gent gran, amb l’enti-
tat mercantil VMC integra tecnologia i 
control SL, per import de 5.392,00 € més 
1.132,32 € en concepte d’iva.

DIJOUS 5 DE DESEMBRE DE 2019
S’acorda aprovar:

» La relació de factures i despeses que figu-
ren a l’expedient i que sumen la quanti-
tat de 51.415,44 €.

» Les liquidacions de l’impost sobre incre-
ment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana dels expedients número 59 a 75 
de l’anualitat 2019.

» Sol·licitar al Dipsalut la inclusió a la con-
vocatòria dels Programes anualitat 2020 
següents:

 Pt01. Programa de suport a la gestió i con-
trol de la salubritat de les instal·lacions 
d’alt risc de transmissió de legionel·losi.
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Els resultats a Vilablareix de les 
eleccions generals del 10N

 Coincidint amb el cap de setmana de Sant Men-
na, el diumenge 10 de novembre tots els ciutadans 
van ser cridats a les urnes en motiu de la celebració 
de les eleccions generals. A Vilablareix hi va haver 
una participació del 81,15% amb un total de 1.855 

vots, dels 2.286 censats. Es van registrar 13 vots en 
blanc i 11 de nuls.

Aquests són els resultats de les eleccions del 10N 
a Vilablareix:

ERC 639

JxCAT 447

PSC 222

En Comú Podem 150

CUP 144

PP 75

VOX 73

CIUTADANS 55

 Pt02. Programa de suport a la gestió i con-
trol de la salubritat de baix risc de trans-
missió de legionel·losi.

 Pt04. Programa d’avaluació i control de 
la qualitat de l’aigua de l’aixeta del con-
sumidor.

 Pt09. Programa de suport a la gestió de la 
salubritat de les sorreres infantils.

 Pm01i. Dinamització de la Xarxa d’itine-
raris saludables.

 Pm01p. Dinamització de Parcs urbans de 
salut.

» L’ampliació del conveni entre el Consell 
Esportiu del Gironès i l’Ajuntament de 
Vilablareix per a la promoció de la marxa 
nòrdica al municipi.

» Sol·licitar a la Diputació de Girona (Àrea 
de Promoció Econòmica) la subvenció per 

fomentar projectes i accions de promoció 
econòmica dirigida a membres de la Xarxa 
de Serveis Locals de Promoció Econòmica.

DIJOUS 19 DE DESEMBRE  
DE 2019
S’acorda aprovar:

» La relació de factures i despeses que figu-
ren a l’expedient i que sumen la quanti-
tat de 77.130,19 €. 

» Les liquidacions de l’impost sobre incre-
ment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana dels expedients número 76 a 98 
de l’anualitat 2019.

» L’acord de col·laboració per la realització 
d’activitats d’aplicació pràctica relaciona-
des amb el projecte Singular de l’institut 
de Vilablareix.

» La 8a certificació de l’obra “vestidors se-
gona fase i adequació de la grada Est del 
camp d’esports de Vilablareix”, per im-
port de 56,51 €, a favor de l’entitat mer-
cantil Excavaciones Ampurdan 2000 SL.

» La devolució de la garantia definitiva del 
contracte de subministrament d’un vehi-
cle nou destinat al parc mòbil de l’Ajun-
tament de Vilablareix (servei de briga-
da), a l’entitat mercantil Renault Trucks 
Deliver.

» Aprovar les bases que regeixen la convo-
catòria per la creació d’una borsa de tre-
ball d’un dinamitzador/a juvenil (grup 
C1), per a la cobertura provisional en 
règim laboral temporal de vacants, subs-
titucions o altres situacions temporals 
que es puguin produir a l’ajuntament de 
Vilablareix.

ACTUALITAT

Vilablareix presenta un pressupost 
per l’any 2020 que creix un 5,52% 

respecte l’any anterior
 L’Ajuntament de Vilablareix 

va aprovar en el ple del mes de 
novembre el pressupost general 
per aquest 2020 amb els vots a 
favor de l’equip de govern, una 
abstenció de JxCat Vilablareix i 
els vots en contra del PSC i Units 
per Vilablareix.

Respecte l’any passat, aquest 
pressupost augmenta un 5,52% 
arribant als 3.922.818,27 €.

L’augment més significatiu 
de les partides de despesa són el 
20% de despesa destinada a ser-
veis socials. També es multipli-
ca per tres la despesa destinada 

a medi ambient i augmenta un 
40% la despesa destinada a la 
gent gran i salut.

Es destinaran 426.421,46 € a 
inversions i les principals seran 

per equips informàtics i tecnolo-
gies de la comunicació, en acci-
ons del PAES (Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible), la sala poli-
valent i el camp de futbol.

SUBVENCIONS REBUDES - ANY 2019
 
ENTITAT EXPEDIENT PROGRAMA CONCEPTE IMPORT
Diputació de Girona 2019/6987 Esports - esportistes Individuals (Programa A5) Arianna Vilar Julià /  
   Berta Boada Quirós 450,00
Dipsalut 2019/903 Pobresa i exclusió social Protecció integral d’acció  
   a Vilablareix 3.263,22
Dipsalut 2019/1545/ Lluita i control plagues urbanes Insectes, mosquit tigre 
 X020202  i rosegadors 5.359,22
Dipsalut 2019/2382 Assessorament i suport tècnic a polítiques  Reformes sistema ACFS Camp 
  municipals protecció salut Esports. Prevenció leginel·losi 7.109,90
Dipsalut 2019/2104 Realització activitats promoció de la salut (Pm07) Aquí fem salut 8.000,00
Dipsalut 2018/2160 Subvenció exclosa concurrència pública Adequació espai atenció persones 15.000,00
Dipsalut 2019/2056 Servei Socorrisme Socorisme piscina pública 3.637,48
Diputació de Girona 2019/907 Promoció econòmica - XSLPE Posa’t en marca, implicat  
   amb l’empresa 6.000,00
Diputació de Girona 2019/3246 Comunicació cultural Records de Vilablareix - Volum 2 1.981,20
Diputació de Girona 2019/762 Assistència i cooperació municipis - Enllumenat Públic  
  Cooperació municipal   64.405,35
Diputació de Girona 2019/3193 Assistència i cooperació municipis - Despeses culturals  
  Cooperació cultural   11.365,65
Diputació de Girona 2019/4076 Assistència i cooperació municipis -  Noves tecnologies  
  noves tecnologies   1.677,30
Diputació de Girona 2019/762 Assistència i cooperació municipis -  Camins  
  medi ambient   800,00
Diputació de Girona 2019/2889 Activitats esportives (Programa A1) Programa anual de promoció  
   activitat esportiva (Prog. A1) 2.000,00
Diputació de Girona 2019/4350 Ajuts organització esdeveniments caràcter firal Fira de la tardor 1.400,00
Diputació de Girona 2019/2863 Actuacions urgents equipaments esportius  Instal·lació sisema electrolisis 
  (Programa A3) salina Piscina Municipal Gran 8.571,43
Diputació de Girona 2019/8254 Subvenció exclosa concurrència pública Construcció mur contenció  
   entre camps futbol 30.000,00
Consell Comarcal  E2139/2019 Foment projectes i activitats culturals i Tardes i Nits de Can Gruart 
del Gironès  de promoció econòmica  500,00
Consell Comarcal  CC20 Foment projectes i activitats culturals Escenaris 2019 
del Gironès  i de promoció econòmica  996,82
Servei d’ocupació  SOC048/19/ Joves en pràctiques 1 persona en pràctiques 
de Catalunya 00347   11.000,00
Ministerio Presidencia EXP 124/2019 Pacto Estado en Materia Violencia Genero Projecte “Tu decides” 1.173,38
      TOTAL SUBVENCIONS ANY 2019 184.690,95
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La màgia del Nadal a Vilablareix
 Vilablareix va donar la benvinguda al Nadal amb 

l’encesa de llums i una cantada de Nadales als jar-
dins de Can Gruart. La cantada de nadales va anar a 
càrrec de la Coral de Vilablareix mentre es repartia 
caldo calent pel públic. Al acabar, els petits van rebre 
una visita màgica dels patges del Reis de l’Orient.

El gruix de les activitats de Nadal van arribar més 
tard amb la inauguració de l’exposició de les obres 

artístiques dels alumnes de l’Escola d’Art Paco Mor-
gado de Salt i el concert de nadal organitzat per 
l’Associació Cultural de Vilablareix.

A partir del 22 de desembre i fins el 6 de gener 
tots els veïns, veïnes de Vilablareix, així com de 
les poblacions properes, van gaudir d’espectacles, 
Quines, el Pessebre vivent, les visites dels patges reials 
i l’arribada dels Reis d’Orient. 
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Un cap d’any 
esbojarrat!

 Els nens i nenes que van participar a les Tar-
des de Can Gruart del mes de desembre van ce-

lebrar el Cap d’any 
amb l’espectacle ‘Un 
Cap d’any esbojar-
rat’. La Marta i en 
Gerard van explicar 
com fer les campana-
des i, junts, van fer el 
compte enrere i van 
celebrar l’entrada a 
l’any 2020.

Curs monitors/es  
de lleure per Nadal
 Al llarg del Nadal uns 12 joves van aprofitar per 

a fer el curs de monitors i monitores de lleure. El 
van acabar el darrer diumenge de les festes na-
dalenques amb més de 100 hores de formació. 

20è concurs de nadales  
de l’Escola Madrenc

 L’alcalde de Vilablareix, David 
Mascort, i la regidora d’ensenya-
ment, Sònia Ruiz, van lliurar els 
premis del 20è concurs de na-
dales de l’Escola Madrenc.

Enguany hi van participar els 
alumnes de 2n, 4t i 6è de primà-
ria. Els guanyadors de cada curs 
han estat els següents:

Jana Pinilla - 2n de primària A
Àlex Olivé - 2n de primària B
Jordi Frigola - 4t de primària 
Mar Garcia - 6è de primària A
Candela Fernández - 6è primària B

Vilablareix recapta un total de 
4.174,25 € per La Marató de Tv3

 Com cada any, Vilablareix es va 
sumar a La Marató de Tv3 amb 
una arrossada i una quina soli-
dària al Casal de la Gent Gran. 
Altres entitats i associacions del 
poble també van aportar el seu 
granet de sorra organitzant ac-
tivitats per a La Marató. El Club 
Tennis Taula va organitzar un 
torneig solidari i l’Ateneu de la 
Dona van representar l’obra de 
teatre ‘Com la vida mateixa’. 

Finalment, amb la suma de totes 
aquestes aportacions Vilablareix va 
destinar un total de 4.174,25 € a La 
Marató, dedicada enguany a les 
malalties minoritàries.

Des de l’Ajuntament volen 
agrair a tots els col·laboradors 
que han fet possible la Quina i el 
dinar solidari. També a tots els as-
sistents per haver participat amb 
La Marató!

Vilablareix recull 87,73 kg 
d’aliments 

 Vilablareix va recollir un total de 87,73 kg d’aliments durant 
el Gran Recapte entre el 18 i el 22 de novembre. Entre els pro-
ductes dels veïns i veïnes del poble hi havia llet, oli, llegum, 
arròs i cacau, entre d’altres.

Una vegada més, agraïm a tots els que hi vàreu col·laborar.

Donació de sang al mes 
d’octubre

 El Centre Cultural de Can Gruart va ser escenari una vegada 
més de la donació de sang el passat 15 d’octubre. Es van fer un 
total de 33 bosses i 6 oferiments. 
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La celebració de Sant Menna 
amb sardanes, gòspel, 

castanyes i animació infantil
 Els dies 8, 9 i 10 de novembre Vilablareix va ce-

lebrar la festa del seu patró, Sant Menna. La festa 
va arrencar divendres a la tarda amb un taller de 

panellets, impartit per 
la tècnica de joventut i 
cultura, Marta Angelats. 
En ell, els petits amb les 
seves famílies van elabo-
rar panellets que es van 
poder endur a casa. Dis-
sabte hi va haver ani-

mació infantil al pavelló amb l’espectacle ‘On és en 
Lolo’ de la companyia CAT Roc. Un espectacle amb 
el que no només s’ho van passar bé els menuts sinó 
també els pares, avis i acompanyants! Tot seguit es 
van fer castanyes per a tots els assistents.

Al vespre hi va haver un concert de gòspel amb 
el Cor Gòspel Girona i diumenge es va celebrar 
la missa solemne de Sant Menna. La celebració va 
finalitzar amb les sardanes de la Cobla Baix Em-
pordà i un vermut a l’entrada de la Parròquia de 
Sant menna.
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Castanyades a Vilablareix
 L’Escola Madrenc, la Llar 

d’Infants, la Ludoteca i el Casal 
de la Gent Gran van celebrar la 
castanyada aquesta tardor. L’Es-
cola Madrenc i la Llar d’Infants 
ho van celebrar als seus centres, 
mentre que la Ludoteca i el Casal 
de la Gent Gran ho van fer con-
juntament. Els avis van torrar les 
castanyes i van preparar el Casal 
perquè els petits de la Ludoteca 
mengessin castanyes juntament. 

Van ser-ho presents dues casta-
nyeres que també van visitar la 
Llar d’Infants i l’Escola Madrenc.

6è Dinar benèfic Oncolliga 
Vilablareix 

 Unes 200 persones varen par-
ticipar el diumenge 3 de no-
vembre al 6è Dinar Benèfic per 
la Fundació Oncolliga Girona. 
Després del dinar, preparat per 
l’Ateneu de la Dona, els assis-
tents van gaudir d’una actuació 
de les noies del Club Rítmica de 

Vilablareix i l’actuació del grup 
Les Anxovetes. 

Finalment es va fer el sorteig 
dels regals donat pels col·labora-
dors. Amb el dinar es van recap-
tar 4.770 € que es varen destinar 
íntegrament a la Fundació On-
colliga de Girona.

“ Amb el dinar es van 
recaptar 4.770 € que 
es varen destinar 
íntegrament a la 
Fundació Oncolliga 
de Girona. ”
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Guanyadors del concurs #Instardor19
 La Fira de la Tardor va comptar, com cada any, amb un 

concurs de fotografia. El jurat, va escollir les dues millors 
fotografies, mentre que el tercer premi es va escollir per vo-
tació popular a través d’Instagram. Els participants van pen-
jar fotografies de la Fira a la plataforma Instagram amb el 
hashtag #instardor19

Els guanyadors varen recollir el premi el passat 22 d’oc-
tubre a Can Gruart. Els van atorgar els regidors de joventut i 
esports, Judit Auguet i Marc Avellí. 

1r premi: Gerard Roca @oilpaintinggerard
2n premi: Àlex Medinyà @alex_medinya
3r premi: Guillem Fernández @guillefercam

Trobada d’artistes  
Diversit’Art

 El mes de novembre Can Gruart es va omplir d’obres ar-
tístiques de diferents artistes consolidats i emergents. La 
mostra, comissariada per Enric Puigsegur, va comptar amb 
pintures, escultures i fotografies. Els artistes de les obres són 
provinents d’Ucraïna, França, Màlaga, Barcelona, Girona, 
Alt Empordà i Pla de l’Estany.

 

Els Premis de la 3a edició del 
Concurs Literari Relata’ns

 Vilablareix va celebrar el passat 3 d’octubre l’acte 
d’entrega dels premis Relata’ns. És la tercera edició 
del concurs literari de Vilablareix i s’hi van presen-
tar un total de 12 relats.

El primer premi, valorat amb 1.000 € es va ator-
gar a Blai Felip Palau, de Sabadell, que va participar 
amb el seu relat ‘Gestos’.

El segon premi, valo-
rat amb 500 € es va lliurar 
a Francesc Sáez Maherso, 
de Terrassa, amb el relat 
‘Companys de pis’.

Enguany, per primera 
vegada, es va donar un ac-
cèssit, per valor de 300 €, al 
relat d’autor empadronat a 
Vilablareix. L’accèssit se’l 
va endur la veïna Iris Sala 
Lleial pel seu relat ‘La vida des de fora, des de dins’.

Aquest concurs es va crear l’any 2017 per tal de 
posar en valor la creació literària en llengua catala-
na. Es tracta que els participants escriguin relats en 
llengua catalana i tan sols han de complir dos requi-
sits, que siguin inèdits i que continguin la paraula 
‘Vilablareix’.

Dia contra la violència 
envers les dones

 El 25 de novembre Vilablareix va commemorar el 
Dia Internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones. Va tenir lloc al pati de Can Gruart 
on les dones de l’Atneneu de la Dona van llegir el ma-
nifest. Tot seguit, els nens i nenes de la ludoteca varen 
fer una cantada en motiu de l’acte que va finalitzar 
amb una xocolatada. Els assistents, a més, van poder 
deixar els seus missatges en un mural immens. 
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S’instal·la una escultura feta pels 
alumnes de l’Institut 
al carrer Mas Falgàs

 L’Ajuntament de Vilablareix ha instal·lat una escultura a la 
zona verda del carrer Mas Falgàs, a prop de l’Institut. Aquesta 
escultura de 200 cm d’alçada i 150 cm de diàmetre feta amb 
ciment i mosaic, ha estat elaborada pels alumnes del Projecte 
Singular de l’Institut de Vilablareix.

Amb ella, van rebre el premi a la creativitat al 3r Concurs 
Materalia de Trencadís, la tècnica de construcció usada per An-
toni Gaudí. Aquest projecte busca donar una eina als professors 
per desenvolupar habilitats dels alumnes com són el treball en 
equip, l’organització de la feina, la creativitat i aprendre a supe-
rar les dificultats amb les quals es troben. 

Els Veterans del FC Vilablareix 
entreguen material  
per a Can Ribotic

 
 L’Associació de Veterans del FC Vilablareix va 

destinar 3.500 euros per la compra de material per 
a l’Espai d’Atenció a les Persones, Can Ribotic. El 
passat mes de juny van fer entrega de tot aquest ma-

terial, 30 unitats en total, i es va fer gràcies als bene-
ficis de la Quina de Nadal. 

Val a dir que cada any, amb els beneficis de la 
Quina, fan una donació a una entitat o associació 

diferent del poble. Recordem que s’han 
fet donacions al Club Bàsquet Vilablareix, 
al Club Tennis Taula, al Club de Rítmica, a 
l’Associació Amics de Sant Roc, a la Funda-
ció Oncolliga Vilablareix i també per a fer la 
botifarrada per l’aniversari de l’1 d’octubre. 

Valoració molt positiva del 
primer any del Projecte Gat  

a Vilablareix
 Acompanyats i guiats per la 

Fundació Fauna, a finals de 2018 
es va iniciar el Projecte Gat a Vi-
lablareix, l’objectiu principal del 
qual és tenir controlats i protegits 
els gats de carrer, tot evitant els 
conflictes que les colònies de gats 
poden generar. 

El projecte és possible gràcies 
al compromís i la dedicació volun-
tària de veïns i veïnes interessats 
a vetllar pel benestar dels gats de 
carrer. Aquestes persones s’han 
compromès amb el projecte i te-
nen cura d’alguna de les colònies 
de gats del poble. La seva funció 
principal és alimentar els gats, te-
nir cura de la seva salut i, en cas de 
necessitat, portar-los al veterinari. 
També participen en la captura 
d’animals per dur-los a esterilitzar, 
amb despesa a càrrec de l’Ajunta-
ment, així com col·laboren a fer 
possible les adopcions de cries, 
que fàcilment es poden adaptar 
a viure com a animals domèstics. 
Aquestes accions són bàsiques per 
evitar que les colònies creixin des-
mesuradament o que hi hagi zo-
nes al municipi amb superpobla-
cions de gats.

Els alimentadors tenen el su-
port i l’acompanyament d’en David 
Serramitjana, tècnic i director de la 
Fundació Fauna, per totes les inci-
dències que puguin tenir, i també 
de personal de l’ajuntament, tant 
de les oficines com de la brigada. 
Periòdicament es realitzen reunions 
amb tots els alimentadors i alimen-
tadores per compartir experiències, 
resoldre incidències i anar ajustant 
el projecte. Aquestes trobades faci-
liten fomentar la col·laboració dels 
alimentadors entre ells, per tal que 
es puguin donar un cop de mà en 
moments que ho puguin necessitar. 

Amb aquest primer any de pro-
jecte, al poble tenim 9 persones 
amb carnets d’alimentadors auto-
ritzats i hi ha 2 persones més en 
procés de tenir-lo. El projecte és 
obert a totes aquelles persones vo-
luntàries que s’hi vulguin afegir; si 
hi esteu interessats, us heu d’adre-
çar a l’ajuntament i us informarem.

A Vilablareix actualment hi ha 
localitzats 12 punts d’alimentació 
i s’estan gestionant 11 colònies, 
amb un nombre total de 72 gats 
coneguts. Durant el primer any 
del Projecte gat s’han fet 31 inter-

vencions a gats: 13 esterilitzacions, 
9 adopcions o acollides de gatets i 
9 baixes d’animals (per diferents 
causes: gats que han desaparegut 
de la colònia, mort per atropella-
ment, mort desconeguda o euta-
nàsia sota criteri veterinari).

Tot això ha estat possible gràci-
es a la gran tasca que fan les per-
sones col·laboradores. Tenen cura 
de les colònies i es preocupen del 
seu benestar; fent-ho tenen cura 
del nostre entorn i tenen una pa-
per molt rellevant en garantir la 
salubritat de l’espai urbà, atès amb 
les seves bones pràctiques eviten 
les molèsties que poden ocasio-
nar les colònies descontrolades de 
gats, com ara males olors, restes de 
menjar, èpoques de zel, etc. Mol-
tes gràcies per la vostra tasca!

Imma Vilà i Vendrell
Regidora de Salut Pública  

i Medi Ambient

“ El projecte és possible 
gràcies al compromís 
i la dedicació 
voluntària de veïns i 
veïnes interessats a 
vetllar pel benestar 
dels gats de carrer. ”
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30a Marxa Popular Sant Roc 
i 5a Cursa de Muntanya

 El diumenge 13 d’octubre es 
va celebrar la 30a Marxa Popular 
Sant Roc i la 5a Cursa de Munta-
nya amb èxit de participants. Pe-
tits i grans van assistir a la cursa i 
aquestes van ser les classificacions:

Marxa popular categoria dones 
volta curta:

- Núria Badet
- Aida Olivets
- Susana Rueda

Marxa popular categoria homes 
volta curta:

- Mustafa Ouissaden
- Adrià Mora
- Josep Mª Canal

Marxa popular categoria dones 
volta llarga:

- Sergi Sances
- Jordi Portulas
- Josep Mª Requena

I trofeu conjunts i copa base 
a Vilablareix

 El diumenge 27 d’octubre es va celebrar per pri-
mera vegada el Trofeu de conjunts de gimnàstica 
rítmica a Vilablareix. En la competició hi van parti-
cipar tres conjunts base nivell 7 i un conjunt absolut 
nivell 8 del Club Rítmica Vilablareix.

També es va fer una competició individual i el 
Club del poble van aconseguir tres primers premis. 

Homenatge a  
Ivet Mallarach

 La campiona d’Espanya de Volteig va rebre una placa en 
reconeixement a la seva trajectòria. Ivet Mallarach és veïna 
de Vilablareix i el passat 2018 es va proclamar campiona 
d’Espanya de volteig. Des de ben petita que practica aquest 
esport i ho fa al Club Volteig Girona. 
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El viver d’empreses d’El Rusc 
a ple rendiment

 El Viver d’empreses El Rusc és un servei que 
ofereix l’Ajuntament de Vilablareix. Està en fun-
cionament des del 2013 i des de llavors posa en 
disposició de 12 locals d’entre 44 i 123 m2 on els 
emprenedors i/o empreses de menys de 4 anys po-
den iniciar la seva activitat amb una reducció dels 
costos inicials i amb serveis de suport a la creació 
i consolidació de l’empresa. A part del lloguer de 
locals per empreses, els rusc també ofereix serveis 
com: assessorament a persones emprenedores, se-
guiment i suport per la consolidació d’empreses i 
accions formatives en creació d’empreses, màrque-
ting digital i gestió empresarial.

Actualment tenim tots els locals amb empreses 
que ofereixen diferents serveis a la ciutadania de 
Vilablareix com són: Inner Serveis, empresa de ser-
veis de neteja tant per particulars com a empreses. 
BizMarketing, agència de màrqueting i de formació 
amb l’objectiu millorar els resultats de les empre-
ses. Marta Rabasseda és una logopeda neurofun-
cional que utiliza el mètode padowan i també hi 
ha servei d’osteopatia. El Centre d’Optometria de 
Catalunya realitza avaluacions, diagnòstics i tracta-
ments necessaris per tal d’eliminar o disminuir la 
simptomatologia visual i millorar el seu potencial. 
L’associació Tecnoateneu és un punt de trobada on 
gent amb interès comú per a la tecnologia es re-
uneix per a investigar, desenvolupar, compartir in-
quietuds tecnològiques. Proyecto Respira empresa 
que forma i assessora per crear espais cardioprote-
gits amb venta, instal·lació i manteniment d’equips. 
Duran Tattoo és un estudi de tatuatges i pírcings. 
Véloblareix és un taller de reparació i venda de bi-
cicletes. TempsXcurses empresa de cronometratge 
esportiu amb xips electrònics per tot tipus de cur-
ses. Nerine Comunicació agència de comunicació 
donant cobertura a esdeveniments, creació de con-

tinguts, plans de comunicació i esdeveniments. S-IE 
és una empresa que ofereix solucions d'identifica-
ció, impressió, captura de dades i etiquetatge, amb 
tecnologies de codis de barres i RFID. Brandway 
Branding estudi de disseny gràfic per la creació, im-
plementació i desenvolupament de la marca.

Es substitueixen els tovallons de 
paper pels de roba al menjador 

de l’Escola Madrenc
 En el marc de la Setmana Eu-

ropea de Prevenció de Residus, 
celebrada el passat mes de no-
vembre, Vilablareix va posar en 
marxa una nova mesura i els 
alumnes de 2n a 6è de primària 
de l’Escola Madrenc van substi-
tuir els tovallons de paper pels 
de roba. El principal objectiu 
d’aquesta iniciativa és evitar el 
malbaratament de recursos.

Imma Vilà, regidora de Medi 
Ambient, explica que “la inici-
ativa també és important perquè 
aquests nous hàbits que agafin els 
nens i nenes es puguin transmetre a 
casa, i que així les famílies també 
prenguin consciència que cal mini-
mitzar els residus que generem”. 

De moment aquesta mesura 
s’ha implantat en els alumnes més 
grans de l’escola però a la llarga 
s’estendrà en els més petits, segons 
ha explicat la regidora, Imma Vilà.

Cal destacar la implicació de 
les cosidores del Casal de la Gent 
Gran de Vilablareix que es van 
sumar a la iniciativa cosint un to-
tal de 130 bossetes de roba per a 
guardar-hi els tovallons de cada 
alumne. Vilà destaca que “no hem 
hagut ni de comprar la roba per 
fer els sarronets ja que les cosi-

dores han reutilitzat ro-
bes, vetes i cordons que ja 
tenien”. 

Aquesta nova mesura va 
ser una iniciativa de l’Ajun-
tament de Vilablareix i l’Es-
cola Madrenc l’ha rebuda 
amb els braços oberts.

Festes més sostenibles
 

 Un dels propòsits de l’equip de govern des de 
ja fa uns anys és fer que les festes del poble siguin 
més sostenibles utilitzant vaixelles compostables; 
el pas següent és anar implementant, sempre que 
sigui possible, vaixella reutilitzable. “Aquests can-
vis no es poden fer de cop ni en tots els actes, però a poc 
a poc anem incorporant vaixelles compostables o bé 

reutilitzables” afirma Imma Vilà. I afegeix: “Mirem 
també d’eliminar totes les ampolles d’aigua de plàstic 
que són necessàries en actes com xerrades, inaugura-
cions i jornades, entre d’altres”. En aquesta línia ha 
explicat que s’instal·laran fonts d’aigua en dife-
rents espais municipals per tal d’eliminar les am-
polles de plàstic d’aigua en els esdeveniments. 
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José Cuenca Sánchez  
i Dolores Rodríguez

Nascut a Caniles, Granada, en José Cuenca 
ens obre les portes de casa seva per a ex-
plicar-nos la seva vida que l’ha portat de 

Granada a Alacant, Alemanya i actualment a Vila-
blareix. La seva trajectòria no ha estat gens fàcil ‘he 
patit molt i he treballat moltíssim’, explica. A Caniles 
hi vivia amb els seus 5 germans i els seus pares i 
des de petit que treballava en el camp. De fet, va 
aprendre a llegir i escriure als 16 anys. ‘El llibre del 
graduat escolar me’l vaig comprar per 9 pessetes. Les 
vaig estalviar treballant’. 

Més tard va marxar a Alacant a treballar, on 
ha cotitzat al llarg de 10 anys, explica. Allà va 
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esposa, la Dolores Rodríguez, que per 
problemes de salut no ens ha pogut 
acompanyar a l’entrevista. ‘Em vaig en-
amorar d’ella als 15 anys’ però no va 
ser fins als 24 que es va casar amb ella. 
A Alacant va estar treballant al camp, 
anava a segar a les 5 del matí i no torna-
va fins a les 6 de la tarda. Mentrestant, 
la Dolores treballava en una botiga. 

Explica que es van casar un mes 
d’agost i que en aquella època l’Estat 
et donava 3.000 pessetes per les noces, 
sempre que estiguessis cotitzant. 

De la guerra en parla poc, però va 
dir que havia estat a la Guerra de Sidi 
Ifni durant 18 mesos. 

D’Alacant a Alemanya
En José i la Dolores van tenir quatre fills, en José, 
la Mª Dolores, en Manuel i l’Ángela, la qual es va 

morir al poc temps de néixer. El matri-
moni va viure un temps a Alacant però 
abans de néixer l’últim fill van marxar 
a viure a Alemanya. ‘En aquell moment 
jo tenia un germà que estava treballant a 
Alemanya i em deia que anés allà a viu-
re amb ell. M’ho vaig pensar molt perquè 
no ho tenia clar. Jo tenia una moto, una 
Ossa, i la meva dona em va dir: deixa la 
moto i vés a Alemanya!’. 

‘El meu germà m’insistia i em deia que 
m’apuntés a la Renfe a treballar, on tam-
bé hi treballava ell. Em feia por perquè li 
deia que si hi anava, em quedaria a viure 
allà. Finalment vaig dir-li: apunta’m-hi 
i almenys aniré a visitar Alemanya. Al 
final m’he tirat 30 anys vivint allà!’.

Treballant dur a Alemanya va arribar a ser encar-
regat fins que va patir de vertigen. ‘Un dia vaig patir 
de vertigen, se’m van endur a l’hospital i em van donar la 
baixa. Jo mai havia demanat la baixa i tenia 58 anys. Em 
van dir que m’anirien fent controls i que als 60 anys em 
podria jubilar. Així ho vaig fer, ja que encara a dia d’avui 
tinc vertigen’.

Va ser a partir de llavors que en José i la Dolores 
varen decidir tornar al seu país d’origen i van anar a 
parar a Vilablareix. ‘Encara tinc la residència, els papers, 
la casa, els fills i néts a Alemanya. Però gràcies a la feina 
que vaig fer allà puc tenir aquesta casa i la d’Alacant que 
encara conservo’. 

L’arribada d’en José i la Dolores 
a Vilablareix
I per què aquest matrimoni va decidir finalment venir 
a viure a Vilablareix? Doncs perquè els seus pares, 3 
germanes i un germà d’en José vivien entre Vilarroja 
i Sant Daniel. ‘Els meus pares van venir a viure a Girona, 
al Costat de la Catedral, per estar a prop dels seus fills. Però 
quan ja no es trobaven massa bé van marxar a Elche a on 
hi vivien els meus altres germans’. Va ser un cunyat d’en 
José que els va aconsellar anar a veure les llars que 
s’estaven construint a Vilablareix. ‘Vaig anar amb el meu 
cunyat a veure les cases que s’estaven construint i vam estar 
donant voltes per Sant Narcís buscant el poble i no el trobà-
vem. Finalment li vaig dir que donés mitja volta que no ho 
trobàvem, i em va dir: hem vingut a buscar-ho i ho trobarem. 
Vam veure un bar on vam poder preguntar i ens van guiar’.

En José explica que el que més li agrada de Vila-
blareix és que s’assembla a Hannover, la ciutat alema-
nya on va viure durant 30 anys. ‘És tot molt pla i verd 
com Hannover. Em recorda a la ciutat on vaig viure i 
treballar al llarg de 30 anys’. 

Ara, en José i la Dolores tenen dos fills i 3 néts 
vivint a Alemanya, mentre que el fill petit viu amb ells 
a Vilablareix.
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 El F.C. Vilablareix en l’actua-
litat està format per uns 300 ju-
gadors des del primer equip de 
l’Àngel Castro i Jordi Menes, que 
milita a la Tercera Catalana grup 
17, fins a la Preescoleta de l’Adrià 
Hernández i en Marc Felip. Un 
total de 22 equips i uns quaranta 
entrenadors que el passat mes de 
novembre varen fer la presenta-
ció davant l’Alcalde de Vilabla-
reix, el Sr. David Mascort, el Re-
gidor d’Esports de l’Ajuntament 
de Vilablareix, el Sr. Marc Avellí, 
el Delegat Territorial de la Fede-
ració Catalana de Futbol, el Sr. 
Lluís Ferrer i el Sr. Marc Morales, 
president del F.C. Vilablareix jun-
tament amb tots els pares/mares 
i familiars dels nombrosos juga-
dors inscrits aquesta temporada. 
Un fet i uns números que ens om-
plen d’orgull a la Junta Directiva 
i tots els membres del Club. Mai 
havíem estat tants equips i tanta 
mainada portant els colors “groc 
i blau” de la nostra camiseta i de-
fensant un club dins la modèstia 
i la curta història per les comar-
ques gironines com ho fem ara.

D’altra banda, cal fer menció 
especial a un fet inusual a la his-
tòria d’aquest esport i va passar a 
principis de desembre de 2019. 
En contades ocasions ha passat 
que tres germans, debutessin en 
un equip i que fossin del mateix 

poble que el club, encara menys, 
doncs bé, en Gerard, en Sergi i 
l’Arnau Vilaró, varen saltar al 
terreny de joc del municipal de 
Vilablareix per disputat els seus 
primers minuts junts amb la ma-
teixa samarreta “groga i blava” 
del nostre equip.

En Gerard (porter) va ser el 
primer a aterrar en el club, nas-
cut el 06/11/91 ha militat, abans 
d’arribar al nostre club, al Quart, 
la Penya Bons Aires, l’Anglès, 
Sant Gregori i Bescanó entre al-
tres, arribant a la 2a Catalana.

En Sergi, com el seu germà 
bessó seguir les seves passes en 
el futbol formatiu i arribant a de-
butar a 2a Catalana amb el “Can 
Gibert”.

L’Arnau, el més jove, nascut 
el 03/11/97 començar a mou-
re la pilota a la localitat veïna 
de Quart on molt aviat el Giro-
na FC posar l’ull al damunt, ju-
gar amb els juvenils del Girona 
i poc més tard tornar als seus 
orígens, Quart i on ja comen-
çada la temporada s’ha afegit 
a l’equip del “seu” poble jun-
tament amb els seus germans. 
Us desitgem molta sort als tres 
i que aquesta etapa sigui de les 
més brillants de la vostra època 
com a futbolistes.

En l’actualitat, de germans del 
municipi a futbol 11 i amb possibi-
litats de debutar al primer equip 
n’hi ha forces al club com poden 
ser en Cristian i el Dani Baena, 
en Martí i en Ferran Pilsa, en 
Marc i el Marti Felip. Fer el salt 
al primer equip i debutar ple-
gats només dependrà de la seva 
voluntat, esforç i sacrifici, de 
moment estant en el bon camí. 
Però, família de tres germans i 
residents al municipi només tro-
bem els germans Mercader. En 
Lluc, l’Eloi i l’Oleguer, tots ells 
militen al futbol formatiu i per 
veure’ls al primer equip hauran 
de passar uns quants anys. Molta 
sort a tots ells.

Els germans Mercader, en Lluc 
(Benjamí A), l’Eloi i l’Oleguer 
(Escoleta Groga). Veïns de 
Vilablareix.

En Gerard, en Sergi i l’Arnau amb 
l’equipació del primer equip. 

Club Bàsquet Vilablareix
 En aquests moments ja es pot 

fer un primer balanç de la tempo-
rada. Els equips sèniors segueixen 
una trajectòria diferenciada, men-
tre el femení ocupa un lloc a la 
part alta de la classificació de Se-
gona Catalana, el masculí es man-
té a la part baixa però es va adap-
tant a la competició Territorial.

Pel que fa als equips de base 
en aquests moments han acabat 
la primera fase i ara, a la segona 
fase, jugaran amb equips de la 
seva categoria. 

A part de la competició espor-
tiva el club organitza activitats 
per tal d’integrar els components 
dels diferents equips en la dinà-
mica de club.

El diumenge 17 de novem-
bre vam organitzar una sortida a 
Barcelona per assistir al partit de 
bàsquet entre el Barça Lassa i el 
Movistar Estudiantes. Abans de 
començar el partit els nostres ju-
gadors es van fer una foto amb la 
plantilla del Barça Lassa. El club 
va posar a disposició dels juga-
dors i de les famílies un bus per 
tal de fer el desplaçament tots 
junts. Hi van participar 40 juga-
dors i 23 familiars.

El diumenge 15 de desem-
bre, com a cloenda de Nadal es 
va organitzar una trobada on van 
tenir lloc diferents activitats. Al-
gunes d’aquestes activitats varen 
ser partits entre pares i diferents 

jugadors de cada equip, diferents 
jocs on la finalitat era arribar a fer 
cagar el tió que els esperava a un 
racó del pavelló. Tot va ser possi-
ble gràcies a la gran participació 
de tots els membres del club, pa-
res, entrenadors i jugadors.
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A punt per una nova temporada!
Comença l’any i nosaltres comencem una nova temporada.  

Però abans d’encetar aquest 2020, volem recordar alguns  
dels últims moments del 2019.

 El passat 14 de desembre, va te-
nir lloc el festival de Nadal on to-
tes les gimnastes van ensenyar els 
seus nous muntatges de la tem-
porada i a l’hora van preparar 
exhibicions per a tots els famili-
ars. La jornada va ser tot un èxit : 
vam tenir més de 300 assistents 
de públic que van animar en tot 
moment i les gimnastes van estar 
a l’alçada de l’esdeveniment. 

A part, va ser un festival molt 
especial ja que dues de les gimnas-
tes més veteranes del club, l’Irene 
Cubarsí i la Paula Sucarrat van po-

sar punt i final a la seva trajectò-
ria com a gimnastes. Des d’aquí, 
volem tornar agrair-los-hi tota la 
il·lusió, el treball i la perseverança 
que han posar per lluitar i aconse-
guir els seus objectius. 

A final d’any també, vam do-
nar per finalitzada la temporada 
de conjunts amb la participació 
al Trofeu Euskalgym a Bilbao on 
el conjunt junior absolut va acon-
seguir la medalla de bronze. Elles 
mateixes, van participar als Cam-
pionats d’Espanya a Saragossa on 
una sèrie d’errors no les va perme-
tre poder participar a la final. 

També, volem felicitar al con-
junt benjamí i al junior que es van 
proclamar subcampiones de la fi-
nal de Copa Catalana en la moda-
litat de conjunts. I en la modali-
tat d’indvidual, Mila Riembau va 
ser campiona mentre que la Noa 
Rouze, la Júlia Cedacers i l’Ada 
Roca van ser subcampiones. 

Així doncs, després d’aconse-
guir tots aquests èxits, posem fil a 
l’agulla a la nova temporada. 

I començarem la nova tempo-
rada amb la participació a les se-
güents competicions: 
- Copa Catalana nivell IV, V, VI, 

VII i VII
- Campionats de Espanya de base
- Campionats d’Espanya absolut
- Jocs Escolars i Esportius de Ca-

talunya

- Jocs Emporion

Per aconseguir tots els objec-
tius que ens hem plantejar, ani-
mem a la gimnastes a seguir treba-
llant de valent com ho estan fent 
fins ara i les encoratgem a sortir a 
competir amb un somriure!

Us convidem a seguir-nos a les 
nostres xarxes socials: Facebook, 
Twitter (@CRVilablareix), per conèi-
xer tot el que fem! 

Escola Ciclista Vilablareix
El domini de la bicicleta és una habilitat important 

que els nens han de dominar.

 T’expliquem com la nostra escola de ciclisme par-
ticipa en l’ensenyament del ciclisme segur.

Molts de nosaltres recordem com a la infància 
anàvem en bicicleta a l'escola per nosaltres matei-
xos o fer llargues sortides en bicicleta amb els nos-
tres amics (i sense les mares i pares). Però com a pa-
res, la idea de permetre que els nostres fills puguin 
circular en les carreteres molt transitades actuals 
pot ser desconcertant.

El ciclisme no és només una forma ràpida, fàcil i 
gratuïta de desplaçar-se pels nostres fills; també és un 
gran exercici i un passatemps saludable, divertit i so-
ciable que poden gaudir ara i en el futur. És per això 
que moltes escoles ofereixen cursos de bicicleta a tots 
els alumnes, assegurant-se que estan segurs i estan ben 
preparats per anar amb la bicicleta a la carretera.

A l’escola Ciclista Vilablareix ensenyarem els nens 
les habilitats pràctiques i els proporcionarà la compren-
sió i l’experiència necessàries per anar amb bicicleta. 

Tenim diversos nivells segons les habilitats dels 
infants.

Capacitat de bicicleta Nivell 1
El programa de nivell 1 és l’etapa més bàsica de la 
bicicleta. Té lloc en un espai segur, el pati de l’insti-
tut, normalment en grups de fins a 12 nens. Els en-
senyarem a controlar i dominar les bicicletes lluny 
del trànsit. 

Els ensenyarem a:
• Preparar la seva bicicleta i el seus components.
• Pujar i baixar de la bicicleta sense ajuda.
• Engegar, pedalar i aturar-se amb seguretat.
• Utilitzar les relacions (els que disposin de can-

vi de velocitats) i evitar obstacles.
• Mirar els voltants i els darrere, mantenint el 

control de la seva bicicleta.
Ser un ciclista responsable que comparteix l’es-

pai amb vianants i altres ciclistes.

Capacitat de bicicleta Nivell 2
El nivell 2 està dissenyat per oferir als nens les habi-
litats i la confiança que necessiten per circular per 
camins i pistes forestals sense trànsit. L’activitat es 
fa en grups reduïts de fins a sis nens per instructor. 
A més ensenyarem els nens les normes bàsiques de 
circulació per carrils bicis senyalitzats i separats del 
trànsit de vehicles a motor. D’aquesta manera po-
dran ser autònoms per anar per exemple a l’escola.

Capacitat de bicicleta Nivell 3
El nivell 3 entrena als nens per anar en bicicleta per 
carreteres principals més transitades i per negociar 
riscos com ara semàfors i rotondes. L’activitat es faria 
de manera individual o en grups de fins a tres nens, 
de manera que l’instructor pot adaptar el contingut 
a les necessitats individuals de cadascun dels nens

Les edats a les que els nens poden començar a 
practicar a la nostra escola és a partir dels 4 anys. 
De forma general es faran grups de nens segons els 
nivells que demostrin, adequant la els grups per ni-
vells i per edats.

L’activitat de l’escola coincidirà amb el calendari 
escolar tot i que es poden programar activitats fora 
del calendari quan es puguin formar grups.

Quins són els nostres monitors?
Els nostres monitors són ciclistes experimentats i 
comptem personal amb les titulacions necessàries 
per homologar l’escola a la Federació Catalana de 
Ciclisme. Això demostra que ofereixen formació de 
qualitat i que, com ara la protecció del nen i l’assegu-
rança estaran coberts amb la llicència federativa que 
té caràcter anual i és obligatòria per a tots els nens.

Quan es fa l’activitat
L’escola obre les portes tots els dies de la setmana 
de 17.30 a 19 h. Dependrà de la quantitat de nens 
que conformin els grups que haurem d’adaptar els 
horaris i els dies d’obertura quan us decidiu a apun-
tar els vostres nens

Com contactar amb nosaltres?
Ho podeu fer per correu electrònic escrivint a Is-
rael_vans@outlook.com, allà us proporcionarem la 
informació necessària.

mailto:Israel_vans@outlook.com
mailto:Israel_vans@outlook.com
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Sònia Jorquera

Gaudint del Nadal
 El 25 de novembre, un mes abans de Nadal, com 

a novetat, ens vam adherir en l’activitat organitza-
da per l’Ajuntament sobre el Dia Internacional per 
a l’eliminació de la violència envers les dones. Els 
nens i nenes de la ludoteca van cantar quatre can-
çons per posar el nostre granet de sorra.

La fred ha tardat a arribar, ha volgut esperar al 
Nadal. El desembre és el mes que ens abriguem; 
arriba l’hivern, els carrers s’engalanen i s’omplen 
de llums, i es clar, les emocions estan a flor de 
pell. I és que en aquests dies de Nadal tenim molt 
a celebrar: Tió i Nadal ,Cap d’any i Reis. Són set-
manes molt intenses i els més menuts de casa els 
viuen molt.

Per Nadal, com es ja tradició a la ludoteca, hem 
tingut concurs de dibuix, hem cagat el tió, hem 

portat una carta o dibuix als patges reials, hem ce-
lebrat la festa de Cap d’any amb campanades in-
closes, i d’altres activitats com fer un arbre amb 
pinces per decorar el nostre arbre de Nadal. I com 
que ens hem portat molt bé Ses Majestats els Reis 
d’Orient no s’han oblidat de nosaltres i també han 
passat per la ludoteca. Ens han portat jocs i moltes 
disfresses perquè saben que els nens i nenes de la 
ludoteca els agrada molt disfressar-se.

Enguany les guanyadores del concurs de dibuix 
són:

- Categoria P3 Clàudia Vila Camós
- Categoria P4 -P5 Lia Roig Santamaria
- Categoria 1r-2n Paula Anglada Falgueras
- Categoria 3r-4t-5è Coral Vila Fabregas
Moltes felicitats a totes!



EDUCACIÓ
ESCOLA MADRENC

35

EDUCACIÓ
LLAR D’INFANTS LA FARIGOLA

34
Cristina Vilà

Nadal
 Durant el mes de desembre a la llar d'Infants 

vam viure moltes emocions i sobretot molta màgia! 
Va ser un mes ple de sorpreses i activitats diferents, 
on us podem assegurar que els més petits ho van 
viure amb molta energia i alegria! Vàrem cantar 
Nadales tots junts tocant la pandereta. Va venir 
de la muntanya un tió enorme a fora el pati que 
li donàvem menjar (i com menjava, s'ho acabava 
TOT!!!). Vàrem cagar el tió amb els avis de Can 
Ribotic, també vam fer una postal de Nadal pre-
ciosa per els pares i mares, ens van venir a visitar 
uns patges molt trempats, els Reis d'Orient varen 
portar regals...I és que no vam parar!!!

Can Ribotic
 Els avis de Can Ribotic i els nens i nenes de la Llar 

d'infants cada 15 dies treballem junts. És un projec-
te intergeneracional i de col·laboració entre els dos 

serveis. Els avis i l'Esther s'en-
carreguen de pensar i planifi-
car quina activitat es farà cada 
dia, i quan vénen a la llar ens 
expliquen i ensenyen com tenir 
cura d'un hort. Aprenem a re-
gar, a treure herbes, a conèixer 
les plantes, i moltes més coses...
Sempre cantant moltes can-
çons!!! Els més petits i els més 
grans estem encantats de com 
està funcionant i sempre tenim 
moltes ganes de que vinguin els 
nostres avis del poble!!!

Estrenem biblioteca a l’escola
Aquest curs hem canviat la ubicació de la biblioteca de l’escola de 

l’edifici i hem comprat mobles per la biblioteca dels mòduls. 

 La biblioteca escolar és un espai educatiu i dinà-
mic, un entorn de formació que ofereix materials 
en tots els tipus de suport per a l’aprenentatge i per 
a la recerca. És un servei adreçat al professorat i a 
l’alumnat.

Estem molt contents de com han quedat els dos 
espais, i des d’aquí volem donar les gràcies a l’AM-
PA de l’escola, per la seva col·laboració, sempre a 
punt per ajudar-nos i donar-nos un cop de mà. 
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L’última classe de l’any
Festival de nadal de l’Institut Vilablareix  

o quan la música puja a l’escenari.

 Un dia qualsevol a l’Institut sempre comença amb 
música. Escoltem melodies quan estem entrant a 
classe, també quan sortim cap a casa. És la música 
ambiental que marca els diversos moments del dia. 
La música és un instrument essencial del procés edu-
catiu: música per pensar, música per deixar anar els 
sentiments, música per ballar, música per aprendre.

Durant tot un any sempre escoltem música, però hi 
ha un dia molt especial quan és realment la protago-
nista. És un dia de moltes emocions, un dia on surten 
de classe les flautes, els instruments fan la seva especial 
actuació, on la música es transforma en moviment. 

És el dia, l’últim de l’any que molts alumnes va-
lents i agosarats ensenyen les seves capacitats musi-
cals aprofiten per omplir de música un dia dedicat 
a sentir i admirar.

El dia 21 de desembre els estudiants i els pro-
fessors organitzen el festival de Nadal, un festival 
que comporta molta feina. Un grup important de 
voluntaris i voluntàries treballen incansablement 
per aconseguir que aquest dia sigui molt especial: 
cantants que afinen la veu molt nerviosos darrere 
les cortines, alumnes que esperen pujar a l’escena-
ri amb la flauta, la guitarra o l’acordió; moments 
tensos entre ballarins que assagen els últims movi-

ments, professors que setmanes abans comencen a 
pensar quina mena de coreografia faran.

És un dia d’emocions, és un dia especial, és l’úl-
tim dia de l’any i l’art és el comiat perfecte. 

ESPAI D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
CAN RIBOTIC

Can Ribotic
 Al llarg del 2019 a l’Oficina d’Aten-

ció a la Gent Gran s’han portat a 
terme diferents tallers i activitats 
on s’han fomentat i potenciat les 
habilitats de cada persona, en un 
ambient lúdic i acollidor. 
TALLERS per fomentar i potenciar 
les habilitats de cada persona així 
com les relacions socials: 

•  Tallers de cuina que permeten 
posar en pràctica coneixements 
culinaris o adquirir-ne de nous. 

• Tallers de treballs manuals per 
posar en pràctica la creativitat i 
la destresa manual. 

•  Tallers de memòria amb un tre-
ball específic d’estimulació cog-
nitiva per mantenir i/o millorar 
la memòria (aquests tallers s’han 
iniciat al mes d’octubre i es duran 
a terme fins el maig del 2020). 

• Taller de reciclatge, per sensibi-
litzar sobre la gestió dels residus.

El CAFÈ TERTÚLIA. L’últim tri-
mestre del 2019 s’ha enfocat a les 
emocions. A conèixer com funcio-
nen i per a què serveixen i tot allò 
que cal saber per poder-les gestio-
nar. Pel gener 2020 s’ha previst una 
xerrada sobre la Salud Auditiva.

Reunions del CAIC
El CAIC és la Comissió d’Anàlisis i 
Intervenció Comunitària de totes 
les entitats municipals i associacions 
del municipi que es reuneix periòdi-
cament a Can Ribotic per conèixer 
i comentar l’activitat dels diferents 
serveis de Vilablareix. Té l’objectiu 
d’identificar, localitzar i donar res-
posta conjunta a necessitats que pre-
senti la població del municipi des 
d’una òptica comunitària.

El projecte 
intergeneracional
Una de les accions que ha sorgit 
en els darrers mesos del CAIC és 
el projecte intergeneracional entre 
l’Oficina d’Atenció a la gent gran 
de Can Ribotic i la llar d’infants 
“La Farigola”. 

Aquest projecte s’ha iniciat com 
una eina de dinamització sociocul-
tural i vinculació entre les persones 
del servei d’estada de Can Ribotic 
i els nens i nenes de la llar d’infants; 
i comprèn una programació quinze-
nal d’activitats al llarg del curs escolar.

El projecte planteja sessions 
conjuntes d’activitats on es creen 
espais d’interrelació i de col·labo-
ració entre la gent gran i els infants 
per a portar a terme les activitats. A 
través d’una activitat concreta com 
per exemple cuidar l’hort, es poten-
cia la motivació dels participants i es 

treballa paral·lelament per preservar 
les capacitats cognitives i físiques així 
com potenciar la salut emocional. 

Per a la gent gran de Can Ribo-
tic, la finalitat principal del projec-
te és la de potenciar la seva auto-
nomia i independència així com la 
socialització. (En el projecte també 
hi ha participat les famílies de la 
llar d’infants, portant garrafes de 
plàstic per fer un taller de reciclat-
ge i plantar-hi flors). I el fet afegit 
que el projecte doni resultats, mi-
llora també la seva autoestima. 

Un dels resultats del projecte 
és la consecució d’un planter per 
l’hort de julivert, fonoll i calèndu-
la, que hem plantat juntament amb 
planter de xíndries, cogombres, to-
mates, pebrots i albergínies que ens 
va fer arribar en David, el tècnic del 
SBAS. I de flors aromàtiques com 
marduix, ruda, orenga, farigola, ro-
maní i lavanda, que vam anar a bus-
car i triar els mateixos participants. 

Durant el període Nadalenc vam 
assistir a la cantada de nadales dels 
alumnes de l’escola Madrenc i vam 
cagar el tio amb la llar d’infant la 
Farigola.
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Ja tenim aquí la  
Setmana de la Ràdio!

 El proper dijous 13 de febrer és el Dia Mundial de 
la Ràdio. Dins d’aquest marc celebrem la Setmana 
de la Ràdio. Cada any es dedica a un tema diferent, 
escollit per l’UNESCO. Enguany, el tema és la diver-
sitat. En anteriors ocasions, els temes que s’han trac-
tat han estat el diàleg, la tolerància i la pau (2019), 
els esports (2018), la ràdio ets tu (2017) la ràdio en 
temps de desastres i emergències (2016), els joves 
(2015) o la igualtat de gènere (2014).

Aquest mateix dia, a les 19 h, tindrà lloc a la sala 
de confèrencies de Can Gruart, una taula rodona 
que serà moderada per Dolors Reig i en col·labo-
ració amb Amics de la UNESCO de Girona, on 
estan tots convidats a assistir-hi. A més, es podrà 

escoltar pel 107.5 FM i online, a la nostra web 
www.radiovilablareix.cat. 

Com l’any passat, serà un acte enmarcat dins el 
Programa de la Setmana dels Rahola. Organitzat per 
la Diputació de Girona i el Col·legi de Periodistes de 
Catalunya. Amb la col·laboració de la Biblioteca Car-
les Rahola, la UdG i l’Ajuntament de Girona. 

Per acabar, informar-vos que durant tota aques-
ta setmana, que va del 10 al 16 de febrer, la nostra 
programació estarà enfocada a la diversitat, amb di-
ferents entrevistes que podran escoltar de dilluns 
a divendres, a les 12 del migdia, així com també la 
resta dels nostres programes habituals.

Quina gran Quina!
 Un any més, els Veterans de 

Vilablareix hem organitzat per 
aquestes festes de Nadal, la Gran 
Quina, al pavelló municipal. Ho 
hem fet amb la màxima il·lusió 
els passats dies 22, 25, 26 i 29 de 
desembre, i també el dia de Reis 
d’aquest nou any 2020.

La Quina és un joc anterior a 
la loteria de Nadal i fins i tot al 
bingo. Allò que el diferencia és 
que la persona que canta els nú-
meros, anomenat/da canari, ho 
fa amb dites i acudits, ja siguin 
tradicionals o adaptats als temps 

moderns. A més, el tret més sig-
nificatiu és que té una autèntica 
funció social, ja que es juga des-
prés dels grans àpats en compa-
nyia d’amics i familiars.

Per acabar, des de l’associa-
ció volem donar les gràcies a to-
tes les persones que ens heu fet 
confiança omplint el pavelló, 
i també, a les empreses col·la-
boradores que la han fet possi-
ble. Així com donar un especial 
agraïment als actors Lluís Soler 
i David Olivares que amb les 
seves veus característiques han 

inaugurat i acomiadat cada dia 
de Quina.

Ens hi tornarem a posar, si 
tot va bé, el proper Nadal 2020-
21, amb més premis, sorpreses i 
diversió!

Salut i 
molta ràdio!

http://www.radiovilablareix.cat/
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Exposició “Leonardo Da Vinci,  
la seva influència”

 Amb motiu dels 500 anys de la mort de Leonardo 
Da Vinci, l’Associació Cultural de Vilablareix, va decidir 
fer-li un modest homenatge organitzant una exposició 
al voltant de la important influència que aquest històric 
personatge ha tingut a l’entorn de l’art, de l’anatomia, 
la medicina, l’enginyeria i d’un inacabable etcètera.

Al disposar de molt material per exposar, aquesta 
mostra es va dissenyar obrint un ventall a les diverses in-
fluències que va tenir i que continua tenint aquest geni.

Una de les sales es va dedicar exclusivament a la mos-
tra de gravats, fets per diferents artistes de diversos països 
i èpoques, que van reflectir còpies de les obres d’en Leo-
nardo o moments de la seva vida. Alguns dels gravats ex-
posats són excepcionals i rarament es poden veure fora 
dels museus o d’exposicions de nivell internacional.

Per poder seguir més fàcilment la mostra, la sala 
dels gravats es va dividir en diferents aspectes, com: 
l’imatge del propi artista, moments de la seva vida, 
l’obra l’Últim sopar”, retrats diversos i la “Gioconda”.

A la resta de les sales es varen exposar diversos car-
tells d’exposicions, conferències i estudis que s’han fet 
arreu del món al llarg de molts anys, mostrant que el 
fenomen de Da Vinci és universal.

També es mostrava la influència d’aquest geni so-
bre la publicitat i el disseny, exposant unes pàgines de 
revistes on els dissenyadors i publicistes van utilitzar 
Da Vinci com idea per la creació i venda de produc-
tes i serveis ben actuals. I per ensenyar com es manté 
plenament vigent encara, es varen mostrar llibres, cò-
mics, pel·lícules, etc.

A les diverses sales es van exposar uns exemples de 
la faceta d’inventor d’en Leonardo da Vinci, mostrant 
les maquetes d’alguns dels seus enginys bèl·lics, de 
mobilitat o per poder volar.

Com a complement a l’exposició es va organitzar 
un Cicle de Conferències sobre Leonardo Da Vinci, 
amb la col·laboració de la Universitat de Girona i la 
participació de diversos doctors d’Història de l’Art.

La primera va ser ¨Leonardo da Vinci, superant la 
natura i l’antiguitat¨ a càrrec del doctor Joan Bosch 
Ballbona, professor d’Història de l’Art de la UdG.

La segona conferència del cicle va ser el “Robatori 
de la Gioconda 1911-1913” i la va donar la doctora M. 
Lluïsa Faxedas Brujats, professora d’Història de l’Art 
de la UdG.

La darrera, que vam haver d’ajornar uns dies per 
motius aliens, va ser “Una mirada a Leonardo i la seva 
obra” amb el doctor Francesc Miralpeix Vilamalla, 
també professor d’Història de l’Art de la UdG.

El nivell de totes les conferències no va defraudar 
a ningú i l’assistència va ser extraordinària, omplint la 
sala d’actes de “Can Gruart” tots els dies.

Molt probablement, aquesta exposició ha sigut 
la més important feta fins ara i se’n van fer ressò els 
mitjans de comunicació amb diversos reportatges als 
diaris i a la televisió. I es important senyalar que va ser 
possible gràcies a un veí, col·leccionista i molt aficio-
nat a Leonardo da Vinci, que va cedir tot el material 
exposat, amb l’excepció del bust del mestre Leonardo 
que el deixar el seu autor, en Gerard Roca Ayats. 

La realització i muntatge de l’exposició va requerir 
la participació de nombroses persones i entitats, sen-
se les quals no hagués estat possible dur-la a terme. 
L’Associació Cultural vol agrair al nostre Ajuntament: 
Des de l’alcalde David Mascort a les regidores de Cul-
tura, la Marta Fusté (que va deixar el càrrec fa poc) 
a la Sònia Ruiz l’actual regidora. També l’agraïment 
a altres persones de l’Ajuntament com la Montse, en 
Jordi, en Jaume, l’Adriana part molt important per a 
la comunicació i també a la brigada municipal que 
ens han ajudat al transport de part de la infraestructu-
ra. Un agraïment molt especial a en Jordi Baus; amb la 
seva habilitat, la seva feina i els seus consells, va facilitar 
el complex muntatge de l’exposició. També agraïm l’aju-
da de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Cassà i del 
Departament de Biblioteques de la Diputació de Girona. 

Concert de Nadal 2019
 L’Associació Cultural de Vila-

blareix va tancar les activitats de 
l’any 2019 amb l’extraordinari 
Concert de Nadal, que es va dur 
a terme el divendres 13 de de-
sembre a la sala de conferències 
de Can Gruart, adornada especi-
alment per aquest esdeveniment. 
Un fet singular va ser que, per 
primera vegada, un piano de cua 
va entrar a la sala i va fer encara 
més important el concert.

Enguany, la protagonista de 
l’acte va ser la soprano gironina 
Salomé Petit. La seva veu nítida i 
clara va encisar al nombrós públic 
assistent amb un programa que va 
començar amb el Romanç de Santa 
Llúcia d’Eduard Toldrà, recordant 
que precisament el concert es va 
fer el dia de Santa Llúcia.

Tot seguit va interpretar di-
verses peces de musicals, òperes, 
sarsueles i pel·lícules que van 
agradar molt a tothom i que van 
ser molt aplaudides. El recital va 
acabar amb una nadala que va ar-
rodonir un concert que serà re-
cordat molt de temps.

Vam tenir la sort de qui va 
acompanyar a la Salomé Petit al 

piano, va ser l’Anna Cassú, demos-
trant al llarg de concert els seus 
coneixements i que ens va obse-
quiar amb l’Arabesc n. 1 de Claude 
Debussy en una extraordinària in-
terpretació.

Val a dir que aquesta tarda-nit 
del Concert va tenir un presen-
tador excepcional. Es tracta del 
mestre Francesc Cassú, conegut 
com a director de La Principal de 

La Bisbal i com a compositor. Les 
seves acurades intervencions van 
aconseguir que el públic assistent 
podés copsar molt millor les pe-
ces que van conformar el progra-
ma del concert.

L’acte va finalitzar amb una 
copa de cava amb els assistents i 
els intèrprets, per desitjar-nos tots 
plegats unes BONES FESTES.
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Anís del Mono
 L’ anís (aniseta o aniset) és un tipus 

d’aiguardent que prové de la mace-
ració en alcohol de llavors d’anís, en 
combinació amb altres plantes. La 
graduació de l’anís varia entre els 
30º (anís dolç) i els 50º (anís sec). La 
planta herbàcia (Pimpinella anisum), 
que es fa servir per fer aquest licor 
pot arribar a 60–80 cm d’altura, si les 
condicions del terreny ho permeten.

És una planta originària d’Orient, 
portada pels àrabs als països mediter-
ranis. En el papir de Eber (1550 a C.) 
ja es citen les propietats de l’anís i, 
des de l’antiguitat, ja era uns dels re-
meis miraculosos que, segons Plinio, 
curava malalties i intoxicacions. Dios-
córides, un metge militar de l’Imperi 
Romà en parla en el seu tractat Ma-
tèria mèdica com un “remei especial-
ment bo”. Aquesta finalitat medicinal 
i curativa, com va passar a la majoria 
dels licors, va anar evolucionat, sobre-
tot a partir de l’Edat Mitjana amb una 
producció promoguda per monjos. 
Actualment ja es un licor que es pren de manera més 
o menys habitual, sol o barrejat amb aigua.

A Badalona hi ha la fàbrica de l’Anís del Mono. 
Aquesta destil·leria va ser fundada l’any 1868 pels 
germans Josep i Vicenç Bosch i Grau.

El nom de la marca ve donat perquè la família 
Bosch va fer venir uns micos d’Amèrica i en tenien 
un com a mascota a la fàbrica de Badalona. La gent 
quan anava a comprar anís, per diferenciar-lo d’altres 
fabricants, deien: “la del mono”; d’aquesta manera la 
marca va tenir l’origen en el propi ressò popular. Tam-
bé s’ha parlat d’una connotació publicitària: Bosch, 
empresari de renom, va aprofitar el clima de polèmica 

que van suscitar les teories evolucio-
nistes de Darwin, per mostrar que la 
seva marca era la més evolucionada. 
Així a l’etiqueta de l’ampolla apareix 
un dibuix d’un mico amb la cara, se-
gons alguns, de Darwin.

Un altre fet singular va ser l’am-
polla de vidre que el propi empresari 
va copiar, a una visita a París, de les 
ampolles de perfum. El disseny “dia-
mantat” de l’ampolla es va convertir 
en un signe d’identitat de la marca.

La marca ha estat associada al  
Modernisme, no només per l’ar-
quitectura de la seva fàbrica sinó 
pel gran impuls que Vicente Bosch 
va fer de la publicitat i del cartellis-
me: el 1897 va convocar un con-
curs de cartells i va guanyar el car-
tell de Ramon Casas Mono y mona. 
També cal esmentar el quiosc de 
venda d’anís projectat per Josep 
Puig i Cadafalch el 1896, que es va 
construir a l’estació del ferrocarril 
de Badalona, on va funcionar fins a 

l’ocupació franquista de Catalunya.
La fàbrica, ara propietat del grup Osborne, va 

ser declarada patrimoni històric i es pot visitar prè-
via reserva al Museu de Badalona.

“ La marca ha estat associada 
al Modernisme, no només per 
l’arquitectura de la seva fàbrica 
sinó pel gran impuls que Vicente 
Bosch va fer de la publicitat i del 
cartellisme”

CLUB DE LECTURA

Any nou, històries noves
L’últim dimarts de cada mes,  

teniu un cita amb els llibres a Can Gruart!

 Pa de pessic, pizza, bombons, dolços, salats, tot 
regat amb un bon vi i alguna copa de cava! Va ser 
dia de festa grossa, el passat 17 de desembre. Què 
celebràvem? Doncs res, ves! L’amor a la lectura i que 
acomiadàvem l’any amb la companyia d’un escriptor 
que ja ens va captivar fa temps amb el seu “Increïble 
home bala” i que tornava al club amb “Eclipsis”, el 
seu darrer treball. Parlem de Jon Lopez de Viñaspre 
i d’ Eclipsis: dos relats que en fan un. La mala petja 
narra la història d’una colla de bosquetans de la Gar-
rotxa, d’uns personatges rudes i plens de silencis. Un 
encàrrec misteriós al Bassegoda tensarà la relació en-
tre ells i es mastegarà el drama. I quin drama! (tan-
mateix algunes lectores en volien més! Vam riure 
molt, exigint-li un final encara més cruent). Betsabé 
i els tres eclipsis descriu la probable tornada dels mags 
d’orient a Babilònia després de l’ofrena per tots 
coneguda. És un descens als alens últims de la vida, 
una roadmovie màgica i immemorial. Brutal. El reis 
mags com mai els haureu vist. Vam encarar el Nadal 
amb un punt de vista nou... i un punt tocats per la 
tristesa i duresa d’aquella història. Però vam plegar 
contents! No només per la taula parada de dolços i 
llibres, sinó perquè l’autor va regalar un exemplar 
dedicat a cada persona que va assistir a la trobada.

I si el 2019 va acabar d’aquesta manera, l’any 
2020 ve carregat amb moltes i bones lectures, algu-
nes també en companyia dels seus autors. A finals de 
gener ( el dimarts 28 de gener), però, farem un club 
convencional (sí, també sabem ser-ne a Vilablareix!) 
Un club on comentarem una lectura comuna sense 

tenir l’autor per cantar-li les delícies (o les quaran-
ta!). No comptarem amb la presència de Kent Haruf 
però haurem llegit “Nosaltres en la nit”, Una reflexió 
preciosa sobre l’envelliment i la necessitat que té l’és-
ser humà de connectar amb els altres. Una història 
potent sobre dos personatges que es neguen a anar 
dòcilment cap a la seva nit. Tendra i colpidora alho-
ra. Potser la història us son: La proposta que l’Addie 
fa al seu veí Louis –si li agradaria anar a casa seva 
per dormir amb ella– sacsejarà profundament les se-
ves vides i les seves expectatives. Tots dos fa anys que 
són vidus i saben què és la soledat. De la distància 
i l’estranyesa dels primers moments, avancen cap a 
la intimitat i la complicitat, cap a un coneixement 
profund de l’altre. En la quietud de la nit parlen amb 
franquesa sobre la seva joventut, els matrimonis i els 
fills, els enganys, les esperances, la solitud i les pors. 
Qui sap si passaran junts la resta de les seves vides. 
Com no podríeu entendrir-vos, amb aquesta lectura?

I continuem amb Pere Calders (tampoc vindrà 
però el portem sempre dins el cor) el 25 de febrer, 
que comentarem la seva Tria personal. Al març serà 
el torn pel Camí dels esbarzers, d’Alba Dalmau (el 
comentarem el 24 de març). I a l’abril tornarem a 
fer gatzara (i per partida doble!) Primer vindran a 
veure’ns alguns autors guanyadors dels darrers Re-
lata’ns (el concurs de relats que organitzem a Vila-
blareix). Tindrem la companyia del Josep Pastells 
i la Pilar Bosch, en una trobada que promet. Però 
l’abril, el mes dels llibres, no s’acaba aquí: us con-
videm a repetir el tast de vins i literatura que vam 
encetar l’any passat amb el Celler Empordàlia i la 
lectura dramatitzada de l’actriu Olga Cercós i les 
explicacions, sempre sàvies, de l’escriptor Miquel 
Martin. No us ho perdeu per res del món: en breu 
anunciarem la data!

https://ca.wikipedia.org/wiki/Aiguardent
https://ca.wikipedia.org/wiki/Maceraci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Maceraci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pimpinella_anisum
https://ca.wikipedia.org/wiki/Orient
https://ca.wikipedia.org/wiki/1868
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Bosch_i_Grau
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vicen%C3%A7_Bosch_i_Grau
https://ca.wikipedia.org/wiki/Charles_Robert_Darwin
https://ca.wikipedia.org/wiki/Modernisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ramon_Casas
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Puig_i_Cadafalch
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Puig_i_Cadafalch
https://ca.wikipedia.org/wiki/Badalona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3_franquista_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Badalona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Modernisme
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Donatius a la Fundació Oncolliga de Girona
 Diumenge 3 de novembre de 2019 es va celebrar 

el dinar benèfic en que es va obtenir una quantitat 
de 4.770 € que sumats els 275 € que va fer entrega la 

cursa de Sant Roc, fa que la recaptació final fos de 
5.045 €. Quantitat que es va fer entrega a la Funda-
ció Oncolliga de Girona.

L’ATENEU DE LA DONA

ONCOLLIGA VILABLAREIX

CASTANYADA
El dimecres 23 d’octubre vam celebrar la tradicio-
nal castanyada en la que no hi van faltar els nens i 
nenes de la ludoteca. Petis i grans vam gaudir de la 
jornada.

EXCURSIÓ A RIPOLL
El diumenge 17 de novembre un bon grup de socis 
vam anar d’excursió a Ripoll per visitar el Museu 
Etnogràfic.

L’any 1929 es fundava l’Arxiu Museu Folklòric 
de Ripoll, fou el primer de Catalunya dedicat a l’et-
nografia. Al llarg de setanta anys i de forma ininter-
rompuda va recollir, conservar, estudiar i difondre 
el patrimoni de les nostres contrades.

Tot i així, segueix preservant i enriquint el seu 
fons, que ens ajuda a entendre una societat a par-
tir d’un patrimoni material i immaterial, del qual 
destaquen les col·leccions relacionades amb els pas-
tors, la pagesia, els oficis, la religiositat popular, la 
farga catalana i el ferro forjat i les armes de foc por-
tàtils ripolleses.

La nova seu, inaugurada el març del 2011, convida 
a fer un recorregut interessant per a grans i petits.

PRENADAL 2019
El diumenge 8 de desembre a les nou del matí 29 
socis sortíem de Vilablareix per dirigir-nos al Com-
plex Turístic Marina d’Or d’Oropesa (Castelló de 
la Plana).

A la tarda del mateix diumenge o la del dilluns 
teníem una entrada per gaudir del Balneari d’aigua 
salada, que diuen és el més important de tot Europa.

El dilluns al matí vam sortir direcció a la pobla-
ció emmurallada del País Valencià, Morella. Des-
prés d’una llarga passejada pel bonic municipi i tor-
nada a l’hotel, després d’aguantar la forta ventada.

El dimarts de tornada ens vam aturar a Riumar 
al Delta de l’Ebre, on vam recorre amb vaixell els úl-
tims cinc kilòmetres del Delta. Dinar al mateix port, 
on no va faltar el famós arròs del Delta de Ca La 
Nuri, autobús i camí de Vilablareix.

PESSEBRE
Un any més el Casal hem fet el pessebre amb les fi-
gures que alguns socis van pintar fa uns anys.. Com 
és tradicional l’hem representat amb el suro i la 
molsa

Teatre per la Marató de TV3
 El dissabte 21 de desembre al pavelló municipal 

l’Ateneu de la Dona vam fer una nova representació 
de l’obra “Com la vida mateixa”. El preu de l’entra-
da era de 5 € i la recaptació que fou de 450 € va anar 
destinada a la Marató de TV3.

Excursió a Narbona
Dissabte 15 de febrer
Visita al mercat i a una coneguda 
d’un actor francès. Dinar al buf-
fet lliure del Gran Jonquera.

Sopar-ball de Carnaval  
amb Chus
Dissabte 14 de març  
a les 21 al Casal 

Excursió a Croàcia
Del 24 al 31 de maig
Visita: Dubrovnik, Illa de Lokrum, 
illes Elaphiti, Split, Vodiuce, Za-
dar, Parc Nacional KRKA, Sibe-
nik, Trogir, Neum i Cavtat.

Les activitats al Casal
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CAPÍTOL IV
MEDI AMBIENT

CAPÍTOL XXXII
MEMÒRIA HISTÒRICA DE VILABLAREIX

Contaminació acústica (III)
 Després d’analitzar el soroll en general i les cau-

ses que el produeixen (veure Torratxa 80 i 81), en 
aquesta tractaré el soroll a l’Estat Espanyol.

A l’Estat Espanyol, durant el darrer any, 12 mili-
ons de llars varen registrar decibels molt superiors 
als recomanats per la OMS, que són de fins 45 dB. 
En la majoria de les llars, es registren valors per so-
bre dels 65 dB.

Segons el III Informe Soroll de Salut DKV - 
GAES, un de cada quatre espanyols declara no dor-
mir bé per el soroll ambiental nocturn. Una situació 
que segons els experts provoca l’alteració de les eta-
pes del son, evitant així un nivell de descans òptim i 
propiciant a conseqüència, l’aparició de problemes 
cardiovasculars. 

Si s’analitzen les dades per localitats espanyoles, 
un 31% dels sevillans declara que tenen problemes 
per dormir a conseqüència del soroll ambiental noc-
turn. Les segueixen de prop els madrileny i els bilba-
ïns, amb un 28,2%, respectivament, sent els barcelo-
nesos els que menys dificultats troben (17,5%).

Segons l’informe, 9 milions de persones a Espanya 
suporten nivells de soroll superiors als 65 dB recoma-
nats per la Organització Mundial de la Salut (OMS).

De fet, el 72,3% dels espanyols considera que vi-
uen a una ciutat sorollosa. Aquesta dada ascendeix 
fins al 92,9% en el cas de Madrid, seguit per Barce-
lona, amb un 87,4% i Sevilla amb un 83,3%. A ni-
vell de conscienciació, el 91% dels espanyols mani-
festa que la població no és suficientment conscient 
d’aquests efectes negatius que tenen el soroll sobre 
la salut, sent els corunyesos els que representen el 
percentatge més alt, en aquest sentit, amb un 98%.

El tràfic a Vigo i A Coruña, els trens a Alacant, 
l’aeroport a Barcelona, la A-66 a Astúries, els aparta-
ments turístics a Sevilla, les discos bars 
a Logroño, els gimnasos a Granada, els 
locals d’oci efímers a Ibiza, els veïns a 
Madrid...

Som el segon país més sorollós del 
món, només superat per Japó segons 
la Organització Mundial de la Salut 
(OMS). Els espanyols confirmen aques-
ta realitat. El 46,5% creu que viu en una 
localitat molt o bastant ensordidora. 
El percentatge puja al 74% a Madrid. 
Per sota està Bilbao (46%) o A Coruña 
(37%). Són dades de l’últim Observato-
ri DKV Salud y Medio Ambiente.

El 62% dels espanyols creu que hi 
ha contaminació acústica a casa seva. 

D’aquests, el 86% considera que aquests sorolls 
afectaran a la llarga la seva salut, segons una enques-
ta realitzada per Habitissimo. Del total dels afectats, 
el 49%ja va prendre mesures per insonoritzar els 
espais, un 36% ho té pensat quan disposi dels mit-
jans, i un 15% no creu que sigui possible millorar la 
contaminació acústica a la seva llar.

La contaminació acústica segueix essent un 
dels principals problemes que segueixen havent a 
les ciutats, i sobretot a que la gent no té encara la 
concepció dels danys que poden ser per la salut i 
pel correcte creixement dels nens i, per tant, no es 
prenen mesures contra ella, o no se li dóna la im-
portància que té.

Els següents quadros resumeixen la situació de 
contaminació acústica a l’Estat Espanyol. 

(...)

El primer de gener de l’any 1950 es 
reuneix l’Ajuntament en sessió ordinà-
ria i s’aprova la liquidació dels pressu-
post de l’any 1949. Sumant el ingressos 
i les existències a Caixa sumen un total 
de 31.515’98 pessetes. Restades les des-
peses, el pressupost presenta un superà-
vit de 187’99 pessetes

El 15 de gener, per unanimitat s’acor-
da conceder autorización a Dña. Valentina 
de España para que pueda tener parada de 
taxi en esta localidad con su coche Citroën GE 
5.859, a petición de la interesada. 

 A la sessió del 5 de febrer …se da 
cuenta que de momento la póliza de segu-
ro contra robo que se tenía concertada ha 
quedado en suspenso por haber cambiado de 
corresponsal la Casa Hispana y de que sub-
siste en cambio la póliza contra incendios, 
cosa que queda aprobada por unanimidad.

El sis d’agost: Por unanimidad se acuer-
da encargar al Sr. Simón, albañil de esta 
localidad para que instale una tubería para 
la estufa de las Escuelas que en invierno no 
funciona bien.

El tres de setembre: Por unanimi-
dad se acuerda adherirse al Homenaje que 
la Cámara Agraria efectúa a su Presidente 
Dn. Luis Mº Frigola Almeda y satisfacer una 
suma prudencial a los gastos que ocasione.

Sessió del 17 de setembre
Seguidamente por unanimidad se 

acuerda a signar al Sr. D. José Juanola 
Aregay para el año 1951 próximo además 
del sueldo de seis mil pesetas, un plus de ca-
restía de vida del veinticinco por ciento del 
sueldo indicado, y también la paga doble de 
un mes en la fecha del 18 de julio y en las 
Fiestas de Navidad sirviendo de regulador 
el sueldo y el plus indicado.

L’1 d’octubre …el Sr. Alcalde se expone 
que en cumplimiento de lo acordado en sesión 
de 6 de noviembre de 1949 había terminado 
el pleito entablado contra Dn. Juan Fernán-
dez Peñaflor y Sánchez, así como se han sa-
tisfecho los gastos que el pleito ha ocasionado 
todo lo que en resumen es lo siguiente:
Deuda Cobrado Total pagado
Llagostera 
25.332’88 19.347’78 7.881’95
Bescanó  
23.764’- 18.149’57 7.393’23
S. Daniel   
10.330’45 7.889’67 3.213’90
Vilablareix   
6.040’- 4.612’98 1.879’12

La diferencia entre la deuda y lo cobra-
do deberá ser reclamado al Sr. Fernández Pe-
ñaflor, cuando se le sepan los bienes o perci-
ba sueldos de alguna clase según se convino 
el 6 de noviembre de 1949.

La cantidad cobrada menos los gastos ha 
sido ingresada en la Caja del Ayuntamiento.

Por unanimidad se acuerda prestar 
aprobación al presente resumen de eventos.

El 15 d’octubre …por unanimidad se 
acuerda satisfacer una gratificación al peón 
de la carretera de Vilablareix por sus trabajos 
extraordinarios en la misma prestados, así 
como a la adquisición de unas piedras para 
la cuneta del camino del Manso Figueras.

A les sessions del 19 i 30 de novem-
bre i 17 de desembre s’aproven unes 
quantes factures. El trenta una de 250 
pessetes “Gastos Guardia Civil”

El set de gener de 1951, s’aprova 
la liquidació del pressupost de l’any 
1950, que presenta un superàvit de 
5.177’03 pessetes.

A la sessió del 18 de març: Seguida-
mente por unanimidad se acuerda limpiar el 
camino del regalen el que existen vidrios y otros 
objetos que impiden su libre utilización por ve-
hículos con ruedas de goma, aparte que debe 
limpiarse la cuneta para evitar que las aguas 
hagan desperfectos en el camino, encargando 
para efectuarlo al Sr. Salvador Puignoall

El 15 d’abril …se acuerda delegar al 
Sr. Secretario para que procure construir 
una Comisión para organización de la Fies-
ta Mayor, estando a cargo del Ayuntamien-
to los gastos de costumbre.

Sessió del 20 de maig …por unani-
midad se acuerda colaborar con la Parro-
quia de este Municipio para los actos a cele-
brar con motivo de la venida de la venerable 
imagen de la Virgen de Fátima a esta pobla-
ción, anunciada para el 29 del corriente, 
autorizándose al Sr. Alcalde para que habi-
lite los créditos que considere oportunos.

El 3 de juny es dóna compte ...que por 
orden Ministerial de 22 de abril del 1950, ha 
sido nombrado Farmacéutico Municipal del 
Partido de Santa Eugenia – Vilablareix a Dn. 
Carlos Cardelús Dalfóel toma posesión de su 
cargo y se le autoriza apara que la farmacia 
radique en Santa Eugenia de Ter.

A la sessió del 17 de juny …por una-
nimidad se acuerda a probar la factura del 
Sr. Juan Ribot Medí y Narciso Borrell, los 
que, el primero con carro y el segundo como 
peón, han efectuado los jornales precisos 
para arreglo de la calle del Perelló y Puente 
Marrochs, que eran imprescindibles y que 
han coincidido con la Fiesta mayor y venida 
de la imagen de la Virgen de Fátima.

Primer de juliol: Seguidamente se da 
cuenta que en cumplimiento de lo ordena-
do por el Exmo. Sr. Gobernador Civil de la 
provincia debe procederse a la vacunación 
antirrábica de los perros de esta población 
acordándose ala Sr. Alcalde para que adop-
te las medidas necesarias.

El 5 d’agost …se da lectura, digo, se 
da cuenta de que Dn. Ramón Sambola Ca-
sanovas, Médico titular del partido Santa 
Eugenia – Vilablareix, había cesado por lo 

que, la plaza quedaba vacante y con seguri-
dad sería nombrado de momento un interi-
no y después otro en propiedad.

Sessió del 2 de setembre: Seguida-
mente el Sr. Alcalde expone que el día 8 de 
agosto último se presentó una patrulla de 
vigilancia militar a la que fue preciso pres-
tar pan, pienso y alojamiento según está dis-
puesto reglamentariamente, habiendo hecho 
cargo de ello el propio Alcalde Sr. Jordá. 

El Ayuntamiento agradece al Sr. Jordá 
tal servicio y acuerda conste en acta.

El 21 d’octubre …de orden del Sr. Al-
calde, el Sr. Secretario da lectura del Decreto del 
9 de octubre corriente, Ley de Régimen Local 
y demás disposiciones complementarias, que 
regulan el procedimiento de las próximas elec-
ciones municipales. Discutido detenidamente 
este asunto por unanimidad se acuerda:

Declarar renovable en las próximas elec-
ciones municipales el puesto de Concejal, si-
guiente: Dn. Martín Feliu Simón = Grupo 
Cabeza Familiar. Es el único puesto renova-
ble por tener este Ayuntamiento solamente tres 
concejales.

A la sessió del 4 de novembre …el 
Sr. Alcalde da cuenta que había hecho la 
presentación en la Alcaldía el Doctor Vidal 
Farriol, que ostenta nombramiento de Médi-
co Interino de la Mancomunidad Sanitaria 
Provincial de fecha 30 de octubre último.

Dicho Doctor tenía su residencia en Ge-
rona, Ronda Fernando Puig 33, 2º, 1ª, telé-
fono 1419. Se acuerda darse la Corporación 
por enterada.

El 14 de noviembre …el Sr. Alcalde 
da cuenta de que según lo ordenado por el 
Exmo. Sr. Gobernador Civil de la provin-
cia se había constituido en esta población 
la Comisión Local del “Día del Maestro”, 
según la circular publicada en el B.O. de 
la provincia del 10 de noviembre corriente, 
cuyo “Día del Maestro” tendrá lugar el día 
27 de este mes anualmente. Dicha Comisión 
queda integrada por. Presidente Sr. Alcalde 
D. Joaquín Jordá = Vocales: Párroco Rvdo. 
Sr. D. Juan Buch Cuatrecasas, Maestra 
Dña. Carmen Fábregas y Dalmau, vecinos, 
Martín Feliu Simón y Dn. José Molas Vidal.

 Este año la fiesta será del sobre, o sea, 
que se pasarán unos sobres a cada familia 
para que puedan entregar la suma en me-
tálico que entiendan suficiente, cuyos sobres 
cerrados, serán enviados a la Junta Provin-
cial.

Sessió del 18 de noviembre: Se-
guidamente por unanimidad se acuerda 
aportar cincuenta pesetas para el Día del 
Maestro.

También se acuerda la suscripción al 
periódico Los Sitios para la Secretaría y Al-
caldía de este Ayuntamiento.

También se acuerda satisfacer el importe 
del material del Padrón Municipal HABI-
TANTES A Dn. Vicente Cánovas Delclós.
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EL PESSEBRE, UNA MIRADA 
RETROSPECTIVA

 El dia 1 de desembre de l’any passat, el Papa Fran-
cesc va signar una Carta apostòlica sobre el significat 
i el valor del pessebre, que portava per títol “Admira-
bile signum” (signe admirable). Ho feia a Greccio, a 
la Vall de Rieti, en el Santuari del Pessebre on Sant 
Francesc d’Assís hi va fer la primera representació 
pel Nadal de l’any 1223, durant la celebració de la 
Missa del Gall. En aquella ocasió no hi havia figures, 
va ser una representació vivent en el bell mig de la 
missa, mostrant així el vincle entre l’encarnació del 
Fill de Déu i l’Eucaristia. D’aquell fet neix la tradi-
ció, escampada pels franciscans arreu del món, dels 
nostres pessebres. 

I el Papa ens diu en l’inici de la seva carta:
 “El bell signe del pessebre, tan estimat pel poble cristià, 

suscita sempre sorpresa i admiració. La representació de 
l'esdeveniment del naixement de Jesús equival a anunciar 
el misteri de l'encarnació del Fill de Déu amb senzillesa i 
alegria. El pessebre, en efecte, és com un Evangeli viu, que 
sorgeix de les pàgines de la Sagrada Escriptura. La con-
templació de l'escena del Nadal ens convida a posar-nos 
espiritualment en camí, atrets per la humilitat d'Aquell 
que s'ha fet home per trobar a cada home. I descobrim que 
Ell ens estima fins al punt d'unir-se a nosaltres, perquè 
també nosaltres puguem unir-nos a Ell”.

Aquest primer paràgraf de l’escrit del Papa Fran-
cesc marca ja unes idees que ens conviden a reflexi-
onar i pregar davant del pessebre. Ens servim d’una 
vetlla d’oració celebrada davant del pessebre, ser-
vint-se del text del Sant Pare, a la parròquia de For-
nells el passat Nadal:

• El pessebre és un espai ple de sorpreses. So-
bretot posa en valor el que és petit, el que té poca 
importància o rebutja la gent. 

• El pessebre és motiu de moltes alegries. Irradia 
esperança, tendresa a tothom qui s’hi apropa. 

• El pessebre està ple de camins. S’organitza mit-
jançant camins, viarons, dreceres, cruïlles, ponts i 
rierols. Demanem de saber trobar el propi camí, i 
els senyals, indicacions úniques i personals que ens 
hi portin, sense pèrdues ni desviacions. 

• El pessebre desprèn senzillesa. Arreu esta 
ocupat pels que vulgarment anomenem poca 
cosa, dels que econòmicament viuen al dia 
o malviuen amb el poc que tenen, dels que 
dormen al ras o bé dels idealistes o incompre-
sos. Senyor, que em convenci que només amb 
l’austeritat i l’esperit de servei m’adonaré que 
Tu estàs sempre al meu costat. 

• El pessebre dóna un nou sentit a l’és-
ser humà. Proclama que no solament som 
homes i dones racionals sinó sobretot i molt 

especialment que som instruments de profunda 
amistat i germanor. 

• El pessebre és signe de la senzilla grandesa del 
nostre Déu. Significa que els que hi participen (pas-
tors, pagesos, gent de poble, savis...) ho fan per tro-
bar sentit a les seves vides. Senyor, que comprengui 
que les preguntes més difícils que em faig les puc 
trobar mirant el teu naixement en una nit fosca, fre-
da i humida, plena de solitud, fins i tot, enmig de 
l’angoixa i abandonament. 

• El pessebre és un espai d’estimació. Escanda-
litza la radicalitat de l’amor, sense condicions ni li-
mitacions. Senyor que aprengui a estimar-me amb 
radicalitat per després estimar radicalment als altres 
sense límit, ni rancúnies, excuses i autojustificacions. 

“Contemplant aquestes escenes del pessebre, som cridats 
a reflexionar sobre la responsabilitat que cada cristià ha 
de ser evangelitzador. Cada un de nosaltres es fa portador 
de la Bona Notícia amb els que troba, testimoniant amb 
accions concretes de misericòrdia l'alegria d'haver trobat 
Jesús i el seu amor”.

EL PESSEBRE DE MOLSA DE 
L’ESGLÉSIA DE VILABLAREIX
Un any més, un grup de persones de la nostra par-
ròquia de Sant Menna han bastit el pessebre a l’es-
glésia. Aquesta vegada encara més gran i més for-
mós, sense que hi manquin la capella de Sant Roc 
i la Torratxa que el caracteritzen. Els hi donem les 
gràcies i, amb paraules del Papa Francesc, els enco-
ratgem a mantenir viva “la bella tradició de les nostres 
famílies que ens els dies previs del Nadal preparen el pesse-
bre, com també el costum de posar-lo en els llocs de treball, 
a les escoles, als hospitals, a les presons a les places... És 
realment un exercici de fantasia creativa, que utilitza els 
materials més dispars per a crear petites obres mestres ple-
nes de bellesa. S’aprèn des d’infants: quan el pare i la mer, 
al costat dels avis, transmeten aquesta alegre tradició, que 
conté una rica espiritualitat popular. Espero que aquesta 
pràctica mai no s’afebleixi; és més, confio que, allí on ha-
gués caigut en desús. Sigui descoberta de nou i revitalitza-
da” (“Admirabile signum”, núm. 1).

EL NOSTRE “PESSEBRE VIVENT”
Un any més s’ha complert la tradició del pessebre Vi-
vent de Vilablareix, ben conegut i estimat per tanta 
gent per la seva qualitat artística i calidesa humana. 
Ha estat visitat per moltes persones en l’únic dia de la 
seva representació, la diada de Sant Esteve. Aquesta 
vegada, el recorregut ha estat més curt que l’habitual, 
però igualment intens d’emoció i sorpresa. Ens cal 
dir també amb paraules del Sant Pare: “Sant Francesc 
va realitzar una gran obra d’evangelització amb la simplici-
tat d’aquell signe. El seu ensenyament ha penetrat en els cors 
dels cristians i roman fins als nostres dies com una manera 
genuïna de representar amb senzillesa la bellesa de la nos-
tra fe (...) El pessebre forma part del dolç i exigent procés de 
transmissió de la fe. Començant des de la infància i després 
en cada etapa de la vida, ens educa a contemplar Jesús, a 
sentir l’amor de Déu per nosaltres, a sentir i creure que Déu 
és amb nosaltres i que nosaltres estem amb Ell, tots fills i ger-
mans gràcies a aquell Nen Fill de Déu i de la Mare de Déu. I 
a sentir que en això hi ha la felicitat” (A. M. 3 i 9) .

RUTA DE LA PAU: 
30 ANYS CAMINANT JUNTS
Un any més, la parròquia de Sant Cugat de Salt ha 
organitzat la Ruta de la Pau i ja en van trenta! Enho-
rabona. El diumenge 29 de desembre, al vespre, van 
fer el camí de cada any cap a la nostra església de Sant 
Menna, un camí fet reflexió i pregària. Enguany amb 
el lema “COMPROMESOS AMB LA PAU”. Jesús, l’In-
fant del Pessebre, és el Princep de la Pau! Però no és 
a la manera dels poderosos d’aquest món: “Els pobres i 
els senzills en el naixement recorden que Déu es fa home per a 
aquells que més senten la necessitat del seu amor i demanen la 
seva proximitat. Jesús “mans i humil de cor” (Mt 11,29), va 
néixer pobre, va portar una vida senzilla per a ensenyar-nos a 
comprendre l’essencial i a viure d’això. Des del pessebre emer-
geix clarament el missatge que no podem deixar-nos enganyar 
per la riquesa i per tantes propostes efímeres de felicitat. El 
palau d’Herodes és al fons, tancat, sord a l’anunci d’alegria. 
En néixer en el pessebre, Déu mateix inicia l´única revolució 
veritable que dóna esperança i dignitat als desheretats, als 
marginats: la revolució de l’amor, la revolució de la tendresa. 
Des del pessebre, Jesús proclama, amb humil poder, la crida a 
compartir amb els últims el camí cap a un món més humà i 
fratern, on ningú no en sigui exclòs ni marginat” (A. m. 6).

INFORMACIÓ DE LA DARRERA REUNIÓ 
DEL CONSELL DE PASTORAL DEL 
DISSABTE 11 DE NOVEMBRE DEL 2019
Convocats i presents els 8 membres del Consell de Pas-
toral de la parròquia de Sant Menna de Vilablareix 
s’ha tractat dels següents temes, segons l’orde del dia:

• Revisió de la catequesi parroquial, enguany 
amb 15 nens i nenes apuntats. Es fan les sessions 
dels dos grups d’iniciació cristiana de forma con-
junta i amb temàtica cíclica, de manera que els nens 
dels dos nivells són atesos a la mateixa aula per les 
tres catequistes i els temes es fan segons un progra-
ma de dos anys alterns.

• El grup parroquial de Cáritas, conjuntament 
amb el de Fornells, continua un programa d’aten-
ció i visites a la gent gran i als malalts. 

• Es subratlla l’evangelització com a prioritat 
parroquial d’acord amb les pautes marcades per la 
pastoral diocesana aquest curs pastoral.

• Sobre les obres al temple, es comenta l’estat 
del teulat que, cada any, demana més reparacions 
urgents. Es demanarà un projecta de rehabilitació 
total i finançament al Fons Comú diocesà. 

Francesc Jové, Secretari del Consell Parroquial 
de Pastoral.

A dia d’avui, podem informar que s’han realitzat 
les obres de reparació del teulat (cabirons i dues bi-
gues, reforçades per pilastres que descansen en els 
arcs de la volta). Han pujat, en total: 4.922’10 euros. 
S’ha demanat un pressupost valoratiu d’una nova 
coberta (359,21m2), estimat en uns 200.000 euros, 
sense IVA.

MOVIMENT PARROQUIAL 2019
5 BAPTISMES

Mateu Bayer Domingo
Axel Prieto Font
Jordina Vidal Hernández
Alex Vila Camós
Pilar Terreros Llopart

8 PRIMERES COMUNIONS (els noms dels quals 
es van publicar en el número 80 de la Torratxa)

2 CASAMENTS
Fèlix Naspreda Pérez  

amb Anna Ribot Grabalosa
Romain Robles Baudet  

amb Lucia Klimciková Grofciková

9 DEFUNCIONS
Dolors Juanmiquel Torroella
Josep Saubí Costa
Manelventura Subiranas
Pere Torrent Agustí
Miquel Vilalta Colom
Roser Pont Busquets
Loreto Tabarner Canaleta
Enrica Piñana Domènech
Teresa Capalleras Borrell
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#AgendaVilablareix

Segueix tota l’agenda d’activitats al web 
www.vilablareix.cat i a Facebook i Twitter  

amb l’etiqueta #AgendaVilablareix

@vilablareix_cat /ajuntamentdevilablareix

Balls de saló
Dissabtes a les 6 de la tarda,  
al Casal de la Gent Gran 
Preu: 7 euros (amb berenar)

25 de gener ...........Chus
8 de febrer .............Nou Trànsit
29 de febrer ...........Xevi Ros
28 de març ............David Casas
11 d’abril ................Jaume Castellà “El Pinxo”
25 d’abril ................Damià

FEBRER - MARÇ - ABRIL
AGENDA

Febrer

Dia mundial del Càncer
Xerrada sobre el càncer amb Núria Izquierdo 
estètica Oncolliga i el testimoni Alfons Martin 
amb la col·laboració de l’Associació Oncolliga 
Vilablareix i Girona 
Dijous 6 de febrer | 19 h
Centre Cultural Can Gruart

Taller de tècniques d’autoprotecció 
A càrrec de Mossos d’Esquadra de la
Generalitat de Catalunya
Dilluns 10 de febrer | 17 h | Can Gruart
Per a majors de 18 anys 
 

Reunió Pla Local de Joventut
Vine a donar la teva opinió!
Dimarts 11 de febrer | 19.30 h
Centre Cultural Can Gruart
 

Conta contes a la biblioteca
A càrrec de les mestres del CEIP Madrenc
Dimecres 12 de febrer | 17.30 h | Biblioteca
 

Xerrada: La gestió de les emocions 
a l’adolescència 
Dijous 13 i 27 de febrer | 19.30 h 
Espai de Suport familiar, Can Ribotic 
 

Nits de Can Gruart:  
The Bellboy - Karlus
The Bellboy, ‘el botones’, és un espectacle que barreja teatre, 
clown i màgia. Amb el seu carret i les maletes ja en té prou 
per complicar-se ell mateix. Sap que no ha de tocar res i 
menys mirar què hi ha dins de l’equipatge, cosa que per 
culpa de la seva tafaneria i de no estar a l’aguait, provocarà 
situacions delirants, curioses i màgiques.

Dijous 13 de febrer | 21 h 
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 3 euros 
 

Tardes de Can Gruart: “El porquet 
que volia veure món” - Ombres Kerstin
Aquesta és la història d’un porquet que té un somni dins el 
cor: Vol aprendre a volar, des de ben amunt vol veure el 
món! I és per això que un dia s’escapa. Fora la reixa nous 
destins l’esperen.  Recomanat a partir de 3 anys
Dijous 20 de febrer | 17.30 h 
Centre Cultural Can Gruart
 

CARNESTOLTES DE VILABLAREIX 
Diumenge 23 de febrer 
16 h | Cercavila amb el grup Salsa jove  
de la plaça del Perelló fins al pavelló municipal
Seguidament | Animació amb la Gran Festa 
a càrrec de la companyia Rikus Animació, 
concurs de disfresses i xocolatada per a tothom!

Març

Dia mundial de la dona treballadora 
Berenar tertúlia i exposició ‘La lluita per 
l’oportunitat de viure’
Divendres 6 de març | 18.30 h 
Centre Cultural Can Gruart 
 

APLEC DE SANT ROC 
Diumenge 8 de maç 
10 h | Missa a l’ermita amb la Coral de Sant Roc 
16 h | Sardanes amb la Cobla La Principal de 
Porqueres
 

Conta contes a la biblioteca
A càrrec de les regidores de l’Ajuntament de 
Vilablareix
Dijous 12 de març | 17.15 h | Biblioteca
 

Teatre a Barcelona  
“La importància de ser Frank” 
Diumenge 15 de març | 18h
Sortida a les 16 de la plaça 11 de setembre 
Preu: 32 euros / places limitades
 

Tardes de Can Gruart: “Biblioteca 
dels herois” - Cia. Peixos peixeres teatre 
El Joan és un noi tímid i insegur. Per escapar d’uns nois de 
l’institut que l’empaiten habitualment, es refugia cada 
tarda en una llibreria abandonada on llegeix contes, 
toca la guitarra i comparteix amistat amb un mussol, una 
rata i una mosca que han fet de la llibreria la seva casa. 
L’arribada dels nous hereus de la llibreria, els germans 
Tocanassos, amb les seves idees de convertir el local en un 
saló de bellesa, posarà en perill el refugi d’en Joan i els seus 
amics. En la lluita per defensar la llibreria el Joan trobarà un 
osset màgic que concedeix desitjos i invocarà.
Recomanat per nens de 5 a 11 anys
Dijous 19 de març | 17.30 h 
Centre Cultural Can Gruart 
 

Xerrada: “Emocions i relacions 
saludables” 
A càrrec de Joana Frigolé 
Divendres 20 de març | 19.30 h 
Espai de suport familiar, Can Ribotic 
 

Nits de Can Gruart - “Manu-Manu” 
de Fèlix Brunet
Mai ha tingut la Màgia tan a prop! No creurà el que està 
passant sinó és perquè ho està veient amb els seus propis 
ulls! La Màgia més directa i participativa, feta a un pam de 
nas. Veurà com es transforma un bitllet, com desapareixen 
objectes a les seves mans, com el Mag endevina una carta 
que només vostè coneix o com una carta signada per 
vostè viatja a llocs insospitats.

Dijous 12 de març | 21 h 
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 3 euros 

Abril

SETMANA CULTURAL 2020 
Centre Cultural Can Gruart

Dilluns 20 d’abril 
17.30 h | Contes musicats. Espectacle familiar 
de la companyia David Planes
Cada cançó és un conte i cada conte pot tenir la seva 
cançó. Inclou contes tradicionals i cançons o danses que 
ens faran passar una estona d'allò més entretinguda.
Espectacle recomanat a partir de 3 anys.

Dimarts 21 d’abril 
20 h | Club de lectura maridatge vins i lectures 
amb Miquel Martín i cia.
Inscripcions a l’Ajuntament de Vilablareix.
Places limitades

Dimecres 22 d’abril 
17.30 h | Sant Jordi 2020. Espectacle familiar de 
la cia. Associació Catalana de teatre Educatiu
Som a l’any 2100. La Martina, una nena petita arriba a 
casa del seu avi i li ensenya una rosa que li ha regalat 
el seu xicot. A partir d’aquest punt, emprenen un viatge 
al passat que els porta a primers del segle XXI, on l’avi 
aprofita per ensenyar-li a la Martina les tradicions pròpies 
d’aquella època. Per seguir coneixent la llegenda de Sant 
Jordi, retrocedeixen encara més en el passat i arriben a 
Montblanc en el moment en què la princesa Blancaflor ha 
estat l’escollida per anar a la cova del drac. 
Espectacle recomanat a parit de 4 anys 

Divendres 24 d’abril
Centre cultural Can Gruart
Concurs de pastissos
De 19 a 20 h | Entrega de pastissos 
20 h | Concert de Marcel Torres duo
A continuació... entrega de premis del concurs de 
pastissos i tasts d’aquests

Dissabte 25 d’abril 
Fira d’entitats i associacions de Vilablareix als 
voltants del Centre cultural Can Gruart

Diumenge 26 d’abril 
12 h | Inici Festival vermuts musicals a 
Vilablareix al parc situat el carrer Güell 

Nits de Can Gruart
Laura Miralbés presenta 21 cadires 
(work in progress)
Una plaça. Vint i una cadires. Set coreògrafs, una ballarina. 
Cadires, moltes cadires. Creant espais, diàlegs, escultures, 
sugerències, buits, recorreguts. Invitant-nos a seure. Invitant-
nos a mirar. 

Cris-is ens presenta Home 
(work in progress)
En una casa miserable, una parella viu la seva penosa 
rutina. Drama a el servei de la comèdia. Riure del bo, del 
sonor, del que cura. Un espectacle trepidant, emocionant, 
hilarant i també... tendre. 

Dijous 30 d’abril | 21 h 
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 3 euros 




	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk25670445
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

