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 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 (no urgent) 902 76 00 50

061 /
  

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
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Amb la col·laboració de:

EDITORIAL

 Aquesta és l’editorial més inesperada de les que he escrit en els gairebé 9 
anys que fa que faig d’alcalde de Vilablareix. Haig de posar-me a escriure i 
no ho faig ni de les activitats que hem fet al poble –de la setmana cultural o 
la festa de la gent gran– ni de les que vindran les properes setmanes –la Festa 
Major, per exemple–, com és el costum, sinó que haig d’escriure del que està 
passant al món i també, és clar, al nostre poble. Escric des de casa on porto, 
com la immensa majoria dels meus veïns i veïnes, gairebé 7 setmanes confinat 
per la pandèmia que està atacant el nostre país, la COVID-19. I des de casa 
estem conduint i coordinant tot el que hem hagut de fer i tot el que farem per 
a donar resposta a aquesta crisi sanitària i econòmica tan dura.

Ha estat i és, des del primer dia, la nostra obsessió respondre a les neces-
sitats que teniu, assistencials, d’atenció, econòmiques, etc. i ho hem fet des la 
màxima implicació de l’equip de govern i del conjunt de treballadors i tre-
balladores del Consistori. Hem adaptat els serveis de l’Ajuntament a la situa-
ció actual treballant de forma telemàtica i hem posat els mitjans per a poder 
seguir atenent tothom, donades les circumstàncies. Des de la gran feina que 
estem fent des dels serveis socials i des de Can Ribotic a l’atenció que estan te-
nint les educadores de la llar d’infants cap als nens i nenes més petits, passant 
pel personal de les oficines, la ludoteca o la biblioteca, amb una menció espe-
cial per al personal de la brigada i l’agent cívic, tothom hi ha posat el màxim 
per a seguir atenent les seves responsabilitats en una situació tan complicada. 
Però, a més, hem posat en marxa tota una sèrie d’iniciatives per a fer una mica 
menys feixuc el confinament i, des de les xarxes socials i el web de l’Ajunta-
ment hem difós iniciatives d’exercici físic, esportives, de nutrició, etc. que han 
tingut una bona acollida.

Haig de fer una menció especial a tots els veïns i veïnes que s’han posat a 
disposició per a donar un cop de mà, als comerços i botigues que han pogut 
tenir obert i han fet serveis a domicili a qui ho ha necessitat i, sobretot, al 
grup de voluntaris i voluntàries que han atès, coordinats per l’Ajuntament, 
aquelles persones que més ho necessiten en no poder sortir de casa, a la gent 
del Tecnoateneu i la seva implicació en la impressió, amb impressores 3D, de 
pantalles protectores pels centres sanitaris i al grup de dones cosidores que tan 
orgullosos ens fan sentir de ser de Vilablareix.

També hem pres tot un seguit de decisions en l’àmbit econòmic que han 
servit per ajudar a passar una mica més lleuger el mal tràngol econòmic en el 
que s’estan veient molts dels nostres veïns i veïnes i, dins les nostres capacitats, 
ja n’estem preparant d’altres que ben aviat difondrem

No vull acabar sense tenir un record per a tots els que han patit la malaltia, 
els que malauradament ens han deixat i felicitar-vos i donar-vos les gràcies a 
tots i totes per l’elevadíssim grau de compliment del confinament. Ara que 
comencem a veure la llum al final del túnel siguem responsables, més encara 
que fins ara, i atenem les indicacions de les autoritats sanitàries per a poder 
sortir d’aquest atzucac tan complicat.

Tinc la confiança que ens en sortirem, que segur que res tornarà a ser 
igual, però que la responsabilitat de tots i totes i la conscienciació que el bé 
comú i el sentit de comunitat s’ha d’imposar a l’interès particular i l’individu-
alisme farà que el retorn a la normalitat sanitària i econòmica sigui més ràpid 
del que ara mateix pensem.

David Mascort i Subiranas
Alcalde de Vilablareix

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

Vilablareix fa front  
a l’emergència 
sanitària i econòmica 
que vivim 
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PLE ORDINARI 16 DE GENER  
DE 2020
La presidència dóna compte al ple:

» Donar compte al Ple de les resolucions 
de Presidència en matèria de personal:

» De la contractació a jornada parcial 
de monitores de menjador per cobrir 
diferents baixes i a jornada entera per 
cobrir una baixa d’educadora de la llar 
d’infants.

S’aprova per unanimitat:

» Proposta d’acord referent a les vacan-
ces del personal, anualitat 2020.

» Proposta d’acord d’aprovació de l’ad-
judicació de les parcel·les municipals 
número 26.21b.4, 26.21b.3 i 26.21b.2 
del sector El Perelló i Can Pere Màrtir 
del municipi a l’entitat mercantil Pei-
xos Puignau SA.

» Proposta d’acord de modificació de la 
Relació de Llocs de Treball de la cor-
poració municipal.

S’aprova per majoria absoluta: 

» Amb els vots favorables dels grups mu-
nicipals d’ERC, UxVI i JxCAT i el vot 
en contra del PSC la moció de rebuig a 
la resolució de la Junta Electoral Cen-
tral respecte el M.H. President de la 
Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat 
Oriol Junqueras. 

» S’accepta la proposta del  grup munici-
pal de JxCAT  per col·locar papereres 
amb cendrers pel municipi per evitar 
les  burilles als carrers.

PLE ORDINARI 12 DE MARÇ  
DE 2020
La presidència dóna compte al ple:

» Donar compte al Ple de les resolucions 
de Presidència en matèria de personal:

 De la contractació a jornada parcial de 
monitors de menjador escolar per co-
brir diferents baixes i a jornada entera 
per cobrir una baixa d’educadora de la 
llar d’infants i la dinamitzadora juvenil.

» Donar compte de l’informe en relació 
al període mig de pagament a prove-
ïdors del sector d’administracions pú-
bliques de l’ajuntament de Vilablareix 
referit al quart trimestre de 2019. El 
període mig de pagament a proveï-
dors de l’Ajuntament de Vilablareix el 

quart trimestre de 2019 es situa a 3,20 
dies i no supera el termini màxim de 
pagament previst en la normativa de 
morositat.

» Donar compte del Decret d’Alcaldia 
número 33/2020 de data 25 de febrer 
de 2020, relatiu a la liquidació del pres-
supost general de l’ajuntament, exerci-
ci 2019:

 El pressupost general liquidat de l’exer-
cici 2019 compleix amb l’objectiu d’es-
tabilitat pressupostària per la qual cosa 
presenta una capacitat de finançament  
de 209.013,53€.

 El pressupost general liquidat presenta 
un nivel de deute viu en termes conso-
lidats del 0,00%.

» El Romanent de tresoreria ascendeix a 
2.057.856,63 €, el qual està composat 
per 1.137.026,51 € de romanent afectat 
a despeses amb finançament afectat, 
per aplicacions pressupostaries i acu-
mulades dels projectes amb finança-
ment afectat. La resta 619.038,82 € és 
romanent de tresoreria per a despeses 
generals.

» Donar compte del Decret d’Alcaldia 
número 34/2020 de data 25 de febrer 
de 2020, sobre incorporació de roma-
nents de crèdit de l’exercici 2019 a 
l’exercici 2020.

S’aprova per unanimitat:

» Ratificar l’acord de la Junta de Govern 
Local de data 19 de febrer de 2020 
d’aprovar l’increment de retribucions 
del personal de la corporació, d’acord 
amb el Reial Decret Llei 2/2020, de 21 
de gener, pel qual s’aproven mesures 
urgents en matèria de retribucions en 
l’àmbit del sector públic.

» Proposta d’acord d’aprovació de l’Opera-
ció Jurídica Complementària (OJC) per 
a l’esmena del projecte de reparcel·lació 
del sector El perelló i Can Pere màrtir.

» Proposta d’acord d’aprovació de l’ad-
judicació de les parcel·les municipals 
número 8.15D2 i 8.15D3 del sector El 
perelló i can Pere Màrtir del municipi 
a l’entitat mercantil Serant Invest SL.

» Aprovar l’addenda al contracte per a 
la concessió de l’ús privatiu per l’ex-
plotació del servei de bar de la zona 
esportiva municipal i pistes de pàdel 
adjudicat en sessió plenària de data 9 
de maig de 2019 a l’entitat mercantil 
SERVEIS NORELAND SL.

» Proposta de moció presentada pel grup 

municipal de JxCAT sobre barreres 
arquitectòniques i accessibilitat a Vila-
blareix.

» Proposta de moció presentada pel grup 
municipal de JxCAT sobre els tanca-
ments de recintes dels infants als parcs 
del municipi.

» Proposta de moció per a la commemora-
ció del Dia Internacional de les Dones.

S’aprova per majoria absoluta:

» Amb el vot favorable dels grups muni-
cipals d’ERC i JxCAT i el vot en contra 
de UxVi i l’abstenció del grup munici-
pal del PSC l’aprovació inicial expedi-
ent de modificació de crèdit número 
02/2020.

JUNTES  
DE GOVERN

9 DE GENER DE 2020
»  Aprovació de factures i despeses.

 Vista la relació de factures i despeses 
del dia nou de gener de 2020 i de con-
formitat amb el Dictamen de Regidor 
d’hisenda, per unanimitat, s’acorda 
aprovar la relació de factures i despe-
ses que consten a l’esmentada relació 
que figuren a l’expedient i que sumen 
la quantitat de 33.618,19€ (trenta-tres 
mil sis-cents divuit euros amb dinou 
cèntims) i s’acorda el seu pagament a 
càrrec de les corresponents partides 
del pressupost de l’exercici corrent.

» Aprovar la pròrroga del conveni de 
col·laboració entre el Consell Comar-
cal del Gironès i l’Ajuntament de Vila-
blareix per a la gestió compartida del 
servei de menjador escolar per al curs 
2019-2020.

» Aprovar l’aportació d’una col·laboració 
econòmica a l’Institut de Vilablareix 
destinada a les despeses de treball de 
síntesi i projecte de recerca.

» Aprovació de les bases de la convocatò-
ria d’ajuts per a treballs de recerca en 
l’àmbit de Vilablareix.

» Aprovar sol·licitar al Departament d’Em-
presa i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya la inclusió del projecte 
agrupat Emprendre a Girona - Giro-
nès en la convocatòria de subvencions 
públiques destinades a finançar el Pro-
grama integral de suport a les persones 
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emprenedores emmarcat en el pro-
grama Catalunya Emprèn (Resolució 
EMC/3584/2019, de 18 de desembre).

» Aprovar el contracte menor de submi-
nistrament i instal·lació de dos mòduls 
pel camp de futbol a Jordi Batlle Collet 
per import de 5.770,00€ més 1.211,70€ 
en concepte d’iva.

» Aprovar el contracte menor d’obres 
per la substitució a l’escola Madrenc 
de la caldera de gasoil per una de gas 
natural i canvi de tot el sistema de re-
gulació de la calefacció, amb l’entitat 
Aymerich Instal·lacions SL, per import 
de 10.361,85€ més 2.175,9€ en concep-
te d’iva.

23 DE GENER DE 2020
»  Aprovació de factures i despeses.

 Vista la relació de factures i despeses 
del dia vint-i-tres de gener de 2020 i 
de conformitat amb el Dictamen de 
Regidor d’hisenda, per unanimitat, 
s’acorda aprovar la relació de factures 
i despeses que consten a l’esmentada 
relació que figuren a l’expedient i que 
sumen la quantitat de 28.049,02€ (vint-
i-vuit mil quaranta-nou euros amb dos 
cèntims) i s’acorda el seu pagament a 
càrrec de les corresponents partides 
del pressupost de l’exercici corrent.

» Aprovar l’actualització dels mòduls i 
índexs del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, exercici 2020, aplicables a 
l’Impost sobre Construccions, Instal-
lacions i Obres.

» Aprovació Annex del conveni de col·la-
boració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Vilablareix, 
pel desenvolupament econòmic Local 
d’Ocupació i de planificació estratègi-
ca per a implantar el programa treball 
i formació al municipi de Vilablareix.

» Proposta d’aprovació del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilablareix i l’entitat Club Escola Ci-
clista Vilablareix per a la cessió tempo-
ral d’ús de l’espai de pati de l’institut 
per a la realització d’activitats.

» Aprovar sol·licitar la inclusió a la con-
vocatòria de subvencions en règim de 
concurrència no competitiva, per a 
obres de construcció o adequació de 
biblioteques públiques de Catalunya 
per al període 2020-2023 al Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.

» Aprovar sol·licitar la inclusió a la con-
vocatòria de subvencions per elaborar 
plans d’actuació i documents de plani-
ficació sectorial de promoció econòmi-
ca i desenvolupament econòmic local, 
anualitat 2020 de l’àrea de promoció i 
desenvolupament econòmic local de la 
Diputació de Girona.

» Aprovar el conveni Marc de col·labo-
ració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Vilablareix 
per a l’impuls de l’ocupació juvenil al 
Gironès a través del programa referent 
d’ocupació juvenil.

» Aprovació de les bases reguladores i la 
convocatòria del procés selectiu per la 
provisió d’una plaça de conserge man-
tenidor, com a personal laboral interí 
i la creació d’una borsa de treball de 
l’Ajuntament de Vilablareix.

» Proposta d’acord d’aprovació inicial 
del projecte d’urbanització del via la-
teral de la carretera de Santa Coloma i 
un nou vial paral·lel a la llera del desvi-
ament del riu Güell.

» Proposta d’acord d’aprovació inicial 
del projecte simplificat de la travessia 
del Perelló.

» Aprovar el contracte menor d’obres per 
la construcció d’una base de formigó 
per a col·locació de mòdul prefabricat 
al camp de futbol, amb l'entitat mer-
cantil Àrids Vilanna s.l.u. per import 
de 7.342,50€ més 1.541,92€ en concep-
te d’iva.

» Aprovar el contracte menor d’obres 
per la construcció i muntatge d’una 
tanca de ferro  de protecció darrera 
la porteria de la Plaça Catalunya, amb 
l’entitat mercantil Xató Metalls SL, per 
import de 5.594,01€ més 1.174,74€ en 
concepte d’iva.

6 DE FEBRER DE 2020
» Aprovació de factures i despeses.

 Vista la relació de factures i despeses 
del dia sis de febrer de 2020 i de con-
formitat amb el Dictamen de Regidor 
d’hisenda, per unanimitat, s’acorda 
aprovar la relació de factures i despe-
ses que consten a l’esmentada relació 
que figuren a l’expedient i que sumen 
la quantitat de 23.458,85€ (vint-i-tres 
mil quatre-cents cinquanta-vuit euros 
amb vuitanta-cinc cèntims) i s’acorda 
el seu pagament a càrrec de les cor-

responents partides del pressupost de 
l’exercici corrent.

» Aprovar sol·licitar a la Diputació de Gi-
rona (àrea de Medi Ambient) la inclu-
sió a la convocatòria de subvencions de 
la campanya ”Del Pla a l’Acció” (anua-
litats 2020-2021).

» Aprovar sol·licitar a la Diputació de 
Girona (àrea de Medi Ambient) la in-
clusió a la convocatòria de subvencions 
per al desenvolupament d’actuacions 
de conservació del patrimoni natural 
per a consorcis gestors d’espais d’in-
terès natural i ajuntaments (anualitat 
2020).

» Proposta d’acord d’aprovació definitiva 
del projecte de construcció d’un mur 
de contenció al camp de futbol.

» Aprovar la proposta de desplegament 
wifi a Vilablareix en el marc del pro-
jecte wifi4EU amb l’entitat corporació 
megatel.

» Aprovar el nomenament del represen-
tant de l’ajuntament de Vilablareix al 
nou Consell d’Iniciatives Locals per 
al Medi Ambient de les comarques gi-
ronines (CILMA) de la Diputació de 
Girona. 

» Aprovar el contracte menor pel submi-
nistrament i instal·lació de jocs interac-
tius amb l’entitat mercantil HPC ibéri-
ca SA, per import de 13.139,71€ més 
2.759,34€ en concepte d’iva.

» Aprovar el contracte menor pel submi-
nistrament i col·locació d’estructures 
i lones de la campanya de seguretat 
viària “redueix la velocitat al travessar 
el municipi” amb l’entitat mercantil 
corporació aplicacions visuals SL, per 
import de 4.470,00€ més 938,70€ en 
concepte d’iva.

» Aprovar el contracte menor de serveis 
per la redacció d’una memòria tècni-
ca per la instal·lació d’un placa solar 
fotovoltaica en règim d’autoconsum a 
l’ajuntament amb l’entitat mercantil 
ECOVAT, per import de 1050,00€ més 
220,50€ en concepte d’iva.
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Coronavirus a Vilablareix
L’arribada del  
Covid-19 a Vilablareix
La pandèmia està suposant un 
canvi d’hàbits, de rutina i de noves 
mesures constants. L’Ajuntament 
de Vilablareix treballa diàriament 
per la seguretat dels veïns i veïnes. 
Volem fer front a aquesta situació 
i per això hem posat a la vostra 
disposició constantment les noves 
normes, recomanacions i serveis. 

La seguretat, en una situació 
com la que vivim, és molt impor-
tant, per aquest motiu, ja des de 
l’inici de la pandèmia el consistori 
va aplicar mesures com la de man-
tenir la distància de seguretat als 
espais municipals i es va acollir al 
confinament total tancant les por-
tes de l’Ajuntament i enviant els 
treballadors a casa a fer teletreball. 

Ens preocupem per a les per-
sones grans del poble i és per això 
que, juntament amb Can Ribotic, 
diàriament es fan trucades a totes 
les persones grans del poble i se’ls 
pregunta pel seu estat de salut, així 
com se’ls ofereix ajuda per a qual-
sevol necessitat que puguin tenir.

El treball de les cosidores  
voluntàries de Vilablareix
Al detectar la necessitat de mascaretes per a sanitaris i també per a la 
gent del carrer, un grup de cosidores voluntàries de Vilablareix van 
decidir passar la quarantena fent mascaretes per a tothom. Això se li 
va sumar fer gorres sanitàries per a repartir als centres de salut. Les 
cosidores no paren les màquines i segueixen fent mascaretes i gorres 
per a fer front a la malaltia.

En total, a data del 25 d’abril de 2020, s’han distribuït 1.619 masca-
retes de les cosidores, des de l’inici de la pandèmia:

• 279 mascaretes repartides a domicili.
• 600 repartides a diferents comerços del poble.
• 240 mascaretes entregades a Plataforma educativa.
• 200 mascaretes al Consorci Sant Gregori - Joan Riu.
• 300 mascaretes i 20 gorres sanitàries a la Residència Gent Gran 

de Bescanó.
• 20 gorres sanitàries a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
• 20 gorres sanitàries a l’Hospital Santa Caterina de Salt.
Agraïm a les cosidores del poble que se-

gueixen treballant voluntàriament per fer 
front al Covid-19.

Sanitaris de l’Hospital Josep Trueta de Girona i  
l’Hospital Santa Caterina de Salt

Plataforma Educativa
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La implicació del poble 
Hem parlat de la feina de les cosidores però també és 
important destacar la implicació de la gent del poble. 
Els centres educatius han seguit enviant material als 
seus alumnes perquè no perdin el curs escolar. S’estan 
fent classes online i els escolars fan treballs a casa.

Les treballadores de la Ludoteca fan un vídeo di-
ari que es publica a Vilablareix Televisió. Amb ells, 
els nens i nenes de Vilablareix poden fer un munt de 
manualitats i jocs. També es continua fent l’Hora del 
Conte amb la biblioteca, cada dimecres a partir de 
les 18h per Vilablareix Televisió.  

S’ha creat una xarxa de voluntaris per ajudar als 
veïns dependents, juntament amb Can Ribotic. En 
total hi ha set voluntaris que realitzen compres de 
primera necessitat i farmacèutica.

Per una altra banda, la nutricionista del poble, 
Olga Brunner ens ha preparat un menú saludable 
per tenir una guia durant el confinament que el po-
deu descarregar al web municipal.

També el Fisioterapeuta de Vilablareix, Albert Fi-
gueras de Fisioblareix, ha creat un total de 4 vídeos 
anomenats ‘Moviment en temps de teletreball’. En 
ells explica què fer per a compensar els efectes de la 
disminució de moviment que tenim aquests dies de-
gut al confinament. Podeu trobar tots aquests vídeos 
al canal de YouTube de Vilablareix Televisió. 

Des de l’Ajuntament agraïm la col·laboració i la 
implicació del poble en aquests moments de crisi sa-
nitària que vivim.

El Tecnoateneu de Vilablareix 
crea viseres de plàstic per a 
sanitaris amb impressores 3D
Per una altra banda, el Tecnoateneu de Vilablareix 
ja des de l’inici de la pandèmia es va adherir a la ini-
ciativa CV19FabGirona. Es tracta d’una xarxa de vo-
luntaris que fabrica material sanitari per fer front al 
coronavirus. Amb les màquines 3D imprimeixen un 
model de pantalles facials que ha validat l’Institut 
Català de la Salut (ICS) per als sanitaris. Concreta-
ment, amb les impressores 3D creen unes viseres de 
plàstic que s’aguanten al cap, a les quals s’hi annexa 
una làmina d’acetat transparent que protegeix la 
cara dels sanitaris. 

Els membres del Tecnoateneu hi col·laboren 
imprimint viseres: confinats a les seves llars, utilit-
zen les seves impressores per anar produint aquests 
elements de protecció Tenen en total una dotzena 
d’impressores fonent plàstic. L’escola Madrenc va 
cedir la seva impressora 3D per ajudar a que se’n 
puguin produir més. Cal destacar també la donació 

de material per imprimir que van fer els Veterans de 
Futbol de Vilablareix, ja que l’organització no ac-
cepta donacions econòmiques, tan sols material per 
a la producció, com és el filament de plàstic PLA.

Segons les últimes dades, a principis d’abril ja 
s’havien entregat unes 5.000 pantalles de protec-
ció a la demarcació de Girona. Tot això és possible 
gràcies a l’aportació voluntària de temps, paciència, 
material i recursos de moltes persones anònimes.
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Els comerços i serveis de Vilablareix 
s’adapten a la crisi sanitària 

 
Els establiments comercials del poble també s’han adaptat a la situació 
de crisi sanitària i fan comandes per telèfon i, alguns d’ells, també servei 
a domicili. Amb les novetats de cada comerç, vam crear un llistat amb 
els horaris i els serveis de cadascun que continuarà vigent mentre duri 
l’estat d’alarma pel Covid-19.

 Continuem en estat d’alarma 
però ja hi ha alguns serveis que 
s’han restablert, com són la dei-
xalleria i la recollida porta a por-
ta d’oli, trastos vells i roba.

L’horari del bus de línia també 
s’ha vist modificat al llarg del con-
finament i també el del consultori 
de Vilablareix que encara atenen 
en horari excepcional de 8 a 14.30 h 
(un horari que es pot veure mo-
dificat en qualsevol moment).

Per la seva banda, el mercat set-
manal hi és cada dimecres tan sols 
amb els productes d’alimentació. 
Per a anar-hi s’han de respectar les 
mesures de seguretat sanitàries.
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Sant Jordi Confinat
 A mida que s’apropava la Diada de Sant Jor-

di eren més les iniciatives que sorgien per cele-
brar-ho, tot i el confinament. Recomanacions de 
llibres, manualitats per fer roses de paper, de plas-
tilina, pintades en una cartolina, etc.

Per part de l’Ajuntament es va decidir cele-
brar-ho amb algunes propostes per a fer des de 
casa. La primera d’elles va ser engalanar el balcó 
de casa, i així ho van fer molts veïns i veïnes. Dracs, 
roses, llibres i senyeres van decorar els balcons de 

Vilablareix al llarg de la Diada.
La segona proposta va ser la de com-

partir un vídeo llegint un fragment d’un 
llibre o recitant poesia a través de les xar-
xes socials. 

I per últim es va organitzar un con-
curs de punts de llibre. Es van presen-
tar una vintena de participants i el gua-
nyador va ser el veí de Vilablareix Toni 
Casals, a qui li donem l’enhorabona.

Festa Major anul·lada 
per coronavirus
Degut a la situació actual d’estat d’alarma a 
causa del Covid-19, no és possible celebrar 
la Festa Major d’enguany, que havia de tenir 
lloc del 8 al 17 de maig.

 Malgrat tot, des de l’Ajuntament treballem per programar totes les 
activitats que teníem previstes i així poder gaudir-les al llarg de l’any.

El Concurs del cartell de la Festa Major es va portar a terme 
igualment i es va anunciar a principis del confinament, abans de 
decidir si podríem celebrar-ho.

La guanyadora del concurs va ser l’Anna Pibernat a qui felicitem! 
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Temporal Glòria a Vilablareix
El temporal Glòria va marcar el mes de gener  

amb les intenses pluges i les seves conseqüències.

Dilluns 20 de gener
• Es suspenen totes les activitats a l’aire lliure com a me-

sura de precaució.

Dimarts 21 de gener
• Es demana màxima precaució per les pluges intenses. 

Els rius porten cabals creixents amb perill de desbord-
aments.

• Hi ha una avaria en el subministrament elèctric d’alta 
tensió que afecta a 220.000 abonats de la província de 
Girona, entre ells abonats de Vilablareix.

• Es suspèn el servei de corda de la ludoteca per segu-
retat.

• S’ajorna l’assemblea informativa sobre els habitatges de 
protecció oficial.

• La riera Marroc baixa amb intensitat al seu pas per Vi-
lablareix.

Dimecres 22 de gener
• Seguint les recomanacions del Departament d’Interior 

de la Generalitat de Catalunya, el dimecres 22 i el di-
jous 23 de gener es tanquen els centres educatius.

• No hi ha servei de ludoteca ni biblioteca degut al tem-
poral.

• Queda tallada la passera del Marroc per la crescuda de 
la riera a Vilablareix.

• Queden anul·lades les classes d’anglès i les activitats es-
portives per seguretat.

Dijous 23 de gener
• Els centres educatius continuen tancats i s’anul·len les 

tardes de Can Gruart i el servei de ludoteca i biblioteca.
• Tallen l’aigua potable a tot el municipi al llarg del dia.

Divendres 24 de gener
• Es reprenen les classes als centres educatius de Vilabla-

reix.
• El camí fluvial queda tancat durant una setmana per 

seguretat.
• Continuen els treballs per a arreglar els petits incidents 

que hi ha hagut al poble degut al temporal.
• El poble torna a la normalitat mica en mica.
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Nova rotonda 
finalitzada

 Aquest mes de febrer han finalitzat les obres de la 
nova rotonda i un vial a la carretera Santa Coloma. 
Aquesta, enllaça amb la rotonda, que ja existia, i 
que s’ha millorat, situada al sector Can Pere Màrtir.

La nova rotonda se situa a la Gi-533, entre el pas 
superior sobre l’autopista AP-7 i el pont sobre el riu 
Güell. D’aquesta manera, els conductors que pro-
vinguin de Fornells de la Selva, no caldrà que passin 
pel nucli urbà si es volen dirigir a la Selva. Això ha 
fet reduir el trànsit de camions pel centre del muni-
cipi si es volen dirigir a la zona industrial.

El nou vial està format per dos carrils de circula-
ció i una vorera a cada costat per al pas de vianants 
i un carril bici.

Es responen un total de 136 
enquestes per als habitatges 

protecció oficial 
 A principis d’any l’Ajuntament 

de Vilablareix va organitzar una 
assemblea informativa per a ex-
plicar la voluntat de fer pisos de 
protecció oficial. En ella es va 
explicar què són, quines són les 
condicions bàsiques necessàries 
per accedir a aquests habitatges, 
què s’ha de fer per optar a un pis 
i a on es podrien situar. 

L’assemblea, adreçada a joves 
d’entre 18 a 35 anys va ser un èxit 
i, a partir d’aquell mateix dia, es 
va activar una enquesta per tal 
que els joves interessats contes-
tessin per veure si hi ha demanda 
i quina és la seva prioritat, si habi-
tatges de lloguer o compra. 

El període per a respondre a 
les enquestes es va tancar el 31 de 
març amb un total de 136 respos-
tes. En aquests moments s’està 
fent el buidatge i amb el resultat 

es convidarà als participants a 
una segona assemblea on s’expli-
carà el procediment.

La regidora de Joventut, Judit 
Auguet, explica: ‘estem molt con-
tents de la resposta que hi ha hagut 
per part dels veïns i veïnes de Vilabla-
reix. Veiem que hi ha molt d’interès i 
estem treballant per buscar la millor 

manera per a fer-ho possible. Val a dir 
que hi ha més demanda en la com-
pra d’habitatges que en la de lloguer i 
aquest punt es valorarà.’

En aquests moments, l’Ajun-
tament disposa de tres solars per 
habitatges de protecció oficial 
que això són uns 75 habitatges 
aproximadament.
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Vilablareix celebra l’Aplec de Sant 
Roc amb una gran participació

 Vilablareix va celebrar el diu-
menge 8 de març el tradicional 
Aplec de Sant Roc que, un any 
més, va tornar a comptar amb 
una gran participació de públic. 
La jornada va començar a les 10h 
del matí amb la missa a l’ermita 
que es va omplir de veïns i veïnes 
i que va anar acompanyada per la 
Coral Sant Roc.

A més, al llarg del dia, els assis-
tents van gaudir de les parades de 

productes d’artesans juntament 
amb les atraccions infantils. Al mig-
dia, tota l’esplanada es va omplir 
de famílies i amics per dinar. Final-
ment, com és habitual, a la tarda es 
va acabar l’aplec de Sant Roc amb 
les sardanes que va oferir la Cobla 
La Principal de Porqueres. 

Des de l’Ajuntament agraïm a 
l’empresa Burés SA per cedir-nos 
l’espai per a aparcar els cotxes 
dels visitants.
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Donació de material de la  
Penya Eloi Amagat Vilablareix  
a l’Escola Madrenc i a l’Institut

 La Penya Eloi Amagat de Vilablareix i la Federa-
ció de penyes del Girona FC van fer una entrega 
de pilotes de futbol a l’Institut de Vilablareix. Dos 
alumnes, en representació de tot l’alumnat, van 
agrair la donació al jugador i varen assegurar el seu 
bon ús. 

També van passar per l’Escola Madrenc i també 
van entregar material de futbol. En aquest cas, els 
alumnes van fer preguntes al jugador sobre la seva 
trajectòria i el seu pas pel Girona FC. Finalment, 
Eloi Amagat va signar les pilotes de futbol i alguns 
autògrafs pels alumnes.
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Dia escolar de la no-violència i la pau
 Ja és tradicional que els alum-

nes treballin durant unes setma-
nes per l ‘acte del Dia Escolar d 
ela No-Violència i la Pau. Aquesta 
celebració, que va tenir lloc el 30 
de gener, va tenir lloc a la plaça de 
la Pau de Vilablareix, on els alum-
nes de l’Escola Madrenc, la Llar 
d’Infants i de l’Institut van llegir 
els missatges de Pau que havien 
preparat i, junts, van cantar la can-
çó ‘El món seria més feliç’. Amics i 
familiars van ser-hi presents.

Vilablareix s’acull per cinquena vegada 
al programa ‘Al Gironès llegim!’

 La 5a edició del programa ‘Al Gironès Llegim’ 
va començar aquest mes de febrer i no s’ha pogut 
finalitzar degut al confinament per a la pandèmia 
del Covid_19. 

Durant el temps que s’ha pogut portar a terme 
el programa, algunes àvies del Casal de la Gent 
Gran han llegit contes als nens i nenes de la Llar 
d’Infants, alumnes de l’Escola Madrenc han fet 
de padrins lectors i han llegit contes al Casal de la 
Gent Gran, i d’altres padrins lectors com la direc-
tora de l’escola, Maria Coll, va explicar contes a la 
Ludoteca.
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Les fotografies del 
‘RaholaFoto2019’ a Can Gruart

Can Gruart va exposar el mes de febrer les fotografies presentades a 
la desena edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local.

 L’exposició ‘RaholaFoto2019’ va apropar el tre-
ball de nou professionals fotoperiodistes que, amb 
les seves imatges aconsegueixen fer reviure l’any 

2018, especialment amb fotografies de les manifes-
tacions de suport al procés i als presos polítics que 
es van dur a terme al llarg de tot l’any. 

“Les dones tocades per la 
lluna”, l’exposició del mes 
de febrer a Can Gruart

 “Les dones tocades per la lluna” és 
l’exposició de pintures sobre diversos 
suports realitzades per un grup de sis do-
nes. Es va inaugurar el 7 de febrer i es va 
poder visitar al llarg del mes. 

La inauguració va comptar amb el re-
cital poètic de Noemí Morral, una de les 
artistes participants. 
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Les Nits i les Tardes de Can Gruart 
interrompudes pel coronavirus

 Amb el que portem d’any les Nits i les Tardes 
de Can Gruart s’han pogut celebrar els mesos de 
gener i febrer. La seva programació s’ha vist in-
terrompuda degut a la pandèmia del coronavirus. 
També el primer espectacle de l’any de les Tardes 
de Can Gruart es va haver d’aplaçar a causa del 
temporal Glòria.

Però els espectadors i espectadores de les Nits i 
les Tardes de Can Gruart van poder gaudir de qua-
tre espectacles amb els que van passar una molt 
bona estona.

NITS CAN GRUART
16 de gener ‘Memix’ de Claudio Levatti
13 de febrer  ‘The Bellboy’ de la companyia Karlus

TARDES CAN GRUART:
6 de febrer  ‘Bon Profit’ de les Germanes Baldufa
20 de febrer  ‘El Porquet que volia veure el món’ 

d’Animundi Teatre
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Vilablareix viu un Carnestoltes 
divertit i multitudinari

 El Carnestoltes d’enguany va comptar amb un alt 
número de participants. Els veïns i veïnes del mu-
nicipi es van posar les seves millors disfresses, totes 
molt originals, i van participar al concurs de disfres-
ses de Vilablareix.

A les quatre de la tarda sortia de la plaça del 
Perelló la cercavila amb el grup Salsa Jove que va 
conduir als participants fins al Pavelló Municipal. 
Un cop al Pavelló, per categories individuals i com-
parses van desfilar tots els participants davant del 
jurat que va valorar la originalitat de cada disfressa.

Petits i grans van gaudir tot seguit de l’espectacle 
‘La Gran Festa’ de la companyia Rikus Animació.

Finalment, es va fer entrega dels premis a les mi-
llors disfresses:

Categoria individual Petits (P0-P5)
1r. Quim Rovira
2n. Iu Argeric
3r. Iu Simon

Categoria individual Petits (1r-6è)
1r. Rut Amargant
2n. Júlia Tura
3r. Hugo Garcia

Categoria individual Adults
Imma

Categoria Comparses Petites
1r Terror Family
2n Family Frainli
3r Petit Príncep

Categoria Comparses Grans
1r El Rusc
2n Monster Colors
3r Diabolics

Premi Especial
Les Lol

La celebració va acabar amb una xocolatada per 
a tots els assistents!
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Xerrada pel Dia Mundial contra 
el Càncer a Vilablareix

 En motiu del Dia Mundial del Càn-
cer Vilablareix, juntament amb la Fun-
dació Oncolliga de Girona va organit-
zar una xerrada on es va parlar de la 
malaltia i també dels diferents serveis 
que serveix la Fundació als seus usua-
ris. Al mateix temps, van presentar el 
nou servei que tenen d’estètica onco-
lògica integral i de la seva importància. 

La xerrada es va retransmetre en di-
recte per Ràdio Vilablareix (107.5FM).

Can Ribotic acull un 
cicle de conferències 
sobre l’adolescència

 Can Ribotic ha acollit aquest primer trimestre 
del 2020 un cicle de xerrades sobre l’adolescèn-
cia, dirigides a pares i mares d’alumnes de 5è i 
6è de primària i d’Institut. Es va fer referència a 
la gestió de les emocions dels adolescents. 

Vilablareix entrega un 
xec per a la investigació 

de la diabetis infantil
 El 17 de gener es va fer entrega del xec de 2.048 

euros al CIDI, el Centre d’Innovació per la Diabe-
tis Infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu. El xec 
va ser fruit de la recaptació que es va fer el 2019 
amb la caminada solidària, les activitats esportives 
de l’ “Activa’t Solidari” i el torneig de pàdel.



21

Homenatge al veí centenari 
Francisco Xifra

 Vilablareix va homenatjar el passat 15 de febrer 
al veí Francisco Xifra pel seu 100è aniversari. Re-
presentants del consistori, encapçalats per l’alcal-
de David Mascort, van apropar-se fins a la residèn-
cia per a felicitar-lo i entregar-li la medalla de la 
Generalitat que es lliura a les per-
sones que compleixen 100 anys. 

També van ser-hi presents els 
seus familiars, representants de 
Can Ribotic (Centre d’Atenció a 
les Persones de Vilablareix) i Cà-
ritas Vilablareix. A més, l’artista 
Pere Romagós li va fer entrega 
d’un quadre.

Nascut el 15 de febrer del 1920 a Aiguaviva, Xi-
fra era conegut per l’Hostal que tenia a la població. 
Un cop jubilat va anar a viure a Vilablareix on hi ha 
estat uns 35 anys. Actualment, es troba a la residèn-
cia Santa Anna de Bescanó.

Informàtica i ús del mòbil 
al Casal de la Gent Gran

 Durant els mesos de gener i febrer alguns joves de l’Ins-
titut de Vilablareix s’han encarregat de resoldre els dubtes 
sobre les noves tecnologies als avis i àvies del Casal de la 
Gent Gran. El centre va posar a disposició dels seus usuaris 
aquesta ajuda per tal que puguin fer servir les noves tecno-
logies en el seu dia a dia.

Amb què se’ls ha ajudat en 
aquestes sessions? Doncs a obrir 
un correu electrònic, a gestio-
nar les xarxes socials, com Face-
book, Instagram o Twitter. Tam-
bé els resolien els dubtes sobre 
els smartphone.
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L’ajuntament de Vilablareix 
t’ajuda a buscar feina

Des de l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Vilablareix 
oferim diferents serveis a les persones que estan buscant feina. És per 
això que us expliquem que en l’oficina del Rusc oferim aquests serveis:

El currículum
Sabem que el currículum és una eina essencial a l’ho-
ra de trobar feina, és per això que una part de la nos-
tra feina consisteix a millorar els currículums, tant en 
contingut com presencialment, tan per les persones 
que busquen feina com les volen millorar. O bé ela-
borar-ne un de nou per qui ho pugui necessitar.

La Borsa
Qui vulgui estar a l’aguait de les ofertes laborals que 
ens arriben des de Vilablareix i rodalies també pot 
optar a inscriure’s a la nostra borsa de treball, am-
pliant així el seu ventall de possibilitats. Així mateix, 
empreses i altres borses de treball de la comarca po-
den contactar amb nosaltres perquè ens demanen 
candidats/es. També disposem el suport des del 
Consell Comarcal del Gironès, amb “l’Espai Feina” 
on un tècnic del consell comarcal entrevista i busca 
possibles feines a aquelles persones que entren dins 
del programa amb visites cada 15 dies en el Rusc.

Les eines
Sabem que internet és un dels canals més efectius per 
trobar les feines més habituals. Per això, aquell/a que 
vulgui té l’opció de passar pel Rusc sempre que vulgui 
i utilitzar els nostres ordinadors i demanar-nos ajuda 
en tot lo referent a crear-se un compte en els dife-
rents portals i preguntar tots els dubtes que tinguin 
fins que es puguin valer per si sols o trobin feina.

Acompanyament
Treballem en conjunt amb altes administracions 
publiques com són el SOC i el Consell Comarcal 
per donar el suport que necessiten les persones que 
busquin feina a Vilablareix i hi està molt implicada 
en trobar-ne feina. D’aquesta manera amb l’acom-
panyament personalitzat se li proveeix de les eines 
necessàries per tal de realitzar la recerca de feina.

Formació
Al llarg de l’any oferim diferents cursos ocupacio-
nals que puguin ajudar a trobar o millorar feines. 
En aquests anys hem ofert diferents  cursos de mo-
nitors/es de menjador, monitor d’activitats, carnet 
de manipulació d’aliments, carnet de carretons ele-
vadors, informàtica i cursos de màrqueting digital i 
altres.
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‘La diversitat’ va ser el tema principal 
de la Setmana de la Ràdio

Vilablareix ha celebrat, un any més, la Setmana de la Ràdio per comme-
morar el 13 de febrer el Dia Mundial de la Ràdio, establert per la UNESCO.

 Del 10 al 16 de febrer Ràdio Vilablareix va fer 
una programació especial entrevistant diàriament 
diferents personalitats per a parlar de la diversitat, 
el tema escollit enguany. Van passar pels estudis de 
Ràdio Vilablareix l’entrenador Jordi Sucarrats i el 
jugador de futbol Florin Vasilica, la directora gerent 
de la Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich, el 
president de l’Espai LGTBI de Girona, Pau Gálvez, 

un membre de l’Espai Antiracista Salt-Girona, Mos-
tafà Shaimi, i la psicòloga Lluïsa Planella. Van tan-
car l’espai entrevista de la setmana de la ràdio una 
taula rodona, moderada per la tècnica de Joventut 
Marta Angelats, on diferents alumnes de l’Institut 
de Vilablareix parlaven de la diversitat. 

A més, el dijous 13 de febrer, es va celebrar el Dia 
Mundial de la Ràdio amb una taula rodona amb la 
col·laboració dels Amics de la UNESCO de Girona. 
L’acte va tenir lloc a la sala d’actes de Can Gruart i 
va comptar amb els següents ponents:

- Montse Fiol, de l’Acaps-Girona
- Fina Burset, de la Fundació Mas Casadevall
- Neus Serra, de l’Associació Goodbites
- Mohamed El Amrani, de l’Associació Azahara
La taula rodona va ser moderada per la presi-

denta dels Amics de la UNESCO de Girona, Dolors 
Reig. L’acte es va retransmetre en directe per Ràdio 
Vilablareix.

Dia Mundial Dona Treballadora
 La celebració del Dia Mundial de la Dona Treba-

lladora el vam celebrar enguany el divendres 6 de 
març, enlloc del 8 de març com és habitual. I és que 
el 8 de març coincidia amb el diumenge de l’Aplec 
de Sant Roc. És per això que des del consistori es 
va decidir commemorar-ho dos dies abans amb una 
taula rodona, una exposició i la lectura del manifest.

L’acte va arrencar amb les dones de l’Ateneu de 
la dona llegint el manifest a la sala d’actes de Can 
Gruart. Tot seguit, set veïns i veïnes del poble va-
ren fer una taula rodona, moderada per la tècnica 
de cultura, Marta Angelat, on van parlar d’igualtat 
i van compartir les seves experiències personals. Hi 
van participar Quim Sala, Leonor Vila, Maria Mai-
negre, Arnau Nicolàs, Josep Maria Virolés, Rafel 
Avellana i Marta Hernández.

La celebració va finalitzar amb un refrigeri salu-
dable i la inauguració de l’exposició ‘La lluita per 
l’oportunitat de viure’.
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RECORDS DE VILABLAREIX

Montse Pererols Sirera i 
Martí Lloveras Ricart

Posen els mans lliures per poder parlar els tres 
i em comenten que aquesta situació no els hi 
agrada, que passen els dies com poden i es 

distreuen parlant per telèfon i amb l’ordinador. I 
és que dos persones actives com ells, acostumats a 
anar diàriament al Casal de la Gent Gran, ara ho 
troben a faltar.

Molts coneixeu en Martí com en Martí del bar, i 
és que, segons explica, era un punt de trobada, 
on es reunia la gent del poble per jugar a cartes, 
al futbolí, etc ‘Era com un casal, feia entrepans, els 
veïns es reunien al meu bar i tothom es coneixia’. As-
segura que el poble d’ara no és el mateix ‘abans 
la gent es coneixia, jo coneixia a molts veïns. Quan 
vaig arribar al poble érem 750 habitants’. 

En Martí va tenir el bar obert fins que es va 
jubilar l’any 2003 que va haver de tancar, ja que 
cap dels seus fills va seguir amb el negoci. Des 
de llavors que diàriament va al Casal de Jubi-
lats a jugar al canari, mentre la dona fa ganxet, 
explica.

En Martí
En Martí no és de tota la vida 
de Vilablareix, hi va venir per 
feina fa 40 anys.

Va néixer el 8 de març de 
l’any 1944 a Cantallops (Alt 
Empordà) on va anar a escola 
fins als 13 anys ‘recordo que sor-
tint de l’escola anava a treballar, 
a recollir raïm. Fins que vaig fer els 
13 anys i va morir la meva mare. 
Llavors vaig començar a treballar a 
l’hostaleria. La meva primera feina en 
el món de l’hostaleria va ser a la Jonquera, 
però vaig anar canviant d’hotels segons la temporada’. 

També va estar una temporada treballant a Fi-
gueres, on es va casar i va tenir tres fills, l’Alfons, la 
Iolanda i en Carles. De Figueres van anar a viure a 
Girona fins que va obrir el bar ‘La Llar’ (conegut 
com Can Martí) a Vilablareix on s’hi va traslladar. 
En Martí, va quedar viudo molt jove, quan els seus 
fills tenien tan sols 6, 8 i 10 anys. A partir de llavors 
va haver de pujar a la mainada tot sol. 

El confinament no ens permet entrar a casa la Montse i en Martí, però ens atenen 
amablement per telèfon. Degut a la pandèmia del Covid-19 ens hem vist obligats a fer 

l’entrevista telefònicament per primera vegada a la història de la Torratxa.
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La Montse
La Montse va néixer a Girona l’any 1941. Explica 
que eren temps difícils ‘la meva infància va ser a 
tranques i barranques perquè era el temps de postguerra, 
tenia 8 germans i el pare estava empresonat’. Tot i això, 

diu que va poder anar a escola fins als 14 
anys quan va començar a fer d’aprenent en 
una botiga, i quan plegava a les 7 del vespre 
anava a l’Escola El Patronat on va estudiar 
comerç. Al tenir comerç va poder anar bus-
cant més feines de despatx ‘vaig estar treba-
llant a obres públiques una temporada, també al 
banc de Bilbao. Anava fent d’un despatx a l’altre 
perquè en aquella època podies escollir treballar a 
on et pagaven millor’. 

Més tard explica que va fer oposicions 
per la Generalitat on va treballar al departa-
ment de Benestar Social durant 22 anys, fins 
que es va jubilar.

També viuda, explica que quan es va ca-
sar va anar a viure a Vilablareix. En aquell 
temps el seu marit estava malalt i passaven 
més temps a l’hospital que a casa. Això va fer 
que tornés a viure a Girona. 

La trobada d’en Martí i la Montse
L’amistat entre en Martí i la Montse va néixer a Vila-
blareix. No van deixar mai de ser amics i un cop vidus 

l’amor els va unir.
Ara ja fa 22 anys que viuen 

junts a Vilablareix i han com-
partit moltes vivències i viat-
ges. Actualment ja no viatgen 
tant, però al llarg d’aquests 
anys han visitat molts països. 
‘Hem estat a Egipte més d’una ve-
gada, a Jordània, Síria, Rússia, 
França, República Txeca, els Pa-
ïsos Bàltics, Pompeia, a les Illes 
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Canàries, a les Balears...’. I ara per temes de salut no 
viatgen massa lluny, però els hi agrada moure’s per 
la Península. 

Coral Sant Roc
La Montse ens explica el seu pas per la Coral Sant 
Roc de Vilablareix. ‘Hi he estat des que es va fundar 
fins fa 3 anys’. A banda dels assajos, amb la coral han 
cantat per diferents pobles, han participat a la missa 
que fan per TV2 i ha estat a diferents trobades de 
corals. Explica que això li ha donat molta vida al llarg 
d’aquests anys. 

El confinament
En Martí assegura que el que més troba a faltar 
és al seu nét, en Jan, de 5 anys i fill de la Iolan-
da. Explica que estaven molt units ‘Cada dia el 
porto a l’escola i el vaig a buscar’ i que ara es fan 
videotrucades per veure’s i parlar a diari. 

Agraeixen també el suport que reben des 
de l’Ajuntament ‘aquests dies ens truca l’Anna 
de Can Ribotic i ens pregunta si estem bé i si necessitem 
alguna cosa’ explica en Martí. És ell qui va a buscar el 
pa i tot el que necessiten aquests dies que es troben 
confinats. Assegura que sempre es posa la mascareta 
i es renten molt bé les mans.
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ENTITAT / ESPORTS
FUTBOL

F.C. Vilablareix
Benvolguts i benvolgudes:

 Voldríem començar, donant el condol a totes aquelles famílies que 
han perdut algun familiar les darreres setmanes a causa de la CO-
VID-19, tanmateix, donar ànims a totes les altres, afectades per aquest 
coronavirus i desitjar-vos una prompta recuperació. 

Aquestes línies s'escriuen a mitjans d'abril i a hores d'ara no 
sabem en certesa com acabarà la temporada futbolística 19-20 i si 
aquesta acabarà o se suspendrà. Us mantindrem informats, a mesu-
ra que vagin arribant notícies. Des del Club, la feina no ha parat, 
dins les limitacions de mobilitat que tots hem patit aquestes darre-
res setmanes, hi ha hagut novetats, cancel·lacions i notícies que han 
afectat al desenvolupament d'aquesta temporada, com per exem-
ple: les conseqüències de l’anul·lació del prestigiós torneig MIC20, 
per causes que tots coneixem.

Des del F. C. Vilablareix i mitjançant el treball dels entrenadors, es 
van repartir una sèrie d'exercicis, telemàticament, per anar practicant 
i que mantinguin els jugadors, la forma física de cara a la tornada, 
tanmateix, alguns han mantingut, mitjançant les videoconferències, 
el contacte amb companys i entrenadors durant aquests mesos de confinament i reptant-se en el ja fa-
mós joc #ChallengerPapervàter on els participants havien de donar 10 tocs en un rotlle de paper de vàter 
i on més d’un pare i/o mare s’han apuntat al repte.

Durant la primera setmana d'abril vam tindre el primer torneig #conFIFAment del F. C. Vilablareix, un 
torneig jugat des de casa i amb la plataforma PlayStation i el joc FIFA20 on un total de 50 jugadors aprox. 
lluitaren per un podi a la final que fou per: l'Adrià Naranjo (2n entrenador de l'Aleví C), Ivan López (juga-
dor del primer equip) i Jordi Grasiot (2n entrenador del cadet b) respectivament. Durant aquests dies, des 

del F. C. Vilablareix i tal com vam informar, vàrem realitzar 
una aportació econòmica per la compra d'equipament mè-
dic pels hospitals de Girona i la realització d'un vídeo de su-
port a totes les persones vinculades als Serveis Bàsics amb els 
lemes: #SomUnEquip, #SouUnEquip, #SouVida. El podeu 
veure i gaudir a la nostra web i al "IGTV" d'Instagram del F. 
C. Vilablareix). Sens dubte, una sèrie d'activitats totalment 
diferents de les que un jugador de futbol està acostumat. 
Esperem que aquest "malson" acabi ben aviat i ens puguem 
donar una forta abraçada tots plegats i gira fulla aquesta 
temporada que de ben segur no oblidarem mai. 

Salut i molta sort a tothom.

En Josep González, pare del nostre 
porter del Infantil B, Joel González 
demostrant les seves habilitats.

Junta Directiva i Cos Tècnic



ENTITAT / ESPORTS
BÀSQUET

29

Club Bàsquet Vilablareix
 Fins el moment del decret de suspensió de les ac-

tivitats esportives el dijous 12 de març, la tempora-
da dels diferents equips es desenvolupava amb total 
normalitat.

L’equip sènior femení amb un balanç de 12 vic-
tòries i 8 derrotes ocupava el sisè lloc de la seva ca-
tegoria. Per la seva part el sènior masculí, després 
d’un inici difícil, la seva trajectòria havia canviat i 
havia guanyat 4 dels 6 darrers partits i en aquests 
moments ocupava la desena posició.

Els equips de base van començar la segona fase 
de la competició el mes de gener i en aquesta fase 
han jugat amb equips del seu nivell. Tots els equips 
han competit amb encert i satisfacció. 

Amb l’Estat d’Alerta decretat i les seves poste-
riors pròrrogues han portat a la federació de bàs-
quet a decidir la finalització de les competicions a 
part dels sèniors i preferents.

Davant aquesta manca d’activitat, la federació ha 
organitzat una lliga virtual a través del joc NBA 2k20 
de la Play Station 4. Aquesta lliga es juga en nom 
dels diferents clubs del territori català. En la prime-
ra categoria hi participen 30 equips de tota Catalu-
nya. Ja s'han disputat més de 60 partits alguns d'ells 
retransmesos en directe a través de la plataforma 
Twitch i amb un seguiment total d'aproximadament 
2500 visualitzacions. 

El nostre club s’ha inscrit al campionat de la 
segona categoria d’aquesta lliga virtual amb clubs 
de Girona, Lleida i Tarragona. El nostre represen-
tant és el jugador del sènior masculí Ivan Escola. 
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Una temporada a mig acabar
 El Club Rítmica Vilablareix va 

començar la temporada de com-
peticions el passat 2 de febrer. 
Enguany, un total de 70 gimnas-
tes participaran als Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya, Copa Ca-
talana i Campionat de Catalunya 
de base. A part d’aquests, algunes 
gimnastes participaran al Trofeu 
organitzat pel rítmica Farners. 

Les primeres a inaugurar la 
temporada han estat les gimnas-
tes de nivell B de la Lliga Territo-
rial que han disputat la primera 
fase a Pals i les gimnastes de ni-
vell A que van debutar el passat 
16 de febrer a Palafrugell. Totes 
les nenes van realitzar uns mun-
tatges molt bonics i el club va 
aconseguir pujar a podi en mol-
tes de les categories en què tenia 
participants. El club, va organit-
zar la segona fase de nivell B i va 
omplir el pavelló de gom a gom. 
A nivell esportiu, van classificar 
més de la meitat de les gimnastes 
en les primeres 10 posicions. 

Les gimnastes de nivell VII 
de Copa Catalana Base (l’Ada, 
la Noa, la Georgina, l’Ingrid i la 
Noa Malaud) han participat a la 
primera fase de Copa Catalana i al 
Campionat de Catalunya Classica-
tori pels Campionats d’Espanya. 
En aquest últim, l’Ada, la Georgi-
na i la Noa van proclamar-se cam-
piones de Catalunya i juntament 
amb la Noa Malaud, van aconse-

guir classificar-se als Campionats 
d’Espanya. Aquests però, no es 
podran disputar donada la situa-
ció de pandèmia que viu el país. 

Per altra banda, volem desta-
car el conjunt aleví base que va 
aconseguir proclamar-se campió 
de Catalunya. Aquesta està for-
mat per la Carla, l’Ona, la Paula, 
la Jana i la Mariona. 

Les gimnastes de nivell VIII 
(la Mila, la Júlia, la Jana i la Va-
leria) van competir a la primera 
fase de la Lliga Iberdrola a Ovi-
edo. Aquesta competició era un 
control per a elles donat que 
competien amb gimnastes de la 
selecció espanyola i gimnastes de 
centres d’alt rendiment. Tot i al-
gunes errades fruit de ser inici de 
temporada, les gimnastes van de-

fensar amb molta actitud els seus 
muntatges. 

Enguany, i després de la situ-
ació viscuda, totes les competici-
ons es donen per finalitzades i la 
temporada no es reiniciarà fins 
passat l’estiu. Això farà reestruc-
turar tots els entrenaments de 
cares a l’estiu i gimnastes i en-
trenadores hauran d’adaptar-se 
a la nova situació. Tot i així, en-
coratgem a les gimnastes a seguir 
treballant des de casa per tornar 
amb més ganes i més força!

“ Enguany, i després de la 
situació viscuda, totes 
les competicions es 
donen per finalitzades 
i la temporada no es 
reiniciarà fins passat 
l’estiu.”
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Manel Segura

Final de temporada precipitat 
però... tornarem amb més força!!! 
 Primer de tot, esperem que 

tots els que llegiu aquestes línies 
estigueu bé i que el maleït CO-
VID-19 us hagi afectat el menys 
possible.

Desgraciadament per l’esport, 
i també pel tennis taula i el nostre 
club, per culpa del Coronavirus 
s’han acabat totes les competi-
cions i les lligues d’aquesta tem-
porada. No podrem celebrar els 
campionats territorials al pavelló 
ni tampoc disputar els campio-
nats de Catalunya, d’Espanya, el 
Top i tantes altres competicions 
que aquesta pandèmia ens ha 
confiscat.

A la lliga de Segona Divisió 
Masculina Estatal, el CTT Vila-
blareix ha acabat amb una meri-
tòria cinquena posició final. A 
Tercera Divisió Masculina Esta-
tal acabem en novena posició i 
a les lligues territorials, els set 
equips han acabat a la zona alta 
de la classificació.

Aquest any, com a mesura 
excepcional, no hi haurà des-
censos en cap de les categories 
i pels ascensos a les categories 
superiors, es decidirà a finals de 
juny un cop la federació espa-
nyola de tennis taula marqui els 
criteris i es sàpiguen les places i 
vacants que hi haurà a cada ca-
tegoria.

Continuem entrenant 
des de casa
Des del 13 de març la sala d’en-
trenaments del pavelló ha que-
dat tancada i per tant no s’ha 
pogut fer cap més entrenament 
presencial.

Però això no vol dir que hà-
gim estat parats. Gràcies a la 
iniciativa dels entrenadors i a 
les noves tecnologies, s’ha creat 
un grup de whatsapp amb tots 
els jugadors on es passen setma-
nalment els vídeos i els exercicis 
que s’han de practicar. N’hi ha 
de molts tipus i adaptats a tots 
els nivells. Els jugadors també 
s’han de gravar fent els exercicis 
i enviar-los als entrenadors que 
els revisen i comenten els aspec-
tes a millorar.

I juntament amb els videoe-
xercicis tècnics de tennis taula, 
també s’envien periòdicament a 
tots els socis i jugadors una sèrie 
de rutines de condicionament 
físic perquè tothom els pugui 
fer des de casa seva. 

A més a més, periòdicament 
també s’envien en aquest grup 
vídeos de partits i master-class 
de jugadors top mundial per-
què el confinament es faci una 
mica més lleuger amb aquestes 
iniciatives.

Tot i que no és el mateix, 
continuem tots en contacte vir-
tual esperar poder tornar quan 
abans millor als entrenaments i 
competicions.

Des del CTT Vilablareix vo-
lem acabar amb un missatge 
d’optimisme. Estem segurs que 
aquesta situació acabarà i que en 
els propers mesos la situació mi-
llorarà i tots podrem tornar a una 
certa normalitat. I per sobre de 
tot, que tornarem a gaudir de la 
companyia de les nostres amistats 
i a gaudir amb la pràctica del nos-
tre esport. Visca el tennis taula!

Us recomanem que si esteu 
interessats en el CTT Vilabla-
reix us poseu en contacte amb 
nosaltres a través del mail info@ 
cttvilablareix.cat o al mòbil 650 
782 099.

mailto:info@cttvilablareix.cat
mailto:info@cttvilablareix.cat
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Mònica Garcia

 La ludoteca el mes de març com moltes altres ins-
tal·lacions va haver de tancar les seves portes. Però la 
ludoteca és molt més que un edifici, és també el per-
sonal que fa possible que la màgia de dins sigui acon-
seguida. Per això aquests dies confinats a dins de casa 
les ludotecàries hem estat pensant, ideant i execu-
tant activitats perquè les famílies poguessin expressar 
la seva creativitat. Així que hem preparat uns vídeos 
explicatius de diverses manualitats, algun que altre 

conte i la creació de joguines amb material que po-
dem trobar a les nostres llars. I quan ja ho hem tingut 
fet... com ho fem arribar a les famílies?  

Els nostres companys de l’Ajuntament ho han 
tingut molt clar, publicar-ho en el Youtube de Vila-
blareix Televisió i així és com amb l’ajuda de l’Adri-
ana s’ha fet possible que les famílies de Vilablareix 
i de qualsevol altre territori pugui gaudir i esperem 
que executar les nostres propostes. 

Aquí us deixem un missatge secret. El que heu de fer es buscar el 
número i posar la lletra de sota. Qui el desxifrarà?
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La ludoteca segueix activa
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L’escola en temps de confinament
 Des que estem confinats, la principal preocupa-

ció dels mestres del Madrenc és què podem fer i 
com ho podem fer: ens preocupa si el que prepa-
rem és suficient i adequat o si les famílies reben 
prou orientacions i suport per part nostra. Com a 
professionals de l’educació, volem fer el millor i 
no sempre l’encertem.

No cal dir que per tots nosaltres està essent un 
repte aquesta nova manera de treballar, tenint en 
compte que apostem per un ensenyament on la ma-

nipulació, la participació, el contacte mestre-alum-
nes és tan important. 

Hem après amb quatre dies a treballar amb una 
plataforma digital, a fer video truca-
des amb companys i alumnes i a fer 
anar el correu com a eina principal.

Aquest confinament és una opor-
tunitat extraordinària per a la con-
ciliació i la convivència amb les per-
sones estimades. També és l’ocasió 
per aprendre de manera diferent: 
compartir i ser solidaris és un gran 
aprenentatge per a la vida. I des de 
l’escola hem d’acompanyar aquest 
procés, amb independència de les 
circumstàncies de cada família.

“ Aquest confinament és una 
oportunitat extraordinària per a 
la conciliació i la convivència 
amb les persones estimades. ”
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Cristina Vilà

Carnestoltes
 I aquest any el carnestoltes ha 

arribat molt i molt aviat el mes de 
febrer. Des de la llar vàrem tenir 
una setmana ben entretinguda 
amb diferents activitats on els més 
petits varen poder gaudir-ne molt.

Dilluns, va arribar la Senyora 
Carnestoltes on ens va explicar un 
conte i les consignes que havíem 
de seguir durant aquella setma-
na. Ens va enamorar a tots/es!!!

Dimarts, vam gaudir de la festa 
del confeti on petits i grans vam po-
der fer-ne una gran celebració!

Dimecres, vàrem portar a ter-
me una sessió de maquillatge que 

consistia en pintar-nos la cara infants 
i educadores: ens miràvem el mirall, 
ens pintàvem a nosaltres mateixos, 
mútuament amb els altres... Quines 
cares més precioses varen quedar!

Dijous, les famílies varen col·la-
borar i des de casa ens varen portar 
diferents complements i vàrem jugar a 
posar-nos-els, reconèixer els dife-
rents objectes, disfressar-nos... Moltes 
gràcies famílies per la vostra col·labo-
ració. Tot un èxit!

Divendres, finalment vam con-
cloure amb la festa de les disfresses, on 
els infants anaven disfressats com 
volien i varem jugar i ballar sense 
parar!

Ja podeu veure quina disbauxa, 
colors i alegria hem tingut dins la 
llar!
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Diferents propostes educatives
Durant tot l’any s’ofereixen moltes propostes educatives perquè els 

infants vivenciïn per mitjà del joc i les experimentacions.

Experimentacions
Potenciem molt el tocar, remenar, observar, 
olorar, tastar... i en els més petits els hi encanta. 
Podem passar d’experimentar amb pintura, a 
pasta de sal, amb confeti, diferents elements de 
tardor, i un munt de coses més! Mireu, mireu...

Juguem amb llum
A la llar hem creat una sala nova de llum amb 
diferents materials nous per oferir un món 
nou a través de la llum i el color. Això permet 
que els més petits juguin amb la llum, els re-
flexos, la descomposició de colors, les transpa-
rències, combinacions de llum i ombra, i un 
llarg etcètera d’activitats. De moment us po-
dem dir que està essent tot un èxit!!!

Covid-19: Confinament-Teletreball
 Doncs bé, des de la llar d’infants 

també ens va afectar el COVID-19, 
com a tothom, amb el confinament 
i el teletreball. Ens vàrem haver de 
renovar amb les noves tecnologies, i 
reinventar amb la manera de treba-
llar. Tot un repte per nosaltres! Les 
educadores parlàvem diàriament 
via: “videotrucades”, Gmail, What-
sApp, trucades telefòniques... 
Creieu-nos que els mòbils i els or-
dinadors treien FUM! Però mica 
en mica, amb moltes ganes i molt 
d’amor, les coses van anar sortint 
bé i no vàrem deixar de perdre el 
contacte amb les famílies: enviant 
vídeos de com estaven, felicitant 
els infants per els seus aniversaris, 
cantant cançons, explicant algun 
conte, i fins i tot inventant-nos jocs 
per entretenir i treure somriures 
a les famílies! Sabíem que serien 
unes setmanes molts dures però 
que finalment tot aniria bé!!!
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Paisatges de neu i muntanya
 

Experiències de la primera esquiada a l’institut de Vilablareix.

 La definició d’expectativa es 
queda pobre a l’hora d’explicar 
allò que estava passant a l’institut 
uns dies abans d’aquesta sortida. 

Aquesta experiència, significava, 
en alguns casos, el primer viat-
ge per conèixer la neu. Els ner-
vis previs, l’emoció i les ganes es 
podia olorar a les classes de 2n 
d’ESO de l’institut. Tothom po-
dia percebre l’ambient. 

L’activitat estava organitzada 
pel departament d’educació Físi-
ca, amb la col·laboració d’un im-
portant grup de professors que 
es van oferir voluntaris per poder 
acompanyar a un nombrós grups 
d’estudiants. La sortida estava 
programada pel dia 18 de febrer, 
dia que finalment va arribar des-
prés de una feina d’organització 

prèvia força intensa. 
El destí va ser el Campus Cer-

danya, a Puigcerdà. Una vegada 
allà i amb la professional tasca de 
l’equip dels instructors de l’escola 
d’esquí de Llívia, els nostres alum-
nes van poder gaudir d’unes mag-
nifiques classes d’esquí i d’una 
experiència magnífica envoltats 
d’uns dels paisatges meravellosos 
d’aquesta part del país. 

Van ser tres dies (18, 19 i 20 
de febrer) esgotadors de neu i 
muntanya, plens de rialles, anèc-
dotes  i experiències úniques que 
recordaran tota les seves vides.  
Segur que hi tornarem. 

Fragments de textos produïts pels alumnes a classe 
de castellà: 
Salí de casa a las 5:45 para llegar a las 6:00 
en punto. Yo pensaba que sería la primera en 
llegar pero al llegar al instituto estaban todos 
menos yo. Al subir en el autocar casi todo el 
mundo se durmió o estaban escuchando mú-
sica con los auriculares. A las 7:00 la gente 
comenzó a hablar y a hacer ruido. Desde la 
ventana se podía ver las montañas nevadas 
y los pequeños pueblos de montañas.
Emma Gelada, 2n D

Una aventura inolvidable. Eso es todo lo que 
puedo decir sobre la Esquiada 2020, llena de 
amistades diversiones, risas, abrazos, y mu-
chas cosas más.

Todo eso empezó antes de ir a esquiar, 
empezó cuando nos comunicaron que iría-
mos a esquiar 3 días en Febrero, en ese mo-
mento, todo segundo de la eso, o casi todo, 
se alegró un montón.

Los días fueron pasando muy rápido 
para mi gusto, y de repente ya no quedaba 
ni una semana para irnos a la nieve, en 
ese instante, medio segundo se puso a hacer 
la maleta y a comprar comida y cosas para 
pasar una aventura inolvidable.
Helena Fernández, 2n D

Llegamos al final de la esquiada, el trayecto 
de vuelta fue muy divertido, charlamos, ju-
gamos y cuando ya estábamos muy cansados, 
nos dedicamos a mirar el móvil o a dormir. 
Cuando llegamos, estaban todos los padres 

esperándonos y sonriendo. 
Fue una esquiada llena de momentos 

magníficos que no voy a olvidar nunca me 
encantó y me divertí muchísimo.
Jana Serra, 2n C

(...) Y por último, me encantó la experien-
cia de hacer cosas nuevas. A mi me encanta 
viajar, pero ir con los amigos a un lugar 
tan especial, fue una cosa que nunca olvi-
daré. Eso fue toda mi perspectiva sobre la 
esquiada y espero hacer otra igual, estaría 
muy pero que muy bien.
Joel Almenara, 2n C

MI NO EXPERIÉNCIA CON LA NIEVE
El pasado jueves 20, todos mis compañeros 
volvieron de pasar unos días maravillosos es-
quiando en la Cerdanya. Un viaje que duró 
3 días y que les encantó, fué preparado con 
ansias por todos nosotros, durante todo lo que 
llevábamos de curso. Por desgracia, en todo 
viaje alguien se tiene que quedar en tierra. Ya 
sea por estar enfermo, por castigo, o por cual-
quier otra cosa. Y eso fué lo que me pasó a mí: 
me quedé en casa por fiebre.
Toni Ortiz, 2n B

Hace poco viví una experiencia única, que 
nunca voy a olvidar. Fui con todos los com-
pañeros de segundo a esquiar. Cosa que nos 
permitió a todos conocernos mejor. 
Ariadna Jiménez, 2n B
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Queda’t a casa, escolta la radio!
Aquests dies de confinament, a Ràdio Vilablareix, al 107.5 FM, a causa 

de la malaltia de la COVID-19, va estrenar el passat divendres 17 
d’abril, un nou programa. “Queda’t a casa. Escolta la ràdio”.

 En el seu debut, vam comptar amb les següents 
participacions telefòniques:

- David Mascort, alcalde de Vilablareix.
- L’Anna Vilaró i l’Hermínia Ventura, dues cosi-

dores del poble que han estat confeccionant mas-
caretes pels veïns i veïnes del municipi i diverses 
entitats.

- Quim Cuello, treballador del Centre Joan Riu 
de Sant Gregori.

- Salvador Macip, científic, doctor i escriptor.

I ja per acabar, una salutació confinada del actor 
Pep Anton Muñoz, a qui molts encara recordareu 
per interpretar el personatge del Peris a la sèrie el 
Cor de la Ciutat, de TV3.

El programa s’ha creat amb la intenció d’infor-
mar de com respon el poble davant el confinament. 
A més, per poder conèixer l’experiència personal 

de viva veu dels diferents sectors socials del poble.
Podeu recuperar tots els programes al nostre 

web: www.radiovilablareix.cat
I ja per cloure, només recordar-vos que ens po-

deu seguir a les xarxes socials. Per exemple, al nos-
tre Twitter. on cada dia ens han estat saludant perso-
nalitats de la cultura catalana com: Francesc Orella, 
Àlex Granell, Cesk Freixas, Àurea Márquez, Daniel 
Oliveras, Jaume Figueras, Joan Masdeu, Joan Rovira, 
Strombers, Buhos, entre molts d’altres.

 Twitter @rvilablareix 
 Facebook /laradiovilablareix
 Instagram @radiovilablareix

Gràcies per la vostra confiança. Salut i 
molta ràdio!

file:///Users/Marta/Documents/VILABLAREIX/TORRATXA-83/83_Entitats/Radio/www.radiovilablareix.cat 
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Jordi Pagès

Pandèmies
L’article d’aquesta Torratxa va més enllà del tema cultural  

i vol presentar diverses preguntes i algunes reflexions.  
Tot plegat motivat –no podia ser d’altra manera– pel covid19 

i la incidència que suposa a les nostres vides.

 Pandèmies ni ha d’al-
tres, però aquesta –la del 
corona-virus– s’ha deno-
minat “mundial” ja que 
s’ha escampat a tot el 
món. Algunes ens pas-
sen quasi desapercebu-
des, però aquesta també 
ha afectat al món occi-
dental, al món ric, al pri-
mer món que es diu. Es 
cert que, pràcticament, 
tots els països, en ma-
jor o menor grau, estan 
afectats i que hi ha hagut milers 
de contagiats i milers de morts. 
Els mitjans de comunicació no 
han parat de donar-nos notícies, 
dades, estadístiques de la seva evo-
lució i omplir-nos d’informació 
sobre les possibles cures i vacunes.

Però ni ara, ni quasi mai, 
aquests mateixos mitjans, comen-
ten res sobre les altres pandèmies 
que omplen, ara mateix, el mal 
dit tercer món. Sabeu quants 
nens moren de gana cada dia al 
món? Les xifres diuen més de 
5.000 (CINC MIL!!!)1. O sigui que 
ahir en varen morir 5.000 i avui 
5.000 més i demà uns altres 5.000 
i així CADA DIA fins arribar a més 

de 3.000.000 (TRES MILIONS) 
CADA ANY!!! Només en l’estone-
ta que es tarda a llegir aquest arti-
cle han mort 17 nens de gana.

I la malària (una malaltia cu-
rable) té 200 milions d’afectats a 
l’any amb un resultat de 600.000 
morts. I podem afegir les múl-
tiples epidèmies d’aquest món 
pobre: la SIDA, el xarampió, les 
guerres tribals i econòmiques, les 
migracions... i un llarg, llarguís-
sim, etcètera.

Sense minimitzar ni treure la 
importància que realment té el 
codiv19, es tracta d’aixecar la mi-
rada i veure què passa realment 
al nostre món, a la Terra. Creieu 
que els preocupa als habitants 
del citat tercer món, el “col·lapse 
sanitari” quan ni tan sols tenen 
sanitat? Penseu que els amoïna 
perdre la feina o no poder anar 

de vacances? Només vo-
len sobreviure i molts 
d’ells es moriran sense 
saber si han mort del 
covid19 o de qualsevol 
de les múltiples epidè-
mies que els envolten 
sempre, sempre.

Sabem que la pan-
dèmia del corona-virus 
anirà minvant i que el 
primer món la supera-
rà. Molts de nosaltres 
només haurem fet l’es-

forç de confinar-nos a casa, amb 
el televisor engegat, Internet a tot 
drap i, és clar, la nevera plena. És 
veritat que hi haurà conseqüènci-
es econòmiques, però també les 
superarem amb ajudes de milers 
de milions d’euros o de dòlars.

Us imagineu poder destinar 
una part dels diners, que gasta-
rem per sortir de la crisi econòmi-
ca i buscant solucions mèdiques, 
a la solidaritat mundial? No seria 
bo acabar amb aquest trasbals 
pensant en aquells que no sor-
tiran mai de les seves situacions 
i com ajudar-los? Em temo que 
seguirem igual, que tornarem a 
la “nostra normalitat” i que, com 
sempre, tancarem els ulls a una 
realitat que no volem veure.

Tant de bo m’equivoqui i apre-
nem que no estem sols, que hi ha 
milions de persones que viuen 
permanentment dins de les seves 
pandèmies. I que podem fer-hi al-
guna cosa.

(1). Altres dades (UNICEF, OMS...) parlen 
de 8.500 nens de menys de 15 anys, morts 
diàriament i més de 6.000.000 a l’any. 

“ Només en l’estoneta 
que es tarda a llegir 
aquest article han mort 
17 nens de gana.”
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CLUB DE LECTURA

Continuem i continuarem llegint! 
 Han estat dies excepcionals en el 

mal sentit de la paraula. Per tot. Per a 
tothom. Per al club de lectura també, 
pel món del llibre en general. Bibli-
oteques aturades, llibreries tancades, 
activitats entorn la lectura anul·lades i, 
anant bé, posposades. El club de Lec-
tura no ha estat una excepció perquè 
la naturalesa de la nostra dinàmica és, 
bàsicament, la trobada entre lectors. 
Per tant, la nostra activitat també s’ha 
vist afectada per aquesta crisis sanità-
ria sense precedents i vam decidir po-
sar-hi un parèntesis. Així doncs, hem 
hagut d’anul·lar la trobada que tení-
em pendent a finals de març on haurí-
em comentat “El camí dels esbarzers” 
de l’Alba Dalmau. Hauríem comentat 
entusiasmats, segurament, la mirada 
delicada i penetrant d’aquesta jove au-
tora, capaç de recrear les alegries, els 
patiments, les frustracions de Sandvi-
lle, un poble de personatges vivíssims, 
estranys i humans. Ens hauria cridat 
especialment l’atenció un dels seus 
personatges, el nen tímid que després 
serà l’enamorat d’una noia impossible 
i que, finalment, serà el piròman que 
encendrà els camps de blat. Déu nos 
guard de tenir un individu així, a Vi-
lablareix! Sort que aquí som tots molt 
bona gent i això d’Alba Dalmau és 
una ficció amb aire americà, cosa que 
ens hauria agradat comentar en viu, 

però que s’ha quedat en quatre co-
mentaris virtuals, esperant un millor 
moment per poder parlar-ne i canviar 
impressions sobre aquesta lectura (i 
brinda-la!).

A l’abril havia de venir la setmana 
cultural i, molt especialment per a no-
saltres, Sant Jordi. Serà aquest 23 de ju-
liol que podrem reprendre’l i passejar 
pels carrers, encara no sabem ben bé 
com, però ho somiem. Teníem ganes 
de celebrar també, juntament amb els 
amics l’Associació Cultural de Vilabla-
reix, la presentació de la nova novel·la 
de la nostra conductora i veïna, l’es-
criptora Mar Bosch Oliveras, que ha 
hagut d’ajornar també la publicació de 
La dona Efervescent, una divertida i sag-
nant aventura literària entorn la mater-
nitat. Però guardem les ganes dins una 
ampolla que obrirem per celebrar-la, 
esperem, aquest mes de maig. 

Aquest abril també teníem pre-
parada la trobada amb autors gua-
nyadors del concurs literari que 
s’organitza a Vilablareix, el Relata’ns. 
Havíem convidat la Pilar Bosch i en 
Josep Pastells, en representació dels 
darrers guanyadors, per comentar 
els seus relats imperdibles. També ho 
hem deixat per més endavant. Així 
mateix, la segona edició del Tast de 
vins i lletres, Paraula de vi, conduit per 
l’escriptor Miquel Martin i l’actriu 

Olga Cercós amb la participació del 
celler Empordàlia, també haurà d’es-
perar (casumdena!).

De totes maneres, els lectors del 
club no deixen de llegir aquests dies 
de confinament, cadascú amb les se-
ves lectures particulars: L’Assumpta 
ens recomana La villa de Telas, d’An-
ne Jacobs. No les tenia totes però li va 
encantar, diu. També li porten alegri-
es els llibres de l’Albert Espinosa i la 
seva manera tan positiva de veure la 
vida. L’Eva és molt fan d’un altre Al-
bert, l’Albert Sánchez-Pinyol, i li ha 
agradat especialment el Fungus, que 
ens recomana amb el seu entusiasme 
habitual. Ens diu que la Montse li va 
recomanar Patria, de Fernando Aram-
buru i el qualifica de “tresor cultural 
inestimable”. A en Ricard, li ha agra-
dat molt repescar La catedral de Mar, 
d’Idelfonso Falcones, aficionat com és 
a la temàtica medieval. Si us atreviu a 
entrar de pet al preciós fluir de Virgi-
nia Woolf, per exemple, podeu llegir 
l’assaig Una cambra pròpia. Rellegir clàs-
sics o lectures que ens van agradar en 
el seu moment, diu la Mar, també és 
una bona opció mentre estalviem per 
poder comprar llibres nous, més enda-
vant. Tot plegat veient passar els dies 
que falten per retrobar-nos en perso-
na quan hàgim superat aquesta pesta. 
Fins aleshores, salut i llibres!

I a més...
Aquí us en recomanem uns quants llibres més, d’autors que hem anat 
llegint durant aquests anys que portem de club de lectura.

Mentre esperem el Mar d’Estiu, la petita joieta que publicarà amb Univers, us recomanem aquesta Male-
dicció dels Palmisano (Columna). El tractament d’un tema central, profund i universal, la predetermina-

ció del destí i la forca de l’amor que s’imposa a la fatalitat, a la violència, a la guerra.
Martí Gironell amb La força d’un destí. Teníem previst poder-lo llegir i comentar enguany. 

Estem a l’expectativa, potser serà en la següent edició del club o potser el podrem celebrar 
a finals de juny, ja ho veurem. Però us el recomanem, passi el que passi. Perquè a banda de 
llegir al nostre veí de Vilablareix, us sorprendrà la força d’aquest personatge, Jean Leon. 

Contes portàtils de Pere Calders (Comanegra) Vet aquí la destil·lació màxima d’una ima-
ginació prodigiosa; una de les més importants de la literatura europea del segle XX. Per al 
microconte català, els breus caldersians són un pal de paller indiscutible, i aquí s’agrupen en 
un sol volum per primera vegada.

Memòria vintage de Vicenç Pagès (Empúries). L’autor va passar per Ràdio Vilablareix i va 
explicar al nostre locutor que aquest no és un diccionari a l’ús. Tots aquells nostàlgics i no 
tan nostàlgics de les paraules perdudes, trobareu en aquest volum l’essència d’un temps que 
sembla molt lluny. I vosaltres, sou vintage?
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ESPAI D’ATENCIÓ A LES PERSONES CAN RIBOTIC

Can Ribotic anima a fer 
exercici físic durant el confinament

 La propagació del Coronavirus les darreres set-
manes ha suposat també no poder anar a l’Oficina 
d’atenció a la gent gran del municipi. Per això i amb 
l’objectiu de contribuir a que la situació global de 
confinament sigui el més lleugera possible per a les 
persones grans de Vilablareix, des de Can Ribotic 
us expliquem en aquest número de  la revista una 
serie d’activitats i exercicis que podeu fer a casa. 

Exercicis físics i d’estimulació cognitiva que podeu 
incloure com a part de la vostra rutina diària i que 
us ajudaràn a passar els dies de confinament d’una 
manera més entretinguda. 

Exercici 1. Reminiscència. Busqueu dins de casa al-
gún objecte significatiu i treballeu la reminiscència 
de la persona gran, intentant que recordi a partir 
de l’objecte, fets, emocions, vivències, experiènci-
es..., de la seva vida. 

Després guardeu l’objecte i quan es tornin a 
obrir les portes de Can Ribotic, ens el porteu i ens 
expliqueu l’activitat. 

Exercici 2. Càlcul. Treballeu el càlcul mental a tra-
vés d' activitats quotidianes, per exemple observar 
els objectes que t’envolten en una habitació o al car-
rer i començar a nomenar-los, amb els seus colors 
i formes. Fer mots encreuats, en companyia o en 
solitari, amb això la força mental també treballa.

Exercici 3. Suport en tasques domèstiques senzilles. 
Deixeu que la persona gran us ajudi en aquelles tas-
ques quotidianes que li siguin fàcils de fer com per 
exemple, parar i desparar la taula, escombrar, pelar 
patates... 

Exercici 4. Fomentar la conversa i el llenguatge a 
través de les activitats quotidianes i de vida diària.

Exercici 5. Música. Escolteu música autobiogràfica 
i de relaxació. Ajuden a millorar l’estat de benestar 
de la persona gran. I si us ve de gust, balleu. Ballar 
aporta benestar físic i mental.

Exercici 7. Estimulació cognitiva. Exercicis de gra-
fomotricitat.
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A l’hora de programar aquestes  
activitats és important seguir unes 
pautes diàries i establir un pro-
grama d’exercicis ajustat a les 
possibilitats de cada persona. És 
molt important també que durant 
aquests dies no perllongueu més 
de l’habitual el temps al llit de la 
persona gran. 

Esperem que els nostres con-
sells i exercicis us ajudin en el dia 
a dia i ens poguem retrobar el mes 
aviat possible a Can Ribotic! 

Exercici 6. Activitat física. Us pro-
posem els circuits següents, fent 
entre 8 i 15 repeticions de cada 
exercici.
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Excursió al Monestir de  
Santes Creus i calçotada a Valls
 El Monestir de Santes Creus 

o Reial Monestir de Santa Maria 
de Santes Creus és un del tres Mo-
nestirs que forma part de la Ruta 
del Císter juntament amb el de 
Poblet i Vallbona de les Monges 

El Monestir de Santes Creus  
és una de les joies de l'art medi-
eval català i està situat al al muni-
cipi d'Aiguamúrcia (l'Alt Camp). 
Actualment és l'únic monestir de 
la Ruta del Cister que no té vida 
monàstica.

Fundat el 1160, el moment àl-
gid de Santes Creus va ser entre 
els segles XIII i XIV, per la seva 
estreta relació amb la noblesa i 
el llinatge reial. Els reis Pere el 
Gran i Jaume II el Just i la seva 
muller Blanca d'Anjou van ser 
mecenes del monestir i van es-
collir ser enterrats aquí, en dos 
mausoleus gòtics al costat de l’al-
tar major. L’estudi i restauració 

dels panteons reials, el 2010, van 
permetre descobrir les restes de 
Pere el Gran i Blanca d’Anjou, els 
únics reis de la Corona d’Aragó 
les restes dels quals han pervin-
gut intactes.

Acabada la visita, autobús i 
direcció Valls, al Restaurant Casa 
Fèlix, on vam degustar de la cal-
çotada, una mica de ball i cap a 
Vilablareix.

Excursió a Narbona
 Narbona és una ciutat francesa 

del departament de l’Aude, a la 
regió d’Occitània, està travessada 
pel canal de la Robine, classificat 
com a patrimoni mundial de la 
humanitat per la UNESCO des 
de 1996. Va serf fundada pel ro-

mans l’any 118 a.C.
A l’arribada a la ciutat vam fer 

una visita per la part històrica on 
poguérem visitar la catedral

La primera pedra de la catedral 
de Sant Just i Pastor, va ser col·lo-
cada el 12 d'abril de 1272. La seva 
construcció es va aturar el 1355, a 
causa de la invasió de la ciutat pel 
príncep Negre (fill d’Eduard III 
d’Anglaterra), i no es va acabar 
mai. Aquesta catedral és la quarta 
més alta de França .Té el cor gòtic 
més alt del sud de França, amb una 
alçada de les voltes de 41 metres.

Al centre de la plaça de l'Ajun-
tament, es pot veure l'antiga Via 

Domitia en l'estat que va quedar 
a final de segle  iv. La via Domitia 
unia Itàlia i l'Espanya romanes.

Vam fer una passejada pel 
mercat i després vam visitar les 
bodegues de l’actor francès Pier-
re Richard, on vam poder degus-
tar algun dels seus vins.

Acabada la visita de tornada 
ens quedarem a dinar al Gran 
Buffet Lliure del Gran Jonquera.

Les activitats previstes no es podran portar a terme fins que les autoritats aixequin el 
confinament i es pugui tornar obrir el Casal, degut a la pandèmia del coronavirus.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Art_medieval
https://ca.wikipedia.org/wiki/Art_medieval
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aiguam%C3%BArcia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alt_Camp
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ruta_del_Cister
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Domitia
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Domitia
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CÀRITAS DIOCESANA

Càritas sempre al costat  
de les persones

 Càritas Diocesana amb la col·laboració de volun-
taris de totes les edats participa en un ampli ven-
tall d’ajuda a les persones i, en aquests moments 
excepcionals de crisi provocada per la pandèmia de 
la Covid-19 està fent un gran esforç per donar res-
posta al repte que representa acompanyar als més 
vulnerables, ja que la demanda s’ha triplicat.

Els voluntaris i voluntàries del programa d’acom-
panyament a la gent gran SGD (ser gran en digni-
tat), seguint les instruccions de l’Entitat i atès que el 
col·lectiu que hi participa són persones considera-
des d’alt risc per l’edat, van canviar les visites setma-
nals a domicili per trucades telefòniques, per tal de 
continuar amb el vincle establert i poder donar-los 
suport en cas que fos necessari.

Així ho estem fent a Vilablareix i, val a dir, que 
amb resultats satisfactoris.

Esperem poder tornar ben aviat a la normalitat i 
retrobar-vos a tots.

CENTENARI DE FRANCISCO XIFRA
El diumenge, 16 de Febrer, en Francisco Xifra, veí 
del poble i ara resident al centre Santa Anna de Bes-
canó, va celebrar el seu 100 aniversari.

Des de Càritas, també el vam volar acompanyar 
en aquest dia tan especial per a ell.

Els seus voluntaris Hermínia Ventura i Joaquim 
Segura, van llegir un bonic escrit i li van fer entrega 
d’un dibuix original de l’artista i també veí del poble, 
Pere Romagós, “Isaac d’Aiguaviva”, que ens va acom-
panyar per felicitar lo personalment, i per explicar li 
que el dibuix enllaça amb una sardana, els pobles de 
Vilablareix i Aiguaviva, vinculats a la seva vida.

Val a dir que va ser una celebració molt emotiva 
per ell, ja que va rebre la visita de la família, autori-
tats dels dos pobles i de molts veïns que l’aprecien i 
el volien felicitar.

Li desitgem molta salut i poder celebrar l’any 
vinent els seus 101 anys!

UN RECORD PER LA SOLITA

Aquests dies ens ha deixat la Soledad Vicente, la Solita, que participava del progra-
ma SGD. Des de el voluntariat de Càritas se li feia acompanyament a domicili un 
cop per setmana. Conversar i jugar al Parchís, eren les coses que més li agradaven.

Al seus 93 anys, li encantava participar de les activitats del poble. Sovint els seus 
fills, l’acompanyaven a Can Ribotic, on passava la tarda acompanyada d’altres veïns 
i veïnes. Allà va descobrir que era molt entretingut fer treballs amb l’ordinador.

També havia participat als tallers de memòria, que cada any es fan al poble.
Era una gran persona i sempre la recordarem amb estima.
Descansi en pau.
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CAPÍTOL XXXIII
MEMÒRIA HISTÒRICA DE VILABLAREIX

(...)

El primer de gener de l’any 
1950 es reuneix l’Ajuntament en 
sessió ordinària i s’aprova la li-
quidació dels pressupost de l’any 
1949. Sumant el ingressos i les 
existències a Caixa sumen un total 
de 31.515’98 pessetes. Restades les 
despeses, el pressupost presenta 
un superàvit de 187’99 pessetes

El 15 de gener, per unanimitat 
s’acorda 

conceder autorización a Dña. Va-
lentina de España para que pueda 
tener parada de taxi en esta localidad 
con su coche Citroën GE 5.859, a peti-
ción de la interesada. 

 A la sessió del 5 de febrer
…se da cuenta que de momento la 

póliza de seguro contra robo que se tenía 
concertada ha quedado en suspenso por 
haber cambiado de corresponsal la Casa 
Hispana y de que subsiste en cambio la 
póliza contra incendios, cosa que queda 
aprobada por unanimidad.

El 6 d’agost
Por unanimidad se acuerda encar-

gar al Sr. Simón, albañil de esta locali-
dad para que instale una tubería para 
la estufa de las Escuelas que en invier-
no no funciona bien.

El tres de setembre
Por unanimidad se acuerda adhe-

rirse al Homenaje que la Cámara Agra-
ria 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 ade-
más del sueldo de seis mil pesetas, un 
plus de carestía de vida del veinticinco 
por ciento del sueldo indicado, y tam-
bién la paga doble de un mes en la fecha 
del 18 de julio y en las Fiestas de Navi-
dad 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 ter-
minado el pleito entablado contra Dn. 

Juan Fernández Peñaflor y Sánchez, 
así como se han satisfecho los gastos que 
el pleito ha ocasionado todo lo que en 
resumen es lo siguiente:
   Total
Pueblo Deuda Cobrado pagado
Llagostera 25.332’88 19.347’78 7.881’95
Bescanó 23.764’00 18.149’57 7.393’23
S. Daniel  10.330’45 7.889’67 3.213’90
Vilablareix  6.040’00 4.612’98 1.879’12

La diferencia entre la deuda y lo co-
brado deberá ser reclamado al Sr. Fernán-
dez Peñaflor, cuando se le sepan los bienes 
o perciba 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 pres-
tar aprobación al presente resumen de 
eventos.

El 15 d’octubre
….por unanimidad se acuerda sa-

tisfacer una gratificación al peón de la 
carretera de Vilablareix por sus trabajos 
extraordinarios en la misma presta-
dos, así como a la adquisición de unas 
piedras para la cuneta del camino del 
Manso Figueras.

A les sessions del 19 i 30 de no-
vembre 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’apro-
va la liquidació del pressupost de 
l’any 1950, que presenta un superà-
vit de 5.177’03 pessetes.

A la sessió del 18 de març
Seguidamente por unanimidad se 

acuerda limpiar el camino del regalen 
el que existen vidrios y otros objetos que 
impiden su libre utilización por vehícu-
los 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. Sal-
vador Puignoall

El 15 d’abril
… se acuerda delegar al Sr. Secre-

tario para que procure construir una 
Comisión para organización de la Fies-
ta Mayor, estando a cargo del Ayunta-
miento los gastos de costumbre.

Sessió del 20 de maig
…por unanimidad se acuerda cola-

borar con la Parroquia de este Munici-
pio para los actos a celebrar con motivo 
de la venida de la venerable imagen de 
la Virgen de Fátima a esta población, 
anunciada para el 29 del corriente, au-
torizándose 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 Far-
macéutico Municipal del Partido de 
Santa Eugenia – Vilablareix a Dn. Car-
los Cardelús Dalfóel toma posesión de su 
cargo y se le autoriza apara que la far-
macia radique en Santa Eugenia de Ter.

A la sessió del 17 de juny 
…por unanimidad se acuerda a pro-

bar la factura del Sr. Juan Ribot Medí y 
Narciso Borrell, los que, el primero con 
carro y el segundo como peón, han efec-
tuado los jornales precisos para arreglo 
de la calle del Perelló y Puente Marrochs, 
que eran imprescindibles y que han coin-
cidido 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 ordenado por el 
Exmo. Sr. Gobernador Civil de la pro-
vincia debe procederse a la vacunación 
antirrábica de los perros de esta pobla-
ción acordándose ala Sr. Alcalde para 
que adopte las medidas necesarias.

El 5 d’agost
… se da lectura, digo, se da cuenta 

de que Dn. Ramón Sambola Casano-
vas, Médico titular del partido Santa 
Eugenia – Vilablareix, había cesado por 
lo que, la plaza quedaba vacante y con 
seguridad sería nombrado de momento 
un interino y después otro en propiedad.

Sessió del 2 de setembre
Seguidamente el Sr. Alcalde expone 

que el día 8 de agosto último se presen-
tó una patrulla de vigilancia militar a 
la que fue preciso prestar pan, pienso y 
alojamiento según está dispuesto regla-
mentariamente, habiendo hecho cargo 
de ello el propio Alcalde Sr. Jordá. 

El Ayuntamiento agradece al Sr. Jor-
dá tal servicio y acuerda conste en acta.

(...)
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CAPÍTOL V
MEDI AMBIENT

Contaminació acústica (IV)
 La intensa activitat migratòria del camp a les ciu-

tats i de les províncies a la capital (centralització de 
la població), i per consegüent un increment de l’ac-
tivitat industrial i comercial.

Una elevada taxa de creixement de l’habitatge, li-
mita la qualitat de les mateixes (poc aïllament), l’es-
cassetat d’àrees verdes i l’estretor dels carrers, entre 
d’altres, tenen com a conseqüència nivells de soroll 
tan externs com interns, excessius per la població. 

Els nombrosos desordres de planificació units 
a l’explosió demogràfica impliquen com a conse-
qüència una major demanda de mitjans de transport 
privat i una disminució del públic traduint-se en un 
notori increment del soroll a les nostres ciutats.

En un informe el Síndic de Greuges de Catalu-
nya va destacar l’oci nocturn, les festes majors i els 
habitatges turístics com temes recurrents de quei-
xes sobre la contaminació acústica. 

Les queixes per molèsties de sorolls ocasionades 
per festes, berbenes o concerts organitzats per els 
ajuntaments o en sales i equipaments municipals 
que manquen de les condicions d’aïllament ade-
quades o no tenen en compte uns horaris raonables 
també són recurrents.

L’escrit també apunta l’increment de les recla-
macions relacionades als clients dels establiments o 
locals nocturns que surten al carrer a fumar o man-
tenen converses a les terrasses dels mateixos. Aques-
tes queixes s’han multiplicat no només en les grans 
ciutats sinó també en els municipis més petits.

Tanmateix les zones de platja tenen els seus pro-
pis inconvenients respecte 
als quiosquets (chiringuitos) 
que, a l’estiu, porten una acti-
vitat que solen ocasionar mo-
lèsties als que viuen a prop. 
Això va lligat als lloguers de 
pisos turístics en època esti-
val, una altra font de soroll i 
queixes veïnals.

Essencialment les queixes 
rebudes sobre pisos turístics van lligades a les con-
ductes dels usuaris, que trenquen el clima de tran-
quil·litat i convivència.

Respecte a les queixes per el soroll de la recolli-
da de residus, s’han de tenir en compte les molèsti-
es durant les operacions de descàrrega mecànica, ja 
sigui pels vehicles o per la recollida de vidre.

En els últims anys el Síndic ha recomanat als 
ajuntaments de catorze localitats catalanes que 
adoptin les mesures necessàries per garantir el 
dret al descans de la població i evitin les molèsties 

derivades del toc de les campanes. Encara el toc de 
campanes de les esglésies és una pràctica tradicio-
nal pròpia, arrelada més allà de l’àmbit religiós, el 
Síndic alerta de que la Llei de protecció contra la 
contaminació acústica no la preveu com una excep-
ció o com un fenomen no subjecte al compliment 
de la normativa. 

Els animals també són una font de soroll i el Sín-
dic recomana als ajuntaments que facin complir les 
ordenances. Normalment, aquestes estableixen que 
els propietaris d’animals estan obligats a adoptar les 
mesures necessàries perquè la tranquil·litat dels ve-
ïns no sigui alterada pel seu comportament i que, a 
certes hores, es prohibeix deixar als patis, galeries 
o espais oberts animals domèstics que puguin per-
torbar el descans dels veïns amb sorolls o lladrucs. 

Per un altre costat, Ecologistas en Acción denun-
cia que el fenomen del turisme i les inversions que 
s’agreuja en intentar potenciar el paper de la regió 
de Barcelona (i de bona part de Catalunya) com a 
node logístic on es preval el transport i la distribu-
ció de mercaderies a gran escala (“la principal porta 
d’entrada de mercaderies del sud d’Europa”, etc.), 
amb un elevat cost en infraestructures agressives 
amb el territori i la caravana interminable de milers 
de camions circulant. Les grans obres públiques ac-
tuals són en gran part resultat d’aquesta aposta per 
la logística internacional i l’èmfasi en “les connexi-
ons competitives” i la mobilitat: ampliació del port 
i l’aeroport, nous accessos viaris i ferroviaris, o el 
mateix tren d’alta velocitat.

L’impacte que aquestes grans 
infraestructures tenen sobre 
l’entorn és molt important, a 
més de generar greus proble-
mes de contaminació acústica. 

Resumint, l’augment de po-
blació i de l’activitat frenètica 
de les nostres ciutats resulta en 
un augment proporcional de 
soroll generat pel trànsit ro-

dat, seguit per l’activitat industrial, empresarial i 
l’oci nocturn.

Si bé és cert que el llindar de tolerància sonora 
varia segons la situació, l’individu i la cultura, una 
enquesta realitzada per l’“Environmental Agency of 
the CAM” a França va demostrar que les persones 
exposades a nivells de soroll superiors a 85dBA in-
crementava en un 12% els seus problemes cardio-
vasculars, un 37% els neurològics i un 10% els pro-
blemes digestius respecte a les persones exposades 
a nivells inferiors.

“ Essencialment les queixes 
rebudes sobre pisos turístics 
van lligades a les conductes 
dels usuaris, que trenquen 
el clima de tranquil·litat i 
convivència.”
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Mn. Pere Bellvert i Morente, rector de la parròquia de Sant Menna de Vilablareix

Confinats
Quan escric aquestes ratlles no sé encara quina serà la 

situació dels qui les llegeixin. A hores d’ara, en plena Setmana 
Santa, portem ja tres setmanes de confinament a casa.

 Encerclats en les quatre parets del domicili a causa d’un “excrement” 
de cèl·lula: un “virus”, en diuen d’aquest segment volàtil del nostre ADN o 
del ARN. Contagiós i destructiu, s’està encebant en la capa més longeva de 
la humanitat, sense misericòrdia ha portat a la tomba a moltes persones a 
dia d’avui. I encara no sabem quan s’aturarà aquest flagell de la humanitat 
(pandemia, literalment “tota la població, o tot 
el món).

Ens creiem indestructibles; orgullosos dels 
nostres recursos, emparats en les nostres segure-
tats i vet aquí que una nova “pesta” ha assolat a la 
humanitat. La mort té la seva falç a la mà, però 
la seva ombra cobreix també el futur econòmic 
dels nostres pobles.

Cal pensar que tot passarà; deixarà ferides, però passarà...
Ara bé, és convenient que tot torni a ser exactament com abans?

- La rialla despreocupada del benestar insolidari?

- La vida superficial del consum com a únic sentit de l’existència?

- La festa que no té res més a celebrar que el gaudi foll d’un instant de 
plaer?

- El progrés entès com a dèspota destructiu de la naturalesa?

- La concepció purament autoreferencial de la realització humana, al 
marge de tota referència a Déu i els valors morals inscrits en el cor de 
la persona humana?

Crec que hem viscut fins ara en l’engany del progrés il·limitat, materi-
alista, ateu... suspesos en la il·lusió d’una realització humana intraterrena; 
bocaterrosos d’una existència que únicament es justifica pel gaudi materi-
al, “sentimentaloide” i frívol, curt de vista del què som en realitat: creatures 
de Déu, sortits de les seves mans per a ser feliços en la mida que fem feliços 
als altres.

Haurà arribat la Pasqua. Humanament parlant, ¿potser serà “La Pascua 
triste” d’un dels títols de la trilogia del novel·lista Torrente Ballester? Sim-
plement serà Pasqua! La victòria del Crist sobre el pecat, sobre la mort. “De 
la mort eterna, allibereu-nos, Senyor!”, resem a les lletanies dels sants. 

Sí, el Senyor que és la “Ressurecció i la Vida” ens allibera de la mort eter-
na, més enllà de la mort física del cos. Ens dóna la Vida. Pasqua és la notícia 
de la gran Victòria que només la fe pot capir i fer viure: Crist ha ressuscitat. 
Al·leluia!!!

 

“ Cal pensar que tot 
passarà; deixarà 
ferides, però 
passarà...”
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Auschwitz-Birkenau
El 27 de gener d’enguany es va complir el 75è aniversari de 

l’alliberament del camp de concentració d’Auschwitz.

 El camp d’extermini nazi ha estat visitat per tres 
papes: sant Joan Pau II, el 7 de juny de 1979, en 
el primer viatge apostòlic a la seva Polònia natal. 
Benet XVI, el 28 de març de 2006. I el papa Fran-
cesc, el 29 de juliol de 2016.

A part de la significativa visita del papa Wojtyla, 
que va trepitjar el camp qualificant-lo de “lloc cons-
truït sobre la crueltat” i “Gòlgota del món contem-
porani”; la visita potser més significativa fou la del 
papa Ratzinger: “Jo estic aquí com a fill del poble 
alemany”, un poble que fou manipulat i enganyat 
–segons el Papa- per la ideologia d’un “conjunt de 
criminals”. I, Benet XVI feia seu el clam de l’heroïna 
grega dels drets de la consciència, Antígona: “Sóc 
aquí no per odiar junts, sinó per estimar junts...”.

Després de la II Guerra Mundial, amb els seus mi-
lions de morts (entre 40 i 70 milions segons diverses 
estimatives), els teòlegs de la postguerra es pregun-
taven: “On era Déu a Auschwitz?”. És a dir, el tema 
de l’absència de Déu en una situació d’injustícia i 
sofriment extrems. Benet XVI repeteix la mateixa 
idea punyent i dolorosa en les seves paraules al camp 
d’extermini: “Perquè, Senyor, has tolerat això?”. Hi 
ha moments en la història de la humanitat –potser, 
ara també amb el drama de la COVID-19– que sen-
tim més esfereïdor el misteri del “Deus absconditus” 
(Déu que s’amaga, que diu el profeta Isaïes).

On era Déu en aquells dies? Per què callà?
Com poder tolerar aquest excés de destrucció, 

aquest triomf del mal?
La resposta a aquesta punyent pregunta d’on 

era Déu a Auschwitz la trobem a Auschwitz mateix:
Elie Wiesel, presoner del camp, ens ho explica així:
“Les SS posaren en la forca dos homes i un noi jueus 

davant tota la gent del camp reunida. Els homes moriren rà-
pidament; la lluita del noi amb la mort va durar una mitja 
hora. ¿On és Déu ¿On es troba?, va preguntar algú darrera 
meu. Quan després de llarga agonia continuava el noi re-
vinclant-se en la forca, vaig sentir que aquell home tornava 
a exclamar: ¿On és Déu ara? I vaig sentir una veu en 
mi que deia. ¿On és Déu? És aquí, penjat en la forca”

Benet XVI acaba el seu discurs a Auschwits- 
Birkenau tot dient: “La Creu de Crist ens recorda 
que Déu mateix ha baixat a l’infern del sofriment i 
sofreix juntament amb el sofrent”.

El papa Joan Pau II, en una carta seva sobre el 
valor salvífic del sofriment humà (“Salvifici doloris”, 

11 febrer 1984) ens ofereix aquest profunda refle-
xió: El dolor, el sofriment en la seva naturalesa més 
íntima és un misteri intangible. Però es troba mis-
teriosament present en el món per a produir actes 
d’amor, la civilització de l’amor. Podem afegir que 
aquests dies de confinament per la pandèmia ho 
hem experimentat tots en els aplaudiments espon-
tanis a tots els sanitaris i auxiliars que han combatut 
el sofriment i la mort amb les armes del servei amo-
rós... heroic.

Finalment, la visita del papa Francesc a Ausc-
hwitz fou la visita del silenci, de la pregària silenci-
osa. Entrà sol sota el sarcasme que els nazis havien 
forjat en ferro en l’arc d’entrada del camp: “Arbeit 
macht frei” (el treball allibera). Poc després s’abra-
çà i acaronà alguns dels supervivents allà presents, 
encengué un ciri i pregà. En silenci, tal com ens 
ensenya el llibre de Job: davant el misteri del sofri-
ment humà... silenci respectuós... pregària.. dolor 
compartit... acompanyament esperançat: Crist cla-
vat a la Creu ha ressuscitat. Al·leluia.

Entrellaçant l’experiència límit, moralment hor-
rible dels camps d’extermini nazis, amb l’experi-
ència desconcertant, però amb resposta solidària i 
exemplar del nostre llarg confinament, podem re-
cordar unes paraules del cèlebre literat francès An-
dré Gide, no pas suspecta d’escriure les seves obres 
amb aigua beneita:

“Crec que les malalties són claus que ens obren certes 
portes. En tot cas, la bona salut normalment no ens permet 
entendre-ho tot”.
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