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Amb la col·laboració de:

EDITORIAL

 Acaba el mes de juliol i seguim enmig d’aquesta pandèmia terrible 
que està causant tants estralls al nostre país. Persones afectades lleus 
per la COVID19 o asimptomàtiques, altres d’hospitalitzades i, per 
desgràcia, un nombre molt elevat de persones mortes -aprofito per 
enviar una abraçada d’escalf a totes les famílies que han perdut algú 
aquestes darreres setmanes-. Al mateix temps, ens trobem en una 
situació econòmica molt difícil i tan incerta que fa que no siguem 
capaços d’albirar el que ens espera els propers mesos. 

Però en aquesta situació tan complicada, cal que siguem nosaltres 
els que adquirim la responsabilitat individual i col·lectiva de fer les 
coses bé. Que hi hagi més o menys rebrots i, en conseqüència, malalts, 
depèn en gran mesura de nosaltres, de la nostra responsabilitat, depèn 
de que prenguem les mesures de seguretat adequades, a casa, a la fei-
na, arreu. Cal que ens movem sempre amb mascareta, evitem les troba-
des fora dels nostres cercles habituals, mantinguem les distàncies, etc. 
Només així, i fins que arribi la tan desitjada vacuna, ens en sortirem. 

Mentrestant, des de l’Ajuntament hem intentat mantenir el mà-
xim de les activitats d’estiu i aquesta no ha estat una tasca gens fàcil. 
Des del dia que vam reprendre les activitats de la llar d’infants fins ara 
que s’han acabat el casal i els matins actius passant per l’obertura de 
la piscina o les activitats de teatre i activitat física us podeu imaginar 
que ha estat una feina molt difícil. Mesures de seguretat, ordenació 
de grups i activitats, distàncies, materials necessaris, desinfeccions, 
etc. tot plegat ha estat possible gràcies a la tasca ingent que han fet el 
conjunt de persones que treballen en cadascuna de les activitats i en 
els serveis generals del consistori. No els agrairem mai prou la seva 
dedicació, responsabilitat i generositat per a fer-ho possible.

No vull acabar sense fer un petit apunt de la gran notícia que hem 
tingut aquest mes de juliol que ha estat l’aprovació i signatura del 
conveni amb el Departament d’educació per a la construcció del nou 
edifici de l’escola Madrenc. Molts anys de feina per, finalment, acon-
seguir-ho. Ha estat una decisió difícil, perquè ens hem corresponsa-
bilitzat del cost de la construcció però, donats els temps en els que 
estem i els que vindran hem cregut convenient fer aquest gran esforç 
abans que haver d’esperar uns quants anys més. Amb aquesta inver-
sió tanquem el cercle dels equipaments educatius al nostre poble i 
haurem aconseguit aquell propòsit que tantes vegades hem explicat, 
que la mainada del nostre poble pugui fer tots els estudis obligatoris 
–més el batxillerat– a Vilablareix i en les millors condicions d’equipa-
ments possibles, la llar d’infants, l’escola i l’institut tindran, en molt 
poc temps, els edificis nous acabats i a punt per acollir-los.

David Mascort i Subiranas
Alcalde de Vilablareix

 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

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

Responsabilitat 
màxima enmig  
de la pandèmia
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JUNTES  
DE GOVERN

19 DE FEBRER DE 2020
S’acorda aprovar:

»  Aprovació de factures i despeses. 
 Vista la relació de factures i despeses 

del dia dinou de febrer de 2020 i de 
conformitat amb el Dictamen de Regi-
dor 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 57.127,15 euros i s’acorda 
el seu pagament a càrrec de les cor-
responents partides del pressupost de 
l’exercici corrent.

» Les bases del concurs literari de Vilabla-
reix 2020, RELATAN’S.

» Les bases del concurs de cartells de la 
festa major de Vilablareix 2020.

Les bases del concurs de grups de música 
novells de Vilablareix 2020.

» Les puntuacions i el llistat definitiu del 
procés per la selecció d’un dinamitza-
dor/a juvenil (grup C1), per a la co-
bertura provisional en règim laboral 
temporal de vacants, substitucions o al-
tres situacions temporals que es puguin 
produir a l’ajuntament de Vilablareix i 
la creació d’una borsa de treball.

» L’increment de retribucions del perso-
nal de la corporació, d’acord amb el 
Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de ge-
ner de 2020, pel que s’aproven mesures 
urgents en matèria de retribucions en 
l’àmbit del sector públic.

- Aprovar el conveni de la 6ª edició del Li-
ceu a la Fresca 2020 pel dia 20 de juny 
de 2020, amb l’esdeveniment de l’òpera 
Carmen de Georges Bizet.

» El conveni Marc de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajun-
tament de Vilablareix per acollir-se al 
projecte professionals de joventut com-
partits, inclòs en el contracte progra-
ma. Tècnic de joventut especialitzat en salut 
(120h): Pla intervenció en salut jove anual. 
Intervenció en institut, espais comunitaris o 
locals de joves: 3.000 euros/anuals.

» Sol·licitar a l’àrea de promoció econò-
mica de la Diputació de Girona la in-
clusió a la convocatòria de subvencions 
per l’organització d’esdeveniments de 
caràcter firal 2020.

» El contracte menor d’obres per la cons-
trucció d’un mur de contenció al camp 
de futbol, amb l’entitat mercantil Àrids 

Vilanna SL, per import de 34.978,77 eu-
ros més 7.345,54 euros en concepte d’iva.

» La concessió d’ajut econòmic de 588,79 
euros al casal de la gent gran destinada 
a l’equipament de petanca.

» El contracte menor pel subministrament 
i col·locació de material esportiu, pel 
pavelló municipal, amb l’entitat mer-
cantil Disseny TEA3SL, per import de 
2.055,84 euros més 431,73 euros en 
concepte d’iva

» El contracte menor pel subministrament 
d’arbrat, amb l’entitat mercantil casa 
Paraire SL, per import de 1.425,00 eu-
ros més 142,50 euros en concepte d’iva.

5 DE MARÇ DE 2020
»  Aprovació de factures i despeses.

 Vista la relació de factures i despeses del 
dia cinc de març 2020 i de conformitat 
amb el Dictamen de Regidor d’hisen-
da, per unanimitat, s’acorda aprovar la 
relació de factures i despeses que cons-
ten a l’esmentada relació que figuren a 
l’expedient i que sumen la quantitat de 
57.113,90 euros i s’acorda el seu paga-
ment a càrrec de les corresponents parti-
des del pressupost de l’exercici corrent.

» Sol·licitar a la Diputació de Girona 
(Àrea de cooperació local) la subven-
ció en concepte de Fons de cooperació 
Econòmica i Cultural, accés a les noves 
tecnologies i actuacions en camins mu-
nicipals, anualitat 2020.

 Cooperació municipal: 64.405,35 euros
 Cooperació cultural: 11.365,65 euros
 Camins municipals:800,00 euros
 Noves tecnologies: 1.677,43 euros

» Sol·licitar al Consell Comarcal del Gi-
ronès la inclusió a la convocatòria de 
subvencions adreçades als ajuntaments 
de la comarca del Gironès per al fo-
ment de projectes i activitats culturals i 
de promoció econòmica dels municipis 
del Gironès, anualitat 2020.

» Sol·licitar al Dipsalut la inclusió en la 
convocatòria de subvencions en ma-
tèria de condicions i estils de vida per 
ajuntaments per a l’any 2020.

» La convocatòria per a l’elecció del Jutge 
de Pau Titular i Substitut del municipi.

» Acceptar la proposta provisional de 
concessió de la subvenció del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per a obres de construcció 
i/o adequació de biblioteques de Cata-
lunya per al període 2020-2023 (Reso-
lució CLT/3627/2019) amb el projecte 
“Equipaments culturals del sector El 
Perelló i Can Pere màrtir – biblioteca” 

distribuït en les anualitats següents:
 2020: 20.000,00 euros
 2021: 100.000,00 euros
 2023: 80.000,00 euros

» El contracte menor pel servei de mante-
niment preventiu amb descompactació 
de la gespa del camp de futbol, amb 
l’entitat mercantil Fieldturf poligras 
SA, per import de 1.650,00 euros més 
346,50 euros en concepte d’iva.

» El contracte menor pel manteniment i 
reparació amb pintura de l’estructura 
de la pèrgola sobre les grades del camp 
de futbol i portal d’accés, amb Joel Mo-
rales Perez, per import de 3.000,00 eu-
ros més 630,00 euros en concepte d’iva.

» El contracte menor per la reparació i 
substitució de focus exteriors i interi-
ors al centre cultural Can Gruart, amb 
l’entitat mercantil Rovicma lampistes 
Sl, per import de 3.907,00 euros més 
820,47 euros en concepte d’iva.

» El contracte menor per fer i col·locar 
armari per la llar d’infants, amb l’enti-
tat mercantil Fusteria Cubarsí C.B, per 
import de 1.492,60 euros més 313,45 
euros en concepte d’iva.

» El contracte menor de serveis per la mi-
gració del correu a Exchange online i 
office 365 i l’adquisició de llicències, 
amb l’entitat mercantil Apeiron softwa-
re, per import de 5.647,40 euros més 
1.185,95 euros en concepte d’iva.

19 DE MARÇ DE 2020
»  Aprovació de factures i despeses.

 Vista la relació de factures i despeses del 
dia dinou de març de 2020 i de confor-
mitat amb el Dictamen de Regidor d’hi-
senda, per unanimitat, s’acorda aprovar 
la relació de factures i despeses que cons-
ten a l’esmentada relació que figuren a 
l’expedient i que sumen la quantitat de 
67.884,82 euros i s’acorda el seu paga-
ment a càrrec de les corresponents parti-
des del pressupost de l’exercici corrent.

- Aprovació de les bases i la convocatòria 
per a la contractació laboral temporal a 
temps parcial de joves per a la brigada 
jove 2020.

» Sol·licitar a la Diputació de Girona 
(Àrea de cooperació local), la inclusió a 
la convocatòria de subvencions de polí-
tiques de foment de la participació ciu-
tadana, per les actuacions de redefinir i 
consolidar la Comissió d’Anàlisi i Inter-
venció Comunitària (CAIC) i enfortir el 
teixit associatiu de Vilablareix.

» La resolució de l’acord d’adjudicació 
dels contractes aprovat en sessió ple-

nària de data 16 de gener de 2020 de 
venda de les parcel·les municipals 
26.21b.2, 26.21b.3 i 26.21b.4 del sector 
PP El perelló i Can Pere Màrtir a l’en-
titat mercantil Peixos Puignau SA per 
desestiment de l’interessat.

» El contracte menor per la redacció del 
projecte executiu per la construcció 
d’un camp de futbol 7 al camp d’esports 
municipal amb l’arquitecte Christian Ba-
lló Caroën, per import de 5.851,00 euros 
més 1.228,71 euros en concepte d’iva.

» El contracte menor pel control de la cli-
matització, renovació d’aire i il·lumina-
ció dels equipaments de la ludoteca i el 
casal de la gent gran, amb l’entitat mer-
cantil VMC integra tecnologia i control 
sl, per import de 4.500,00 euros més 
945,00 euros en concepte d’iva.

» El contracte menor per la redacció de me-
sures d’enfortiment del comerç urbà de 
Vilablareix amb l’entitat mercantil Foca-
lizza, assistència comercial i màrqueting 
SL, per import de 4.950,00 euros més 
1.039,50 euros en concepte d’iva.

» El contracte menor de serveis per a les 
tasques de socorrisme a la piscina muni-
cipal a l’entitat mencantil Catalonia Wa-
ter Safety SL (866 hores de servei) per 
import de 14.115,80 euros més 2.964,32 
euros en concepte d’iva. 

PLENS
PLE ORDINARI DE  
21 DE MAIG DE 2020
La presidència dóna compte al ple:

» De les resolucions de Presidència en ma-
tèria de personal:

 - De l’augment de la jornada d’una mo-
nitora de la ludoteca dels dies 4 de març 
a 30 d’abril de 2020.

 - Permisos de compactació de lactància 
de personal municipal.

» De l’informe en relació al període mig 
de pagament a proveïdors del sector 
d’administracions públiques de l’ajun-
tament de Vilablareix referit al primer 
trimestre de 2020. El període mig de 
pagament a proveïdors de l’Ajunta-
ment de Vilablareix el primer trimestre 
de 2020 es situa a 3,53 dies i no supera 
el termini màxim de pagament previst 
en la normativa de morositat.

» Del resum anual sobre el control intern 
de la gestió econòmica, en la seva triple 
accepció de funció interventora, control 
financer i controls d’eficàcia i eficència.

S’aprova per unanimitat:

» Proposta d’acord d’aprovació de la modi-
ficació del conveni d’encàrrec de mitjà 
propi de l’Ajuntament de Vilablareix a 
SUMAR Serveis Públics d’acció social de 
Catalunya SL per la gestió de l’oficina 
d’atenció a les persones de Vilablareix.

» Aprovació inicial expedient de modifica-
ció de crèdit número 03/2020.

S’aprova per majoria absoluta: 

» Amb els vots favorables del grup mu-
nicipal d’ERC i el vot en contra dels 
grups municipals d’UxVi, JxCAT i PSC 
la proposta d’acord d’aprovació defi-
nitiva del projecte bàsic i executiu dels 
equipaments culturals del sector El 
perelló i Can Pere Màrtir tercera fase: 
“biblioteca-sala polivalent” per import 
de 3.050.355,95 euros.

PLE ORDINARI DE 
9 DE JULIOL DE 2020
La presidència dóna compte al ple:

» De les resolucions de Presidència en ma-
tèria de personal:

 - De la modificació de la jornada laboral 
de les monitores del menjador escolar 
en motiu del casal d’estiu 2020.

 - De la contractació de dos monitors per 
tasques de prevenció del Covid-19 a la 
piscina municipal a jornada parcial, del 
15 de juny al 13 de setembre de 2020.

 - De la contractació del director dels 
matins actius 2020 a temps complet, del 
15 de juny al 31 de juliol de 2020.

 S’aprova per unanimitat:

» Ratificar l’acord de la Junta de Govern 
Local de data 19 de març de 2020 de re-
solució de l’acord d’ajudicació dels con-
tractes aprovat en sessió plenària de data 
16 de gener de 2020 de venda de les par-
cel·les municipals 26.21b.2, 26.21b.3 i 
26.21b.4 del sector El perelló i Can Pere 
màrtir a l’entitat mercantil Peixos Puig-
nau SA, per desistiment de l’interessat.

» Aprovar com a festes locals per al proper 
l’any 2021:

 - dilluns 26 de juliol. Sant Joaquím i 
Santa Anna 

 - divendres 29 d’octubre. Sant Narcís

» Proposta d’acord d’aprovació del con-
veni de col·laboració entre l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Educació 
i l’Ajuntament de Vilablareix, per a 
l’execució de les obres de substitució i 
ampliació de l’escola Madrenc d’aquest 
municipi.

» Proposta d’acord de resolució de les al-
legacions i aprovació definitiva del pro-
jecte de prolongació del carrer Marroc 
des del carrer Regal fins a la carretera 
GI-533 i vial secundari de la carretera 
GI-533 a Vilablareix. 

» Proposta d’acord d’aprovació de l’expe-
dient de contractació i el Plec de clàu-
sules administratives particulars regula-
dores del contracte d’obra “Prolongació 
del carrer Marroc des del carrer Regal 
fins a la carretera GI-533 i vial secundari 
de la carretera GI-533 a Vilablareix” mit-
jançant procediment obert simplificat.

» Proposta d’acord d’aprovació de l’expe-
dient de contractació i el Plec de clàu-
sules administratives particulars per a la 
concessió de l’ús privatiu de part de la 
parcel.la municipal amb referència ca-
dastral 3746501DG8434N0001XB per a 
l’explotació d’una construcció destina-
da a seu social d’una entitat o associació 
legalment constituïda amb domicili so-
cial al municipi de Vilablareix.

» Proposta d’aprovació inicial del Pla de Mi-
llora Urbana del polígon d’actuació nú-
mero 2 del sector Mas Aliu de Vilablareix.

» S’accepta la proposta que presenta el 
grup municipal de Junts per Catalunya 
Vilablareix de construcció de pipican 
pel benestar animal.

» S’accepta la proposta que presenta el 
grup municipal de Junts per Catalunya 
Vilablareix de celebració dels Dia inter-
nacional de l’orgull LGTBI.

» Proposta d’aprovació inicial de la mo-
dificació puntual de normes del Pla 
Parcial “El perelló – Can Pere Màrtir”, 
relativa a les alineacions obligatòries en 
les pacel·les d’ús industrial.

S’aprova per majoria absoluta:

» Amb el vot favorable dels grups muni-
cipals d’ERC, JxCAT i PSC i el vot en 
contra de UxVi l’aprovació inicial expe-
dient de modificació de crèdit número 
04/2020:

» Amb el vot favorable dels grups muni-
cipals d’ERC i PSC, el vot en contra de 
UxVi i l’abstenció de JxCAT s’aprova 
escollir el Sr. Josep Poch Vidal, Jutge de 
Pau Titular i el Sr. Josep Manel Pallàs 
Julià, Jutge de Pau Substitut, proposant 
el seu nomenament a la Sala de Govern 
del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya, per conducte del Deganat dels 
Jutjats de Girona.
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La nova normalitat
Vilablareix s’ha tornat a activar mica en mica després del 

confinament, però cal ser prudents i aprendre a conviure amb la 
pandèmia de la Covid-19. 

Casals d’estiu
Els casals d’estiu van arrencar a finals de juny amb 
totes les mesures de seguretat possibles per a evitar 
els possibles contagis. Els nens i nenes, així com els 

monitors i monitores dels 
casals, es desinfecten les 
mans i peus abans d’en-
trar a les aules i també els 
hi prenen la temperatura. 
És un control que s’ha fet 
cada dia per seguretat. 

Activa’t solidari 
Com s’ha fet cada estiu, l’Ajuntament ha reprès les 
activitats físiques solidàries a la fresca al llarg del 
mes de juliol. Cada dia a l’exterior de Can Gruart, 
els veïns i veïnes han pogut gaudir d’activitats com 
yoga, txi-kung, pilates i zumba. 

Els participants han pogut fer el seu donatiu 
en una caixa solidària que, enguany, es destinarà a 
l’Hospital Santa Caterina de Salt per a fer front a la 
Covid-19.

Dijous a la fresca, cultura i solidaritat
La caixa solidària també ha estat present als dijous 
a la fresca on al llarg del mes de juliol els veïns i ve-
ïnes han pogut gaudir de la màgia de Fèlix Brunet, 
d’espectacles plens d’humor i de circ. 

L’estrena dels Dijous a la fresca va ser amb el Fes-
tival Emergent que va portar la música de Sanjosex i 
d’Enric Montefusco, un espectale de circ i un altre de 
teatre. El Festival, que s’havia de celebrar a la plaça 
Perelló, es va fer finalment al pavelló degut a la pluja.

Les caminades que substitueixen 
els Parcs Urbans de Salut
Per tal de prevenir contagis, les sessions d’exercici 
físic dirigides per tècnics del Dipsalut (Organisme 
de Salut Pública de la Diputació de Girona) que es 
feien al Parc Urbà de la Salut, s’han convertit aquest 
mes de juliol en caminades saludables per tal que 
la gent gran del poble segueixi actiu amb segure-
tat. La intenció és seguir actiu i no aturar-se tot i la 
pandèmia. 

Es tanca l’edició del Mulla’t 2020 
amb 33.700m nedats

 El Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple va finalitzar el 
diumenge 12 de juliol amb un total de 33.700m ne-
dats. El que significa que el Consistori destina 337 € a 
la Fundació Esclerosi Múltiple ja que, com cada any, 
l’Ajuntament hi aporta 1 € per cada 100m nedats.

En total van haver-hi 51 
participants que van passar 
per la piscina municipal de 
Vilablareix i van nedar pel 
Mulla’t, tot i que al llarg del 
dia els veïns i veïnes s’hi van 
apropar i van remullar-se. 
També van poder gaudir de 
les sessions d’aquagym i el 
salt a la piscina per la causa.

Una altra manera de col·laborar-hi va ser com-
prant material amb la marca del Mulla’t i fer dona-
cions en línia. 

Un any més, des de l’ajuntament, agraïm a tots i 
a totes la vostra col·laboració
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En marxa la campanya de 
promoció del comerç local

L’Ajuntament de Vilablareix ha engegat la campanya  
‘Fem poble! Comerç local de Vilablareix’ per tal de dinamitzar  

i promocionar el comerç de la vila.

 Aquesta campanya es va comen-
çar a gestar a principis d’any, però 
la situació d’emergència causada 
per la Covid-19 la va frenar. “Des 
d’El Rusc, l’oficina tècnica de l’àrea 
de promoció econòmica de Vilablareix, 
vam continuar treballant-hi, i més ve-
ient que l’impacte de la pandèmia al 
teixit econòmic local ha estat impor-
tant. Per tot això des de l’Ajuntament 
creiem encara més necessari que mai 
impulsar iniciatives de reactivació eco-
nòmica local com aquesta. De forma 
paral·lela, gràcies al suport econòmic 
d’una subvenció de la Diputació de 
Girona, estem elaborant un pla de di-

namització comercial amb mesures per 
a l’enfortiment del comerç de Vilabla-
reix” explica la regidora de Promo-
ció Econòmica, Imma Vilà.

La campanya ha estat molt 
ben acollida pels establiments lo-
cals, 35 dels quals s’hi ha adherit. 
La iniciativa consisteix en fer sis 
compres a diferents establiments 
del poble que hi participen, amb 
un import mínim de 5 euros. Els 
comerços segellen cada compra 
en una butlleta que, prèviament, 
s’ha enviat a tots els domicilis de 
la vila. Tots els comerços disposen 
de butlletes i es podran omplir les 

que es vulgui. Una vegada 
omplertes, s’hauran de dipo-
sitar a les urnes que hi haurà 
a l’Ajuntament de Vilabla-
reix, al Viver d’Empreses 
El Rusc i al Centre Cultural 
Can Gruart. Els participants 
entraran al sorteig d’una 
experiència a escollir valo-
rada en 180 euros, com ara 
una sortida en globus, una 

ruta en kayak, sortides guiades, 
esports de natura, etc.

Caldrà que els participants 
conservin els tiquets de les 6 com-
pres, atès la persona guanyadora 
del premi haurà de mostrar-los. 
El primer sorteig es farà a finals 
de setembre i se n’aniran realit-
zant cada trimestre.

Els comerços que s’han ad-
herit a la campanya pertanyen als 
sectors de l’alimentació, comerç, 
bar i restauració, serveis i salut 
del municipi. 

La Diputació de Girona ens ha atorgat una subvenció 
per a l’elaboració d’un pla estratègic pel comerç local
L’Ajuntament de Vilablareix va encarregar a una empresa la redacció d’un pla estratègic de dinamitza-
ció del comerç local amb el suport econòmic de la Diputació de Girona. Actualment, s’estan realitzant 
diferents entrevistes a comerços, gent del poble i als tècnics pertinents per poder extreure les necessi-
tats del municipi.

Vilablareix està creixent, i això implica que s’instal·laran, progressivament, nous comerços per co-
brir les diferents necessitats de la població.

Aquest pla estratègic ens servirà per marcar diferents actuacions per tal de millorar i enfortir el co-
merç local. La redacció del pla es basa en 3 línies estratègiques: les polítiques de governança, l’impuls 
de l’activitat econòmica i l’ordenació de l’espai.

Campanya per a reduir l’excés 
de velocitat dels vehicles en el 

seu pas per la vila
 L’Ajuntament de Vilablareix ha 

iniciat una campanya aquest mes de 
juliol amb l’objectiu de fer reduir la 
velocitat als vehicles que travessen el 
municipi de punta a punta per la car-
retera Santa Coloma. La campanya 
arranca després d’un seguiment que 
s’ha fet en aquesta carretera on s’ha 
detectat que els vehicles que hi circu-
len superen la velocitat permesa. “Tot 
i les mesures implantades al llarg dels 
anys com són rotondes, semàfors o passos 
de vianants, encara hi circulen vehicles amb un excés de 
velocitat” explica el regidor de serveis, espais públics, 
entorn natural i comunicació, Jordi Frigola. 

L’objectiu de la campanya no 
és multar als vehicles que van mas-
sa de pressa, sinó conscienciar als 
conductors perquè redueixin la ve-
locitat en el seu pas per la vila. “Hem 
optat per enviar missatges en positiu que 
recalquen la necessitat de circular a la 
velocitat adequada de màxim 50km/h” 
assegura Frigola. 

En els cartell que s’han penjat al 
llarg de la carretera Santa Coloma 
s’hi llegeix: A poc a poc, amb calma, 

redueix, sense pressa, vigila i Vilablareix t’ho agraeix.

Vilablareix t’ho agraeix
Amb aquesta campanya es vol transmetre una imat-
ge de compromís amb el poble, d’agraïment i im-
plicació amb aquest. Vilablareix és un petit gran 
poble, on tots som necessaris per tirar endavant un 
bon projecte de futur. Utilitzant Vilablareix t’ho 
agraeix, es pretén implicar a tota la vila i així fer 
veure que, entre tots i totes, s’aconsegueix un poble 
millor gràcies a l’esforç i les bones praxis.

Joc interactiu per a la 
mainada a Can Gruart

 A l’estiu la mainada està més estona a l’aire lliure i 
l’Ajuntament de Vilablareix ha aprofitat per a instal-
lar uns joc interactiu a l’exterior de Can Gruart per-
què s’hi diverteixin!

Estan operatius de 9 del matí a les 9 del vespre i 
tenen per escollir diferents jocs, com el memory, 
l’squash, el reaction i el team, tots ells venen descrits 
en un cartell explicatiu. 
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El ple ordinari de Vilablareix 
aprova el conveni amb el Govern 
de la Generalitat per a construir 

el nou edifici de l’Escola Madrenc
 Després que el Govern de la Generalitat aprovés 

el 7 de juliol una inversió de 3.250.000 euros per a 
la construcció i ampliació de l’Escola Madrenc, el 
ple ordinari del mes de juliol de Vilablareix va apro-
var el conveni de col·laboració amb el Departament 
d’Educació per a l’execució d’aquestes obres que 
tenen un cost de 6,5 milions d’euros.

“Aquest conveni arriba després de molts anys de treba-
llar-ho i era un compromís que teníem amb el Govern de la 
Generalitat. Des de l’Ajuntament fem un esforç econòmic 
pagant la meitat de l’obra” assegura l’alcalde, David 
Mascort. I afegeix: “Estem molt contents que finalment 
sigui una realitat, la nostra escola tindrà nou edifici!”.

I és que l’escola ha crescut molt als darrers anys. 
Fins al curs 2013-2014 l’Escola Madrenc era d’una 
línia, però la proximitat de Vilablareix amb la ciu-
tat de Girona ha provocat que molta gent jove es 
traslladi a viure al municipi i, per tant, actualment 
l’escola és de dues línies. 

Després de l’aprovació del conveni, el següent 
pas serà la licitació del conveni. 

Per una altra banda, en el mateix ple es va apro-
var la licitació de la prolongació del carrer Marroc des 

del carrer Regal fins a la carretera GI-533 i 
el vial secundari de la carretera GI-533 a 
Vilablareix. 

La finalitat de la intervenció en aquest 
carrer és donar continuació al carrer Mar-
roc i tancar l'anella viaria amb la carretera 
Santa Coloma, amb un disseny que priorit-
za el vianant i la mobilitat sostenible. 

“Aquestes obres modifiquen el disseny de les 
calçades laterals en el tram sud de la carretera 
Santa Coloma i que s'allargarà en posteriors 
fases fins a la connexió amb Girona” explica 
Pau Rovira, regidor d’Urbanisme, Mobi-
litat i Infraestructures a l’Ajuntament de 
Vilablareix.

Canvi de lluminàries de tot 
el municipi per equips de 

tecnologia LED
 El passat mes de juny es van ini-

ciar les obres de canvi de llumi-
nàries de tot el municipi de Vila-
blareix per equips de tecnologia 
LED, en el marc del ‘contracte 
de gestió energètica i manteni-
ment amb garantia total, inclosa 
l’eficiència energètica de l’enllu-
menat exterior’ cofinançat amb 
el fons FEDER.

Segons el regidor d’Urbanis-
me, Pau Rovira, aquest contrac-
te té una durada de 5 anys i ha 
de permetre un estalvi del con-
sum energètic del 69%, passant 
de 796.869 kWh a 250.483 kWh. 
Això suposa un estalvi econòmic 
a l’Ajuntament de més de 70.000 
euros l’any.

A banda del canvi de llumi-
nàries, aquest contracte obliga a 
l’empresa instal·ladora a realitzar 
el manteniment de l’enllumenat, 
la gestió de les instal·lacions i ser-

veis energètics, a més de la garan-
tia total de la nova instal·lació.

Actualment el municipi dis-
posa de 21 quadres d’enllumenat 
i 1429 punts de llum que seran 
totalment substituïts per noves 
lluminàries LED. Aquest projecte 
també servirà per regular els nous 
equips de manera que s’adaptarà 
la intensitat lumínica a cadascun 
dels carrers d’acord amb la nor-
mativa d’eficiència energètica. 

Aquestes obres s’allargaran 
fins a l’octubre degut als proble-
mes de subministrament per les 
aturades de producció provoca-
des per la Covid-19. 

El cost total de la inversió puja 
a 496.459,10 € + IVA dels quals 
l’Ajuntament de Vilablareix assu-
meix el 25% del cost i la totalitat 
de l’IVA. La resta de finançament 
prové dels fons FEDER i de la Di-
putació de Girona.

Alta participació en la recollida 
d’aliments a Vilablareix

 Des de l’Ajuntament de Vilablareix volem agraïm 
la solidaritat de tots els veïns i veïnes per col·laborar 
activament al recapte d’aliments que hem fet durant 
el mes de juliol. Una mostra més de compromís i par-
ticipació per afavorir a les persones més vulnerables.

En total s’han recollit 29kg d’arròs, 29kg de lle-
gums cuites, 26kg de pasta, 34 litres de llet, 14 litres 
d’oli, 85 llaunes de tonyina i d’altres aliments com 
són caldos, farina, sucre, galetes i cereals. 

Tots aquests aliments es destinaran al Banc d’Ali-
ments i a les famílies més vulnerables del poble que 
així ho van sol·licitar. 

“ Aquest conveni arriba després  
de molts anys de treballar-ho i 
era un compromís que teníem 
amb el Govern de la Generalitat.  
Des de l’Ajuntament fem un 
esforç econòmic pagant la 
meitat de l’obra.” (David Mascort)



13
RECORDS DE VILABLAREIX

Josep Marsal 
i Rosa Català

Les seves infàncies
En Josep Marsal va néixer a Sant Pere de To-
relló el 10 de setembre de l’any 1940, va arri-
bar al món just quan es va acabar la guerra i 
hi havia molts problemes econòmics ‘a casa 
vam tenir sort de l’hort perquè no hi havia 
res més’ explica en Josep. ‘Només coneixia 
el pa negre de blat de moro, en aquell temps 
el govern feia uns cupons perquè poguessis 
anar a buscar el pa’ afegeix. 

Amb els anys la situació va canviar a la 
vida d’en Josep i va poder anar a escola, tot 
i que fins als 12 anys. ‘Sortíem del col·legi 
i no sabíem ni sumar, ni restar, ni dividir. 
Tot el que vaig aprendre va ser ja de gran’. 
I és que en Josep va deixar d’anar a escola 
als 12 anys i va anar a ajudar al seu pare a treba-
llar la terra. Va ser uns anys més tard, que va anar 
a treballar a l’empresa de Manlleu Conductors 
Elèctrics Roqué. ‘Vaig tenir la sort que quan tre-
ballava en aquesta empresa vaig tenir l’oportunitat 
d’anar a escola de nit, a la Salle’ explica. Tots els 

empleats i tècnics 
de l’empresa que 
ho volien anaven 
a classe a La Salle 
‘Allà vaig aprendre 
moltíssim’. 

Per la seva ban-
da, la Rosa va néi-
xer el 21 de gener 
de l’any 1972 a To-
relló. Explica que 
va ser una nena 
molt maca que no-
més tenia gana. Com va fer en Josep, ella també va 
anar a escola fins als 12 anys, després va estar tre-
ballant a casa on tenien una botiga. Més tard va co-
mençar a treballar en un taller on feien els casquets 
de les bombetes i els taps de les colònies ‘allà hi 
vaig treballar durant 10 anys, fins que em vaig casar’ 
explica la Rosa. 

En Josep i la Rosa van néixer a Torelló, d’allà van anar a viure a Manlleu  
i ara fa 42 anys que viuen a Vilablareix. Són amants del ball de saló  

i no es perden els balls del poble, tot i que ara amb la pandèmia de la Covid-19  
ja no poden anar a ballar. Esperen que s’acabi aviat per tornar-hi.
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En Josep i la Rosa
En aquell temps, quan tenien entre 18 i 20 
anys, només els deixaven sortir un cop a la 
setmana, el diumenge, i anaven al cine o a 
ballar ‘anàvem a ballar o al cinema, a llavors 
no podies fer masses coses, no era com ara’ 
expliquen. Ballant a les festes de Torelló va 
ser com es van conèixer ‘anàvem als enve-
lats a ballar i la mare de la Rosa ens vigilava, 
si ella venia cap aquí, nosaltres anàvem cap 
allà! No volíem que ens vigilessin’ recorda 
en Josep. La Rosa afegeix que sempre se’l 
trobava arreu on anava, fins i tot un dia es 
va presentar a la botiga ‘era un atrevit’ diu 
la Rosa.

L’exèrcit
En Josep va haver d’anar a fer la mili als 20 anys. ‘Vaig 
anar a Villa Carlos, Menorca. Allà vaig tenir sort per-
què a Villa Carlos hi havia artilleria, infanteria i en-
ginyers i a mi em va tocar enginyer de transmissions. 
Tot i estar a dins l’exèrcit i haver de creure, als engi-
nyers ens tractaven com a reis!’ explica en Josep. Allà 
hi va estar 15 mesos i 14 dies, un temps perdut segons 
en Josep, però també un temps on va aprendre molt, 
afegeix. 

El casament i els fills
La Rosa i en Josep es van casar el 12 setembre del 

1966 al Santuari de Rocaprevera de 
Torelló. ‘Ens vam casar allà i vam fer 
el que llavors se’n deia la passejada a 
Mallorca, i no com ara que el món 
ha canviat’ diu en Josep. També van 
anar a la Vall d’Aran on hi tenien 
parents.

En aquells moments vivien a 
Manlleu i varen tenir mainada, en 
Josep Maria que actualment té 52 
anys i en Jordi que en té 48. 

Marsal el rei de la Sal
En Josep quan va tornar de la mili 
va treballar a diferents empreses. 
Després d’haver treballat uns anys 
a Conductors Elèctrics Roqué, va 
marxar a treballar a una empresa 
de filatura de Manlleu, més tard va 
entrar a treballar a Tallers Pons que 

feien articles de mecànica, i després a una empresa 
que diu: ‘se’n deia Cordó i feien cables de la llum i fins i 
tot per la Nasa’. 

Recorda també que durant un temps va estar tre-
ballant en una empres de 5 del matí a dos quarts de 
dues del migdia i, com que tenia la tarda lliure, va 
decidir anar a treballar a altres llocs. ‘En aquell moment 
vaig conèixer el món d’un magatzemista de vi. Allà hi feia 
hores fins que un dia em van dir si els ajudaria a anar a 
vendre. Va ser a partir d’aquell moment que vaig començar 

a aprendre a vendre’. Explica que li va anar bé perquè 
no tenia manies en cobrar la feina ‘per anar a cobrar 
no tenia problemes, li fotia de barra, era emprenyador, si 
s’havia de fer es feia’.

Quan ja va aprendre l’ofici de venedor va anar a 
treballar a Xocolates Vallirana ‘vaig estar dos anys ve-
nent xocolata Vallirana, la xocolata que menjava la maina-
da en aquell temps’.

I del dolç va passar al salat, ja que va fer un tracte 
amb la Unión Salinas de España i va ser el represen-
tant durant 50 anys ‘Era una empresa de Torrevieja, Ala-
cant però tenia seu a Barcelona i feien una sal molt bona’. 
El món de la sal li va anar bé, va estar voltant per tota 
la demarcació de Girona venent sal, sobretot a la Gar-
rotxa perquè hi havia molta fàbrica d’embotits que 
utilitzen molt la sal. ‘Havia arribat a vendre cada mes 11 
milions de sal. Fins i tot vaig quedar batejat com a Marsal el 
rei de la Sal, que m’ho va posar un client de Metalquímia’. 
Sempre més va ser conegut per Marsal el rei de la Sal.

De Manlleu a Vilablareix
Al vendre a fora va anar coneixent la Garrotxa, que li 
agradava molt, però també va conèixer Girona, Cas-
sà, Vidreres, etc. Fins que un dia li van parlar d’unes 
cases que estaven fent a Vilablareix. ‘Vaig venir a veure 
el que hi estaven fent, i en aquell moment tot eren camps’. La 
seva dona, la Rosa, explica: ‘aquell dia quan va tornar a 
casa em va dir que havia vist unes cases tan maques aquí. 
Quan vam venir a veure-ho jo i vaig dir però això és un 
poble? No ho semblava! Tot eren camps!’.

D’aquest amanera, el 23 de juny del 1978 van ar-
ribar a Vilablareix, ara fa 42 anys. ‘El poble ha canviat 
molt’ asseguren, ‘coneixem a molt poca gent, només els que 
ja ens coneixem de fa molts anys i que viuen al casc antic’. 

En Josep i la Rosa van al Casal de Vilablareix, a les 
excursions i a les festes. Els hi agrada molt la música 
i ballar ‘però ens agrada el ball dels nostres temps, el 
ball de saló, el tango, el pas doble, etc. 

Confinament per la pandèmia de la 
Covid-19
‘Amb tot això del confinament no podem anar a ba-
llar i em fan mal les cames’ diu en Josep. I és que 
abans de la pandèmia, en Josep i la Rosa anaven a 
ballar tres dies a la setmana i també feina la seva ca-
minada diària. 

‘El confinament ha sigut una mica cru i molt avor-
rit. Hem estat tancats a casa 
però podíem sortir a la terras-
sa i al jardí. També ens podí-
em moure per anar a buscar 
el pa i el diari’ asseguren. 

Ara ja poden anar a ca-
minar però encara no han 
pogut reprendre el ball. De 
moment, aquest estiu podran 
estar amb els seus néts, l’Em-
ma (12 anys) i l’Oriol (9 anys) 
fills del fill petit, en Jordi. 
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Club Bàsquet Vilablareix
 El Club Bàsquet Vilablareix, donada la situació 

extraordinària que s’està vivint, va finalitzar la seva 
activitat esportiva el passat març de 2020. Tot i això, 
l’entitat no va deixar de treballar per donar forma 
a la Temporada 2020-2021, a la qual el Club retor-
na amb més força que mai, amb una imatge renova-
da i moltes activitats planificades. Per aquest motiu, 
s’ha volgut denominar la pròxima temporada com 
a “Vilablareix Bàsquet il·lusió 2020-2021”.

La nova junta directiva i l’equip tècnic que 
l’acompanya vol donar un gir esportiu i humà al 
Club, amb l’objectiu de fer-lo créixer juntament 
amb el creixement que el poble està vivint els úl-

tims anys, assumint nous reptes amb ambició i 
perspectiva de futur. 

Per aconseguir-ho, s’ha treballat en una nova 
filosofia de formació als equips de la base, els 
quals donaran continuïtat al projecte, aconseguint 
d’aquesta manera potenciar el rendiment esportiu 
en categories superiors. Tot això, sempre acom-
panyat amb el foment del creixement personal, 
donant especial èmfasi al respecte i als valors que 
acompanyen aquest esport.

En definitiva, des del Club Bàsquet Vilablareix 
s’està treballant intensament per aportar al poble 
un espai familiar, lúdic, esportiu i social, al voltant 

del món del bàsquet. 
Les portes del Club sempre 

estan obertes a totes aquelles per-
sones que vulguin compartir amb 
nosaltres aquesta aventura! Per 
això, durant la setmana del 14 al 
18 de setembre es realitzarà una 
jornada de portes obertes per a 
tots aquells nens i nenes que ho 
vulguin provar.

Per tal de donar visibilitat al 
projecte, estem treballant forta-
ment amb les nostres xarxes so-
cials, de manera que per a més 
informació consulteu el nostre 
Instagram, Twitter o la nova pà-
gina web www.cbvilablareix.com.

Coronavirus, nova normalitat, mascaretes, guants, gel desinfectant, 
distància de seguretat, covid-19, ERTO, estat d'emergència, aïllament, 
confinament i inclòs paper de vàter s'han convertit en les paraules més 
usades els darrers mesos i segurament en els propers, si no hi posem 
d'altres com: responsabilitat, respecte, vigilància i obediència.

 Els entesos parlen de rebrots, 
mutacions, vacunes i no paren 
d'advertir-nos que el futur imme-
diat dependrà del comportament 
humà i de la nostra societat en 
conjunt.

Diuen alguns que tot plegat ha 
estat una operació econòmica per 
part del totpoderós país de la Xina 
per desbancar la tota poderosa 
USA. D'altres que una mala ges-
tió o irresponsabilitat, ha obert la 
porta a la Covid-19 des d'un labo-
ratori, d'altres que tot plegat s'ha 
projectat des d'un mercat d'ani-
mals vius a la regió de Wuhan i els 
més enrevessats, que els senyors 

americans ho van deixar corre en 
uns jocs olímpics de soldats, que es 
va celebrar a la Xina. Ningú sap de 
ciència certa que ha passat.

Comencen obrir les platges, 
els bars i restaurants, els petits i 
grans comerços, els centres co-
mercials, els cinemes, els teatres, 
els campus d'estiu, etc. Deixem 
d'aplaudir als sanitaris, deixem de 
cantar i/o cantussejar als balcons, 
deixem de fer vídeo-conferències, 
deixem de fer pastissos i magdale-
nes, deixem de fer "challenges". 
Tot amb una rapidesa moderada 
i a la recerca d'una normalitat 
passada que trobem a faltar, però 
alhora amb neguit, el virus és pre-
sent i fa estralls per on passa.

Al F.C. Vilablareix ja hem aca-
bat el campus d'estiu, tot ha sor-
tit genial, inclòs millor del que 
esperàvem, hem rebut la visita de 
60 a 75 nois i noies per setmana 
que s'ho han passat d'allò més 
bé, jocs de pilota, partits, tecnifi-
cació i piscina, molta piscina. Els 
calendaris de començament de 

la pròxima temporada ja són una 
realitat, la pilota començarà a ro-
dar a mitjans d'octubre de forma 
oficial, però... el virus és present i 
no podem abaixar la guàrdia.

Des del F.C. Vilablareix estem 
preparats, portem treballant tot 
l'estiu per possibles canvis d'últi-
ma hora, noves normatives, noves 
mesures de seguretat i fins i tot 
l'ajornament dels diferents cam-
pionats segons marquí la F.C.F. És 
per aquest motiu que la informa-
ció que podem transmetre va molt 
lligada a les notícies que van apa-
reixent dia rere dia als mitjans de 
comunicació i a les fonts oficials.

Esperem d'una vegada per to-
tes que aquest malson deixi de 
turmentar-nos i que tot comenci 
amb una normalitat tan espera-
da, corrent la pilota sobre la cati-
fa verda del nostre municipal. 

I recorda: #NoEtRovellis fes 
esport moderadament, menja sa, 
llegeix algun llibre i deixa’t esti-
mar pels qui t’estimin.

Bon estiu a tothom!!!

http://www.vilablareix.com
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Un final de temporada 
excepcional

 Aquest final de temporada, ha estat el més excep-
cional de tots. Donada la situació que hem viscut 
amb la pandèmia, els entrenaments varen quedar 
aturats a mitjans de març i totes les competicions 
van quedar suspeses.

Aquest, va ser inicialment un daltabaix per a 
gimnastes i equip tècnic ; de cop, tota la feina feta 
va quedar en un no res.

Durant el confinament, les gimnastes van seguir 
entrenant online i fent diferents classes de dansa, 
pilates i salsa per tal de mantenir-se en forma. I a 
principis de juny, vam poder reprendre els entre-
naments al pavelló seguint totes les mesures de pre-
venció i seguretat. 

Des de llavors i fins a finals de juliol totes les 
gimnastes han tingut l’oportunitat d’entrenar: les 
més petites ho han fet dos dies a la setmana i les 
gimnastes d’alt nivell han entrenat quatre dies a la 
setmana. 

A part, el club ha pogut realitzar el campus de 
tecnificació com venia fent els darrers 10 anys i un 
any més, ha estat tot un èxit. 

A principis de setembre, la temporada es repren-
drà amb normalitat sempre i quan la situació ho 
permeti. Les inscripcions per a la propera tempora-
da ja estan obertes i es pot demanar tota la informa-
ció a ritmicavilablareix@gmail.com

Molt bon estiu i fins aviat!

El Casal de Tennis Taula 
per a petits i grans

 
 Després del confinament, des 

del CTT Vilablareix vam tenir 
molt clar que aquest any havíem 
de fer el casal, no només per als 
socis del club, sinó obert a tothom 
i també a tots els nivells i edats. 
Tot això, lògicament, acompanyat 
de les mesures sanitàries més exi-
gents i complint tots els protocols 
que marcaven tant l’ajuntament 
com la Generalitat de Catalunya.

Així, el casal es divideix en 3 
nivells (infantil, tecnificació i sèni-
or) amb una durada de 5 setma-
nes i qualsevol s’hi pot inscriure 
les setmanes que vol. Els infantils 
i tecnificació fan el casal cada dia 
de dilluns a divendres de 9 a 13 i 
els sèniors de dilluns a dijous de 
19.30 a 21.30h.

Els infantils fan les activitats a la 
pista gran del pavelló i bàsicament 
combinen jocs de coordinació i 
lleure amb iniciació i pràctica del 
tennis taula en diferents taules de 
competició i en mini taules. Tot 
això amb una pausa al mig per 
gaudir de la piscina.

Els de tecnificació es concen-
tren a la sala polivalent i combinen 
exercicis de perfeccionament i 
millora tàctica amb activitat física i 
multiboles. Al final, un cop suada la 
camiseta, acaben el matí a la piscina.

I finalment els sèniors a la tar-
da combinen exercicis de millora 
de cops amb serveis i tàctica ade-
quada a les seves característiques.

Equips consolidats de cares 
a la temporada 2020-21
Finalment la presència del CTT 
Vilablareix a les diferents compe-
ticions i lligues de la temporada 
vinent serà la mateixa que aquesta.

A falta de confirmació del ca-
lendari, ja que en funció del Co-
vid-19 les competicions podrien 

començar a l’octubre o al gener, 
el nostre club disposarà dels se-
güents equips:
• 4 equips a Segona Territorial
• 2 equips a Primera Territorial
• 2 equips a Preferent Territorial
• 1 equip a Tercera divisió 

Estatal masculina
• 1 equip a Segona Divisió 

Estatal masculina
• 1 equip a Primera Nacional 

femenina

I tot això amb equips benjamins, 
alevins, infantils i juvenils a Campio-
nats de Catalunya i Espanya.

Us recomanem que si esteu 
interessats en el CTT Vilablareix 
us poseu en contacte amb nosal-
tres a través del correu electrònic: 
info@cttvilablareix.cat o al mòbil 
650 782 099.

Bones vacances!

mailto:ritmicavilablareix@gmail.com
mailto:info@cttvilablareix.cat
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Reobertura de la llar d'infants
 Passats aquests mesos de confi-

nament a casa, la nova normalitat 
ha arribat amb els més petits. La 
llar d'infants ha obert les seves 
portes amb molta il·lusió i espe-
rança! Els més menuts han tin-
gut una tornada fantàstica, adap-
tant-se tots i totes als canvis i a la 
nova situació.

A tots els infants, encara que 
hagin retornat ara a la llar o no, 
igualment fins a finals de juny, 
se'ls hi ha seguit enviant les càpsu-
les amb propostes educatives per 
treballar des de casa a nivell: psico-
motriu, de comunicació, d'experi-
mentació, d'art, de cuina... I tam-
bé vídeos fets amb molt d'amor 
per part de tot l'equip educatiu.

A més, les educadores de P2 
han pogut acomiadar el curs per 
videoconferència amb els seus 
nens/es i fer una petita trobada 
individual amb cada família per 
donar un detall i un bon record 
de fi de curs. D'aquesta manera 
han pogut tancar una etapa per 
encarar el nou curs que els espe-
ra cap a l'escola dels nens grans!

Des de la llar d'infants 
la Farigola us desitgem 

molt bon estiu!!!

Carta des de l’Institut confinat
Reflexions des de les aules confinades

 Va ser un dijous, un dijous de març, estaven ja a 
finals del segon trimestre...

Aquell dia estàvem asseguts a classe, a una aula 
qualsevol, pensant i dissenyant projectes o discutint 
amb els alumnes com acabarien aquell treball que 
estàvem fent, aquell dia estàvem llegint els nostres 
llibres en rotllanes de conversa i parlant sobre per-
sonatges de novel·les, estàvem jugant nous jocs al 
pati o aprenent a fer servir un nou programa a l’au-
la d’informàtica, estàvem aprenent 
la geometria d’una classe a mates, 
escoltàvem la història dels vitralls 
de la Catedral de Girona, la histò-
ria dels monjos de Ripoll, la mesura 
dels preparats d’alcohols, o estàvem 
veient com funciona el sistema digestiu. Va ser un 
dia normal i corrent que no podrem oblidar. Un dia 
dels tants que tenim, que de sobte es va convertir 
en únic.

Aquell dia vam sortir amb les motxilles carrega-
des de por, alumnes i professors. No sabíem què 
passaria, no teníem ni la més remota idea que el 
confinament ens obligaria a buscar les formes, 
formules que vam temptejar per no perdre el fill 
d’Ariadna que ens mantindria connectats amb els 
nostres alumnes.

Vam buscar moltes formes, vam improvisar fór-
mules virtuals per mantenir viva la màgia. Feines, 
contactes diaris, milers i milers de missatges carre-
gats d’instruccions, però també d’afecte, trobades 
virtuals, riures darrere d’una càmera, però també 
plors d’enyor o de tristesa.

Hem acabat el curs i hem forçat 
la maquinària per fer l’adaptació da-
vant del repte de fer l’escola virtual. 
Hem silenciat les classes presencials 

i hem obert, a la força, finestres virtuals per inten-
tar continuar abraçant als nostres nois i noies. Per 
mantenir-nos presents, per fer-los saber que estem 
a prop, a prop d’ells darrere d’aquelles pantalles.

Veure als teus alumnes al darrere d’una pantalla 
és com mínim dolorós, ho és tant com no escoltar les 
seves rialles al pati, veure les seves alegries quan apro-
ven un examen o quan superen un repte. Hi ha un in-
tangible que la virtualitat ens ha robat però esperem 
que aviat, quan les portes es tornin a obrir, retorni.

Més que mai setembre ens portarà alegries, ens 
portarà també incerteses i també pors, però el repte 
està present i el premi serà gran quan després de 
tan de temps tornem a tenir la màgia encesa. 

Volen tornar a escoltar el cant del futur als passa-
dissos del nostre institut.

Us trobem a faltar. 
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Sortides d’entorn
Durant el curs escolar tots els cursos han fet diverses sortides  

a l’entorn de Vilablareix. 

 Els més petits de l’escola han anat pel poble des-
cobrint figures geomètriques i números. Els alumnes 
de primer i segon van rebre la visita de l’alcalde a 
l’escola i també vam fer una bona caminada fins a 
Sant Mena i la Torratxa.

Els nens i nens de cicle mitjà, gràcies a la col·la-
boració d’una família van conèixer el camí fluvial, 
també treballen l’hort de l’escola amb l’ajuda dels 
nostres avis.

Els més grans de l’escola van anar d’excursió a 
Sant Roc i la bibliotecària del poble els hi va explicar el 
funcionament dels biblionius.

Des de l’escola valorem molt positivament totes 
aquestes sortides i ja estem programant les sortides 
d’entorn pel curs vienent.
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El protagonista del dia
Autovaloració positiva.

Primer hem de parlar-los dels compliments. 
Què són i se’n poden fer de:

1. L’aparença (m’agraden els teus cabells, 
ulleres...)

2. Coses que fan les persones (dibuixes molt 
bé, jugues a... molt bé...)

3.  La manera de ser (ets molt rialler, divertit...)
4. El comportament (ajudes als amics/gues, 

educat/da...)
5.  Coses que es tenen (m’agrada el teu gos...)
En una bossa posem mig foli amb el nom de 

cada infant (un per infant). Ho faran tots/es. De 
la bossa es treu un nom i serà el protagonista del 
dia i tindrà un paper més important dins el grup 
aquell dia. Es posarà davant i rebrà compliments 
dels altres infant (tots/es). Li farà un compliment 
i la persona protagonista anirà donant la paraula 
i les gràcies. 

Mònica Garcia

Un any més s’ha realitzat 
el casal d’estiu a Vilablareix

Enguany una mica diferent que altres anys degut a la situació 
excepcional que estem vivint, tot i això no ha impedit que féssim un 
munt d’activitats amb les mesures de prevenció i higièniques pertinents. 
Algunes d’aquestes estan relacionades amb les emocions que tot 
seguit us explico.

La recepta de la felicitat 
Necessitem una olla amb una etiqueta on posi feli-
citat. Papers i colors.

Sabeu què és una olla? Per què serveix? ...Per 
cuinar. Sabeu què és una recepta?...Elements o in-
gredients que necessitem per fer un menjar...Avui 
farem la Recepta de la felicitat, què hi podem po-
sar a l’olla? Un cor, un petó, abraçades, una ploma 
simbolitzant pessigolles, el que provoca felicitat...i 
ens faltarà un dibuix dels moments feliços que han 
viscut els infants durant el confinament i després!

Quan tinguem tots els dibuixos els posarem dins 
l’olla. I així obtindrem la recepta de la felicitat.

La persona més important del món
Adonar-se que hi ha persones que són molt impor-
tants per a nosaltres però la més important és un 
mateix. Potenciar l’autoestima.

Necessitem una caixa amb tapa i un mirall al fons.
Activitat en rotllana per veure’ns bé. Explicarem 

que a la caixa hi ha la persona més important del 
món i de les seves vides. 

Qui creieu que hi ha dins la caixa? Us ho podeu 
creure? Parlaran i diran la seva, què en pensen, si 
és possible…

D’un en un podran mirar dins la caixa sense dir 
res, després parlarem de qui han vist.
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Bon estiu!
 Durant tot el confinament i les diferents fases de 

desecalada, Ràdio Vilablareix (107.5 FM, a Giro-
na) ha informat de tot el que passava al poble, re-
lacionat amb la pandèmia de la COVID-19, amb el 
programa "Queda't a casa, escolta la ràdio" Hi hem 
pogut escoltar diversos actors i actrius; l'alcalde de 
Vilablareix, el Sr. David Mascort; les cosidores de 
mascaretes; els directors de la Llar d'infants; l'Es-
cola Madrenc o del mateix institut; la responsable 
de la farmàcia; diferents bars del poble; els res-
ponsables dels diferents casals, entre molts d'altres 
protagonistes.

De la mateixa manera, hem donat la paraula a 
professionals sanitaris com el Dr. Miquel Quesada, 
la pediatra Carme Roure, la psicòloga Karina Viñas 
o personal de l'Hospital Josep Trueta de Girona (la 
cap d'urgències Àngels Gispert o la veïna i inferme-
ra de Vilablareix, Neus Vilà).

També, el passat 12 de juliol, va tenir lloc un 
any més, el Mulla’t, esdeveniment dedicat a la ma-
laltia de l'esclerosi múltiple. Prèviament, el dimarts 
7 de juliol, vam organitzar una taula rodona on 
vam comptar amb la presència de la tinent d'alcal-
de Maite Tixis; la Montse Prats de comunicació i 
campanyes de la FEM de Girona i del Doctor Llu-
ís Ramió, cap del servei de Neurologia a l'Hospital 
Trueta.

I com sempre, recordar-vos, si voleu saber més 
de nosaltres:

 Twitter @rvilablareix 
 Facebook /laradiovilablareix
 Instagram @radiovilablareix

Salut i 
molta ràdio!

Matins actius 2020...  
represa a l’activitat social!

 Matins Actius, sempre ha sigut el casal d’estiu 
dels joves d’Educació secundària de Vilablareix, un 
espai de lleure per aprendre jugant i créixer amb 
els companys. Enguany, després de més de dos me-
sos de confinament per Pandèmia de Coronavirus, 
l’equip de monitors crèiem que les noies i nois del 
poble es mereixien més que mai retrobar-se amb els 
amics i gaudir d’un espai d’esbarjo amb activitats i 
dinàmiques que ens apropessin a tots plegats a la 
Represa de l’activitat social.

La planificació i preparació de Matins Actius 
d’aquest any, no ha sigut fàcil. Tanmateix amb tots 
els protocols PROCICAT i tota l’empenta de l`equip 
de Monitors, hem pogut oferir als joves moltes de 
les grans activitats que es duien a terme altres anys 
com, la sortida a WaterWorld, Humor Amarillo, 
Kayak, una setmana completa de Colònies, sortides 
a la Natura... entre d’altres, i, un munt de jocs clàs-
sics i dinàmiques adaptades a la situació que vivim. 

La Mascareta, la higiene de mans i la distància 
de seguretat poden ser una prioritat, però no un 
impediment per a passar-nos-ho d’allò més bé.

Aquest any també hem proposat a cada grup 
de convivència “Un projecte”. Aquest treball es de-
senvoluparà segons interès del grup i amb la inten-
ció de traspassar el propi entorn de Matins Actius. 
L’objectiu és que tots els joves participin d’iniciati-
ves de millora, siguin observadors de la realitat im-
mediata i detectin necessitats on poder aportar el 
seu granet de sorra. La nova normalitat adquirida 
inclou rutines com, la presa de temperatura cada 
dia, mantenir unit el grup de convivència, inter-
rompre converses sense mascareta entre els joves, 

entrades esglaonades a diferents hores, i més nor-
mes de les quals no estem avesats...Però malgrat tots 
els obstacles, seguim confiant que, l’espai educatiu 
és i serà resilient davant els imprevistos i s’enfortirà 
amb l’experiència d’aquest estiu 2020 tan peculiar.

OBJECTIUS PEDAGÒGICS

•  Involucrar els participants en la preparació, rea-
lització i valoració de les activitats segons les seves 
capacitats reals. 

•  Potenciar la creativitat i la innovació per solucio-
nar problemes que ens afectin a tots. 

•  Avançar cap a l’autonomia a partir del creixement 
personal de cada participant dins del grup. 

•  Fomentar la participació social activa per aug-
mentar el treball en equip i millorar les relacions 
socials dels diferents habitants del poble. 

•  Compromís personal envers els projectes triats 
pels companys de l’entitat. 

•  Respectar el torn de paraula i les opinions dels 
companys.

•  Afavorir la sensibilitat i la percepció de desigual-
tats socials per ajudar els que més ho necessiten. 

•  Conèixer l’entorn en el qual vivim.

•  Tenir cura d’allò que ens envolta.
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CLUB DE LECTURA

Mascareta
Si hi ha en aquests dies un article “de vestir” que s’ha posat  

de moda és la mascareta. Bé, no es pot dir que s’ha posat de moda, 
en tot cas seria una moda obligada per protegir-nos de la famosa 

covid19 que ens envolta.

 Fins fa molt poc, al menys en el 
nostre entorn habitual, la mascare-
ta era només utilitzada, per metges 
i professionals sanitaris, durant 
la cirurgia i determinats procedi-
ments assistencials, amb l’objectiu 
de mantindre aïllats les possibles 
gotes que poguessin sortir de la 
boca o en nas del portador. 

La màscara, des d’un punt de 
vista religiós, funerari o teatral 
existeix des de fa milers d’anys. El 
fenicis, els egipcis, els grecs i els ro-
mans les feien servir per diverses 
funcions, però cap -que se sàpiga- 
des del punt de vista sanitari. Va 
ser, durant les epidèmies del segle 
XIV quan alguns metges les varen 
utilitzar per protecció de la pesta 
bubònica. Tenien una forma de 
pic amb uns forats a l’interior on 
s’hi posava encens, l’olor del qual 
es pensava, erròniament, que 
protegia del contagi. Val a dir que 
aquestes mascaretes medievals 
han donat origen a mascaretes 
de teatre i carnestoltes. El primer 
usuari de la mascareta quirúrgica 
moderna va ser el cirurgià francès 
Paul Berger durant una operació 
feta l’any 1897 a París.

La generalització en l’ús de 
les mascaretes va ser durant 
l’epidèmia coneguda com “grip 
espanyola” (1918-1920), on la 
va utilitzar també part de la po-
blació. Lògicament des de la 
primera mascareta del doctor 
Paul Berger va haver-hi una evo-
lució, afegint-hi altres materials 
a mode de filtre. Com que era 
barata i de materials senzills, es 
va disparar la producció i va ser 
utilitzada no només pels metges 
i el personal sanitari, sinó també 

per soldats i persones normals, 
moltes vegades com símbol de 
modernitat i avenç científic. 
Posteriorment, també han sigut 
utilitzades a diversos entorns de 
treball, industrials i professio-
nals, com a mesura de seguretat 
del personal directament impli-
cat. Aquestes mascaretes tenen 
un grau de protecció adequat a 
les partícules i el tipus de tòxic 
que han de resguardar.

Però arriba l’any 2020 i amb 
ell el corona-virus. Aquelles imat-
ges que se’ns feien estranyes al 
Japó i a la Xina, amb persones 
que anaven pel carrer, el metro 

o a les botigues, amb 
unes mascaretes pro-
tectores, s’han con-
vertit en habituals als 
nostres carrers i al 
nostre entorn. És una 

de les mesures recomanades per 
evitar encomanar-se.

Ja es conegut que, amb la ra-
pidesa que es va estendre l’epidè-
mia, va haver-hi escassetat de mas-
caretes, però l’habilitat i l’enginy 
de moltes persones va permetre 
abastir-ne als hospitals, residèn-
cies i als col·lectius que més ho 
necessitaven. Ara ja n’hi ha per a 
tothom.

I està especialment recomanat 
de portar-la sempre i ben posada. 
Val a dir que n’hi ha de molts mo-
dels i qualitats; segur que n’hi ha 
a gust de tothom. 

Utilitzem-la en bé de tots.

El  Club de lectura recomana...

Dues novel·les  
made in Vilablareix!

 Tant en Martí Gironell com la 
Mar Bosch Oliveras enguany han 
publicat o estan a punt d’estre-
nar novel·la. En aquest espai de 
llibres ens fa il·lusió poder com-
partir les noves aventures literàri-
es dels nostres autors.

Pel que fa a la Mar Bosch Olive-
ras, potser ja haureu a sentit a par-
lar de la seva Dona efervescent (Uni-
vers), novel·la que s’hauria hagut 
de publicar just abans del confina-
ment però des que es va poder dis-
tribuir a finals de maig està tenint 
molt bona rebuda. Es tracta de les 
aventures de l’Eva Botet, l’hilarant 
personatge de “Les generacions 
espontànies” la seva anterior no-
vel·la. La dona efervescent se centra 
en la reflexió al voltant de la femi-
nitat i la família. Se n’ha destacat 
el sentit de l’humor i la visió càus-
tica al voltant d’un tema tan perso-
nal i alhora tan socialitzat com és 
la maternitat o la vida en parella. 
Una sogra es mor el dia que l’Eva 
pareix, una nora que té la seva veu 
dins el cap, un marit que desapa-
reix i la deixa sola amb dues criatu-
res recent nascudes i un nou amor 
que sembla (sembla) de pel·lícula. 
Per riure i pensar, un binomi ben 
suggerent, ja val la pena aventu-
rar-se en aquesta nova aposta per 
la llibertat feta lletra!

I què us hem de dir del Martí Gi-
ronell! Al club l’esperàvem amb La 

força d’un destí però el maleït virus 
ens va truncar la trobada. Trobada 
que esperàvem amb ganes, perquè 
si una cosa caracteritza en Martí és 
la seva proximitat i el do de parau-
la. Ja el vam gaudir en anteriors 
edicions del club, quan ens va vi-
sitar per parlar del seu Strappo i 
ara esperem que puguem també 
comptar amb la seva companyia, 
si tot va bé, per fer festa grossa 
amb la seva flamant novel·la. Tan 
flamant que encara no ha sortit, 
però aquest estiu ja la podeu tro-
bar a totes les llibreries. Es tracta 
de Paraula de jueu (Columna), la 
segona part de la reeixida El pont 
dels jueus (Columna), una de les 
novel·les històriques més venu-
des en català dels últims anys amb 
100.000 lectors. El pont dels jueus ja 
és un clàssic de la nostra literatura 
i si no l’heu llegit us suggerim viva-
ment que us en feu amb un exem-
plar. Llegir un Gironell és tenir la 
certesa de que us perdreu en els 
mons que crea, plens de detalls i 
saviesa. Perquè té el difícil do de 
la senzillesa i de saber-nos capti-
var amb històries potents que ens 

transporten a l’època que l’autor 
invoca en qualsevol de les seves 
propostes. Paraula de jueu és una 
novel·la que mira de reflectir que 
problemes religiosos i de convivèn-
cia es podien superar amb amor i 
respecte. I ho fa a partir de la vida 
de dos personatges que, si bé no 
van existir amb aquests noms, la 
documentació que ha consultat 
permet perfilar-los tal com els tro-
bareu en aquesta aventura medie-
val que protagonitzen. Ja en tenim 
ganes. Molta sort i felicitats, Martí, 
per aquesta nova aventura!

També tenim ganes i creuem 
els dits per poder reprendre amb 
normalitat una altra edició del 
nostre club de lectura aquest oc-
tubre i poder compartir lectures 
amb el grup de lectors i lectores 
que tenim al poble, consolidat 
però obert a nous membres. Des 
d’aquí us animem a afegir-vos a 
aquest club de lectors que ens tro-
bem un cop al mes a can Gruart. 
D'aquí a poc s’obriran les inscrip-
cions i podrem concretar llibres i 
dies de trobada. Fins llavors, bon 
estiu i bones lectures!

“ En aquest espai de 
llibres ens fa il·lusió 
poder compartir 
les noves aventures 
literàries dels nostres 
autors.”

http://www.malamar.wordpress.com/
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ESPAI D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
CAN RIBOTIC

Ha tornat l’atenció presencial a 
l’Oficina d’Atenció a la Gent Gran 

Can Ribotic
A partir de l’1 de juliol ha tornat l’atenció presencial a Can Ribotic per a 
la gent gran de Vilablareix. Cal trucar prèviament al telèfon de l’Oficina, 
972 405 528, i seguir el protocol establert d’acord a les recomanacions 
del Departament de Salut de la Generalitat. 

Les activitats que s’activen 
aquest juliol són:
>  L’atenció presencial informativa per 

assessorar, per exemple, sobre la dis-
ponibilitat i possibilitats d’ús de dife-
rents espais com la piscina, el Parc de 
Salut, els horaris de bus i el recapte 
d’aliments.

> El servei d’activitats presencials amb 
una adaptació horària per donar su-
port a les persones més vulnerables: 

  - Matins, de dilluns a divendres, de 9 a 13h
  - Tardes, dilluns i dimecres, de 15 a 19h
> El suport a la reactivació dels serveis per a la gent 

gran al municipi amb entitats com Càrites, el Ca-
sal de la gent gran i els mateixos serveis socials 
municipals. 

> L’ impuls i coordinació de cursos adreçats a Tre-
balladors Familiars a través del Viver d’empreses 
El Rusc conjuntament amb Serveis Socials.

> I el servei de podologia, que s’ofereix cada quin-
ze dies.

Tot i el tancament físic del local, l’Oficina s’ha man-
tingut activa al llarg de tot el període de confina-
ment i s’han portat a terme diferents tasques com:
>  Acompanyaments telefònics i suports personalit-

zats, sobretot de gestió d’emocions a les perso-
nes usuàries del servei i la població majors de 65 
anys que s’ha atès a la oficina.

>  L’actualització del cens de persones grans de 
Vilablareix.

> I el suport al servei de voluntariat im-
pulsat per l’Ajuntament i iniciat durant 
el confinament i també el servei de dis-
tribució de mascaretes realitzades per a 
persones voluntàries del municipi. 

Activitats presencials que es realitzen:
•  Sessions de conversa i de lectura de premsa.
•  Estimulació de la memòria a través d’exercicis 

personalitzats. De forma oral, amb fitxes indi-
viduals o amb ordinador, a través del programa 
d’estimulació cognitiva, Feskits. 

•  Treballs creatius a través de la pintura i el dibuix.
•  Gimnàstica personalitzada.
•  Activitat de rec de plantes a l’interior de Can Ri-

botic i rec de la zona exterior de la Plaça Perelló.

Protocol establert
-  Hores concertades (només poden accedir a l’equi-

pament 4 persones més la coordinadora).
-  Accés a l’equipament amb mascareta. 
-  Control de temperatura a l’entrada i a la sortida 

de l’equipament.
-  Manteniment de la distància social.
-  Realització d’activitats de forma individualitzada.
-  Establiment d’un circuit d’entrada i sortida de l’espai.
-  Higiene de mans constant i periòdica abans de 

qualsevol canvi d’activitat.

Durant aquest mesos de confinament no hi ha hagut  
cap activitat al Casal, aprofitem per fer:

Una mica d’història
 A principis de l’any 1991 l’Ajunta-

ment va posar a disposició un local, 
l’actual dels serveis tècnics, a la gent 
gran amb la fi de que es poguessin reu-
nir i fer-hi activitats. 

Abans de fundar l’Associació, ja es 
feia servir una part del local per anar-hi a 
jugar a cartes, més endavant es va ampli-
ar amb un altre on hi anaven les dones.

El 29 de maig de 1991 es varen re-
unir catorze persones per formar una 
gestora que es fes càrrec de l’associa-
ció que es volia fundar i es va convocar 
una assemblea pel 26 de setembre, on 
va sortir elegida l’única llista que es va 
presentar, que va quedar formada de la 
següent manera:

President: Miquel Romagós
Sots-presidenta: Carme Isil
Tresorer. Jaume Carreras
Secretari: Enric Ventura
Vocals: Carme Boada, Miquel Vidal, 
Pilar Vall-llosera i Paquita Xarles.

A aquesta primera assemblea hi 
van assistir més 60 persones

El projecte de la Llar de Jubilats de 
Vilablareix, era organitzar excursions, 
viatges i diferents tipus de xerrades.

D’excursions se’n feien una cada 
mes i els viatges eren d’una setmana. El 
primer va ser a Galícia i Portugal, més 
endavant a Itàlia, Holanda, Alemanya 
i diferents indrets de l’Estat espanyol.

També van començar a organitzar 
diverses festes amb motiu del Dijous 
Gras, Cap d’Any i Aniversari del Casal.

En els dos primers anys l’aniversari 
del Casal es va celebra al poble. Consistia 
en una missa, un dinar i un recital d’ha-
vaneres. A partir del tercer es deixava el 
poble amb autocar per anar a un restau-
rant, on es feia un dinar, ball i es donava 
un regal a l’avi i àvia de més edat.

El 12 de novembre de 1999 es van 
inaugurar el nou local, als baixos de 
Can Ballí. En aquell moment la Junta 
estava formada per Miquel Romagós, 
President; Jaume Carreras, tresorer-se-
cretari com a vocals Jaume Vilert, Pilar 
Vall-llosera i Miquel Vidal.

El 30 d’agost de 2001, a l’Assemblea 
ordinària amb l’assistència de més de cin-
quanta socis, va ser presidida per última 
vegada Miquel Romagós i Jaume Carreras.

El 19 de setembre es va celebrar 
una assembla extraordinària, on es va 
elegir la nova Junta Directiva, integra-
da pel següents membres: Carme Bo-
ada, Emili Burch, Lluís Carreras, An-
gelina Codony, Josep Cornellà, Emilio 
Hidalgo, Miquel Vilata i Miquel Vidal. 

A aquesta assemblea es van modificar 
alguna punts dels Estatuts. un era que po-

dien ser socis els no residents a Vilabla-
reix i un altre que es passava d’en curs a 
tres el mandat de la Junta Directiva.

El 19 d’octubre,a la sala d’actes de 
l’Ajuntament, es va fer la presentació de 
la nova Junta i explicar els seus projec-
tes. Aquesta Junta estava formada per:

President. Emili Hidalgo
Sots-president: Emili Burch
Secretari: Josep Cornellà
Tresorer: Lluís Carrera
Vocals: Carme Boada, Miquel Vilalta, 
Angelina Codony, Maria Mainefre i M. 
Àngels Colomé

Alguna de les noves activitats van 
ser: gimnàstica, dimarts i dijous al pa-
velló, ball de saló algun dissabte a la 
tarda a la sala polivalent del pavelló, 
l’espectacle de la Llar. Es va seguir fent 
excursions i viatges.

A l’assemblea del 4 de setembre de 
2004 es va aprovar la modificació dels 
estatuts en el punt referent al nom de 
la associació, que va passar a dir-se “Ca-
sal de la Gen Gran de Vilablareix”.

El 23 de novembre es va constituir 
la nova Junta, integrada per:

President. Emili Hidalgo 
Sots-`presidenta: Maria Mainegre
Secretària: Marina Parés
Tresorer. Francesc Alcalà
Vocals: Carme Demay, Maria Gay, Joa-
quim Peracaula i Coloma Torras.

Després de sis anys com a president, 
l’Emili Hidalgo. El 14 de febrer de 2008 
es va elegir una nova Junta, formada per:

President: Enric Guillaumes 
Vicepresident: Josep Riuró
Tresorer: Joaquim Peracaula 
Secretari: Manel Pallàs
Vocals: Joaquim Andreu, Pedro Calleja, 
Maria Mainegre, Delfina Miguel, Mari-
na Parés, Josep Poch, Lurdes Vendrell i 
Mercè Vicente.

A les activitats de les juntes anteriors 
si van afegir, en un principi ioga, agulla 
i fil, informàtica, caminades, petanca. i 
dinars populars com la sardinada, cal-
çotada, costellada del 11 de setembre. 

També a partir del número 35 de 
la revista La Torratxa, surten totes les 
activitats realitzades pel Casal

A partir de l’onze d’octubre es van 
començar les sessions de ball de música 
amb viu els segon i quart dissabte del 
mes, a les sis de la tarda ala sala polivalent 
del pavelló. En el carnaval de 2009 es van 
començar a organitzar el sopar-ball.

El setze de juny de 2012, al pavelló 
municipal, es va fer la presentació de la 
coral Sant Roc, on també hi va actuar 
l’Orquestra de Cambra de l’Empordà

El setembre de 2012, es va inaugu-
rar el nou local de la Gent Gran, totes 
les activitats varen passar a fer-se al nou 
local. Els primers balls de saló van co-
mençar el 13 d’octubre.

El 15 de gener de 2014, es va ce-
lebrar l’assemblea ordinària. Un dels 
punts era Eleccions de la Junta del Ca-
sal, que al presentar-se una sola llista 
va quedar constituïda el 30 de gener. 
Estava formada per:

President: Enric Guillaumes 
Vicepresident: Josep Poch
Tresorer. Joaquim Peracaula
Secretari. Emer Lloveras
Vocal: Maria Mainegre

Aquesta junta ve seguir durant un 
any com a Gestora.

L’any 2016, el Casal va ser l’encar-
regat d’oferir el pregó de la Festa Ma-
jor, en commemoració del vint-i-cin-
què aniversari de la fundació del Casal. 

A l’assemblea del 7 de febrer de 2018 
es va constituir una nova Junta Gestora:

President: Emer Lloveras
Vice.president: Miquel Frigola
Secretària: Montse Taxonera
Vocals: Maria Mainegre, Miquel Barto-
meu, Josep Cabezas, Joaquim Peracau-
la, Rosa Mainegre, Antoni Carrillo.

Aquesta Junta a l’assemblea del 30 
de gener de 2019, va quedar elegida 
pels propers tres anys. Es va donar de 
baixa en Joaquim Peracaula.

En aquest moments el Casal té més 
de 500 socis.

Apart de les excursions i sortides 
de tres dies cal destacar els viatges rea-
litzats dins a l’estat espanyol i a Rússia, 
Praga, Croàcia, Londres, Istanbul i la 
Capadòcia, Creuers pel Mediterrani, 
Bàltic, Cap Nord, Emirats Àrabs...

El 13 de juliol van començar de 
nou, amb molta precaució, les activi-
tats al Casal. 

Estem preparant del 14 al 18 d’oc-
tubre un viatge a “La ruta dels Far-Galí-
cia”, amb un preu de 1.075 euros, per 
persona en habitació doble. Per a més 
informació al Casal.
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CAPÍTOL XXXIII
MEMÒRIA HISTÒRICA DE VILABLAREIX

(...)

El 21 d’octubre
… de orden del Sr. Alcalde, el Sr. 

Secretario da lectura del Decreto del 9 de 
octubre corriente, Ley de Régimen Local 
y demás disposiciones complementarias, 
que regulan el procedimiento de las 
próximas elecciones municipales. Dis-
cutido detenidamente este asunto por 
unanimidad se acuerda:

Declarar renovable en las próximas 
elecciones municipales el puesto de Con-
cejal, siguiente: Dn. Martín Feliu Simón 
= Grupo Cabeza Familiar. Es el único 
puesto renovable por tener este Ayunta-
miento solamente tres concejales.

A la sessió del 4 de novembre
…el Sr. Alcalde da cuenta que ha-

bía hecho la presentación en la Alcal-
día el Doctor Vidal Farriol, que ostenta 
nombramiento de Médico Interino de la 
Mancomunidad Sanitaria Provincial 
de fecha 30 de octubre último.

Dicho Doctor tenía su residencia en 
Gerona, Ronda Fernando Puig 33, 2º, 
1ª, teléfono 1419.

Se acuerda darse la Corporación 
por enterada.

El 14 de noviembre
…el Sr. Alcalde da cuenta de que 

según lo ordenado por el Exmo. Sr. Go-
bernador Civil de la provincia se había 
constituido en esta población la Comi-
sión Local del “Día del Maestro”, según 
la circular publicada en el B.O. de la 
provincia del 10 de noviembre corriente, 
cuyo “Día del Maestro” tendrá lugar el 
día 27 de este mes anualmente. Dicha 
Comisión queda integrada por. Presiden-
te Sr. Alcalde D. Joaquín Jordá = Vocales: 
Párroco Rvdo. Sr. D. Juan Buch Cuatre-
casas, Maestra Dña. Carmen Fábregas y 
Dalmau, vecinos, Martín Feliu Simón y 
Dn. José Molas Vidal.

 Este año la fiesta será del sobre, o 
sea, que se pasarán unos sobres a cada 
familia para que puedan entregar la 
suma en metálico que entiendan sufi-
ciente, cuyos sobres cerrados, serán en-
viados a la Junta Provincial.

Sessió del 18 de novembre
Seguidamente por unanimidad se 

acuerda aportar cincuenta pesetas para 
el Día del Maestro.

También se acuerda la suscripción 

al periódico Los Sitios para la Secreta-
ría y Alcaldía de este Ayuntamiento.

También se acuerda satisfacer el 
importe del material del Padrón Mu-
nicipal HABITANTES A Dn. Vicente 
Cánovas Delclós.

A la primera sessió de l’any 1952, 
el sis de gener, s’aprova la liquidació 
del pressupost de l’any 1950.

Sessió del 3 de febrer
Seguidamente queda aprobado por 

unanimidad el servicio de taxis si-
guientes:

Joaquín Pla Mir. Citroen 11 H.P. 
GE-5859

Lázaro Solench Camps, Ford, 
B-32052.

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levanta la sesión y presente 
acta que firman los asistentes conmigo 
el Secretario de que certifico.

Antes, de dar por terminada la re-
dacción de esta acta se comprueba que 
se olvidaba de consignar al acuerdo 
adoptado de la liquidación del presu-
puesto de 1951.

El resultat de la liquidació pre-
senta un superávit de 13.587’06 
pessetes.

 
El 2 de març
Seguidamente por el Sr. Alcalde se 

da cuenta de que era preciso proceder al 
arreglo del patio de las Escuelas, princi-
palmente la pared de cerca que amena-
za derrumbarse.

Por unanimidad se acuerda auto-
rizar al Sr. Alcalde para que procure 
la limpieza del patio, la demolición de 
la construcción superficial del pozo, ce-
rrándolo a ras de suelo con una tapa, 
y doblando la pared de cerca del patio, 
y proponga la adopción de los acuerdos 
oportunos para habilitar los créditos 
oportunos si no fueran suficientes los 
del presupuesto anual.

Seguidamente por el Sr. Alcalde se 
da lectura del acta celebrada el día tres 
de febrero, fecha oficial en que se tienen 
por posesionados los Concejales elegidos 
según vigente Ley de Régimen Local, y 
que propone sea consignada en el libro 
de actas, cosa que por unanimidad que-
da así acordado:

Copia de esta acta:
En Vilablareix a tres d febrero de mil 

novecientos cincuenta y dos. Reunidos 
a las diez horas se declara constituida 
la nueva Corporación, previas las for-
malidades se señala la Ley de Régimen 
Local en la siguiente forma:

Alcalde: Joaquín Jordá Calvell
Teniente Alcalde: Martín Feliu Si-

món, Concejal del tercio de Represen-
tación Familiar, que ha sido reelegido 
con esta fecha en virtud de la últimas 
elecciones.

Concejal: José Molas Vidal, del 
Grupo Sindical.

Concejal: José Ollé Olivé, del Grupo 
Corporativo.

Se acuerda seguir celebrando sesión 
cada primer y tercer domingo de mes.

A la sessió 18 de març el Sr. Al-
calde, exposa,

que tenía la satisfacción de presen-
tar a la Corporación la escritura exten-
dida por el Notario de Gerona Dn. Jo-
sé-Antonio San Martín Domínguez de 
fecha 11 de marzo corriente con la que 
se da totalmente cancelado el préstamo 
que fue concedido por la Caja de Pen-
siones para la instalación del alumbra-
do en el Barrio de la Iglesia, S.Roque y 
Deuroures.

Los Sres. Reunidos hacen constar 
su satisfacción, tanto porqué el débito 
queda cancelado, como por la seriedad 
que ha imperado en todo asunto de que 
se trata.

Seguidamente se expone que el Bole-
tín Oficial de la Provincia del 7 de febrero 
ppdo. Publica una modificación del par-
tido farmacéutico en la siguiente forma:

Nueva constitución: Aiguaviva, 
Santa Eugenia de Ter, Vilablareix, For-
nells y Palau Sacosta.

Por unanimidad se acuerda darse 
por enterada la Corporación.

El 3 d’abril
…, por unanimidad se nombra 

Compromisario a Dn. Joaquín Jordá 
Calvell para que se persone en la Capital 
y pueda emitir en nombre de esta Corpo-
ración el voto para nombrar Procurador 
a Cortes en Representación de los Muni-
cipios de la provincia procediendo votar 
a favor del que estime más conveniente, 
cuya elección tendrá lugar en la Diputa-
ción Provincial el 14 abril corriente.

(...)

Contaminació acústica (IV)
 A les entregues anteriors he 

analitzat, breument, la contami-
nació acústica a l’Estat Espanyol 
i a Catalunya. Avui m’aturaré a 
Girona i les seves comarques. Se-
gons un estudi, en el cor de Ca-
talunya hi trobem Girona amb un 
46,28% de contaminació acústica. 
Supera per poc a Barcelona, però 
ho aconsegueix i es centra, fona-
mentalment, a l’àrea del Gironès.

La font principal de soroll en 
els ambients urbans segueix sent 
el trànsit, que és el causant de 
més del 80% de la contaminació 
acústica que es registra a les ciu-
tats. No obstant, el soroll proce-
dent de les obres és el que més 
molesta als ciutadans (58,8%), 
seguit de les festes organitzades 
pels veïns (28,7%). El trànsit, tot 
i ser la primera causa del soroll 
ambiental, ocuparia el tercer lloc 
de la llista, amb un 28%. 

En el Gironès, la principal 
font de soroll que afecta a l’aglo-
meració és el trànsit viari, tot i 
que puntualment, i degut a la 
línia de RENFE i l’aeroport Gi-
rona-Costa Brava, hi ha població 
exposada també al trànsit ferrovi-
ari i aeri. 

Tant el trànsit ferroviari com 
l’aeri afecten un percentatge de 
la població baix, sobre un 30% 
i 24% de la població, respectiva-
ment, i a les franges més baixes 
per sota de 59dB. Mentre que 
el trànsit ferroviari afecta bàsi-
cament a la ciutat de Girona, el 
trànsit aeri revela que l`àrea més 

afectada pel soroll dels avions, 
amb una mitjana de 75 decibels, 
té una superfície d’1,21 quilò-
metres quadrats. El segueix una 
zona de 2.21km, amb 70 deci-
bels; una altre de 5,22km, amb 
65 decibels, i una de 15,35km, 
amb 60 decibels, sent Salt l’àrea 
més afectada, a conseqüència de 
les rutes aèries. 

La principal font, per tant, de 
l’aglomeració del Gironès és el 
trànsit viari, mentre que el tràn-
sit ferroviari i el trànsit aeri du-
rant la nit són residuals, el 23% 
dels dos trànsits està per sota dels 
50dB. Tan sols està afectant un 
7,2% de la població, distribuïda 
principalment entre 50 i 59 dB 
en horari nocturn. 

Així, un estudi de la Univer-
sitat de Girona, constata que el 
trànsit és el primer productor de 
soroll, sent la carretera Barcelo-
na i la Gran Via els carrers on hi 
ha més soroll, bàsicament també 
perquè són els que han de supor-
tar més trànsit. A la primera es re-
gistra una mitjana de 74 decibels 
i a la segona, de 72. Un espectre 
acústic que baixa ja al carrer de 
la Creu (68 decibels), Sant Narcís 
(60) i el carrer Bellavista (54).

La percepció sobre el que és 
el soroll canvia molt depenent 
de la persona però també si es 
produeix de nit i de dia. S’han 
pres mides nocturnes i per 
exemple, a Campdorà es constat 
que hi ha més soroll de nit que 
de dia. Allà, el principal proble-
ma és el tren, i per la nit passen 
els de mercaderies, que són més 
pesats i sorollosos. També s’han 
pres mesures en llocs com la pla-
ça Independència. Si bé la mitja-
na de trànsit és de 53,5 dB, entre 
les 11 de la nit i la 1 de la mati-
nada, puja a 57,8 i 62,8 entre la 
1 i les 4 perquè són hores que hi 

ha molt trànsit de vianants que 
surten de restaurants o bars. En 
canvi, als jutjats la mitjana noc-
turna és de 62,5 i a les 11 de la 
nit baixa a 59,5. 

Tot i que a priori podria sem-
blar que Girona ha deu ser la 
població més sorollosa de la de-
marcació, això no té perquè ser 
necessàriament així. Únicament 
depèn de tenir a prop un focus 
de soroll i condicionants externs, 
com la orografia i les inclemèn-
cies meteorològiques. Josep Ar-
nau (Director de l’Estudi) posava 
d’exemple el cas dels veïns del 
final de Salt que es queixaven 
del soroll que fa la fàbrica Nest-
lé, entre Girona i Sant Gregori. 
Tot i estar lluny i que enmig hi 
ha el riu Ter, les Deveses i una 
distància considerable, depenent 
dels elements com la direcció del 
vent, senten el soroll. 

De l’estudi es desprèn que 
els carrers més amples –sobre 
la carretera Barcelona i la Gran 
Via– són les que suporten més de-
cibels de soroll de mitjana diària 
en horari diürn, amb 74 i 72 dB 
respectivament. El carrer de la 
Creu s’han registrat 68 decibels. 
La zona de Sant Narcís té ja un 
nivell de soroll molt inferior, amb 
60 decibels de mitja al dia. A la 
part alta de les Pedreres (carrer 
Bellavista) es situa als 54 dB. Als 
disseminats, com a la zona dels 
Polvorins, el soroll mitjà diari bai-
xa als 50 decibels.

“ En el Gironès, la 
principal font de 
soroll que afecta a 
l’aglomeració és el 
trànsit viari (...)”

“ La percepció sobre el 
que és el soroll canvia 
molt depenent de la 
persona però també 
si es produeix de nit i 
de dia.”
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Na Paquita, també va formar part de la primera 
Junta de La Llar de Jubilats, que es va fundar el 26 
de setembre de 1991.

També organitzava amb molta cura viatges i ex-
cursions. Gràcies ala seva iniciativa molta gent va 
poder visitar a ciutats com Madrid, Sant Sebastià, 
Valencia, Saragossa, Toledo... Excursions arreu de 
Catalunya com a Les Fonts del Llobregat, Tiurana, 
petit poble de la província de Lleida, que l’any 1999 
va queda inundat per aigües del pantà de Rialp. 
L’expedició del pèsol i moltes més.

A principi dels setanta, va fundar una associació 
de serventes de capellans, que va batejar amb el nom 
de Col·laboradores dels Sacerdots, per mitjà de la 
qual volia solucionar la situació en que es trobaven. 
Les col·laboradores dels Sacerdots no farien pas com 
les antigues majordones, aquestes persones estarien 
més al servei de les institucions –la parròquia o el 
bisbat– que no pas al servei de persones concretes. 
Na Paquita va inspirar-se en una associació semblant 
que existia l'any 1972 a Vic. A Girona, unes 80 ma-
jordones participaven en les trobades mensuals que 

organitzava el moviment en els seus primers anys.
Els anys 1977 i 1979, va participar en els con-

cursos XXII i XXIV d’Exposició de Flors de Giro-
na, obtenint un accèssit de Plantes d’Adorn, en les 
dues edicions.

També participava a les exposicions que es fe-
ien a locals de l’Ajuntament durant la Festa Major. 
L’any 1991 va presentar una col·lecció de rosaris. 

Un dels seus hobbies era escriure cartes als dia-
ris. Los Sitios, El Punt i Diari de Girona.

Les seves cartes parlaven de la quaresma, Nadal, 
reis, record als difunts (novembre), primera comu-
nió, societat, natura i molts temes més.

A una carta sobre les reflexions de l'Editorial 
conjunt dels fulls diocesans de Vic, Tarragona, Sol-
sona i Girona del diumenge 20 d'abril de 1997. Va 
tenir un parell de rèpliques. Tanmateix, la carta de 
la situació de Mn. Enric Costa, que el Sr. Bisbe l’ha-
via traslladat de Tossa a una altre parròquia, també 
va tenir unes quantes rèpliques.

De les últimes cartes publicades el 2 de març al 
Punt i el 3 de març al Diari de Girona, feia una re-
flexió sobre el drama del refugiats.

A partir del juny de l’any 1997, les cartes que sig-
nava no deien Paquita Xarles i Arnau. Vilablareix 
(Gironés), deien Paquita Xarles i Arnau. Girona.

Havien traslladat a Mn. Josep Buch a la parròquia 
de Campllong i com no, amb el la nostra PAQUITA.

Sempre et recordarem.

J. Manel Pallàs i Julià

Paquita Xarles i Arnau
Va ser una dona molt implicada en activitats parroquials i del poble.

 El passat 8 de juny ens va deixar la Paquita Xar-
les i Arnau. La Paquita va néixer a can Ferriol de 
Cogolls. Deia de Cogolls que malgrat pertànyer a 
Les Planes, sempre havia sigut considerat com un 
poble, ja que fins entrada la dècada dels seixanta hi 
vivia el capellà i tenia escola pròpia. Els joves érem 
molt animats i s'organitzaven festes i tertúlies al po-
ble, no teníem res a envejar dels pobles grans. 

La Paquita era una dona decidida i emprenedo-
ra i era la majordoma de mossèn Josep Buch, a qui 
va acompanyar a les parròquies de Puigpardines, a 
la Vall d’en Bas, Vilablareix i Campllong.

El Bisbat va anomenar rector de Vilablareix a 
Mossèn Josep Buch l’any 1964 i amb ell va venir la 
Paquita. On hi va viure durant trenta-tres anys. Com 
deia: ”és el poble que he viscut més anys”.

La Paquita estimava molt els joves, al seu costat 
hi va gastar la major part de la seva vida i sentia els 
seus problemes. 

Per això a l’arribar a Vilablareix va voler que els 
joves del poble s’impliquessin amb activitats orga-
nitzades des de la parròquia.

Així l’any 1974 va aglutinar a jovent del poble i 
és va fer la primera representació del Pessebre Vi-
vent de Vilablareix, amb quadres bíblics que es re-
presentaven a l’entorn de l’església. Amb els temps 
també hi van participar tots els membres d’una ma-
teixa família.

 L’any 2014, en motiu dels 40 anys de represen-
tació es va fer una exposició amb fotos de les repre-
sentacions de diferents anys. L’acte es va aprofitar 
per fer-li un homenatge.

L’any 1988 es va crear a partir d’iniciativa seva 
el grup de teatre Rialla, encara que el nucli de Ria-
lla feia més de 15 anys que s’havia format, a partir 

de la gent que actuava per les festes de Pasqua, de 
Sant Menna i, sobretot, per Nadal, fent el pessebre 
vivent. El grup assajava a la sala d’actes de l’Ajunta-
ment i també hi feia les representacions.

L’any 1991 Rialla estava format per una trentena 
d'actors, la majoria noies, dividits en tres grups, el 
de petits, el de mitjans i el de grans. Tots tres grups 
actuaran per la Festa Major, la part principal de l'es-
pectacle era l'actuació dels grans, que representa-
ran dues obres. “Bell amor” i “La dèria de quedar 
bé”. Totes les obres que es representaven estaven 
aportades per na Paquita i eren les que ella repre-
sentava en la seva joventut.

Carta publicada a el Punt Avui i al Diari de Girona el novembre de 2017
Vilablareix | Paquita Xarles Arnau

 
El passat dissabte 11 de novembre, a Vilablareix, vàrem celebrar la festa de Sant Mena, soldat màrtir, 
patró de la parròquia amb una solemne missa concelebrada i presidida pel Sr. bisbe, que va consagrar 
el nou altar, una cerimònia que la majoria dels que érem allà no havíem vist mai, amb els cants  a càr-
rec del cor del poble. L’església feia goig de veure, uns quants que ja no hi vivim ens hi vàrem apropar 
per disfrutar de la vetllada i saludar els amics. Com anècdota explicaré que jo no hi vaig néixer però és 
el poble on he viscut més anys, 33. M’hi vaig sentir molt bé. Quan hi vaig arribar recordo uns infants 
que jugaven a la terrassa de l’església, ara ja són adults, i els que dissabte es movien per la terrassa eren 
els seus fills. La vetllada va acabar amb un pica-pica precisament en aquesta terrassa. Gràcies per la 
vostra acollida, perdoneu que a alguns no us vaig conèixer en el primer moment, l’edat passa factura, 
i finalment sapigueu que tinc de vosaltres molt bons records... Havíem fet moltes coses junts, i, com es 
diu vulgarment, vaig deixar-hi un tros de cor. Gràcies i bona sort.
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