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Amb la col·laboració de:

EDITORIAL

 Arribada la tardor i havent començat l’activitat ordinària després 
de les vacances i activitats d’estiu ha arribat també, tal i com ens pro-
nosticaven, la temuda segona onada de la pandèmia. Estem en mo-
ments molt difícils i cada vegada és més gran el nombre d’infectats 
i, en conseqüència, el nombre d’ingressats als nostres hospitals i les 
UCIs i el nombre de, malauradament, defuncions. No és només un 
problema del nostre país sinó que el mateix està passant arreu de 
l’Estat i en la majoria d’estats d’Europa. En aquesta situació, és res-
ponsabilitat de tots i totes que això no vagi a més i hem de reduir al 
màxim la nostra interacció social, les relacions amb amics, familiars 
i/o coneguts més enllà del nostre cercle habitual més reduït, el que 
anomenem la nostra bombolla. Hem d’evitar els dinars o sopars, les 
trobades, les reunions més enllà del que sigui estrictament imprescin-
dible per així evitar els contagis. La situació actual ja ens està portant 
a mesures contundents per a alguns sectors de la nostra economia 
i, si no canviem aquesta tendència d’augment dels contagis, l’esforç 
que estan fent aquests sectors no només no es podrà reduir sinó que 
es veurà estès a altres sectors i els governs hauran de prendre mesures 
encara més dures. Així doncs, està, també, a les mans de cadascú de 
nosaltres fer tot el que estigui al nostre abast per a reduir la cadena 
de contagis i que les conseqüències sanitàries i econòmiques siguin 
les menors possibles. Hem de tenir especial cura amb la nostra gent 
gran, la principal afectada per aquest virus tant des del punt de vista 
de la salut com des del punt de vista social i, per tant, emocional. 
Des de l’Ajuntament seguim prenent mesures tant de prevenció i 
precaució, reduint l’atenció directa i presencial al mínim possible i 
prioritzant l’atenció telemàtica i telefònica, anul·lant les activitats en 
espais tancats (o reduint-ne al mínim l’aforament) i garantint totes 
les mesures de seguretat sanitària  com de suport en els serveis que 
oferim en preus reduïts pels afectats per ERTOs. També hem aprovat 
diferents línies d’ajut, una per incentivar la despesa en els comerços 
i empreses del poble pels afectats per ERTOs, una altra per ajudar 
les empreses i autònoms en les despeses que els hagi generat la CO-
VID19 i, darrerament, una altra per ajudar a estètiques, bars i restau-
rants que han hagut de tancar una altra vegada aquest octubre. La 
intenció és que totes aquestes línies d’ajut surtin publicades aquest 
novembre i es puguin cobrar abans de final d’any.

Així doncs, deixeu-me acabar amb una crida a la responsabilitat 
individual de cadascú de nosaltres pensant en el col·lectiu, en el bé 
comú, siguem responsables per a que aquesta pandèmia faci el me-
nor mal possible.

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 tècnic Eulàlia Cudolà

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   9.00 a 10.30 h
15.30 a 19.30 h

15.30 a 19.30 h
8.10 a 13.30 h

15.30 a 20.00 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 20.00 h

  11.00 a 13.30 h  11.00 a 13.30 h

Extraccions 8.00 a 9.00 h -  - 8.00 a 9.00 h
   

8.00 a 9.00 h 
   

Pediatria
 

  8.00 a 15.00 h   8.00 a 15.00 h   8.00 a 15.00 h
 

8.00 a 15.00 h
CAP Fornells

15.00 a 20.00 h
CAP Fornells  

 
     

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

Visita concertada

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 
Bàsquet Vilablareix, Ludoteca Les Orenetes, Local de Joves, Associació Cultural, Can Ribotic, Càritas Vilablareix, Didac Romagós, Andrés Pérez i Mossèn Pere Bellvert |  
© Fotografies: J. Manel Pallàs, Adriana Bernácer i entitats | Disseny i maquetació: Marta Roldan | Impressió: Impremta Pagès, SA | Dipòsit legal: GI-957/99

Crida a la 
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bé comú
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JUNTES  
DE GOVERN
2 D’ABRIL DE 2020
S’acorda aprovar:
»  Aprovació de factures i despeses. Vis-

ta la relació de factures i despeses del 
dia 2 d’abril de 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 53.145,98€ (cinquanta-tres mil cent 
quaranta-cinc euros amb noranta-vuit 
cèntims) i s’acorda el seu pagament a 
càrrec de les corresponents partides del 
pressupost de l’exercici corrent.

»  Aprovar la liquidació del contracte 
d’obra “vestidors segona fase i ade-
quació de la grada Est del camp d’Es-
ports de Vilablareix” per import de 
30.038,43€ a favor de l’entitat mercan-
til Excavaciones Ampurdan 2000SL.

»  Aprovar la penalització per import de 
7.192,80€ al contractista adjudicatari 
de l‘obra “Vestidors segona fase i ade-
quació de la grada Est del camp d’es-
ports de Vilablareix” per incompliment 
del termini d’execució de l’obra.

»  Aprovar l’adopció de mesures econòmi-
ques extraordinàries derivades del Reial 
Decret 463/2020 de 14 de març: 

- Ampliar el període de pagament en 
aquells tributs que ja es trobaven en 
curs en el moment de declarar-se l’es-
tat d’alarma (IVTM).

»  Modificar les dates dels rebuts que inte-
gren els padrons fiscals de l’IBI rústica i 
IBI urbana, per tal d’endarrerir el perí-
ode de pagament i ampliar el període 
de pagament, de manera que en lloc del 
calendari fiscal de 2 mesos, es disposarà 
de 3 mesos per dur a terme el pagament.

»  Procedir a la reducció de la quota en 
la part proprocional als dies en que els 
establiments comercials no hagin pogut 
exercir la seva activitat, a la taxa per la 
recollida, tractament i eliminació d’es-
combraries i altres residus sòlids urbans.

»  En relació als rebuts de la llar d’infants 
municipal del mes de març es prorra-
tejarà pels dies d’ús efectiu per part 
de les persones usuàries del servei, i la 
resta de mensualitats quedaran en sus-
pens i no es cobraran mentre les auto-
ritats sanitaris no autoritzin l’obertura 
corresponent.

 -En relació al servei de la ludoteca mu-
nicipal es prorratejarà pels dies d’ús 
efectiu per part de les persones usuàries 
del servei i no es cobraran els dies en 
que el servei es mantindrà tancat, men-

tre les autoritats sanitàries no autoritzin 
l’obertura corresponent. 

»  Suspendre la taxa per ocupació del do-
mini públic de les parades de mercat.

»  Aprovar una moratòria en el cànon dels 
locals del viver d’empreses El Rusc, de 
la concessió del bar i pistes de pàdel de 
la zona esportiva, i del camp de futbol, 
amb la suspensió del seu cobrament 
fins que les autoritats sanitàries autorit-
zin la seva reobertura.

16 D’ABRIL DE 2020
S’acorda aprovar:
»  Aprovació de factures i despeses. Vis-

ta la relació de factures i despeses del 
dia setze d’abril 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 99.383,32€ (noranta-nou mil tres-
cents vuitanta-tres euros amb trenta-dos 
cèntims) i s’acorda el seu pagament a 
càrrec de les corresponents partides del 
pressupost de l’exercici corrent.

»  Aprovació inicial del projecte executiu 
de “reforma parcial dels vestidors de la 
piscina municipal i rampa

7 DE MAIG DE 2020
S’acorda aprovar:
»  Aprovació de factures i despeses. Vis-

ta la relació de factures i despeses del 
dia set de maig 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 50.662,95€ (cinquanta mil sis-cents 
seixanta-dos euros amb noranta-cinc 
cèntims) i s’acorda el seu pagament a 
càrrec de les corresponents partides del 
pressupost de l’exercici corrent.

»  Aprovar l’adhesió al servei de video-
conferència LOCALRETMEET, que 
el Consorci Localret ha posat en fun-
cionament per celebrar les sessions dels 
òrgans col·legiats dels ens locals a dis-
tància, donant compliment al que pre-
veu la disposició addicional tercera del 
Decret Llei 7/2020 de 17 de març.

»  Aprovar sol·licitar a la Diputació de Gi-
rona (àrea de cooperació cultural) la 
inclusió a la convocatòria de subvenci-
ons per a despeses corrents derivades 
del funcionament de centres educatius 
de primer cicle d’educació infantil de 
titularitat municipal i d’escoles rurals, 
curs 2018/2019.

»  Aprovar sol·licitar a la Diputació de Gi-
rona (servei d’Esports) la inclusió a la 
convocatòria de subvencions de suport 

als programes destinats al finançament 
de l’acció de promoció i foment de l’ac-
tivitat física i l’esport: suport a les ac-
tuacions de condicionament i millora 
en equipaments esportius municipals 
(programa A3) per la reforma parcial 
dels vestidors de la piscina municipal i 
rampa d’accés.

»  Aprovar sol·licitar a la Diputació de Gi-
rona (servei d’Esports) la inclusió a la 
convocatòria de subvencions de suport 
als programes destinats al finançament 
de l’acció de promoció i foment de l’ac-
tivitat física i l’esport: suport als progra-
mes municipals  de promoció de l’acti-
vitat físicoesportiva (programa A1).

21 DE MAIG DE 2020
S’acorda aprovar:
»  Aprovació de factures i despeses. Vista 

la relació de factures i despeses del dia 
vint-i-u de maig de 2020 i de conformi-
tat amb el Dictamen de Regidor d’hi-
senda, per unanimitat, s’acorda aprovar 
la relació de factures i despeses que 
consten a l’esmentada relació que figu-
ren a l’expedient i que sumen la quan-
titat de 62.622,97€ (seixanta-dos mil sis-
cents vint-i-dos euros amb noranta-set 
cèntims) i s’acorda el seu pagament a 
càrrec de les corresponents partides del 
pressupost de l’exercici corrent.

»  Aprovar el conveni de col·laboració en-
tre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de Vilabla-
reix per al lliurament de dispositius tec-
nològics per a l’alumnat em el marc del 
Pla d’acció: centres educatius en línia.

»  Aprovació dels preus públics  i bonifi-
cacions per a la prestació del servei de 
casal d’estiu, colònies, matins actius i 
piscina municipal estiu 2020.

»  Aprovar les mesures aplicables al perso-
nal de l’ajuntament que presta serveis 
a les dependències administratives en 
règim de teletreball.

»  Aprovar sol·licitar la inclusió a la convo-
catòria de subvencions pel finançament 
dels projectes municipals i comarcals de 
suport al voluntariat que atén persones 
vulnerables arran de la crisi de la co-
vid-19, mitjançant el contracte Programa, 
al Departament de Treball, Afers socials i 
famílies de la Generalitat de Catalunya.

»  Aprovar el contracte menor d’obres 
per l’adaptació de guals de la via pú-
blica, amb l’entitat mercantil Àrids Vi-
lanna Sl, per import de 7.578,00€ més 
1.591,38€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor per la rea-
lització d’un estudi geotècnic per a un 
camp de futbol amb la implantació de 
gespa artificial o paviment, amb l’enti-
tat CECAM geotècnia, centres d’estudis 

de la construcció i anàlisi de materi-
al SLU, per import de 2.597,30€ més 
545,43€ en concepte d’iva.

4 DE JUNY DE 2020
S’acorda aprovar:
»  Aprovació de factures i despeses. Vista 

la relació de factures i despeses  del dia 
quatre de juny de 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 
67.568,02€ (seixanta-set mil cinc-cents 
seixanta-vuit euros amb dos cèntims) i 
s’acorda el seu pagament a càrrec de les 
corresponents partides del pressupost 
de l’exercici corrent.

»  Aprovar sol·licitar a la Diputació de Giro-
na (Servei d’Esports) la subvenció per al 
suport als programes municipals d’ajuts 
als esportistes gironins, menors de 18 anys 
i no professionals, d’esports individuals 
que, prèvia classificació han participat en 
els campionats d’Espanya, d’Europa, del 
Món o Jocs Olímpics (Subprograma A5).

»  Aprovar el conveni de col·laboració en-
tre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de Vilabla-
reix per al desenvolupament del pro-
jecte singular, per als cursos del 2020-
2021 al 2023-2024.

»  Aprovar el contracte menor de serveis 
per la redacció de la modificació pun-
tual de les Normes Subsidiàries de Pla-
nejament de Vilablareix, en relació a les 
finques del carrer Camós com a espai 
d’aparcament i les finques de l’Avingu-
da Lluís Companys i carrer Raset per 
preveure el destí com a equipament co-
mercial i d’habitatge de protecció oficial 
amb l’arquitecte Sr. Lluís Gratacós Soler 
per import de 4.900,00€ més 1.029,00€ 
en concepte d’iva.

»  Aprovar mitjançant contracte menor el 
servei d’organització del curs de moni-
tor/a de menjador escolar i manipula-
ció d’aliments a la Fundació Esplai Gi-
rona, per import de 1.400,00€.

18 DE JUNY DE 2020
S’acorda aprovar:
»  Aprovació de factures i despeses. Vista 

la relació de factures i despeses  del dia 
divuit de juny de 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 44.803,89€ (quaranta-quatre mil 
vuit-cents tres euros amb vuitanta-nou 
cèntims) i s’acorda el seu pagament a 

càrrec de les corresponents partides del 
pressupost de l’exercici corrent.

»  Aprovar sol·licitar la inclusió a la convoca-
tòria de subvencions per a la lluita i control 
de plagues urbanes al Dipsalut (Pt10).

»  Aprovar sol·licitar al Dipsalut la inclusió 
a la convocatòria de subvencions per al 
finançament del servei de socorrisme a 
les piscines d’ús públic de titularitat i/o 
gestió municipal (Pt15).

»  Aprovar la campanya de dinamització 
comercial “comprar a Vilablareix et re-
gala una experiència” de l’àrea de pro-
moció econòmica.

»  Aprovar la presentació d’al·legacions 
als mapes de perillositat i zonificació de 
l’espai fluvial del Districte de Conca flu-
vial de Catalunya aprovats per l’Agència 
Catalana de l’Aigua (DOGC número 
8145 de data 02/06/2020).

»  Aprovar la pròrroga del conveni entre 
l’Ajuntament de Vilablareix i l’Associa-
ció del casal de la gent gran de Vilabla-
reix fins a la data del 31 d’agost de 2021.

»  Aprovar la contractació de monitors/es 
pels casal d’estiu i matins actius 2020.

»  Aprovar les puntuacions i el llistat de-
finitiu del procés per la selecció d’un 
conserge mantenidor en règim laboral 
interí i la creació d’una borsa de treball.

»  Aprovar sol·licitar la inclusió a la convo-
catòria de subvencions per a publicacions 
d’interès local editades per ajuntaments 
per a l’any 2020 al Servei de Comunicació 
Local de la Diputació de Girona, per la pu-
blicació d’un llibre “Relata’ns 2017-19”.

2 DE JULIOL DE 2020
»  Aprovació de factures i despeses. Vista la 

relació de factures i despeses  del dia dos 
de juliol de 2020 i de conformitat amb el 
Dictamen de Regidor d’hisenda, per una-
nimitat, s’acorda aprovar la relació de fac-
tures i despeses que consten a l’esmenta-
da relació que figuren a l’expedient i que 
sumen la quantitat de 26.804,71€ (vint-i-
sis mil vuit-cents quatre euros amb setan-
ta-un cèntims) i s’acorda el seu pagament 
a càrrec de les corresponents partides del 
pressupost de l’exercici corrent.

»  Aprovar el conveni de col·laboració per 
a la redacció, finançament i contracta-
ció conjunta del “Pla de mobilitat urba-
na sostenible supramunicipal de Giro-
na-PMUS supramunicipal de Girona.

»  Aprovar la contractació temporal a 
temps parcial de 4 joves en el marc del 
projecte “Brigada jove 2020”.

»  Aprovar sol·licitar la inclusió a la convo-
catòria d’ajuts de l’Agència de Residus de 
Catalunya (Resolució TES/1455/2020) 
per a la utilització d’àrid reciclat dels resi-
dus de la construcció amb marcatge CE en 
obres promogudes pels ens locals i empre-
ses públiques municipals de Catalunya.

»  Aprovar sol·licitar la inclusió a la convo-
catòria de subvencions per a actuacions 
municipals motivades pel temporal Glò-
ria al servei d’assistència i cooperació 
als municipi de la Diputació de Girona.

»  Aprovar el contracte menor per la ne-
teja i manteniment del riu Marroc en el 
seu tram del camí fluvial i reparació de 
passeres, amb l’entitat mercantil Man-
resa Tió agroserveis i comerç SL, per 
import de 4.250,00€, més 892,50€ en 
concepte d’iva. 

16 DE JULIOL DE 2020
S’acorda aprovar:
»  Aprovació de factures i despeses. Vista 

la relació de factures i despeses del dia 
setze de juliol de 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 136.327,37€ (cent trenta-sis mil tres-
cents vint-i-set euros amb trenta-set 
cèntims) i s’acorda el seu pagament a 
càrrec de les corresponents partides del 
pressupost de l’exercici corrent.

»  Aprovar el conveni de col·laboració en-
tre l’Ajuntament de Vilablareix i Càritas 
Fornells.

»  Aprovar l’aportació de 337,00€ a la Fun-
dació Esclerosi Múltiple.

»  Aprovar sol·licitar la inclusió a la convo-
catòria de subvencions per finançar actu-
acions dels ajuntaments adreçades a la re-
activació del teixit comercial i econòmic 
dels seus municipis, derivades de l’impac-
te de la COVID-19 a l’àrea de promoció 
econòmica de la Diputació de Girona.

»  Aprovar el contracte menor per la nete-
ja i manteniment de la riera situada dar-
rera la nau SIMSA malmesa pel tempo-
ral Glòria, en el seu tram que va des del 
pont de l’autopista AP7 de la Carretera 
Santa Coloma fins al Güell, amb l’enti-
tat mercantil Manresa Tió agroserveis 
i comerç SL, per import de 3.150,00€, 
més 661,50€ en concepte d’iva. 

PLENS
17 DE SETEMBRE DE 2020
La presidència dóna compte al ple:
»  Donar compte al Ple de les resolucions de 

Presidència en matèria de personal: Con-
tractació conserge mantenidor del pavelló 
esportiu a jornada complerta. Contracta-
ció monitors per la piscina municipal per 
efectuar tasques de prevenció Covid-19.

»  Donar compte de l’informe en relació al 
període mig de pagament a proveïdors 
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del sector d’administracions públiques 
de l’ajuntament de Vilablareix referit al 
segon trimestre de 2020. El període mig 
de pagament a proveïdors de l’Ajunta-
ment de Vilablareix el segon trimestre 
de 2020 es situa a 1,36 dies i no supera 
el termini màxim de pagament previst 
en la normativa de morositat.

S’aprova per unanimitat:
»  Proposta d’acord d’aprovació del Comp-

te General de l’Ajuntament de Vila-
blareix corresponent a l’exercici 2019, 
integrat pel de la corporació i pel de la 
societat municipal Vilablareix Futur SL.

»  Aprovació inicial expedient de modifi-
cació de crèdit número 05/2020.

»  Aprovar l’adjudicació del contracte 
d’obra “Prolongació del carrer Marrroc 
des del carrer Regal fins a la carretera 
GI-533 i vial secundari de la carretera 
GI-533 a Vilablareix”mitjançant proce-
diment obert simplificat a l’entitat mer-
cantil Girodservices SL.

»  Proposta d’acord d’aprovació del règim 
de funcionament de la delegació conferi-
da a la Diputació de Girona de diverses 
facultats de gestió, recaptació i inspecció 
dels tributs i altres ingressos de dret pú-

blic locals, regulat en el nou Pla de ser-
veis aprovat per XALOC (BOP de Girona 
núm. 135 de 15 de juliol de 2020).

»  Proposta d’acord per l’aprovació de la 
ratificació de la modificació d’Estatuts 
de la societat mercantil de capítal ínte-
grament públic SUMAR serveis públics 
d’acció social de Catalunya SL.

»  Proposta d’acord d’adhesió de l’ajun-
tament de Vilablareix al Conveni Marc 
de col·laboració entre el Departament 
de Governació i Administracions Públi-
ques, en nom de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, el consorci 
Localret, l’ajuntament de Barcelona, 
el consorci administració oberta elec-
trònica de Catalunya per a l’impuls i el 
desenvolupament de la interoperabi-
litat dels sistemes d’informació de les 
administracions catalanes.

»  Proposta d’aprovació de la Moció per a 
la suficiència financera dels Ens locals.

S’aprova per majoria absoluta: 
»  Amb el vot a favor dels grups municipals 

d’ERC i el PSC i el vot en contra del grups 
municipals de JxCAT i UxVI, aprovar l’ad-
judicació de la concessió de l’ús privatiu de 
part de la parcel·la municipal amb referèn-

cia cadastral 3746501DG8434N0001XB, 
per a l’explotació d’una construcció desti-
nada a seu social d’una entitat o associació 
legalment constituïda amb domicli social 
al municipi de Vilablareix a l’entitat Associ-
ació Esportiva Els Veterans de Vilablareix.

»  Amb el vot favorable dels grups munici-
pals d’ERC, UxVI i JxCAT i el vot en con-
tra del grup municipal del PSC, aprovació 
de la Moció que presenta el grup muni-
cipal de Junts per Catalunya Vilablareix 
sobre l’abolició de la monarquia.

»  Amb el vot favorable dels grups muni-
cipals d’ERC, JxCAT i el PSC i el vot 
en contra del grup municipal d’UxVI 
aprovació de la Moció que presenta el 
grup municipal de Junts per Catalunya 
Vilablareix, referent a la transparència 
de l’ajuntament.

1 D’OCTUBRE DE 2020
S’aprova per majoria absoluta:
»  Amb el vot favorable dels grups muni-

cipals d’ERC, JxCAT i UxVI i el vot en 
contra de PSC aprovar la Moció de re-
buig a la decisió del Tribunal Suprem 
d’inhabilitació del President de la Ge-
neralitat de Catalunya.

SUBVENCIONS ATORGADES - ANY 2020
ENTITAT EXPEDIENT PROGRAMA CONCEPTE IMPORT
Dipsalut 2020/1071 PM07 - Suport econòmic per a la 

realització activitats promoció salut 
Aquí fem salut 

9.436,42

 2020/1287 Lluita i control plagues urbanes (Pt10) Insectes, mosquit tigre i rosegadors 6.242,89
 2020/1286 Servei Socorrisme Socorrisme piscina pública Vilablareix 2.258,59
Diputació  
de Girona

7265 Actuacions municipals temporal Glòria Arranjament terreny, paviments i proteccions camí 
fluvial, estabilització del terreny i talús del Camí de Vic i 
extreure aigua i reparació danys equipaments municipals

14.434,80

2020/6107 Programa anual de promoció activitat 
esportiva (Programa A1) 

Activitats esportives 2.000,00

93-2020/6054 Programa condicionament i millora 
equipaments esportius (Programa A3) 

Reforma parcial vestidors piscina i rampa 6.530,61

2020/1007 Assistència i cooperació municipis 
Cooperació municipal 

Enllumenat Públic 64.405,35

2020/3728 Assistència i cooperació municipis - 
Cooperació cultural 

Despeses culturals 11.365,65

2020/3707 Assistència i cooperació municipis -  
noves tecnologies 

Noves tecnologies 1.677,30

2020/1007 Assistència i cooperació municipis -  
medi ambient 

Camins 800,00

2020/5242 Manteniment llar infants Manteniment llar infants curs 2018/2019 53.375,00
2019/7462 Subvencions per fomentar projectes 

accions de promoció econòmica 
XSLPE 7.000,00

2020/6470 Publicacions d’interès local editades  
per ajuntaments 

Relata’ns 2017-2019 2.276,01

2020/7451 Reactivació comercial, impacte Covid Reactivem el teixit econòmic 1.500,00
2020/1176 Plans actuació i planificació sectorial 

promoció desenv. econòmic i social 
Redacció pla accions enfortiment comerç urba de 
Vilablareix 4.492,13

2020/2189 Pla a l’acció - Línia 3 Tancaments Ajuntament i edifici Can Balli 11.250,00
2020/7286 P. A5 - Suport esportistes individuals Arianna Vilar 300,00

Generalitat CLT/3627/2019 Construcció i/o adequació biblioteques 
de Catalunya per al període 2020-23 

Equipaments culturals del sector Perelló - Pere Màrtir 
- Biblioteca 200.000,00

Acte de rebuig a la inhabilitació 
del MHP Quim Torra

 Davant la decisió del Tribunal 
Suprem d’inhabilitar el Presi-
dent de la Generalitat, Quim 
Torra, el dilluns 28 de setembre, 
es va convocar una concentració 
a les 7 de la tarda al davant de 

l’Ajuntament, com a acte de re-
buig. En l’acte, on hi van assistir 
una trentena de veïns i veïnes, es 
va llegir el manifest i plegats van 
cantar ‘Els Segadors’.

El mateix dijous, 1 d’octubre, 
es va celebrar un ple extraordina-
ri per aprovar la moció de rebuig 
a la decisió del Tribunal Suprem. 
ERC, JxCAT Vilablareix i Units 
per Vilablareix van votar a favor 
de la moció, mentre que el PSC 
hi va votar en contra.

Mascaretes 
“Vilablareix t’ho agraeix”
 Davant la situació de pandèmia que vivim i l’obligació de l’ús de la masca-

reta, l’Ajuntament de Vilablareix va fer aquest estiu unes mascaretes de roba 
homologades amb el logotip de l’Ajuntament ‘Vilablareix t’ho agraeix’.

Tenen un cost de 2 euros i es poden recollir a les oficines municipals 
de 9 a 14 h de dilluns a divendres i també els dimarts de 16 a 20 h.
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Activitats trimestrals
Les activitats trimestrals també s’han iniciat aquest 
mes d’octubre, amb un aforament limitat i amb les 
mesures de seguretat de la Covid_19. Enguany hi 
ha classes d’estiraments i hipopressius, Ioga, Zum-
ba, Pilates, Marxa Nòrdica i Manteniment.

Presentació del llibre de Martí Gironell
L’escriptor i periodista  
de Vilablareix, Martí Gi-
ronell, va presentar la seva 
darrera novel·la ‘Paraula 
de Jueu’ a Can Gruart. 
Durant l’acte, Gironell va 
vendre i signar els seus lli-
bres al públic assistent.

ACTUALITAT

Reprenem l’activitat
 Mica en mica i dins el calendari previst, Vilabla-

reix ha reprès l’activitat després de l’estiu. Tot i 
això, continuem vivint enmig d’una pandèmia que 
no ens permet començar el curs amb total norma-
litat. L’Escola Madrenc, la Llar d’Infants, l’Institut i 
la Ludoteca han hagut de treballar dur per a poder 
arrencar amb totes les mesures de seguretat el nou 
curs 2020-2021. Control de la temperatura, neteja 

de mans, grups reduïts i 
moltes més mesures for-
men part de la rutina dià-
ria dels nens/es i profes-
sors/es de Vilablareix. 

El 14 de setembre es 
van iniciar les classes amb 
un total de 939 alumnes, 
dels quals 311 a l’Escola 
Madrenc i 628 a l’Institut.

Actuacions de la brigada a la Llar 
d’Infants, l’Escola i l’Institut
Al llarg de l’estiu, la brigada va portar a terme tot un 
seguit d’actuacions de millora i manteniment en els 
centres educatius de la vila per tal que estigués tot a 

punt per a la tornada a les aules al setembre. Entre 
les actuacions, que han tingut un cost d’11.798,55 
euros, hi havia el canvi de llums de l’escola Ma-
drenc a tecnologia LED, la instal·lació d’un banc 
de polietilè, van pintar les línies per dividir el pati 
de l’Institut i van instal·lar un plafó de metacrilat de 
l’edifici de l’Escola. 

Exposició Diversit Art a Can Gruart
Les sales d’exposicions de Can Gruart es van omplir 
de pintures, escultures i fotografies catalans, andalu-
sos i americans amb l’exposició ‘Trencant el silenci’. 
Organitzada per l’Associació Trobada d’Artistes Diver-
sit Art, s’ha pogut visitar al llarg del mes de setembre.

Caminades per a la gent gran
Des del Dipsalut es promou l’activitat física per a 
la gent gran del poble. Normalment, un cop a la 
setmana hi havia classes dirigides al parc de Salut. 
Malauradament, amb la pandèmia es van anul·lar 
aquestes classes, però aquest mes de setembre en-
lloc de fer activitat en el parc de salut, es fan ca-
minades els dimarts al matí. D’aquesta manera, po-
den fer esport respectant les mesures de seguretat. 
Abans de començar la ruta, els entrenadors prenen 
la temperatura als assistents i es posen gel hidroal-
cohòlic per evitar la propagació del coronavirus. 

Reconeixement a 
Nicolas Sánchez

 L’Ajuntament de Vilablareix va voler fer un pe-
tit acte de reconeixement a la feina feta al llarg 
de sis anys al conserge 
del Pavelló Municipal, 
Nicolas Sánchez. Amb 
motiu de la seva jubila-
ció, aquest passat abril 
va deixar la consergeria. 
Se li va fer entrega d’una 
Torratxa i un detall com 
a mostra d’agraïment.

Des de l’Ajuntament 
se li va agrair la feina que 
ha portat a terme al llarg 
dels darrers sis anys i se li 
va desitjar molta sort en 
aquesta nova etapa.

El Pavelló Municipal 
compta amb 

nou material de 
bàsquet i voleibol
 El curs ha començat amb novetats en el Pa-

velló Municipal amb la compra de nou ma-
terial. I és que l’Ajunta-
ment de Vilablareix ha 
comprat noves xarxes 
i cistelles de bàsquet, i 
també nous pals i pro-
teccions per a la xarxa 
de voleibol. 
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Es recapten prop de 300€ per  
a l’Hospital Santa Caterina

 La Caixa Solidària que ha estat 
present a totes les activitats es-
portives i culturals d’aquest estiu, 
ha recaptat un total de 261,25 € 
que s’han destinat íntegrament a 
l’Hospital Santa Caterina de Salt 
per a fer front a la Covid_19.

Aquestes donacions es van 
recollir durant les activitats de 
l’“Activa’t solidari”, els dijous a 
la fresca i els actes de la setmana 
cultural.

L’Ajuntament agraeix a tot-
hom qui hi ha col·laborat!

Setmana Cultural  
en ple mes de juliol

La pandèmia de la Covid_19 va fer moure les dates de la  
Setmana Cultural, que cada any es celebra al mes d’abril  

coincidint amb la Diada de Sant Jordi. Enguany per aquelles  
dates ens trobàvem confinats i es van engalanar els balcons  

de roses i llibres per a celebrar-ho. 

 La Generalitat de Catalunya va traslladar la 
Diada al 23 de juliol i és per aquest motiu que 
la Setmana Cultural s’hagi celebrat del 20 al 23 
de juliol. 

Amb totes les mesures de seguretat, els veïns 
i veïnes de Vilablareix van poder gaudir d’un 
tast de vins amb lectures a càrrec de Miquel 
Martín i Olga Cercós a Can Gruart, organitzat 
pel Club de Lectura de Vilablareix. 

Per les famílies i infants es van programar con-
tes musicats amb la companyia David Planas i la 
companyia Associació Catalana de teatre Educatiu, 
i d’un espectacle-concert d’humor de Las Loopes.
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Cultura segura amb el cicle de 
concerts ‘Vilablareix en Viu’

El cicle de concerts ‘Vilablareix en Viu’ ha marcat aquest mes de 
setembre l’activitat cultural de la vila. Enmig de la pandèmia de la 
Covid_19, i en un moment molt difícil per a la cultura, Vilablareix ha 

volgut apostar per a una cultura segura organitzant aquest cicle amb 
totes les mesures sanitàries. 

 Al llarg de tres diumenges del mes de setembre 
s’han celebrat els vermuts musicals al matí i con-
certs de tarda. Joan Rovira, Peix Fregit, Alba Car-
mona, El Pot Petit, Miquel Abras i SUU, van ser els 
artistes que van formar part de ‘Vilablareix en viu’ 
i van fer que els espectadors gaudissin altra vegada 
dels concerts al poble.

Les entrades dels concerts tenien un cost de 3 
euros, 1 dels quals es destina a l’Hospital Santa Ca-

terina de Salt per a la lluita contra la Covid_19. En 
total s’hi destinen 1.477 € de les entrades venudes. 

Des de l’Ajuntament de Vilablareix agraïm la 
feina de l’Ateneu de la Dona, el Club Tennis Tau-
la, el Club de Rítmica i el Club Bàsquet de Vi-
lablareix per col·laborar-hi amb el servei de bar. 
També agraïm a tot el públic per haver respectat 
les normes de seguretat per a contenir la propa-
gació del virus.
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Primer sorteig de la campanya 
“Fem poble! COMerç loCAL 

de Vilablareix”
 El diumenge 27 de setembre 

es va realitzar el primer sorteig 
de la campanya “Fem poble! CO-
Merç loCAL de Vilablareix”. La 
butlleta guanyadora d’entre les 
51 dipositades a les diferents ur-
nes (Ajuntament, Can Gruart i 
El Rusc) va ser la de la Yolanda 
Gonzàlez. El premi obtingut és 
una experiència a escollir d’entre 
un munt d’activitats, com ara una 
sortida en globus, una ruta en 
kayak, sortides guiades, esports 
de natura, etc. El segon premi 
se’l va endur la veïna de Vilabla-
reix, Rosa Frigola.

Durant el primer trimestre de 
la campanya, de juliol a setem-
bre, un total de 30 persones van 
fer compres en diferents establi-
ments del poble (realitzant una 
despesa mínima de 5 euros) fins 
a poder omplir la butlleta de la 
campanya “COMerç loCAL” amb 
6 segells d’establiments diferents. 
La persona que ha estat més fi-
del comprant a establiments de 
proximitat i que ha omplert més 
butlletes n’ha omplert un total 
de 4. El 73% de les participants 
han estat dones, amb una mitja-
na d’edat de 53 anys. 

Pel que fa als 35 establiments 
participants a la campanya, els 
que acumulen més segells són 
7 establiments d’alimentació, 3 
bars-restaurants, la Farmàcia, l’Es-
tanc i una perruqueria.  

La campanya continua aquest 
trimestre i a finals de desembre 
es farà un nou sorteig. Recordeu 
que heu d’anar guardant els ti-
quets de les compres que us sege-
llen els establiments. L’objectiu 
de la campanya és incentivar als 
veïns i veïnes del poble que desco-
breixin, comprin i gaudeixin dels 
establiments de proximitat.

Les formacions en la pandèmia

Des de l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Vilablareix 
continuem proposant diferents formacions i jornades tan dirigides a 

l’àmbit ocupacional com a emprenedoria i empreses.

 Després del confinament de la Covid-19 algu-
nes de les formacions les hem realitzat presenci-
alment, sempre respectant les mesures sanitàries 
establertes en aquell moment. Des d’aquest se-
tembre oferim formacions online, aquesta nova 
manera permet evitar desplaçaments i reunions 
de vàries persones, sempre i quan les formacions 
ho permetin. Així doncs, s’han fet les formacions 
de Monitor de Menjador escolar, Seguretat en Tre-
balls d’alçada i hem realitzat diferents càpsules for-
matives per persones que treballen cuidant gent 
gran i que han estat impartides per la cooperativa 
Avancem Santa Clara.

El dia 22 de setembre es va realitzar una Jornada 
de Networking finançada per la Diputació de Giro-
na i les àrees de promoció econòmica dels ajunta-
ments de Vilablareix, Celrà i Salt. Enguany s’ha fet 
a  Can Gruart, amb el tema del Branding, imparti-
da amb empreses, Bizmarketin i Nerine Comuni-
cació, que estan establertes en el Viver d’empreses 
del Rusc.

Així doncs, volem continuar oferint diferents 
formacions i que estiguin a l’abast de la població.

“ L’objectiu de la 
campanya és 
incentivar als veïns 
i veïnes del poble 
que descobreixin, 
comprin i gaudeixin 
dels establiments de 
proximitat.”

“ Des d’aquest setembre oferim 
formacions online, aquesta 
nova manera permet evitar 
desplaçaments i reunions de  
vàries persones, sempre i quan  
les formacions ho permetin.”
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Joaquim Mascort Rafart i 
Margarita Subiranas Huix

En Joaquim i la Margarita 
van néixer els dos a Bru-
nyola, tot i que en barris di-

ferents. “Jo vaig néixer a Can Pons 
De Baix de Brunyola el 7 d’octubre de 
l’any 1940” explica en Joaquim. 
Mentre que la Margarita va néi-
xer un any més tard, el 24 de no-
vembre de l’any 1941. Varen ser 
veïns des de ben petits i els dos 
van anar a l’escola del poble, que 
en aquell moment eren uns 40 
alumnes. 

En Joaquim recorda haver 
anat a escola fins als 13 anys que, 
com era habitual en aquell temps, 
va anar a treballar la terra. “Quan 
el meu germà gran va anar a la mili, 
em va tocar fer de noi gran. Llaurava 
i feia de pagès, mentre que als vespres 
anava a conferències”. Explica que 
un mestre d’aquelles conferènci-
es el va animar a estudiar, i així 
ho va fer. Als 17 anys va estudiar 
ingrés fent tots els cursos que va 
poder en poc temps “vaig estudiar 
fins a 4t en dos anys i després vaig 
fer el 5è i 6è”. Llavors, en Joaquim 
va anar a fer la mili a Sant Boi 
de Llobregat, a automobilisme. 
Mentrestant, i com es pot veure 
en una de les fotografies, apro-
fitava per estudiar. “Mentre feia 
la mili feia d’universitari per lliure. 
Vaig anar a la Universitat sabent que 
volia fer una carrera de ciències, però 

no sabia quina. Al final, em vaig en-
amorar de Química i vaig fer la carre-
ra a la Universitat Central” explica 
Mascort.

Per la seva banda, la Margari-
ta va anar a escola fins als 10 anys, 
quan els seus pares la van portar 
interna a Barcelona. “El meu pare 
tenia una visió molt àmplia i li va 
semblar una bona idea portar-me a 
Barcelona. Els hi haig de donar les 
gràcies als meus pares i els hi donaré 
tota la vida per aquesta decisió que 
van prendre”. Allà la van preparar 
per a fer el primer curs “ja que jo 
venia d’un ambient molt rural” as-
segura la Margarita. Però després 

va fer l’ingrés i els quatre cursos 
de batxillerat. També explica que 
en aquella època jugaven a bàs-
quet, com es pot veure en una de 
les fotografies. Mirant-la, explica 
entre rialles: “portàvem aquest uni-
forme per jugar a bàsquet, però quan 
vèiem que les contrincants portaven 
la faldilla més curta que la nostra, 
ens passàvem la nit cosint-les d’ama-
gat per a fer-les encara més curtes”. 
Entre l’internat i residències, la 
Margarita va fer el magisteri a 
Barcelona, a l’Escola de Magis-
teri de l’Església, el que ara co-
neixem com a Blanquerna.

Veïns de Brunyola des de que van néixer, es van tornar a trobar a Barcelona  
i des de fa 41 anys que viuen a Vilablareix.

Han exercit tota la vida de mestres i no han deixat d’estudiar.
La prioritat d’aquest matrimoni ha estat sempre la família. 
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Retrobament a Barcelona
Mentre la Margarita estudiava a l’Escola de Magisteri, 
en Joaquim feia la mili i estudiava també a Barcelona, 
pel que es van tornar a trobar i van començar a festejar.

Un cop acabada la carrera de magisteri, la Mar-
garita va estar un any donant classes a Barcelona 
i després va anar a un preescolar a Blanes, ja que 
sempre li han agradat els petits. Allà s’hi va estar 
tres anys, fins que l’any 1967 es van casar. 

El casament va ser molt senzill, explica la Marga-
rita. “Té a veure amb la nostra situació. Ens vam casar 
el dia de Sant Esteve per no perdre temps, a les 9 del matí 
a Brunyola”. No van fer una gran festa, va ser una 
celebració sense convidats, només amb la família 
i algun íntim amic. “Després de casar-nos a Brunyola, 
vam anar a Barcelona i el dia següent vam passar el dia 
a Montserrat” afegeixen. 

De fet, en Joaquim encara no havia acabat la 
carrera. I és que mentre estudiava també treballava, 
donava classes en una acadèmia i a un col·legi de 
Terrassa. “Vaig ser sempre pluriempleat” diu Mascort. 

Un any més tard la Margarita es va quedar em-
barassada del primer fill, en David. “Quan em vaig 
quedar embarassada vaig deixar la feina perquè el nostre 
projecte principal de vida era la família, i valia més que em 
quedés a casa cuidant els fills”. I és que darrera en David 
en van venir tres més, l’Oriol, l’Olga i la Mònica. 

En aquell temps, en Joaquim va estar treballant al 
Col·legi Pare Manyanet de Barcelona durant uns 4 o 5 
anys, on van anar-hi d’alumnes els seus fills grans, en 
David i l’Oriol. Però això d’estar a un col·legi privat 
“no conduïa massa enlloc” diu Mascort. Així que es va 
preparar per les oposicions i l’any 1974 es va examinar 
a Madrid. Era un any on es va presentar molta gent, 
ja que feia uns anys que no se’n feien. Finalment va 
aprovar les oposicions d’agregat de professor d’en-
senyament secundari i el van enviar a Sant Sebastià. 
“Aquí vam tenir dues opcions” afegeix la Margarita, “O bé 
marxava ell tot sol i em quedava jo amb les quatre criatures 
al pis que ens havíem comprat a Barcelona, o bé marxar tots 
cap a Sant Sebastià. Vam decidir que si havíem de menjar 
cigrons, anàvem tots a menjar cigrons a Sant Sebastià”.

Al principi hi anaven per dos anys “d’agregat no 
et podies canviar de plaça, havies d’estar-hi dos anys a la 

força” diu Mascort. Però quan va quedar una plaça 
lliure a l’Institut de Girona al cap d’un any, van po-
der tornar. “Com que ja abans havia anat a oposicions 
per treure’m les de Càtedra de Física i Química, vaig poder 
entrar a l’Institut de Girona”, afegeix. Recorda que a 
Sant Sebastià va fer bons amics i s’hi vivia molt bé, 
tot i el temps. En Joaquim assegura que no s’hagués 
acostumat mai al mal temps, mentre que la Margari-
ta està convençuda que ella s’hi hagués acostumat. 

De Sant Sebastià a Girona
Quan van tornar de Sant Sebastià, van anar a viure 
en un pis que abans tenien llogat pels caps de set-
mana a Santa Coloma de Farners. La Margarita des 
que es va quedar embarassada d’en David que no 
havia treballat mai més, i la petita ja tenia 5 anys. 
Com que a Santa Coloma li van oferir d’anar a tre-
ballar a l’escola, va estar-s’hi dos anys. Mentrestant, 
en Joaquim treballava a l’Institut de Girona “tenia la 
feina de catedràtic, vaig ser vicedirector i més tard direc-
tor durant 4 anys” explica. Després d’aquesta etapa 
a l’Institut va exercir de professor a la Politècnica 
de la UdG fent classes de física general durant 10 

anys. Fins que es va jubilar antici-
padament als 62 anys. 

Per la seva banda, la Margarita 
no es va quedar a Santa Coloma do-
nant classes, sinó que va fer de pro-
fessora d’educació infantil a l’Es-
cola Les Alzines de Girona durant 
vint-i-un anys, fins que es va jubilar. 

A Vilablareix van aterrar-hi l’any 
1979 i, segons diu la Margarita, va 
ser una salvació pels fills. “Quan vam 
arribar aquí semblaven aquells conills 
quan els treus de la gàbia” assegura. 
“Anaven en bici, en moto i corrien pel 
poble amb el seu grupet, però a casa era el 
centre. El pare els hi va muntar una tau-
la de ping-pong i un raconet per jugar a 
cartes i sempre els teníem a tots per aquí”. 

“I del poble què t’haig de dir...
és una joia, és excel·lent!” exclama 
la Margarita, mare de l’actual alcal-
de de Vilablareix, David Mascort. 

Les aficions d’en Joaquim
Quan van tornar a Girona, en Joa-
quim va tornar a agafar les aficions 
que tenia de jove, una d’elles era la 
cacera. Quan va tenir edat per aga-
far l’escopeta ja es va convertir en una afició i anava a caçar conills, 
llebres, becades, etc. Amb la mili i els estudis no hi va poder anar, 
però s’hi va tornar a aficionar a l’arribar de nou a Girona. 

Una altre de les aficions que encara conserva és anar a buscar bolets. 
Expliquen que sempre van als llocs on ja coneixen i la Margarita sem-
pre l’acompanya. 

La jubilació
La jubilació va coincidir amb l’arribada dels primers néts. Pel que en 
Joaquim va fer de cangur d’en Martí i d’en Ferran. De jubilada, la 
Margarita també s’ha dedicat i es dedica a la família. I és que ja tenen 
vuit néts, l’Ariadna, la Queralt, en Martí, en Ferran, l’Anna, en Pere, 
en Marc i la Gemma.

Cal remarcar la tasca que ha fet durant molts anys en Joaquim a 
l’ONG Mans Unides, on hi va fer un servei social fent de comptable 
fins l’any 2018. 

Ara, en Joaquim dedica moltes hores a l’hort i s’ha aficionat a es-
coltar música i, juntament amb la Margarita, cuiden molt de la família.
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Començament de  
temporada atípica

 Aquesta temporada tot i les ad-
versitats disposem dels següents 
equips: el primer equip, 3 juvenils, 
2 cadets, 2 infantils, 6 alevins, 5 
benjamins, 4 prebenjamins, 1 es-
coleta i 1 preescoleta. En total  25 
equips al nostre club. 

En el FC Vilablareix ja hem 
començat la temporada més atí-
pica que ens podem imaginar, tot 
això per la incidència que està 
tenint en el nostre dia a dia la ir-
rupció del CORONAVIRUS. Des 
de el mes d’agost hem treballat 
amb un protocol d’actuació per-
què els nostres jugadors tinguin 
la major garantia i es barregin el 
menys possible per tal de complir 
amb les normes decretades.

En aquest aspecte el protocol 
que hem fet servir és el de fer en-
trar als jugadors per les dues por-
tes que tenim a les instal·lacions, 
que han de portar la seva mascare-
ta i també la seva ampolla d’aigua, 
i ens han de portar el paper de 
responsabilitat signat pels pares, 
a més de controlar la temperatura 
sempre que accedeixen al recin-
te per tal de realitzar l’activitat. 
L’accés al terreny de joc és per la 

zona del córner i la sortida és per 
la rampa de vestidors per així evi-
tar creuaments entre jugadors de 
diferents equips.

Per seguir les directrius de l’au-
toritat Sanitària i també del Con-
sell Comarcal d’esports els vestu-
aris han de estar tancats amb el 
gran perjudici que representa pels 
nostres jugadors ja que no poden 
dutxar-se després de fer l’entre-
nament i tampoc utilitzar-los per 
canviar-se de roba i assecar-se una 
mica els dies de pluja. En aquest 
moment els nostres vestuaris són 
la grada principal on s’esperen els 
equips abans d’entrenar i també 
abans de jugar i on es realitzen les 
xerrades de la mitja part del partit 
com podeu veure a la imatge. 

Un altre “inconvenient” que 
tenim aquesta temporada és el 
no poder deixar accedir a les 
graderies al públic, ja que s’han 
de complir una sèrie de requisits 
que de moment no tenim la ma-
nera de poder assegurar les me-
sures que ens demanen per dei-
xar accedir  la gent a les grades.

També comunicar-vos que 
s’ha fet una gran millora a la 
zona de vestuaris nous on per se-
guretat dels nostres jugadors s’ha 
incrementat la llum donat que 
abans la zona quedava molt fosca 
i ara té aquesta il·luminació.

Per últim agrair a tot el perso-
nal del club i les famílies la seva 
gran predisposició a fer les coses 
com s’han de fer i la gran accep-
tació que hem tingut de moment 
al no poder obrir la instal·lació 
perquè puguin veure els partits 
de millor manera que no pas des 
de fora de la instal·lació. Conti-
nuem treballant per millorar les 
condicions i esperem poder so-
lucionar  tots els inconvenients i 
que tornem el més aviat possible 
a la tan estimada normalitat.  

Rebeu una cordial salutació i 
recordeu SOM UN EQUIP!!!!

Club Bàsquet Vilablareix
El Club Bàsquet Vilablareix va iniciar la temporada 2020-2021 el passat 

7 de setembre amb un gran repte entre mans, el qual és permetre 
gaudir d’aquest esport de contacte a tots/es els/les membres del 

Club sense deixar de complir la normativa sanitària vigent per 
minimitzar el risc de contagi de la COVID-19.

 Una setmana més tard d’iniciar els entrenaments, 
es va celebrar la setmana de portes obertes on nens 
i nenes del poble i dels pobles veïns van poder 
experimentar amb les seves pròpies mans aquest 
esport i els valors que els nostres entrenadors/es 
transmeten a cada sessió.

Actualment, els diferents equips del Club estan 
en plena activitat, preparant l’inici de competicions 
que, si tot segueix com fins ara, s’inicia el pròxim 17 
d’Octubre amb els dos equips sèniors jugant com 
a visitants, de manera que tindrem els dos primers 
partits a casa el següent cap de setmana, el 24 d’Oc-
tubre. Els equips de categories de formació, però, 
encara estan pendents dels calendaris d’aquesta 
temporada.

Des del Club, sabem que aquest any és complicat 
i incert, ja que es desconeix si a dia de demà segui-
rem podent entrenar o si realment s’iniciaran les 
competicions, el que sí sabem és que des del Club 
vetllem perquè el risc que s’assumeix al realitzar 
l’activitat esportiva sigui el menor possible, per tal 
que tots els nens i nenes puguin seguir gaudint del 
bàsquet i dels beneficis que els aporta dia a dia.

Per aquest motiu, tot i haver finalitzat la jornada 
de portes obertes i trobar-nos en un any estrany a 
causa de la COVID-19, us animem a posar-vos en 
contacte amb nosaltres si teniu ganes de provar, ni 
que sigui un dia o una setmana, aquesta experièn-
cia tant enriquidora!

Per últim, aprofitem l’avinentesa per agrair a 
l’Ajuntament l’oportunitat d’organitzar la barra 
dels diferents concerts que es van celebrar el passat 
Setembre, juntament amb els nostres amics/gues 
del Club Tennis Taula Vilablareix i el Club Rítmica 
Vilablareix.
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Un setembre amb moltes ganes!
Després d’un mes de vacances, la secció va reprendre l’activitat la 

primera setmana de setembre amb molta energia i moltes ganes de 
treballar. Tot i que serà una temporada molt estranya, l’equip tècnic 
segueix treballant en la mateixa línia i amb els mateixos objectius 

que darreres temporades. 

 Aquesta serà la 14a temporada del club i la secció 
compta amb un volum considerable de gimnastes; 
un total de 110 gimnastes formaran part del nostre 
club. Les gimnastes que tenim van des dels 3 anys 
fins als 18. 

Durant aquesta temporada, si la situació ens ho 
permet, es participarà a les següents competicions: 

•  Copa Catalana nivell IV, V, VI, VII i VIII
•  Copa Base individual
•  Campionat d’Espanya Base de conjunts i 

individual
•  Campionat d’Espanya absolut
•  Lliga Comarcal
•  Trofeus nacionals i internacionals

Donat que algunes competicions van quedar 
aturades, la Federació ha treballat perquè totes 
les gimnastes puguin acabar la seva temporada i 
competir amb la màxima normalitat possible. Així 
doncs, s’han ubicat totes les competicions anul·la-
des en l’últim trimestre de l’any. El Club Rítmica 
Vilablareix, hi participarà a totes!

Tanmateix, el Campionat d’Espanya de conjunts 
i individuals base i el Campionat d’Espanya absolut, 
es celebraran amb normalitat. Des d’aquí, donem 
molta energia a totes les participants del club i els 
hi desitgem tota la sort del món.

Pel que fa a les més petites i les gimnastes de 
Lliga Territorial, l’equip tècnic ja està preparant 

les competicions del 2021 així 
com el festival de Nadal que en-
guany el celebrarem en strea-
ming. 

La nova temporada no ha 
fet més que començar, així que 
animem a totes les gimnastes 
que ho desitgin puguin venir 
un dimarts o divendres al pave-
lló de Vilablareix a provar-ho!

Us convidem a seguir-nos a 
les nostres xarxes socials: Face-
book, Twitter (@CRVilablareix) 
i Instagram.  

Comencem amb moltes ganes 
una temporada atípica

 Després de l’èxit aconseguit amb el casal d’estiu de 
tennis taula, on vam aconseguir una xifra rècord de 
nens i nenes que van passar pel casal al llarg de les 
cinc setmanes que va durar, hem estat treballant tot 
l’estiu per poder tornar a emprendre les activitats del 
club a finals d’agost amb les màximes mesures de se-
guretat i complint tots els protocols pel covid-19.

Així doncs, des del passat 31 d’agost, els entrena-
ments han tornat a la sala polivalent del club però 
amb canvis, alguns per millorar la logística i els entre-
naments i d’altres que hem hagut de fer per complir 

els requeriments i protocols que estipulen la secre-
taria general de l’esport i la Federació Catalana de 
Tennis de Taula per a la pràctica del nostre esport.

Aquesta temporada, oferim els següents torns 
d’entrenament:
DILLUNS I DIMECRES
 Iniciació de les 17.15 a les 18.45 hores
 Tecnificació de les 18.45 a les 20.15 hores
 Sènior de les 20.15 a les 22.00 hores
DIMARTS
 Sènior de les 19.00 a les 22.00 hores
DIJOUS
 Tecnificació de les 18.00 a les 20.00 hores
 Sènior de les 20.00 a les 22.00 hores
DIVENDRES
 Baby Ping Pong de les 17.15 a les 18.45 hores
 Iniciació de les 17.15 a les 18.45 hores

Tecnificació de les 18.45 a les 20.15 hores 

LES COMPETICIONS COMENCEN DE FORMA ESGLAONADA
Com bé sabeu, a aquestes alçades totes les lligues i competicions ja esta-
rien en marxa des de finals de setembre però aquesta temporada no és 
normal. A l’hora de redactar aquesta peça, encara no ha començat cap 
competició i les lligues d’àmbit estatal no començaran fins al proper 
mes de gener.

En canvi, des de la Federació Catalana s’intenta trobar fórmules per 
poder iniciar les lligues en les properes setmanes. I en l’àmbit gironí, hi 
ha sobre la taula una proposta per començar les lligues també a finals 
d’aquest mes.

De totes maneres, les competicions individuals si que començaran 
aquest mes d’octubre i ja n’hi ha unes quantes de programades per les 
properes setmanes. El que si està clar és que els nostres esportistes po-
dran seguir gaudint del seu esport preferit. 

Us recordem que si esteu interessats per venir a jugar teniu 1 MES 
DE PROVA GRATUÏT i us podeu posar en contacte a través del 
correu electrònic info@cttvilablareix.cat o al mòbil 650 782 099

mailto:info@cttvilablareix.cat
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A l’escola seguim treballant 
amb il·lusió!

 Després dels mesos de confinament i de l’estiu, 
els nostres alumnes han tornat a l’escola, i és neces-
sari fer una bona acollida i escoltar als nostres nens 
i nenes, les seves vivències i saber posar nom a tot 
allò que els passa.

Ens posem a treballar sabent que no hem per-
dut el temps, per tant no hem de recuperar-lo. I Si 
l’hem perdut ha estat per no ser capaços de donar 
importància a allò que és essencial i a relativitzar la 
resta, i sempre som a temps de fer-ho.

Malgrat tot doncs des del Madrenc continuem 
llegint, jugant, fent projectes... aprenent i gaudint!

Tornada a la ludoteca 
en temps de coronavirus 

La tornada a la ludoteca  per iniciar el curs 2020-21 arriba marcada 
pel coronavirus, que obliga a adoptar mesures excepcionals per 

protegir la salut d’infants i ludotecàries.

 Aquest curs 2020-21 es presenta 
intens, potser també el podríem 
qualificar d’històric... De ben segur 
serà ben especial i diferent per a 
tots i totes: nens i adults. Molts d’in-
fants no han anat a escola ni han 
fet les activitats extraescolars ni ca-
sals durant 6 mesos tot i això han 
tornat amb les motxilles ben plenes 
d’aprenentatges. Tots han tornat 
amb moltes ganes amb les mesures 
de seguretat i higiene que reque-
reix la situació que estem vivint.

Les normes bàsiques de distàn-
cia; prendre la temperatura; ne-
teja de mans amb sabó; portar la 
mascareta; ventilar l’espai; netejar 
i desinfectar els jocs i les joguines; 
entrades  per un costat i sortides 
per un altre; tenir en compte 
quins són els símptomes per  no 
anar a la ludoteca...  Novetats que 
no impedeixen que els infants de 
la ludoteca s’ho passin d’allò més 
bé i aprenguin jugant.

Tot  seguit, us expliquem un 
conte adaptat de Lletres i Gar-

gots, el blog d’un amant de la li-
teratura i l’escriptura. 

Hi havia una vegada en un 
lloc molt i molt proper, un virus 
que era conegut amb el nom de 
Coronavirus. Aquest virus, com 
tothom que es posa una corona 
al nom o al cap, volia conquerir 
tot el món i  com que no tenia ca-
mes l’única manera que tenia de 
fer-ho era anar saltant de persona 
en persona. Van venir uns homes 
i unes dones molt forts però cap 
va ser capaç de guanyar al virus, 
ja que aquest era tan petit que 
sempre sabia esquivar els cops.

–I si es tan petit com el podem 
guanyar?– va començar a pregun-
tar-se tothom.

–Molt fàcil– va dir un nen que 
passava per allà (un nen que en 
aquest conte simbolitza el sentit 
comú, una característica humana 
que sovint anem perdent a mesura 
que ens fem grans). Si no té cames, 
nosaltres som les seves cames. Si 
ens quedem tot el temps que pu-
guem a casa, no podrà seguir avan-
çant, i el guanyarem sense lluitar, 
que és la manera com es guanyen 
les lluites més importants- va dir el 
nen deixant a tothom  bocabadat.  
I així va ser com tots els nens es 
van quedar a casa i com els adults 
vàrem aprendre una mica de sen-
tit comú dels infants. 

Amb el pas del temps els ha-
bitants del planeta  van prendre 
mesures de seguretat i higiene i 
els valents que els defensaven van 
trobar una vacuna per combatre 
el virus. I així vàrem entendre 
que les victòries de debò es gua-
nyen amb unes armes que són 
invisibles als ulls.
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Conviure durant la pandèmia 
a l’INS Vilablareix

 Com ja deveu saber, ara farà sis mesos va arribar 
al país un virus anomenat COVID-19.Aquest no va 
venir sol; l’acompanyava el desconcert. Malgrat tot, 
tots els joves vam haver de continuar la nostra vida, 
tot i que d’una manera diferent: la telemàtica. Amb 
el pas dels mesos –i de les fases– ens vam veure im-
mersos en una situació nova per nosaltres. Aquesta 
va ser batejada amb el nom de “nova normalitat”. 
Amb la nova normalitat es va proposar la tornada 
als instituts, però ara, un cop començat el curs, hem 
descobert que l’institut ja no és el mateix que abans. 
A continuació, us narrarem la nostra experiència 
en l’inici d’un curs diferent, que de ben segur que 
serà recordat per sempre.

Pocs dies abans de l’inici de les classes, l’equip 
directiu va informar les famílies de com seria la tor-
nada als centres educatius. Les nostres famílies sem-
blaven preocupades pels possibles rebrots, però ara, 
un cop dins, nosaltres mateixos comprovem que 
existeix una normativa molt estricta per minimitzar 
els efectes de la pandèmia. El nostre dia a dia es 
regeix a partir d’unes normes que hem de complir 
seriosament per tal de garantir tant la nostra segu-
retat com la dels nostres companys i professors. Per 
començar,nosaltres pertanyem a un grup bombolla. 
És a dir, a un grup-classe format a partir de les opta-
tives que hem triat. Dins la nostra aula, ens asseiem 
individualment, separats a un metre de distància. 
En segon lloc, mai podem treure’ns la mascareta. 
Està prohibit, excepte quan esmorzem a l’exterior. 
Tampoc podem reunir-nos amb altres alumnes que 
no siguin els del nostre grup bombolla i, en el cas 
que ens en trobem al passadís, hem de procurar 
mantenir la distància de seguretat. Una altra de les 
novetats fa referència a l’entrada a l’institut: per ac-

cedir al recinte hi ha dos accessos. Depenent del 
curs, hem de fer servir una porta o una altra. Per 
acabar, no ens oblidem de la frase que sentim més 
durant el dia: “Desinfecteu-vos les mans abans d’en-
trar a classe!”. Ho hem de fer sempre que sortim o 
entrem per la porta de qualsevol aula.

I què en pensem nosaltres de tot això? Com a 
alumnes, trobem que les mesures establertes han 
estat degudament meditades. Ens sentim segurs a 
l’institut. De fet, sabem que, si hi hagués algun cas 
positiu de COVID al nostre grup, ens confinaríem 
tots i continuaríem les classes els següents deu dies 
de manera virtual, seguint els horaris que coneixem 
des del primer dia.

En conclusió, estem contents de poder tornar a 
l’institut, sobretot perquè podem estar amb els nos-
tres companys i sortir de casa. No obstant això, ens 
costa mantenir les distàncies,romandre tota una jor-
nada amb la mascareta posada i no abraçar o tocar 
els nostres amics. Desitgem que aviat tot millori i 
que l’institut i el nostre dia a dia tornin a la norma-
litat prèvia al coronavirus. 

Benvolgudes famílies
Després d’un petit descans, donem la benvinguda al nou curs 

amb  totes les mesures de seguretats sanitàries 
per a minimitzar els riscos del covid-19.

 Sabem que per a molts  de 
vosaltres, és un inici amb incer-
teses perquè comença una nova 
etapa però des de la llar us vo-
lem transmetre tranquil·litat, 
oferint als vostres fills i filles un 
bon ambient, acompanyament 
i treballant perquè cada infant 
desenvolupi plenament les seves 
capacitats. Aprenen d’una ma-
nera harmònica i adequada a les 
seves necessitats. 

Així que endavant... Tot anirà 
bé!
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Projectes singulars 
CURS 2020-21 

Atenció educativa a la diversitat de l’alumnat  
d’educació secundària del municipi.

 Els “Projectes Singulars” s’han de considerar for-
mes organitzatives i metodològiques dels progra-
mes de diversificació curricular que implementa el 
Departament d’Educació. 

La finalitat és afavorir que els alumnes que ho reque-
reixin puguin assolir els objectius i les competències bà-
siques de l’ESO i obtenir el títol de graduat en educació 
secundària obligatòria mitjançant una organització de 
continguts i matèries del currículum diferent de l’establer-
ta amb caràcter general i amb una metodologia específica 
i personalitzada. 

Aquests programes que s’acosten al que ve a 
ser la formació professional, ajuden als joves a no 
desmotivar-se i a continuar planificant el seu fu-
tur amb certes garanties. La realització d’activi-
tats d’aplicació pràctica fora de l’Institut compta 
amb tot moment del seguiment i avaluació per part 
del tutor de referència d’INS Vilablareix. 

Els joves que accedeixen als Projectes Singu-

lars de manera voluntària, es comprometen durant 
tot el curs escolar, a compaginar les hores acadèmi-
ques amb les hores de pràctiques a entitats o empre-
ses del poble. 

Un any més, gràcies al conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de 
Vilablareix, 4 joves viuran l’experiència de Projec-
tes Singulars. Aquests joves són: 

-  Jordi Coppens i Enric Sànchez que faran les 
pràctiques a la Brigada de l’Ajuntament.

-  Iker Borrego que farà les pràctiques a Vélobla-
reix i el Rusc. 

- Denis Cano que farà les pràctiques a Vestuari 
Arnal. 

Un especial agraïment a les empreses que forment 
part d’aquest projecte i que sense dubtar-ho han fa-
cilitat desenvolupar la tasca d’acompanyar els joves.

Matins Actius  
Estem orgullosos de la participació activa de tots els i les joves que 

han fet possible, dins un estiu tan atípic, els Matins Actius 2020!

 Era un repte que després del confinament per 
causa del coronavirus, els i les joves es retrobes-
sin amb amics i amigues en un entorn segur i alho-
ra, lliure i lúdic. 

Reprendre l’activitat que havia minvat tant du-
rant la pandèmia requeria mesures i nous rols a in-
tegrar per part de tots.  

Com aspecte rellevant a destacar, i que l’equip 
de monitors va tenir especialment en compte a tre-
ballar, va ser l’acolliment emocional dels nois i no-
ies de matins actius.

Amb la finalitat d’observar i detectar l’estat anímic 
dels joves, el programa educatiu d’enguany va incor-
porar per primera vegada, el Treball per Projectes. La 
distribució dels nois i noies en grups estables de 10 
persones, feia més fàcil i íntim, compartir, projectar i 
gestionar les emocions viscudes en aïllament.

El treball per projectes va significar reflexionar 
i portar a terme accions concretes per a millorar la 
vida de les persones i la societat en general. 

ELS PROJECTES són els següents: 
El grups A, B i C, són noies i nois de 1r i 2n d’ESO. 

El grup A, amb el títol de “ No esteu soles”, va 
desenvolupar un projecte vers l’acompanyament de 
la gent gran. Els joves escrivien cartes als avis i àvi-
es i n’esperaren la resposta. Al final del projecte 
van organitzar una reunió a Can Ribotic on “cara a 
cara” van obsequiar-los amb una panera que prèvi-
ament havien confeccionat amb la solidaritat dels i 
les botigueres del poble. 

El grup B, més crítics i reivindicatius, van enfocar 
el seu projecte a millorar Skater Parc de Vilablareix. 
Van fer un reportatge de l’estat actual de la infraes-
tructura i van fer les propostes de millora, defensant 
l’espai lúdic esportiu especialment dirigit al col·lec-
tiu jove. El grup va visitar l’skate parc de Fontajau, 
Girona, com a model a seguir. 

El grup C, van reflexionar sobre les necessi-
tats que havia deixat a “l’aire” la pandèmia, necessi-
tats bàsiques que s’agreujaven si les persones vivien 
confinades, si perdien la feina... van portar a terme 
un recapte d’aliments a dos punts concorreguts del 
poble, com són Can Gruart i la Plaça Perelló. El 
grup es va assessorar i entrevistar amb la regidora 
de l’Ajuntament Maite Tixis i va preparar la carte-
lleria per difondre el missatge de “Si et sobra, dóna”. 

El grup de 3r d’ESO, es va decantar per empode-
rar el col·lectiu jove de mantins actius. Va dissenyar el 
Logotip de Matins Actius. Una icona que representa 
els principals valors que mouen el casal i destaca; un 
sol (mati, escalfor, llum, vida...), una muntanya russa 
(diversió, emocions...) i persones (amistat i compa-
nyonia). A més, conscients que els de més edat po-
den ensenyar als més petits, un dia van fer lectura de 
contes als nens i nenes de P5. 

El grup de 4rt d’ESO, van apostar fort per igual-
tat real en les futures generacions. Van portar a ter-
me dues accions, una adreçada als infants, amb un 
missatge senzill i entenedor mitjançant un graffiti al 
mur de l’escola (mòduls), l’altre adreçada a la so-
cietat en general; pintar amb els colors de l’arc de 
sant Martí un banc com a símbol reivindicatiu de la 
lluita LGTBI.  

Val a dir, que aquesta última proposta hi va par-
ticipar tots els grups de Matins Actius, els uns des-
muntant el banc, altres restaurant la fusta, alguns 
pintant... entre tots van fer possible que Vilablareix 
llueixi amb orgull el primer símbol LGTBI del poble! 
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CLUB DE LECTURA

Les vacunes
Molt probablement, la utilitat de les vacunes per prevenir i controlar 
moltes malalties infeccioses és, segons l’Organització Mundial de la 

Salut, un dels majors èxits de la medicina moderna.

 Avui, en plena pandèmia del Covid 19, trobar 
una vacuna és la principal esperança per controlar 
aquesta malaltia. S’estan fent nombrosos estudis i 
investigacions, arreu del món, per desenvolupar 
aquesta solució el més aviat possible i poder comen-
çar a subministrar la vacuna a milions de persones.

Hi ha més de 300 projectes en marxa, dels quals 
una trentena ja han superat la fase preclínica i s’es-
tan provant en grups de 20 a 100 persones, previ a 
fer-ho amb milers de voluntaris. En qualsevol cas, 
les previsions més optimistes indiquen que es podrà 
disposar d’una vacuna durant l’any 2021. Tot i que 
el procés s’accelera al màxim, hi ha una sèrie de 
fases que no poden ser més ràpides i requereixen 
mesos de proves.

Però, què es una vacuna? Com funciona? La va-
cuna es una preparació que, en realitat, enganya a 
l’organisme i més concretament al seu sistema im-
munològic. L’hi fa creure que l’està atacant un agent 
infecciós, obligant-lo a defensar-se, creant una res-
posta immunitària similar a la generada per infecci-
ons naturals, però amb l’avantatge de no causar la 
malaltia, ni el risc de patir-ne les complicacions.

Tot i que els xinesos practicaven una mena de va-
cuna ja al segle X, va ser l’any 1796 quan el metge an-
glès Edward Jenner va observar que un grup de gran-
geres que munyien vaques eren immunes a la verola. 
Va deduir que el contacte de les lleteres amb el pus 
de les butllofes de les vaques, les protegia de patir 
la malaltia produïda per un dels virus més potents 

coneguts. Jenner va inocular a un nen, fill del seu jar-
diner, les raspadures del virus d’una vaca. El nen va 
tenir febre un parell de dies però no va desenvolupar 
cap infecció ni va mostrar cap símptoma de verola. 
Va provar, amb èxit, el seu estudi sobre 23 pacients 
més, abans de donar a conèixer el resultat de la seva 
investigació. De fet, la paraula vacuna, ve d’aquest 
primer estudi fet, originalment, sobre vaques.

Recordem que la verola era una malaltia greu i 
contagiosa que podia causar la mort i que es té conei-
xement que existia des de fa, al menys, 3.500 anys. Es 
va propagar per tot el món i va matar un de cada tres 
infectats, fins que es va eradicar l’any 1979.

Actualment hi ha vacunes que prevenen l’hepa-
titis B, la diftèria, el tètanus, la tos ferina, la poliomi-
elitis, el haemophilus influenzae tipus B, el menin-
gococ C i B, el pneumococ, el xarampió, la rubèola, 
la parotiditis epidèmica o galteres, la varicel·la, el 

rotavirus, el virus del papil·loma 
humà i la grip.

I, tal com dèiem, molt propera-
ment el Covid 19 que tants malalts, 
i malauradament morts, està pro-
vocant a tot el món.

Mentre no arribi, continuem 
rentant-nos sovint les mans, man-
tinguem les distàncies i posem-nos 
sempre la mascareta.

Llegir conforta (quasi sempre): 
El club de lectura ja ha començat!

Amb el lema “Llegir conforta (quasi sempre)” els lectors i lectores 
del club de lectura de Vilablareix enceten una nova temporada de 

llibres i trobades. 

 Enguany començaran amb 
Visc, visc i visc! de Maggie O’Far-
rell, una obra autobiogràfica molt 
original. O’Farrell (Irlanda del 
Nord, 1972) és  considerada una 
de les millors escriptores britàni-
ques de la seva generació. A l’obra 
s’ hi narren disset moments en 
què la vida de l’escriptora va cór-
rer perill. Disset escenes, tenses, 
viscerals i plenes de vida, en les 
quals retrobem l’autora en dife-
rents etapes, amb diverses menta-
litats, i en diversos llocs del plane-
ta: és filla, i estudiant, i oficinista; 
és mare, viatgera, escriptora; ara 
està enamorada, ara amb el cor 
trencat, o solitària, rebel, angoi-
xada, espantada o decididíssima. 

El llibre ens interpel·la profunda-
ment: què faríem si la nostra vida 
estigués en perill? Com reacciona-
ríem? I què estaríem disposats a 
perdre, o a donar a canvi?

El novembre és temps de Mar-
cel Proust (París, 1871) i del seu 
Combray, el llibre que obre A la 
recerca del temps perdut. Tota una 
experiència literària: Combray és 
una petita localitat francesa, situ-
ada no gaire lluny de la capital, 
inspirada en el poble on Marcel 
Proust passava de petit les vacan-
ces d’estiu. I és, també, un dels 

noms mítics de la literatura del 
segle XX, un relat d’una bellesa 
intensíssima i sostinguda, centra-
da en la iniciació d’un adolescent 
en el culte a la bellesa, la literatu-
ra i el descobriment de les seves 
pulsions eròtiques.

I el desembre, Dorothy Parker 
(West End, 1893). Keats va dir 
d’ella «Fa temps, el món era nou i 
brillant i Dorothy Parker era una 
de les persones més noves i bri-
llants que hi habitaven. Era una 
dona màgica, encantadora, mai 
ningú va poder considerar-la des-
apassionadament, mai ningú va 
poder definir-la amb exactitud. 
Durant una certa època va ser 
rica, famosa i poderosa, la citaven 

els articulistes dels diaris i pràcti-
cament li van ser atribuïts tots els 
comentaris brillants de la seva 
època. » Com no quedar-ne cap-
tivat? Així, acabarem l’any amb 
La solitud de les parelles que conté 
relats representatius de l'humor 
càustic i la penetrant ironia que 
van fer cèlebre a la seva autora. 
Tenen com en  comú la denún-
cia de limitat paper de la dona en 
la societat nord-americana dels 
anys vint i trenta. La narrativa de 
Dorothy Parker destil·la tristesa 
i desil·lusió i reflecteix les seves 
obsessions: el consum excessiu 
d'alcohol, els amors frustrats, les 
injustícies i la fatuïtat de la classe 
alta. I és que llegir conforta (qua-
si sempre)!

LLEGIR
CONFORTA
(quasi sempre)

DIJOUS  22/10    26/11    i   17/12 
19:30 h

Centre Cultural Can Gruart
(Carrer de la Farigola, 50)

Aforament limitat
Inscripcions al 972 40 50 01

http://www.malamar.wordpress.com/
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Salut i 
molta ràdio!

Al teu costat!
En plena pàndemia mundial, a Ràdio Vilablareix 107.5 FM (Girona), 

arrenquem una nova temporada plena d’incerteses i amb part 
de la nostra programació trastocada a causa de les mesures 

sanitaries pertinents. 

 Ara més que mai, creiem encara més oportú, di-
fondre la cultura, un dels sectors més afectats per la 
crisi. Per exemple, durant aquests últims dies, han 
passat pels nostres estudis Martí Gironell, Núria Es-

ponellà, Trau, Quim Marcé, Salvador Sunyer, entre 
d’altres.

De la mateixa manera, hem fomentat els pro-
ductes de proximitat com ara formatges, galetes, 
melmelades, ratafia... També, hem recordat que és 
un bon moment per recuperar l’entreteniment a 
casa. Per això, hem promocionat el mercat dels jocs 
de taula, que és una molt bona manera de passar 
l’estona amb els teus.

I ja per acabar, us recordem de nou que ens po-
deu seguir a les xarxes socials.

 Twitter @rvilablareix 
 Facebook /laradiovilablareix
 Instagram @radiovilablareix

En bicicleta pel Pla de l’Estany
El grup de BTT del Casal de la Gent Gran fem sortides en bicicleta 
diferents dies de la setmana. Una de les més interessants va ser el 

recorregut pel Pla de l’Estany.

 A les vuit del matí ens vam trobar 
en el pavelló municipal per iniciar 
la sortida. Després de travessar Gi-
rona, Sarrià, Sant Julià de Ramis i 
Riudellots de la Creu vam arribar 
a Cornellà del Terri, d’aquí per Pu-
jals del Cavallers a Fontcoberta.

El petit nucli del poble Font-
coberta té origen medieval. Es va 
formar al costat del temple par-
roquial de Sant Feliu, que fou  
màrtir de Girona. El temple va 
ser consagrat l’any 922. L’edifici 
és del s. XII, amb presbiteri refor-
mat el s. XVI. El campanar va ser 
restaurat l’any 2003.(1)

Les primeres notícies de l’er-
mita de Sant Miquel de Centenys 
són de l’any 1530. Després d’uns 
anys en un estat de semi abando-
nament, a partir de l’any 2000 
l’Ajuntament d’Esponellà  va re-
alitzar-hi obres de reconstrucció. 
Val la pena fer una visita al nucli 
urbà de Centenys.(2)

L’ermita  dedicada a Santa Ca-
terina d’Espasens del municipi de 
Fontcoberta és una construcció 
romànica del s. XII, documenta-
da des de l’any 1048 per donació 
de Ramon Arnau i la seva muller 
Eliardis a la seu de Girona. Poste-
riorment va ser reformada per 
obres de consolidació.(3)

L’església de Santa Maria de 
Pujals dels Pagesos és d’estil ro-
mànic del s. XII amb ampliació 
del s. XVIII.(4)

L’absis i bona part dels murs 
de l’església de Sant Esteve de 
Sord són romàniques. Els s. XVII 
i XVIII, s’hi van fer reformes.(5)

I després de travessar el riu 
Terri, pel pont medieval de Sords, 
vam fer el camí de tornada a Vila-
blareix.(6)

1

3

5

2

4

6
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ESPAI D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
CAN RIBOTIC

Sabies que a l’Oficina d’atenció a la gent gran de Can Ribotic fem 
exercicis de memòria a través d’un innovador mètode d’estimulació 
cognitiva online?
  

 L’estimulació cognitiva o l’estimulació de la me-
mòria és aquell conjunt d’accions destinades a man-
tenir o millorar el funcionament del cervell. A través 
d’uns exercicis determinats, molts d’ells quotidians, 
l’estimulació cognitiva treballa sobre diferents parts 
del cervell, sigui per mantenir o millorar la nostra 
memòria o bé per incidir sobre zones que s’han vist 
alterades per alguna malaltia o pel pas dels anys. 

Entre els seus beneficis, a més d’ajudar a alentir 
el procés biològic de deteriorament del cervell, hi 
ha el d’ajudar a evitar la desconnexió de l’entorn 
i/o l’estrès, augmentar l’autoestima, l’autonomia 
personal i, en definitiva, millorar la qualitat de vida 
de la persona.

L’estimulació cognitiva pot ajudar a millorar 
les capacitats cognitives de qualsevol persona o, 
dit d’una altra manera, el rendiment del seu cer-
vell. El llenguatge, la memòria, l’atenció, el càlcul 
mental...  

A l’Oficina d’atenció a la gent de Can Ribotic 
som molt conscients de la importància de l’estimu-
lació cognitiva i en aquest sentit, a més d’exercicis 
quotidians per estimular la memòria en qualsevol 
moment del dia, posem a disposició de tots els 
usuaris el programa FesKits, un innovador progra-
ma d’estimulació cognitiva online, que s’adapta a 
cada persona i permet fer un seguiment i una valo-
ració acurada de cada usuari. 

Des de Can Ribotic un animem a mantenir la ment activa. I si no sou usuaris de 
Can Ribotic, però voleu estimular la vostra memòria, us proposem els exercicis 
següents perquè us animeu a fer-los des de casa!

VILABLAREIX

CAL CAMPANER

CAMÍ DEN MOI

CAN RIBOTIC

RIU GÜELL

SANT ROC

CA LA PEPETA

CAMÍ DEL VIVER

CAN GRUART

MARROC

SANT MENNA

TORRATXA

Pinta les figures del color indicat i escriu en el requadre de la dreta la quantitat que 
hi ha de cadascuna.

Sopa de lletres - Vilablareix

Troba el número que ha desaparegut i completa aquesta sèrie numèrica de l’1 al 30

Programa FesKits
  
El Feskits permet preparar programes de treball espe-
cífics online, personalitzats, estructurats per mòduls. 

Els usuaris realitzen els exercicis a través d’una 
pantalla d’ordinador tàctil i un teclat adaptat per 
afavorir-ne l’ús a les persones que presenten dèficits 
visuals. I cada usuari l’utilitza segons les seves neces-
sitats. Uns treballen més l’atenció i la concentració, 
d’altres la memòria en general, i d’altres el càlcul, la 
percepció i reconeixement, el llenguatge i/o l’orien-
tació espacial i temporal.  Però tot i que els progra-
mes de treball son específics i personalitzats, també 
ajuden a aconseguir una estimulació cognitiva global 
de cada persona.

Tots els exercicis són planificats i supervisats per les 
professionals de l’Oficina d’atenció, l’Esther o l’Anna, 
que asseguren en tot moment la correcta personalit-
zació de cada un dels exercicis i el seguiment dels pro-

grames específics per a cada persona, que solen ser 
d’una periodicitat de 2-3 dies per setmana, en sessions 
d’entre 30 i 50 minuts de durada, segons cada usuari.

Els usuaris no poden accedir a un mòdul fins aca-
bar l’anterior. I a mesura que van resolen exercicis, el 
sistema els n’hi proposa de nous i de més complexes, 
adaptant-se al nivell de memòria de cada persona. I a 
més de l’Esther o l’Anna, també hi ha un tutor virtu-
al que fa el seguiment de cada sessió, dóna suport a 
l’usuari si cal i elabora un informe a la fi del programa.

Principals beneficis del FesKits: 
•  Ajudar a mantenir la memòria. 
•  Afavorir un envelliment actiu. 
•  Ajudar a millorar l’autonomia i l’autoestima.
•  Afavorir la motivació i implicació de la 

persona en la cura de la seva salut.
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CAPÍTOL VII
MEDI AMBIENT

CAPÍTOL XXXIV
MEMÒRIA HISTÒRICA DE VILABLAREIX

(...)

A la sessió del 6 d’abril de 1952
Se acuerda por unanimidad que 

el Sr. Alcalde Sr. Jordá represente a este 
Ayuntamiento a la visita que el Exmo. 
Sr. Ministro de Obras Públicas efectuará 
a Gerona, y siendo su objeto el asunto del 
Pantano de Sau, se acuerda adherirse 
este Ayuntamiento a los demás Munici-
pios para que el agua del Rio Ter no sea 
desviada a Barcelona.

El 20 d’abril
Seguidamente se pasa a discutir la 

propuesta que hace el Sr. Alcalde de satis-
facer íntegramente el regalo que se ofreció 
al Párroco de esta población Rdo. Juan 
Buch Cuatrecasas en sus bodas de plata 
en su misión.

También se pasa a discutir el gasto 
del cierre del patio de las escuelas de lo 
que se dio cuenta en sesión del 2 de mar-
zo último.

Asimismo, se pasa a discutir la po-
sibilidad de comprar un trozo de terreno 
a continuación del patio de las escuelas 
pues su actual propietario Sr. Juan Torres 
Massach va a vender todo el campo.

Discutido todo ello y teniendo en cuen-
ta que la labor del Párroco merece ser re-
compensada por el Ayuntamiento; que en 
cuanto al patio escuelas se trata  de una 
obra imprescindible; y que del campo del 
Sr. Torres sería conveniente adquirir un 
solar para tenerlo preparado ya sea para 
ampliar el patio escolar o para construir 
cualquier edificación, ya que de hecho 
este Municipio no posee vivienda para 
el Secretario ni casa Ayuntamiento; este 
Ayuntamiento por unanimidad se acuer-
da hacerse cargo del pago de los regalos 
Homenaje a Mosén Juan Buch importan-
do 1.974’- ptas., También satisfacer al Sr. 
Juan Simón la suma de 1.727’50 ptas. 
a que asciende sus jornales y material en 
arreglo patio escuela y cierre del pozo; y 
por último se acuerda también que se pro-
cure comprar terreno al Sr. Torres, por lo 
menos diez y siete metros de fondo por lo 
ancho del actual patio, más el camino, 
aunque sobre el se reconozca derecho de 
paso a favor del que compre el resto del 
campo, pudiéndose pagar la suma de dos 
mil cuatrocientas pesetas por su compra.

El 4 de maig
Seguidamente se pasa a discutir la 

celebración de la Fiesta Mayor.
 Por unanimidad se acuerda comi-

sionar al Secretario Sr. Juanola para que 
nombre a una Comisión d jóvenes, cuatro 
como de costumbre y organice todos los fes-
tejos, pues el Ayuntamiento ayudará con 

la subvención propuesta y si existiera défi-
cit en tal fiesta el Ayuntamiento acordará 
en su día lo más procedente. 

Seguidamente se da cuenta del alta 
de taxi a nombre de Carmen Mir Bosch 
con su coche Chevrolet B-39.421 de 20 
H.P. y seis plazas, el que solicita parada, 
se acuerda prestarle autorización. 

El 17 d’agost es parla
de las Cuentas Generales de este Mu-

nicipio correspondiente al año 1.951, las 
cuales quedan a disposición del Consistorio.

 Examinadas detenidamente las 
expresadas cuentas que resultan un 
cargo de 49.743’84 pesetas y una data 
de 36.156’78 queda un superávit de 
13.587’06 pts..

El patrimonio da un activo de 
36.500’—pts. Y como que no hay pasi-
vo, tal cifra es líquida.

Considerando por otra parte que tales 
cuentas fueron expuestas al pública regla-
mentariamente en el tablón de anuncios y 
en el Boletín Oficial de la Provincia del 5 
de abril de 1.952 sin que se hayan formu-
lado reclamaciones….

A la sessió del 21 de setembre
Seguidamente se pasan a examinar 

las solicitudes formuladas por los Sres. 
Manuel Ventura Subirana y Dn. Mateo 
Marcó en las que exponen desear cons-
truir una casa compuesta de planta baja 
y piso el primero, sito en el Barrio Pere-
lló, en cuyos bajos trasladaría la herrería 
del Sr. Juan Carreras Llach; y el segundo 
una sola planta bajo terrenos del Sr. Juan 
Carreras Llach; y teniendo en cuenta que 
los proyectos se ajustan a lo que debe exi-
gir la Corporación, el Ayuntamiento por 
unanimidad acuerda autorizar las obras 
proyectadas así como el traspaso de la he-
rrería indicada.

El 19 d’octubre per unanimitat
de todos los Sres. Componentes del 

Ayuntamiento, se acuerda autorizar al 
Sr. Alcalde Joaquín Jordá Calvell, para 
que en nombre y representación de esta 
Corporación Municipal, pueda compa-
recer ante Notario y firmar las escrituras 
y documentos que sean precisos al objeto 
de que este Ayuntamiento, como persona 
jurídica, adquiera la legítima propiedad 
de la parcela siguiente:

Un trozo de terreno cultivo, sito en 
este término de Vilablareix, de veintidós 
metros y medio de ancho por dieciséis de 
fondo, equivalentes en junto a trescien-
tos sesenta metros cuadrados, lindante 
al Norte con el propio vendedor Juan To-
rres Massachs, al sur con Juan Carreras 
Llach, al este con finca del Ayuntamien-

to de Vilablareix, y al oeste con propio 
vendedor Sr. Torres.

El vendedor se reservará y este Ayun-
tamiento concede, servidumbre de paso, 
a pie o con carruaje, por encima de la 
finca que el Ayuntamiento adquiere, en 
una faja de tres metros que sigui el linde 
Norte de la misma, en beneficio exclusi-
vamente del resto de la finca que queda 
propiedad del Sr. Torres.

El precio de los 360 metros cuadra-
dos de terreno ya indicados, es la canti-
dad de dos mil cuatrocientas pesetas que 
el Sr. Alcalde con cargo a la Caja Muni-
cipal pagará en el momento de firmarse 
la escritura de compra.

El 2 de novembre
Seguidamente por el Sr. Alcalde se da 

cuenta que la Mancomunidad Sanitaria 
Provincial ha nombrado a la Sra. Con-
cepción Soler Salip Comadrona Titular 
Interina de este partido de Vilablareix – 
Santa Eugenia de Ter, cuya plaza ha esta-
do vacante desde que cesó la Sra. Matilde 
Alis, en diciembre de 1949.

El Ayuntamiento acuerda darse por 
enterado, y que sus haberes se carguen a 
las atenciones generales de Sanidad.

 También por unanimidad se acuer-
da reclamar a la Mancomunidad Sa-
nitaria la devolución de la pagado 
durante el año 1952 por la plaza de la 
Comadrona pues hasta que ha tomado 
posesión no tiene derecho a cobrar dicha 
Sra. Concepción Soler, autorizándose al 
Sr. Alcalde par que formule los escritos 
necesarios para ello.

A la sessió del vint-i tres de no-
vembre s’aprova el pressupost or-
dinari de l’any 1953 en un total de 
trenta-vuit mil pessetes en despeses 
i ingressos.

Sessió del 7 de desembre
Seguidamente por unanimidad se 

acuerda hacer constar que Dn. Salvador 
Puigdevall Pujol, desempeña el cargo de 
Alguacil y sepulturero, a razón de jorna-
les a precio alzado, sin que tenga la con-
dición de funcionario públivo, a razón 
de novecientas pesetas anuales.

A l’última sessió de l’any, el 21 
de desembre

…a propuesta del Sr. Alcalde  se 
acuerda suscribirse al Servicio de Aseso-
ramiento periódico de Fet y de la JONS a 
partir del primero de enero de 1953.

A continuació s’aproven unes 
quantes factures.

(...)

Finalitzo aquesta sèrie amb unes breus conclusions sobre  
els efectes i solucions de la contaminació acústica:

Contaminació acústica (VII)
 Diversos científics i experts 

que tracten la matèria, i nom-
brosos organismes oficials, entre 
els que es troba l’OMS, la CEE, 
l’Agència Federal del Medi Ambi-
ent Alemanya i el CSIC Espanyol 
(Consell Superior d’Investigaci-
ons Científiques), han declarat 
de forma unànime que el soroll 
té efectes molt perjudicials per a 
la salut. Aquests perjudicis varien 
des de trastorns purament fisio-
lògics, com la coneguda pèrdua 
progressiva d’audició, fins als psi-
cològics, al produir una irritació 
i un cansament que provoquen 
disfuncions a la vida quotidiana, 
tant en el rendiment laboral com 
en la relació amb el demés. La 
llista de possibles conseqüències 
de la contaminació acústica és 
llarga: interferències en la comu-
nicació, pertorbació del somni, 
estrès, irritabilitat, disminució de 
rendiment i de la concentració, 
agressivitat, cansament, dolor de 
cap, problemes d’estómac, altera-
ció de la pressió arterial, alteració 
del ritme cardíac, depressió del 
sistema immunològic (baixa de 
defenses), alteració dels nivells 
de segregació endocrina, vaso-
constricció, problemes mentals, 
estats depressius, etc.

Donat que la percepció del 
soroll és subjectiva, cada persona 
ho viu de forma diferent, per la 
qual cosa no totes les persones 
senten les molèsties per igual.

Fa uns anys que en les norma-
tives de protecció de l’ambient 

no es considerava contaminant 
el soroll, però tot i que la indus-
trialització i en sí ciutats i països 
han anat creixent i evolucionant, 
en tots els països del món s’han 
elaborat normes i estatuts que 
s’encarreguen de la protecció 
del medi ambient contra l’excés 
de soroll. Els esforços més serio-
sos de les comunitats internacio-
nals es tradueixen en l’aprofun-
diment dels estudis sobre causes 
i origen (fonts), deteriorament i 
polítiques de prevenció i control 
de la contaminació sonora.

La contaminació sonora és lla-
vors un tema que ens competeix a 
tots com a ciutadans des d’algun 
punt i amb el que podem col·la-
borar cada un des del seu lloc. 
Podem disminuir les pràctiques 
sorolloses que col·laboren a aug-
mentar amb la contaminació so-
nora, sobretot en les grans ciutats. 

Un molt bon exemple d’això 
és l’ús indiscriminat del clàxon 
a les grans ciutats, on s’acostu-

ma a que davant qualsevol situ-
ació es toqui el clàxon, creant 
una contaminació molt elevada 
al combinar-se amb tots els clà-
xons junts.

És un tema per prendre cons-
ciència, conèixer i educar als que 
ens envolten, que es generi un 
interès popular al respecte i tots 
comencem a col·laborar amb el 
nostre medi ambient. 

També els empresaris han de 
ser actius en aplicar mesures per 
disminuir els nivells acústics de la 
seva activitat, i l’Administració ha 
d’aprofitar l’experiència dels tèc-
nics, enginyers i arquitectes per 
poder legislar adequadament i 
prendre decisions ajustades, que 
siguin determinants per acon-
seguir uns nivells acústics on els 
sons de la naturalesa tornin a ser 
perceptibles.

Des de les diferents adminis-
tracions s’estan promovent dife-
rents actuacions en matèria de 
lluita contra el soroll com les re-
lacions amb la mobilitat – foment 
del transport públic i el no mo-
toritzat, reordenació del trànsit, 
substitució de paviments, control 
de la velocitat dels vehicles, etc.-, 
o amb el control d’activitats mo-
lestes, com inspeccions o super-
visió d’horaris. A això se li suma 
la planificació urbanística i la or-
denació del territori, actuacions 
sobre el paisatge urbà (barreres 
acústiques, configuració de les 
vies urbanes...) i la sensibilització 
i educació contra el soroll. 

“ Donat que la 
percepció del soroll 
és subjectiva, cada 
persona ho viu de 
forma diferent, per la 
qual cosa no totes les 
persones senten les 
molèsties per igual.”

* * *
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A L’OMBRA DEL CAMPANAR
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Mn. Pere Bellvert i Morente, rector de la parròquia de Sant Menna de Vilablareix Grup de voluntaris i voluntàries de Càritas Vilablareix

CÀRITAS VILABLAREIX

Les primeres 
Comunions

 

Enguany, a causa de la COVID-19, no s'han 
pogut celebrar les Primeres Comunions du-
rant el temps pasqual com corresponia. S'han 
celebrat més tard i de forma esglaonada, per 
part dels següents nens i nenes i dies:

 

Dissabte 15 d’agost
 MILO PANCORBO SERRELI
 
Dissabte 19 de setembre
 LLUC i NORA BAYER DOMINGO
 
Diumenge 20  de setembre
 NORA ABULÍ MARQUÈS
 SARAH PRIETO FONT
 MIQUEL BERENGUER PICART
 NINA CANELLES ZAMORA
 

De cares a l'inici del nou curs de catequesi estem estudiant  
com apliquem els protocols que se'ns demanen i, també, hem 
optat per aplaçar el començament de les sessions a principis 
del mes de novembre

A la Paquita
 
Què direm d’aquesta guia,
que ja fa més vint anys,
es passeja decidida
per muntanyes i ciutats?...
Sembla que ha dit que es jubila,
però de viatjar, això mai!...
Tots, com nens obedients,
amb ella volem anar.
Alguns som gent de Girona,
d’altres venen de Crespià,
Salt, Olot i Bonmatí,
també n’hi ha de Celrà,
Fornells, Bordils, Sant Gregori,
Amer, Canet –com no– Quart,
Madremanya, Perelló,
Aiguaviva i Campdorà.
No crec que me’n deixi cap;
si de cas els de Sarrià,
i si algú es queda al tinter,
doncs m’haurà de perdonar...
Aquí tots ens hem reunit
per retre un bon homenatge
a donya Paquita Xarles,
per bona, alegra i simpàtica.
Has sigut molt cuidadosa
amb tots els teus viatgers
procurant que a cadascun,
no li faltés mai de res.
Amb justa correspondència,
dins la nostra senzillesa,
et portem aquests regals,
perquè sabem te’ls mereixes.
La gran família del Pèsol
reunida en aquest dinar,
et desitja de tot cor
una gran felicitat.
 
Imma i la família del Pèsol

Nova etapa de  
Càritas a Vilablareix

Després de prop de tres anys i mig al costat de Càritas Fornells 
iniciem una nova etapa com a Càritas Vilablareix integrada per 

voluntaris i voluntàries del poble.

 El dia 1 de març del 2017, més 
de 40 veïns i veïnes de Vilablareix 
van assistir a la trobada informa-
tiva de voluntariat que es va ce-
lebrar a Can Gruart. El progra-
ma que s’oferia era el projecte 
d’acompanyament a la gent gran 
de Càritas “Ser gran en Dignitat”.

Amb la col·laboració de Càritas 
Fornells i conjuntament amb els 
serveis socials del poble, vam co-
mençar aquesta nova tasca de soli-
daritat. A partir d’aquell moment, 
Càritas Fornells es va convertir en 
Càritas Fornells-Vilablareix.

El Secretari del Consell de 
Pastoral de Vilablareix Francesc 
Jové, va iniciar la gestió d’aquest 
projecte, que va delegar més en- 
davant en la veïna de Fornells 
Rosa Delaigua. Ella, conjunta-
ment amb els responsables del 
programa de Càritas Girona, ens 
ha guiat i acompanyat fins el dia 
d’avui. Els voluntaris i voluntàries 
de Vilablareix li estem molt agra-
ïts per la seva ajuda, ja que ens ho 
ha fet fàcil i engrescador i segu-
rament és gràcies a ella que avui 
podem fer el pas de caminar sols, 
com a Càritas Vilablareix.

El dijous 16 de juliol de 2020, 
els membres del poble que inici-
alment formem la junta, ens vam 
reunir amb la Presidenta de Cà-
ritas Girona, Dolors Puigdevall, 
el Rector i consilari del Grup de 
Càritas parroquial, Mossèn Pere 
Bellvert i la Cap de programa de 
les necessitats bàsiques, Georgi-
na Duran, per constituir formal-
ment Càritas Vilablareix.

Ara comencem una nova eta-
pa conscients del moment espe-
cialment delicat en què ens tro-
bem. Ho fem amb il·lusió i amb 
les ganes de seguir acompanyant 

a les persones grans que ho de-
manin i amb l’esperança de tor-
nar ben aviat a la normalitat.

Les persones voluntàries que 
formem part de Càritas Vilabla-
reix som un equip presidit per la 
M. Àngels Linde que ens agrada-
ria molt créixer com a grup. Per 
això fem una crida als veïns i ve-
ïnes del poble perquè s’animin a 
donar una mica del seu temps al 
projecte d’acompanyament a la 
gent gran.

Per a més informació podeu 
contactar amb els Serveis Soci-
als o amb qualsevol membre de 
l’equip de Càritas.

“ Les persones voluntàries  
que formem part de 
Càritas Vilablareix som 
un equip presidit per la 
M. Àngels Linde que ens 
agradaria molt créixer 
com a grup.”
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