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Amb la col·laboració de:

EDITORIAL

 Iniciem el 2021 enmig d’una altra onada de la pandèmia i això fa 
que seguim amb restriccions a la mobilitat i en algunes activitats eco-
nòmiques. Fa pràcticament un any que dura aquesta situació i el can-
sament i l’angoixa que provoca són ja tant durs que es fan molt difícils 
de suportar. Als efectes mèdics dels malalts i, per desgràcia, a la duresa 
de les morts, s’hi sumen la crisi econòmica que afecta, sobretot, a uns 
sectors d’activitat molt concrets i la crisis social que afecta a una part 
dels nostres veïns i veïnes. Però tampoc és gens menyspreable la crisi 
emocional que patim tots i totes pel fet d’haver reduït la nostra acti-
vitat relacional, les nostres relacions socials, les activitats en grup, les 
trobades familiars, etc. De ben segur que en els propers mesos aquest 
també serà un aspecte fonamental a treballar entre tots i totes.

Però hi ha alguns aspectes que ens fan veure la llum al final del 
túnel, la detecció i el seguiment dels casos fa que acotem, cada vega-
da més ràpid, l’expansió de la malaltia –a Catalunya es fan més de 
300.000 proves cada setmana– i el procés de vacunació avança im-
parable fent-nos estar esperançats en una solució a pocs mesos vista. 
Avui tenim vacunades ja 200.000 persones en primera dosi i no se’n 
vacunen més perquè no hi ha més vacunes –des d’aquí reclamem a 
l’Estat que compleixi amb la seva obligació de proveir de les vacunes 
que necessita la gent del nostre país-. La previsió és que en les prope-
res setmanes n’arribaran d’altres companyies farmacèutiques i, per 
tant, podrem accelerar el ritme de vacunació de manera que durant 
el febrer ja es començarà a vacunar a la gent gran fora de les residèn-
cies i als col·lectius de gent vulnerable.

I enmig de tot això, els tribunals sembla que ens obligaran a anar 
a votar el 14 de febrer. Des d’aquí vull fer una crida a tots els veïns 
i veïnes per a que vagin a votar, desbordem una vegada més les ur-
nes i demostrem que a la gent del nostre país ens poden imposar el 
dia que hem de votar, però mai ens imposaran el que hem de votar. 
Per a garantir una major seguretat, hem disposat que aquesta vegada 
anem tots a votar al pavelló municipal, un espai molt més gran que 
Can Gruart i on podrem disposar de totes les mesures de seguretat 
epidemiològica necessàries. 

Així doncs, seguim prenent totes les mesures necessàries per a evi-
tar els contagis, tinguem cura dels nostres familiars i amics i siguem 
responsables en la nostra activitat diària i el dia 14 de febrer, si és el 
cas, tots i totes a votar en massa.

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
Arquitecta tècnica 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 dimecres de cada mes*

 
Primer dimecres 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

Aquest 2021 
cal no defallir

L’AGENDA D’ACTIVITATS es publicarà, segons les possibilitats 
de cada moment, via INFORMA, WEB i XARXES SOCIALS
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PLENS
12 DE NOVEMBRE DE 2020
La presidència dona compte al ple:
»  Donar compte al Ple de les resolucions de Pre-

sidència en matèria de personal:
- Contractació monitores menjador escolar, 

contractació de personal per cobrir suplèn-
cies de serveis municipals: educadores de 
llar d’infants, monitores menjador escolar i 
auxiliar administratiu.

- Aprovar una reducció de jornada per guarda 
legal d’infants menors de 6 anys i aprovar un 
permís de compactació de lactància.

»  Donar compte de l’informe en relació al perí-
ode mig de pagament a proveïdors del sector 
d’administracions públiques de l’ajuntament 
de Vilablareix referit al tercer trimestre de 
2020. El període mig de pagament a proveï-
dors de l’Ajuntament de Vilablareix el tercer 
trimestre de 2020 es situa a 0,71 dies i no supe-
ra el termini màxim de pagament previst en la 
normativa de morositat.

S’aprova per unanimitat:
»  Proposta d’acord d’adhesió al Pacte d’Alcal-

des pel clima i l’energia sostenible.
»  Aprovar la constitució de l’Associació de Mu-

nicipis i Entitats per l’Energia Pública (AM-
PEP) i aprovació dels seus estatuts.

»  Aprovar el conveni de col·laboració amb els 
ajuntaments d’Aiguaviva, Bescanó, Girona, 
Fornells, Llambilles, Salt, Quart, Sant Gregori, 
Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix, 
el Consell Comarcal del Gironès, el Consorci 
de Transport Públic de l’àrea de Girona i la 
Diputació de Girona per a la redacció, finan-
çament i contractació conjunta del “Pla de 
mobilitat urbana sostenible supramunicipal 
de Girona -PMUS supramunicipal de Girona-“.

»  Aprovar una segona Addenda al conveni 
d’encàrrec de mitjà propi de l’Ajuntament de 
Vilablareix a SUMAR, serveis públics d’acció 
social de Catalunya SL, per la gestió de l’ofi-
cina d’atenció a les persones de Vilablareix de 
Can Ribotic, ampliant les 20 hores setmanals 
inicials fins a 28 hores setmanals.

»  Aprovar el conveni de col·laboració entre el 
Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Vi-
lablareix, sobre l’assumpció de les facultats de 
denúncia i sanció per infraccions a normes de 
circulació en vies urbanes.

»  Aprovar provisionalment la modificació pun-
tual del Pla Parcial “El Perelló” i “Can Pere 
Màrtir” relativa a les alineacions obligatòries 
en les parcel·les d’ús industrial.

»  Aprovar el conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Vilablareix per 
a l’execució d’un Projecte pilot en matèria 
de videovigilànica per part de la policia de la 
Generalitat-mossos d’esquadra, 

»  Proposta d’acord d’aprovació inicial de les 
ordenances fiscals, exercici 2021.
-  S’aprova congelar tots els impostos i taxes 

que cobrem a l’ajuntament i deixar-los 
igual com estaven a l’any 2020.

-  Es plantegen dues modificacions, una pel 
que fa a l’IBI i l’IAE en la que es bonifica 
durant tres anys el 50% de la quota a pagar 
pels immobles que instal·lin energies reno-
vables i que no siguin obligatòries d’instal-
lar per la normativa vigent. 

- Una bonificació de l’impost sobre cons-
truccions, instal·lacions i d’obres del 25% 
d’aquells habitatges que es construeixin al 
nostre municipi i que puguin certificar la 
seva qualificació d’habitatges passius, és a 
dir que no consumeixen energia.

-  Es redueixen els preus públics de les bosses i 
els cubells del serveis del Porta a Porta. Final-
ment s’adeqüen els preus per portar residus 
a la deixalleria que proposa el concessionari 
del servei.

»  Aprovar la modificació de l’acord de creació 
del registre d’interessats d’habitatge de protec-
ció oficial del municipi. El Ple de la corporació 
en sessió de data 11 de juliol de 2006 va aprovar 
la creació del registre d’interessats d’habitatge 
de protecció oficial al municipi. Posteriorment 
en sessió plenària de data 25 de gener de 2010 
es va aprovar la seva modificació per l’adequa-
ció a la Llei 18/2007 de 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge i el Decret 106/2009 de 19 
de maig, pel qual es regulen el Registre de 
sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial 
de Catalunya i els procediments d’adjudicació 
dels habitatges amb protecció oficial. 

»  S’acorda la seva modificació per l’adequació al 
Decret Llei 17/2019 de 23 de desembre de me-
sures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.

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

d’ERC i el PSC i el vot en contra del grups muni-
cipals de JxCAT i UxVI, l’aprovació del Pressu-
post General de l’Ajuntament de Vilablareix per 
a l’exercici 2021, per import de 4.135.336,30 eu-
ros, que inclou la societat Municipal Vilablareix 
Futur SL, aprovació de les bases d’execució del 
pressupost i la plantilla orgànica del personal i 
la relació de llocs de treball.

Es desestimen:
»  Proposta d’aprovació de la Moció que presen-

ta el grup municipal de Junts per Catalunya 
Vilablareix de substitució de la pilona per cà-
meres de control d’accessos.

»  Proposta d’aprovació de la Moció que presenta 
el grup municipal de Junts per Catalunya Vila-
blareix sobre càmeres de seguretat al municipi.

»  Proposta d’aprovació de la Moció que presen-
ta el grup municipal de Junts per Catalunya 
Vilablareix sobre el nou acord Marc de maqui-
nària tècnica per a les brigades municipals.

»  Proposta d’aprovació de la Moció que presen-
ta el grup municipal de Junts per Catalunya 
Vilablareix de nova ubicació del skate park.

JUNTES DE GOVERN
6 D’AGOST DE 2020
»  Aprovació de factures i despeses.
 Vista la relació de factures i despeses del dia sis 

d’agost de 2020 i de conformitat amb el Dic-
tamen de Regidor d’hisenda, per unanimitat, 
s’acorda aprovar la relació de factures i des-
peses que consten a l’esmentada relació que 
figuren a l’expedient i que sumen la quantitat 
de 72.137,19€ (setanta-dos mil cent trenta-set 
euros amb dinou cèntims) i s’acorda el seu pa-
gament a càrrec de les corresponents partides 
del pressupost de l’exercici corrent.

»  Aprovar definitivament el projecte executiu 
“Reforma parcial dels vestidors de la piscina 
municipal i rampa”, redactat pels serveis tèc-
nics municipals, per import de 27.445,99€.

»  Aprovar la devolució de les taxes pel servei de 
llar d’infants municipal, de la part proporcio-
nal que no s’ha efectuat servei del mes de març 
de 2020, per import de 236,24€.

»  Aprovar la devolució de les taxes del servei de 
ludoteca municipal corresponent al període 
del 13 de març al 19 de juny de 2020 per im-
port de 221,43€.

»  Aprovar la devolució de la part proporcional 
dels preus públics de cursos i tallers que no 
s’ha efectuat l’activitat des del mes de març 
2020, per import de 46,34€.

»  Aprovar acceptar la subvenció concedida per 
l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Gi-
rona, programa del Pla a l’Acció, Línia 3: Exe-
cució d’accions per a la millora de l’eficiència 
energètica i la reducció d’emissions de gasos 
amb efecte hivernacle, “Millora de l’envolupa-
ment de l’Ajuntament i el Centre Cultural Can 
Ballí” (Expedient 2020/2189).

»  Aprovar el contracte menor d’obres per la 
construcció d’un reductor de velocitat - pea-
tonal al carrer Jaume I, amb l’entitat mercan-
til Àrids Vilanna SL, per import de 5.489,30€ 
més 1.152,75€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor de subministra-
ment d’un ecògraf pel consultori local de 
Vilablareix, amb l’entitat mercantil Rocmar 
Healthcare SL, per import de 13.500,00€ més 
2.835,00€ en concepte d’iva.

10 DE SETEMBRE DE 2020
»  Aprovació de factures i despeses.
 Vista la relació de factures i despeses del dia 

deu de setembre de 2020 i de conformitat amb 
el Dictamen de Regidor d’hisenda, per unani-
mitat, s’acorda aprovar la relació de factures 
i despeses que consten a l’esmentada relació 
que figuren a l’expedient i que sumen la quan-
titat de 137.777,39€ i s’acorda el seu pagament 
a càrrec de les corresponents partides del pres-
supost de l’exercici corrent.

»  Aprovar la devolució de les taxes del servei de 
ludoteca municipal corresponent al període 
del 13 de març al 19 de juny de 2020 per im-
port de 287,97€.

»  Aprovar la devolució de la part proporcional 
dels preus públics de cursos i tallers que no 
s’ha efectuat l’activitat des del mes de març 
2020, per import de 15,00€.

»  Aprovar la concessió d’ajuts econòmics a les 
entitats esportives del municipi anualitat 2020.

» Aprovar sol·licitar la inclusió al procés de selec-
ció de 30 edificis de titularitat municipal d’ajun-
taments de la demarcació de Girona per instal-
lar-hi un equip de telegestió elèctrica en el marc 
del projecte “GIRAEFI: millora de l’eficiència 
energètica dels municipis de la demarcació de 
Girona (PR15-011843), aprovat en la segona 
convocatòria dels Eixos 4 i 6 del FEDER.

»  Aprovar l’obertura de la borsa de treball de 
personal laboral temporal: monitor/a menja-
dor escolar i monitor/a ludoteca.

»  Aprovació de l’expedient, del plec de clàusules 
administratives particulars i plec de prescripci-
ons tècniques per a la contractació del servei 
de conservació, manteniment i neteja de vies 
públiques i d’espais verds públics; per proce-
diment obert, tramitació ordinària, reservat a 
Centres Especials de Treball d’iniciativa social.

»  Aprovació de bonificacions per a la prestació 
del servei de ludoteca municipal. 

 Descomptes per a persones afectament labo-
ralment a partir del mes de març 2020:

Un mes a l’atur, un mes amb ERTO 
total o dos mesos amb ERTO parcial 10%
Quan els dos progenitors han estat o 
estan en una de les situacions anteriors 20%
Autònoms que puguin acreditar 
decrement del 30% de facturació entre 
els mesos de març a maig 2020 10%
Autònoms que puguin acreditar de-
crement superior al 30% de facturació 
entre els mesos de març a maig de 2020 20%

 Cal acreditar la situació laboral amb l’infor-
me de vida laboral emès per la TGSS i decla-
ració responsable d’autònoms.

 El total màxim de les bonificacions acumula-
des (sense tenir en compte la d’empadrona-
ment) no podran superar el 30%.

24 DE SETEMBRE DE 2020
»  Aprovació de factures i despeses.
 Vista la relació de factures i despeses del dia 

vint-i-quatre de setembre de 2020 i de confor-
mitat amb el Dictamen de Regidor d’hisenda, 
per unanimitat, s’acorda aprovar la relació de 
factures i despeses que consten a l’esmentada 
relació que figuren a l’expedient i que sumen 
la quantitat de 79.407,70€ (setanta-nou mil 
quatre-cents set euros amb setanta cèntims) i 
s’acorda el seu pagament a càrrec de les cor-
responents partides del pressupost de l’exerci-
ci corrent.

»  Aprovar la devolució de les taxes del servei de 
ludoteca municipal corresponent al període 
del 13 de març al 19 de juny de 2020 per im-
port de 191,98€.

»  Aprovar la devolució de les taxes pel servei de 
llar d’infants municipal, de la part proporci-
onal que no s’ha efectuat servei del mes de 
març de 2020, per import de 77,78€.

»  Aprovar definitivament el projecte simplificat 
de reurbanització de la Travessia del perelló, 
redactat per l’arquitecte Josep Manel García 
Fernández, per import de 141.968,32€.

»  Aprovar definitivament el projecte d’urbanit-
zació del via lateral de la carretera de Santa 
Coloma i un nou vial paral·lel a la llera del 
desviament del riu Güell, redactat per l’ar-
quitecte Josep Manel García Fernández, per 
import de 290.566,83€.

»  Aprovar el conveni de col·laboració entre el 
Consell Esportiu del Gironès i l’Ajuntament 
de Vilablareix, per a la promoció de la marxa 
nòrdica al municipi.

»  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vila-
blareix i Endesa Distribución Electrica SL, per 
l’execució de l’obra de soterrament d’instal·la-
cions de UR Marroc II, URB. Variante, Vilabla-
reix i fraccionament en el pagament de l’obra 
de soterrament de la Línia en l’ambit de la UA 
Marroc II (estudi tècnic ER30R), d’acord amb 
els treballs d’execució de la mateixa, a nom de 
l’entitat mercantil Residencial Vilablareix SL.

»  Aprovar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilablareix i Operacions Es-
pacials SC per al període de novembre i de-
sembre de 2020.

»  Aprovar el contracte menor per la direcció fa-
cultativa de les obres del projecte de prolonga-
ció del carrer Marroc des del Carrer Regal fins 
a la carretera GI-533 i vial secundari de la car-
retera GI-533 a Vilablareix, amb l’entitat mer-
cantil Solventa 6 SL per import de 12.552,00€, 
més 2.635,92€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor d’obres per la ins-
tal·lació de projectors a la columna exterior 
de la zona de sauló de Can Gruart, amb l’en-
titat mercantil SECE, per import de 2.719,28€ 
més 571,05€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor d’obres per l’ar-
ranjament de la pista de skatepark, amb Axel 
Jürgens, per import de 1.395,00€ més 292,95€ 
en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor d’obres pels tre-
balls d’instal·lació eléctrica per a punts WIFI 
al municipi, amb l’entitat mercantil SECE, per 
import de 5.886,67€ més 1.236,20€ en concep-
te d’iva.

1 D’OCTUBRE DE 2020
»  Aprovació de factures i despeses.
 Vista la relació de factures i despeses del dia u 

d’octubre de 2020 i de conformitat amb el Dic-
tamen de Regidor d’hisenda, per unanimitat, 
s’acorda aprovar la relació de factures i despe-
ses que consten a l’esmentada relació que figu-
ren a l’expedient i que sumen la quantitat de 
39.089,10€ i s’acorda el seu pagament a càrrec 

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

»  Aprovar el contracte menor d’obres per l’exe-
cució del projecte “Reforma parcial dels ves-
tidors de la piscina municipal i rampa”, amb 
l’entitat mercantil Simon Fortià SL, per import 
de 21.993,31€ més 4.618,60€ en concepte d’iva.

»  Aprovar sol·licitar la inclusió a la convocatòria 
de subvencions adreçades als ens locals per a 
l’execució d’actuacions de manteniment i con-
servació de lleres públiques en trams urbans 
els anys 2020 i 2021 de l’Agència Catalana de 
l’Aigua per a la llera del riu Güell.

»  Aprovar la contractació amb l’entitat Endesa 
distribución les obres per executar la variant 
en el carrer Montnegre amb carrer Perelló, 
per a l’edifici del nou institut de Vilablareix, 
per l’actuació de subministrament elèctric, per 
import de 29.207,44€, més 6.133,56€ en con-
cepte d’iva.(AGIR003 0000193013).

»  Aprovar el contracte menor per la reparació 
de la il·luminació de nadal, amb l’entitat mer-
cantil Rovicma lampistes Sl, per import de 
2.581,94€ més 542,21€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor pel subministra-
ment de la il·luminació de nadal, amb l’entitat 
mercantil ICTT SA, per import de 3.049,39€ 
més 640,37€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor pel subministra-
ment de mobiliari urbà per delimitar la zona 
de davant els mòduls de l’escola Madrenc, 
amb l’entitat mercantil Novatilu, (bancs i pa-
pereres) per import de 3.911,28€ més 821,37€ 
en concepte d’iva.

15 D’OCTUBRE DE 2020.
»  Aprovació de factures i despeses.
 Vista la relació de factures i despeses del dia 

quinze d’octubre de 2020 i de conformitat 
amb el Dictamen de Regidor d’hisenda, per 
unanimitat, s’acorda aprovar la relació de 
factures i despeses que consten a l’esmenta-
da relació que figuren a l’expedient i que su-
men la quantitat de 58.743,18€ i s’acorda el 
seu pagament a càrrec de les corresponents 
partides del pressupost de l’exercici corrent.

»  Aprovar l’Annex al conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajun-
tament de Vilablareix pel desenvolupament 
econòmic local, d’ocupació i de planificació 
estratègica per a implantar el projecte Espai 
Feina per millorar l’ocupació i la dinamització 
econòmica al municipi de Vilablareix.

»  Aprovar l’Addenda de pròrroga del conveni 
Marc de col·laboració entre el Consell Co-
marcal del Gironès i l’Ajuntament de Vilabla-
reix pel desenvolupament econòmic local, 
d’ocupació i de planificació estratègica.

»  Aprovar la contractació amb l’entitat mercantil 
Solventa 6 SL, per la coordinació de segure-
tat i salut de les obres del projecte de prolon-
gació del carrer Marroc des del Carrer Regal 
fins a la carretera GI-533 i vial secundari de la 
carretera GI-533 a Vilablareix, per import de 
3.138,00€, més 658,98€ en concepte d’iva. 

»  Aprovar la contractació amb l’enginyer Enric 
Simon Madrenas la direcció facultativa de les 
obres de reforma parcial dels vestidors de la 
piscina municipal i rampa, així com la seva 
coordinació de seguretat i salut, per import 
de 1.230,00€, més 258,30€ en concepte d’iva 
(referència MS 02-33/20).

»  Aprovar sol·licitar la inclusió de l’ajuntament 
de Vilablareix a la convocatòria de subvenci-
ons destinades a incentivar la contractació en 
pràctiques de persones joves beneficiàries del 
Programa de Garantia Juvenil al Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Gene-

ralitat de Catalunya d’acord amb la convocatò-
ria oberta per Resolució TSF/2537/2020.

»  Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Vilabla-
reix al dol declarat pel Govern de la Generali-
tat a tot el territori de Catalunya en motiu del 
vuitantè aniversari de l’afusellament del Molt 
Honorable President de la Generalitat de Ca-
talunya senyor Lluís Companys i Jover (Decret 
123/2020 de 13 d’octubre).

»  Aprovar iniciar els tràmits amb el Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya per la 
instal·lació de lectors ALPR en el municipi.

» Aprovar el contracte menor d’obres per la 
substitució de plaques trencades a la façana 
de la llar d’infants, amb l’entitat mercantil Si-
mon Fortià SL, per import de 7.141,86€ més 
1.499,79€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor pel subministra-
ment d’una pantalla per a la sala de plens de la 
corporació municipal, amb l’entitat mercantil 
Sistemes d’Oficina de Girona SAU, per import 
de 1.915,76€ més 402,30€ en concepte d’iva.

5 DE NOVEMBRE DE 2020.
»  Aprovació de factures i despeses.
 Vista la relació de factures i despeses del dia 

cinc de novembre de 2020 i de conformitat 
amb el Dictamen de Regidor d’hisenda, per 
unanimitat, s’acorda aprovar la relació de 
factures i despeses que consten a l’esmentada 
relació que figuren a l’expedient i que sumen 
la quantitat de 117.894,41€ i s’acorda el seu pa-
gament a càrrec de les corresponents partides 
del pressupost de l’exercici corrent.

»  Aprovar el conveni de col·laboració per a la 
formació pràctica en centres de treball amb 
la Fundació privada Gentis.

»  Aprovar la modificació de les mesures aplica-
bles al personal de l’ajuntament que presta 
serveis a les dependències administratives en 
règim de teletreball, aprovades en sessió or-
dinària de la Junta de Govern Local de data 
21 de maig de 2020.

»  Aprovar sol·licitar al Consell Comarcal del 
Gironès la subvenció per a la programació 
d’Escenaris 2020 al municipi.

»  Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient 
de contractació i el Plec de clàusules adminis-
tratives particulars reguladores del contracte 
d’obra “Projecte d’urbanització d’un tram 
del vial lateral de la carretera de Santa Coloma 
i un nou vial paral·lel a la llera del desviament 
del riu Güell a Vilablareix” mitjançant procedi-
ment obert simplificat.

»  Aprovar el contracte menor d’obres pel can-
vi de les finestres velles de l’edifici de l’ajun-
tament i del centre cultural Can Ballí, amb 
l’entitat mercantil vidres i aluminis Ribera SL, 
per import de 24.900,00€ més 5.229,00€ en 
concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor d’obres per la ins-
tal·lació d’un sistema de comptatge d’energia 
tèrmica per la calefacció i l’ACS del pavelló 
municipal amb l’entitat mercantil Aitel, per im-
port de 3.280€ més 688,80€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor d’obres per re-
passar les juntes de soldadura en el paviments 
de la pista del pavelló municipal, amb l’enti-
tat mercantil Disseny TEA3SL, per import de 
1.790,00€ més 375,90€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor d’obres per pintar 
l’estructura de ferro exterior del pavelló muni-
cipal, amb l’entitat mercantil Pintures Perelló 
SL, per import de 7.695,00€ més 1.615,95€ en 
concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor d’obres per repa-
rar tanques perimetrals de les zones de jocs 
infantils del municipi i aplicar tint protector 
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Vilablareix congela els impostos 
i les taxes del 2021

L’Ajuntament de Vilablareix ha tornat a congelar un any més tots 
els impostos i taxes per l’any 2021. Seguint amb la tendència dels 

darrers exercicis i per no augmentar la pressió impositiva dels veïns 
de Vilablareix en aquests temps de pandèmia tots els impostos i taxes 

continuaran igual que l’any 2020.

 En el mateix ple del mes de 
novembre, també es va aprovar 
la proposta de bonificar un 50% 
la quota de l’IBI i l’IAE als immo-
bles que incorporin sistemes per 
a l’aprofitament tèrmic o elèctric 
d’energies renovables per auto-
consum i que no siguin d’obligat 
compliment segons la normativa 
vigent en el moment de sol·licitar 
la llicència d’obres. A més, també 
es va aprovar una bonificació del 
25% de l’ICIO per aquells immo-
bles que un cop construïts certi-
fiquin que són habitatges passius 
en consum d’energia.

Les ordenances fiscals van ser 
aprovats per unanimitat en el ple 
telemàtic celebrat el dijous 12 de 
novembre.

També va quedar aprovat el 
pressupost general per l’any 2021 
amb els vots a favor de l’equip de 
govern i el PSC, i els vots en con-
tra de JxCat Vilablareix i Units per 
Vilablareix. Respecte l’any passat, 

aquest pressupost augmenta un 
4,98% arribant als 4.135.336€.

Es manté l’augment en des-
pesa en les partides d’atenció a les 
persones (educació, serveis soci-
als, gent gran...) i en cultura. En 
aquest pressupost també hi ha una 
partida destinada a ajuts per a les 
famílies afectades per la Covid-19.

El nivell d’inversions es manté 
respecte l’any passat i es destinaran 

un total de 380.000€ a projectes 
com la sala polivalent, millores en 
equipaments municipals i la im-
plantació d’energies renovables.

Aquest pressupost, segons l’al-
calde de Vilablareix, David Mas-
cort, és un pressupost continuista que 
manté l’evolució dels anys anteriors, 
augmentant els ingressos ordinaris 
per tal de poder seguir oferint cada 
vegada més serveis als veïns i veïnes.

En funcionament el wifi obert en 
diferents punts de Vilablareix

 Vilablareix s’ha convertit en un dels municipis europeus amb connexió 
wifi en espais públics. L’Ajuntament es va acollir al projecte europeu Wifi-
4EU que té com a objectiu oferir wifi gratuït a la via pública. 

A Vilablareix hi ha un total de 10 punts amb connexió a internet. Vuit d’ells 
es troben a l’exterior, i dos a l’interior de Can Gruart i al Pavelló Municipal. 

Per a la instal·lació i la posada en marxa del wifi s’ha comptat amb una 
subvenció europea de 15.000 euros.

al joc dels costat dels mòduls, amb l’entitat 
mercantil Aplicacions i Manteniments Dabau 
SL, per import de 2.988,08€ més 627,50€ en 
concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor pel subministra-
ment de fanals solars, amb l’entitat mercantil 
Novatilu, per import de 2.556,00€ més 536,76€ 
en concepte d’iva.

19 DE NOVEMBRE DE 2020
»  Aprovació de factures i despeses.
 Vista la relació de factures i despeses del dia 

dinou de novembre de 2020 i de conformitat 
amb el Dictamen de Regidor d’hisenda, per 
unanimitat, s’acorda aprovar la relació de 
factures i despeses que consten a l’esmentada 
relació que figuren a l’expedient i que sumen 
la quantitat de 99.507,48€ i s’acorda el seu pa-
gament a càrrec de les corresponents partides 
del pressupost de l’exercici corrent.

»  Aprovar les bonificacions establertes a l’or-
denança fiscal número 14 reguladora de la 
taxa per la recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans, 
anualitat 2020 següents:

 - 48 usuaris que realitzen compostatge casolà. 
 - 16 usuaris que han declarat habitatge buit. 
 - 13 usuaris que viuen sols.
 - 2 usuaris derivats de Serveis Socials. 
»  Aprovar el contracte menor de serveis amb 

l’entitat mercantil Associació Educativa 2018 
en relació al servei de salut destinat als joves 
del municipi, per import de 2.745,00€.

»  Aprovar acceptar la subvenció concedida per 
la Diputació de Girona (àrea d’acció territo-
rial) dins la campanya del Pla a l’Acció 2020, 
Línia 5, destinada la instal·lació d’una planta 
solar fotovoltaica d’autoconsum a l’ajunta-
ment de Vilablareix (Expedient 2020/1912).

»  Aprovar l’acord de col·laboració entre el De-
partament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Vilablareix, per la 
realització d’activitats d’aplicació pràctica rela-
cionades amb el projecte Singular de l’Institut 
a serveis municipals.

»  Aprovar sol·licitar a la Diputació de Girona 
(sistemes i tecnologies de la informació) la 
subvenció per finançar actuacions en noves 
tecnologies arran de la situació de la covid-19.

»  Aprovar el contracte menor d’obres per la 
instal·lació d’un sistema d’alarmes davant la 
presència de vehicles d’interès policial, mit-
jançant lectors ALPR i CTTV, gestionat pel cos 
de policia de mossos d’esquadra, amb l’entitat 
mercantil Alphanet Security Systems SL, per 
import de 33.436,05€ més 7.021,57€ en con-
cepte d’iva amb les ubicacions següents:

»  punt 1: entrada des de Fornells de la Selva.
»  punt 2: entrada i sortida GI533
»  punt 3: Can Bernés
»  punt 4: pavelló.
»  Aprovar el contracte menor d’obres per acon-

dicionar la parcel·la municipal del carrer 
Marroc número 53 per adequar-la per apar-
cament, amb l’entitat mercantil Simon Fortià 
SL, per import de 5.608,75€ més 1.177,84€ en 
concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor de serveis per la 
certificació de la fiabilitat del sistema d’alar-
mes -lectors ALPR i CTTV-, amb l’entitat mer-
cantil LGAI Technological Center SA (Applus 
laboratories), per import de 3.300,00€ més 
693,00€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor de subminis-
trament de 500 garrafes de 2.2l per la reco-
llida d’oli domèstic amb l’entitat mercantil 
Alquienvas SL, per import de 2.420,00€ més 
508,20€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor d’obres per la in-
terconnexió de la xarxa de pluvials al Carrer 
Perelló a l’alçada de l’institut, amb l’entitat 
mercantil Prodaisa, per import de 5.429,33€ 
més 1.140,16€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor d’obres per la 
prolongació de la xarxa de sanejament al 
Carrer Perelló a l’alçada de l’institut, amb 
l’entitat mercantil Prodaisa, per import de 
5.172,48€ més 1.086,22€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor pel subministra-
ment de bosses de cotó per la promoció del 
comerç local, amb l’entitat mercantil Arnal 
SLU, per import de 2.196,00€ més 461,16€ en 
concepte d’iva.

»  Aprovar mitjançant contracte menor el servei 
d’organització del curs de monitor/a de lleu-
re educatiu per les festes de Nadal 2020-2021, 
amb la Fundació Esplai Girona, per import 
de 5.000,00€.

3 DE DESEMBRE DE 2020
»  Aprovació de factures i despeses.
 Vista la relació de factures i despeses del dia 

tres de desembre de 2020 i de conformitat 
amb el Dictamen de Regidor d’hisenda, per 
unanimitat, s’acorda aprovar la relació de 
factures i despeses que consten a l’esmentada 
relació que figuren a l’expedient i que sumen 
la quantitat de 57.820,90€ i s’acorda el seu pa-
gament a càrrec de les corresponents partides 
del pressupost de l’exercici corrent.

»  Aprovar l’adjudicació del contracte del servei 
de conservació, manteniment i neteja de vies 
públiques i d’espais verds públics de Vilabla-
reix, per procediment obert, tramitació ordi-
nària, reservat a Centres Especials de treball 
(CET) d’iniciativa social a l’entitat GRUPO 
SIFU, per un import de 28.552,72€/anuals 
(exclòs IVA), per un termini de dos anys, 
amb la incorporació del personal que consta 
a la seva proposta tècnica i econòmica i amb 
subjecció al plec de condicions econòmico 
administratives, en resultar l’oferta econòmi-
cament més avantatjosa per a la corporació.

»  Aprovar el llistat definitiu de l’obertura de 
la borsa de treball per a cobrir en règim de 
personal laboral temporal les vacants de mo-
nitor/a del menjador escolar i monitor/a de 
la ludoteca de l’ajuntament de Vilablareix.

»  Proposta d’acord d’aprovació del conveni de 
pràctiques entre l’escola de l’esplai de Girona 
i l’Ajuntament de Vilablareix per a la realit-
zació de les pràctiques d’activitats d’educació 
en el lleure infantil i juvenil.

»  Aprovar el Pla de seguretat i salut del pro-
jecte d’obra “Prolongació del carrer Marroc 
des del carrer Regal fins a la carretera GI-
533 i vial secundari de la carretera GI-533 a 
Vilablareix”.

»  Aprovar el contracte menor de serveis per 
l’inventari i valoració del cost de manteni-
ment de le zones verdes del municipi, amb 
l’entitat mercantil E2estudis enginyeria fores-
tal SL, per import de 3.720,00€ més 781,20€ 
en concepte d’iva.

»   Aprovar el contracte menor d’obres per 
l’adequació dels sistemes de protecció extern 
contra els llamps en el municipi, amb l’entitat 
mercantil Quibac SL (INGESCO), per import 
de 1.464,50€ més 307,54€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor de serveis amb 
R.A. Casademont, arquitecte, per la redacció 
de la modificació puntual del pla parcial ur-
banísitc del sector El perelló i can pere màrtir 
en relació al sistema d’equipaments, per im-
port de 1.925,00€ més 404,25€ en concepte 
d’iva.

17 DE DESEMBRE DE 2020
»  Aprovació de factures i despeses.
 Vista la relació de factures i despeses del dia 

disset de desembre de 2020 i de conformitat 
amb el Dictamen de Regidor d’hisenda, per 
unanimitat, s’acorda aprovar la relació de 
factures i despeses que consten a l’esmenta-
da relació que figuren a l’expedient i que su-
men la quantitat de 78.791,27€ i s’acorda el 
seu pagament a càrrec de les corresponents 
partides del pressupost de l’exercici corrent.

»  Aprovar sol·licitar el Pla de Serveis d’assis-
tència als ajuntaments per a la transició ener-
gètica i l’acció climàtica de la Diputació de 
Girona per a la redacció de plans d’acció per 
a l’energia i el clima (PAESC).

»  Aprovar sol·licitar al Dipsalut la inclusió a la 
convocatòria dels Programes anualitat 2021 
següents:
Pt01. Programa de suport a la gestió i control 

de la salubritat de les instal·lacions d’alt 
risc de transmissió de legionel·losi.

Pt02. Programa de suport a la gestió i control 
de la salubritat de baix risc de transmis-
sió de legionel·losi.

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

Pt05. Programa d’avaluació de la salubritat 
de les piscines d’ús públic.

Pt06. Programa de suport a la gestió de la 
salubritat de les piscines d’ús públic de 
titularitat municipal.

Pt09. Programa de suport a la gestió de la sa-
lubritat de les sorreres infantils.

Pt10. Programa de suport econòmic a les ac-
tuacions per a la lluita i control integrat 
de plagues urbanes. 

Pm01i. Dinamització de la Xarxa d’itineraris 
saludables.

 Pm01p. Dinamització de Parcs urbans 
de salut.

»  Aprovar l’inventari de béns que constituei-
xen formalment el patrimoni municipal del 
sòl i d’habitatge de l’ajuntament de Vilabla-
reix, que preveu l’article 163 del Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

»  Aprovació inicial de les bases reguladores 
específiques i convocatòria de les subvenci-
ons destinades a famílies empadronades a 
Vilablareix i empreses establertes al municipi 
amb motiu de la crisi sanitària i econòmica 
generada per la Covid-19.

»  Aprovar mantenir la prestació municipal del 
servei de monitoratge i neteja del servei de 
menjador escolar de l’escola Madrenc de Vi-
lablareix.

»  Proposta d’acord d’aprovació inicial de la 
memòria tècnica per la instal·lació d’una 
planta solar fotovoltaica d’autoconsum a 
l’ajuntament de Vilablareix, redactat per 
l’entitat mercantil Ecovat consult SL, per im-
port de 26.588,12€.

»  Aprovar el contracte menor de subministra-
ment de bosses compostables per la recollida 
Porta a Porta, amb l’entitat mercantil ID Was-
te sl, per import de 2.620,95€ més 550,40€ en 
concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor pel subminis-
trament i col·locació de tanca perimetral 
per dues zones de corre cans, amb l’entitat 
mercantil Tanques Gomez, per import de 
6.409,50€ més 1.346,00€ en concepte d’iva.
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Ajuts per a famílies i empreses
Termini de presentació de sol·licituds: 13 de març de 2021

Establiments, autònoms
 o empreses per pal·liar 
la manca o disminució

 d'ingressos

Beneficiaris 
Persones físiques o
jurídiques amb activitat
professional o empresarial 
obligats a tancar o cessament
pel RD 463/2020 14/03/2020 

1 2 3 4

Requisits
Tenir activitat, centre de
treball o domicili fiscal a
Vilablareix.
Situació administrativa
pertinent per desenvolupar
l'activitat.
Donat d'alta al RETA o 
mutualitat alternativa en
data anterior 14/03/2020.
(Excloses empreses allotjades
en El Rusc.)

Subvenció
de 300 €

Establiments, autònoms
o empreses per pal·liar

despeses en seguretat i 
transformació digital.

Beneficiaris
Persones físiques o
jurídiques amb activitat
professional o empresarial

Tenir activitat, centre de
treball o domicili fiscal a
Vilablareix.

Requisits

Subvenció
de 150 €

Situació administrativa
pertinent per desenvolupar
l'activitat.
Donat d'alta al RETA o
mutualitat alternativa en
data anterior 14/03/2020.

Objecte / Període
EPIs,PCR, testos, mascare-
tes, gel,mampares, ...
Adequació pel teletreball, 
webs, ecommerce, ...
(15/03/20 fins 13/03/21)

Beneficiaris
Persones físiques o
jurídiques amb activitat
professional o empresarial
afectats pel cesament o limi-
tació d'obertura de dita reso-
lució i posteriors modificacions.

Requisits

Establiments de restauració,
i centres d'estètica

 i d'altres afectats per la
Resolució SLT/2546/2020.

Subvenció de
500 € o de 1.000€

Tenir activitat, centre de
treball o domicili fiscal a
Vilablareix.
Situació administrativa
pertinent per desenvolupar
l'activitat.
Donat d'alta al RETA o
mutualitat alternativa en
data anterior 14/03/2020.

Famílies

Tancat

Beneficiaris
Persones i unitats familiars 
o de convivència.

Requisits
Persona sol·licitant ser
major d'edat.
Estar empadronat/da abans
del 13/03/2020.
Persona afectada per 
ERTO o ERTE, >2 mesos 
(total o parcial) o perdut el
lloc de treball a partir del
1/03/2020. 
Persona autònoma
(2 mesos de baixa o reduc-
ció dels ingresos >30% en 
el període abril-desembre)

Subvenció
de 150 €

(unitats familiars)

Tancat

Per més informació: Oficina El Rusc / Horari Dll a Dv 9:00 a 14:00 - Dt de 16:00 a 20:00(Cita prèvia imprescindible)
Avda. Lluís Companys 57-59 Local D / promoeco@vilablareix.cat / 972 49 56 55
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https://seu.vilablareix.cat/SeuElectronica/
ZonaPublica/Tramits/TramitsGenerics.aspx

Més informació:

Objecte / Període
Despeses en establiments o
serveis del poble.
Del 15/03/20 fins 13/03/21

Ajuts per a famílies i empreses
Termini de presentació de sol·licituds: 13 de març de 2021

Establiments, autònoms
 o empreses per pal·liar 
la manca o disminució

 d'ingressos

Beneficiaris 
Persones físiques o
jurídiques amb activitat
professional o empresarial 
obligats a tancar o cessament
pel RD 463/2020 14/03/2020 

1 2 3 4

Requisits
Tenir activitat, centre de
treball o domicili fiscal a
Vilablareix.
Situació administrativa
pertinent per desenvolupar
l'activitat.
Donat d'alta al RETA o 
mutualitat alternativa en
data anterior 14/03/2020.
(Excloses empreses allotjades
en El Rusc.)

Subvenció
de 300 €

Establiments, autònoms
o empreses per pal·liar

despeses en seguretat i 
transformació digital.

Beneficiaris
Persones físiques o
jurídiques amb activitat
professional o empresarial

Tenir activitat, centre de
treball o domicili fiscal a
Vilablareix.

Requisits

Subvenció
de 150 €

Situació administrativa
pertinent per desenvolupar
l'activitat.
Donat d'alta al RETA o
mutualitat alternativa en
data anterior 14/03/2020.

Objecte / Període
EPIs,PCR, testos, mascare-
tes, gel,mampares, ...
Adequació pel teletreball, 
webs, ecommerce, ...
(15/03/20 fins 13/03/21)

Beneficiaris
Persones físiques o
jurídiques amb activitat
professional o empresarial
afectats pel cesament o limi-
tació d'obertura de dita reso-
lució i posteriors modificacions.

Requisits

Establiments de restauració,
i centres d'estètica

 i d'altres afectats per la
Resolució SLT/2546/2020.

Subvenció de
500 € o de 1.000€

Tenir activitat, centre de
treball o domicili fiscal a
Vilablareix.
Situació administrativa
pertinent per desenvolupar
l'activitat.
Donat d'alta al RETA o
mutualitat alternativa en
data anterior 14/03/2020.

Famílies

Tancat

Beneficiaris
Persones i unitats familiars 
o de convivència.

Requisits
Persona sol·licitant ser
major d'edat.
Estar empadronat/da abans
del 13/03/2020.
Persona afectada per 
ERTO o ERTE, >2 mesos 
(total o parcial) o perdut el
lloc de treball a partir del
1/03/2020. 
Persona autònoma
(2 mesos de baixa o reduc-
ció dels ingresos >30% en 
el període abril-desembre)

Subvenció
de 150 €

(unitats familiars)

Tancat

Per més informació: Oficina El Rusc / Horari Dll a Dv 9:00 a 14:00 - Dt de 16:00 a 20:00(Cita prèvia imprescindible)
Avda. Lluís Companys 57-59 Local D / promoeco@vilablareix.cat / 972 49 56 55
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https://seu.vilablareix.cat/SeuElectronica/
ZonaPublica/Tramits/TramitsGenerics.aspx

Més informació:

Objecte / Període
Despeses en establiments o
serveis del poble.
Del 15/03/20 fins 13/03/21

L’Ajuntament de Vilablareix 
ofereix nous ajuts econòmics

S’obren quatre línies d’ajuts per a famílies i empreses del poble 
afectades econòmicament per la pandèmia de la Covid-19.

Termini de presentació de sol·licituds: 13 de març de 2021

Per a més informació: El Rusc / Horari Dll a Dv 9 a 14h - Dt de 16 a 20h (Cita prèvia imprescindible)
Av. Lluís Companys 57-59 Local D / promoeco@vilablareix.cat / T. 972 49 56 55

Sol·licituds: https://seu.vilablareix.cat/SeuElectronica/ZonaPublica/Tramits/TramitsGenerics.aspx

L’Ajuntament de Vilablareix 
renova el compromís amb la 
lluita contra el canvi climàtic

 L’Ajuntament de Vilablareix actualitza el seu 
compromís amb la lluita contra el canvi climàtic i 
s’ha adherit al renovat Pacte dels Alcaldes i les Al-
caldesses pel Clima i l’Energia Sostenible (PAESC), 
el principal moviment Europeu que involucra les 
autoritats locals i la seva ciutadania en la lluita con-
tra el canvi climàtic. 

El pacte consisteix en el compromís de les ciu-
tats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els 
objectius comunitaris de reducció de les emissions 
de CO2 mitjançant actuacions d’estalvi i eficiència 
energètica, implementació de fonts d’energia reno-
vables i altres accions de mitigació del canvi climà-
tic, així com analitzar la vulnerabilitat del territori.

L’Ajuntament de Vilablareix fa seus els objec-
tius de la Unió Europea i adopta el compromís de 
reduir les emissions de CO2 en el seu territori en 
més del 40% per l’any 2030, impulsar accions per 
adaptar-se als impactes del canvi climàtic i facilitar 
l’accés a una energia segura, sostenible i assequible 
a la ciutadania. “Des de l’ajuntament de Vilablareix 
volem continuar implementant accions de mitigació del 
canvi climàtic, fent un pas més per facilitar que aquestes 
accions es realitzin no només als equipaments o serveis 
municipals: volem facilitar que la ciutadania també 
n’implementi” explica la regidora de Salut Pública i 
Medi Ambient, Imma Vilà 

Adherint-se al PAESC, l’Ajuntament de Vilablareix 
també es compromet a elaborar un Pla d’Acció pel 
Clima i l’Energia Sostenible en un termini màxim de 
dos anys des de la data d’adhesió al Pacte. L’abast del 
document respondrà a les directrius que s’estableixin 
per part de la Comissió d’Energia de la Unió Euro-
pea i inclourà un inventari base d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle (per tal de poder fer un seguiment 
de l’efectivitat de les accions de mitigació), una avalu-
ació de les dels riscos i les vulnerabilitats climàtiques i 
una estratègia d’adaptació al canvi climàtic. Per la rea-
lització d’aquestes tasques es comptarà amb el suport 
de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial 
del Pacte a les Comarques Gironines.

L’Ajuntament de Vilablareix elaborarà també un 
informe de seguiment cada dos anys des de la data 
d’enviament del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia 
que avaluï, monitoritzi i verifiqui els objectius.

Per una altra banda, l’Ajuntament de Vilablareix 
s’ha compromès a constituir, juntament amb altres 

ajuntaments i entitats, l’Associació de Municipis i 
Entitats per l’Energia Pública (AMEP) com a una 
eina municipal contra la crisi climàtica i avançar cap 
al procés de transició energètica i descarbonització 
de l’economia, explica el regidor d’urbanisme, ges-
tió de mobilitat i infraestructures, Pau Rovira. 

Aquesta associació neix amb dos objectiu claus, 
donar suport als municipis per dur a terme accions 
encaminades a impulsar una transició cap a un mo-
del energètic just, democràtic i sostenible i per al-
tre banda, promoure la titularitat, la propietat i la 
gestió pública de les xarxes de distribució d’energia 
elèctrica.

Al municipi de Vilablareix, el compromís de la 
lluita contra l’emergència climàtica i l’impuls d’un 
model energètic just, sostenible i renovable es plan-
teja com una necessitat ineludible. És d’interès 
municipal participar en la constitució de l’AMEP 
ja que pot esdevenir una eina clau per defensar els 
interessos municipals i de la ciutadania en la tra-
mitació i aprovació de la normativa que regularà 
la transició energètica, i molt especialment aquella 
relacionada amb la distribució d’energia elèctrica i 
l’autoconsum d’energia renovable.

“La participació de l’Ajuntament de Vilablareix a 
l’associació ens permetrà tenir veu davant de les altres 
administracions i organitzacions per incidir en la millo-
ra del servei de distribució d’energia i en assolir una 
comercialització justa i equitativa. No volem tenir única-
ment el paper de consumidors sinó també de productors 
d’energia renovables i poder incidir en el consumidor 
final en tant que es tracta d’un servei bàsic per a la ciu-
tadania” explica Rovira.

Un total de més de 95 municipis catalans ho por-
ten a ple, entre ells les 4 capitals catalanes, que repre-
senten a més de 3,4 milions de persones del país, i per 
tant, és un compromís molt generalitzat a Catalunya.

L’Agent digital ha arribat a Vilablareix!
 Aquest mes de desembre ha arribat l’Agent Digital a Vila-

blareix per ajudar a la ciutadania a comunicar-se de forma 
ràpida i senzilla amb les administracions. És un nou servei 
gratuït que ofereix l’Ajuntament i que està disponible al 
Rusc cada dimecres de 9:00 a 14:00h amb cita prèvia.

Davant de qualsevol dubte o problema sobre internet i 
els tràmits digitals, com utilitzar i instal·lar certificats digi-
tals, fer una instància genèrica, un certificat d’empadrona-
ment, renovar el DARDO, gestionar La Meva Salut, entre 
d’altres, podeu contactar amb l’Agent Digital i us ajudarà. 

Per a demanar cita prèvia us heu d’adreçar a El Rusc 
mitjançant un correu electrònic a promoeco@vilablareix.cat 
o bé al telèfon 972 495 655.

mailto:promoeco@vilablareix.cat
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Diverses actuacions d’urbanisme 
que s’han portat a terme  
aquest darrer trimestre 

 Aquest mes de gener Vilablareix ha estrenat un 
aparcament de vehicles públic, situat a la cruïlla del 
carrer Marroc amb el carrer Camós. El passat mes 
de desembre es van iniciar les obres per adequar 
aquest parcel·la municipal.

L’Ajuntament de Vilablareix també ha instal·lat mo-
biliari urbà al davant dels mòduls de l’Escola Ma-
drenc. D’aquesta manera s’ha guanyat espai perquè 
els pares, mares i la mainada puguin mantenir la 
distància interpersonal a l’hora d’anar a portar i re-
collir els infants. 

S’ha aixecat una rampa d’accés a Can Ribotic per 
tal de facilitar l’entrada i sortida de les persones 
amb diversitat funcional.

A finals d’octubre es van iniciar les obres de millora 
a la piscina municipal per tal de dotar els vestidors 
d’una dutxa i un lavabo adaptat a persones amb di-
versitat funcional, així com la creació d’una rampa 
adaptada per baixar a la piscina des de la zona de 
la gespa.

Una de les actuacions que es varen dur a terme al 
mes d’octubre va ser el pas de vianants elevat que es 
troba al carrer Jaume I amb el carrer Raset. 

Vilablareix aprova el conveni del 
‘Pla de mobilitat urbana sostenible 

supramunicipal de Girona’
 Vilablareix ha aprovat el conveni 

de col·laboració per a la redacció, 
finançament i contractació con-
junta del Pla de mobilitat urbana 
sostenible supramunicipal de Gi-
rona juntament amb 10 municipis 
més, el Consell Comarcal del Giro-
nès, ATMG i la Diputació de Giro-
na, per crear un pla de mobilitat 
que englobi tots els municipis. 

Els municipis que hi formen 
part són Aiguaviva, Bescanó, For-
nells de la Selva, Girona, Llam-
billes, Quart, Salt, Sant Gregori, 
Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter 
i Vilablareix, a més del consell Co-
marcal, el Consorci del transport 
públic i la Diputació de Girona.

“És molt necessari estudiar la mo-
bilitat de tot un context urbà que va 
més enllà d’un municipi per poder 

adoptar solucions realment efectives 
en quant a la mobilitat. Es tracta no 
només de millorar la mobilitat sinó 
també de promoure transicions cap a 
les noves formes de mobilitat més sos-
tenibles i saludables. Així, dissenya-
rem conjuntament la mobilitat a peu 
i en bicicleta, però també la millora 
del transport públic, el transport de 
mercaderies i la necessitat de zones 
d’aparcament perimetral” explica el 
regidor d’urbanisme, mobilitat i 
infraestructures, Pau Rovira. 

L’aportació inicial de cada 
ajuntament correspondrà a 2€ + 
IVA per habitant d’acord amb les 
darreres dades de població per 
municipis de Catalunya publica-
des per l’Idescat. La Diputació 
de Girona col·laborarà amb els 
ajuntaments fent-se càrrec d’una 

part de l’aportació que els corres-
pongui, en el cas de Vilablareix, 
subvencionarà el 70% del cost. 

S’instal·len càmeres de 
videovigilància a les entrades 

de Vilablareix
 Vilablareix va aprovar per Junta de Govern Local el 15 d’octubre, 

la instal·lació de càmeres de videovigilància a totes les entrades del 
municipi. ‘És una mesura dissuasòria que controlarà els vehicles que entren 
i surten del municipi i que augmentarà així la seguretat dels veïns i veïnes’ 
assegurava l’alcalde de Vilablareix, David Mascort.

S’estan col·locant un total de vuit càmeres a les entrades i sortides 
del municipi. Cada punt comptarà amb una càmera d’ambient i una 
càmera lectora de matrícules. Per tant ‘enregistraran els vehicles que 
entren i surten del municipi i també les matrícules dels vehicles. 

Aquestes càmeres es situaran a les dues entrades del municipi a 
la carretera Santa Coloma, al davant del pavelló municipal al carrer 
migdia, i al carrer Güell, a l’altura del pont de Fornells.

Les imatges enregistrades les gestionarà el cos de Mossos d’Esqua-
dra, que podrà accedir a les gravacions sempre que ho necessiti.
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Bosses de malla reutilitzables per 
promoure la compra sense residus

 En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, l’Ajuntament de 
Vilablareix va repartir el passat mes de novembre una bossa de malla reutilitzable 
a tots els veïns i veïnes per tal que puguin comprar fruites i verdures sense haver 
de generar residus plàstics o de qualsevol altre tipus.

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR) és una iniciativa 
que promou dins i també fora d’Europa accions de sensibilització sobre els 
recursos sostenibles i la gestió de residus al llarg d’una setmana del mes de 
novembre. Impulsada per les autoritats públiques locals i regionals, aplega 
totes les actuacions d’altres actors (ciutadans, escoles, empreses, ONG, associa-
cions) que organitzen activitats per conscienciar sobre la prevenció de residus. 
Vilablareix participa des de fa molts anys a la EWWR amb activitats, tallers, ex-
posicions i d’altres activitats.

Bosses de la campanya  
Comerç Local i nou sorteig!

 La campanya de dinamització del comerç local ha tingut continuïtat 
durant aquest últim trimestre a Vilablareix. Aquesta vegada, a banda 
de segellar les butlletes per cada compra als participants, l’Ajunta-
ment ha repartit unes bosses per incentivar la compra a Vilablareix. 

Els participants, que van entregar les butlletes a les urnes que es 
trobaven a l’Ajuntament i a Can Gruart, van entrar a un sorteig d’un 
premi valorat en 180 euros. En total es van registrar 43 butlletes.

L’últim dia de l’any, el 31 de desembre de 2020, es va fer el sorteig 
i el guanyador va ser el veí de Vilablareix, Rafel Avellana. 

S’amplia el servei de Can Ribotic per 
atendre als veïns i veïnes davant la 

situació de crisi sanitària de la Covid-19
 L’Oficina d’Atenció per la Gent Gran de Vilabla-

reix, Can Ribotic, ha ampliat aquest mes de desem-
bre el seu servei, obrint també els dimarts a la tarda 
de 15 a 19h (Recordem que aquesta oficina té un 
horari de dilluns a divendres de 9 a 13h i els dilluns 
i dimecres també de 15 a 19h).

“Arrel de la Covid-19 ens vam plantejar ampliar el 
servei de Can Ribotic per poder donar millor atenció a les 
persones i treballar més els temes de gestió emocional, aï-
llament i solitud de la gent gran” explica la regidora de 
Serveis Socials, Salut i Igualtat, Maite Tixis. I és que 
des de l’Oficina d’Atenció a la Gent Gran s’ha conver-
tit en una finestra única d’atenció, informació i asses-
sorament per a les persones grans i les seves famílies.

 “A través d’activitats i tallers els usuaris poden ex-

pressar com es senten i des d’aquí els fem un seguiment 
de com viuen la pandèmia i els donem eines per a poder 
sentir-se millor” afegeix la regidora Maite Tixis.

Can Ribotic ofereix serveis d’estada diürna i tallers/
activitats terapèutiques de promoció de la salut, d’inte-
gració i suport personal, familiar i social. S’ofereix tam-
bé des de l’Oficina el servei del programa Feskits pel 
manteniment de la memòria i servei de podologia per 
les persones majors de 65 anys del municipi.

Durant la pandèmia hi ha hagut una major aten-
ció telefònica de demandes individuals i de segui-
ment i amb el nou horari d’obertura s’incrementa-
rà l’atenció personalitzada.

Per la Covid19 hem hagut de reinventar el pro-
jecte intergeneracional i s’ha col.laborat amb la Llar 
infants La Farigola, juntament amb la gent gran del 
municipi, per la creació d’uns plafons psicomotrius 
pel pati. També hi ha col.laborat les cosidores vo-
luntàries del poble fent la nova vestimenta del tió. 

Actualment l’Oficina d’Atenció a la Gent Gran 
de Vilablareix té censades 135 persones a qui es re-
alitza seguiment.

El CAP de Vilablareix 
ja disposa d’un ecògraf

 Fruit d’un conveni entre l’Ajun-
tament de Vilablareix i el Depar-
tament de Salut, aquest 2020 s’ha 
dotat el CAP de Vilablareix amb 
un ecògraf, una eina d’explora-
ció amb el que els professionals 
sanitaris podran prendre decisi-
ons en el procés d’avaluació di-
agnòstica terapèutica del pacient.

A més, disposar d’aquest ecò-
graf al consultori local suposa un 
benefici important pels ciutadans 
de Vilablareix, evitant que es des-
placin al CAP de Salt o als hos-
pitals per a fer-se les proves. El 
Dr.Miquel Quesada, metge de fa-

mília, explica que ‘inclús es pot fer 
en els domicilis de les persones que 
són més fràgils i no es poden despla-
çar’ i afegeix: ‘acostar la tecnologia 
augmenta la qualitat de l’assistència 
que podem donar’.

David Mascort, Alcalde de Vi-
lablareix, ha explicat que ha estat 
un esforç que ha valgut la pena 
fer pel poble: ‘Estem molt contents 
amb l’arribada de l’ecògraf al con-
sultori municipal, és un pas impor-
tant per la qualitat de l’assistència 
a peu de carrer. Aquest aparell fa 
que puguem aproximar molt més el 
nostre diagnòstic als veïns i veïnes en 
qualsevol de les possibles malalties’.

L’Ajuntament de Vilablareix 
ha invertit un total de 16.335,00 
euros en la compra de l’ecògraf 
que va arribar el mes de novem-
bre al CAP de Vilablareix.
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Una altra vegada, moltes gràcies!
Amb aquest article us volem tornar a donar les gràcies a 
tots els veïns i veïns de Vilablareix per l’esforç que esteu 
fent per situar el nostre municipi en un dels pobles amb 
més bons resultats de recollida selectiva del país. Us mos-
trem a continuació els bons resultats del 2019.

Vilablareix rep un guardó dels 
premis de l’Agència de Residus 

de Catalunya
 L’acte de reconeixement a les 

comarques i municipis amb mi-
llors resultats de prevenció de 
residus de l’any 2019 va tenir lloc 
el passat 10 de desembre de forma 
telemàtica. Es va reconèixer Vila-
blareix com a millor municipi (de 
1.001 a 5.000 habitants) en la cate-
goria de Recollida selectiva d’en-
vasos lleugers amb un 14,85%.

L’alcalde de Vilablareix, David 
Mascort, va agrair el guardó as-
segurant que ‘són els veïns i veïnes 
els que fan possibles aquests resultats 
tan esplèndids en totes les fraccions, 
aquest any en especial als envasos 
lleugers’. Ha afegit que ‘A Vilabla-
reix vam començar l’any 2013 amb el 
porta a porta i des de llavors cada 
vegada hem implantat millores. Ja 
fa dos anys que fem el pagament per 
participació, també recollim l’oli i la 
roba usada porta a porta’.

L’Agència de Residus de Ca-
talunya va organitzar l’acte que 
va comptar amb la presència de 

Marta Subirà, secretària de Medi 
Ambient i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya.

La presència d’impropis a l’orgànica 
ha baixat a un 0,07% a Vilablareix

 Durant aquest últim trimestre 
del 2020, la presència d’impropis 
a l’orgànica de Vilablareix ha estat 
només d’un 0,07%. Això vol dir 
que s’està fent una separació de la 
fracció orgànica immillorable.

En el gràfic es pot veure com 
ha evolucionat la presència d’im-
propis a l’orgànica des de la im-
plantació del porta a porta a finals 
del 2013.

Enhorabona veïns i veïnes de Vilablareix!
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RECOLLIDA SELECTIVA
La recollida selectiva bruta del 2019 ha aug-
mentat 1,6 punts respecte el 2018. La mitja-
na catalana se situa només al 44,90 %.

PREVENCIÓ DE RESIDUS
El rati de generació per càpita de residus 
per persona i dia disminueix en 0,02 punts 
respecte el 2018. La mitjana catalana se si-
tua als 1,44 kg/hab./dia.

QUALITAT DE L’ORGÀNICA
L’any 2019 s’han reduït els impropis de l’or-
gànica 0,11 punts respecte el 2018, situant-se 
en només un 0,87 %. Una dada molt positiva 
ja que significa que un 99,13 % de l’orgàni-
ca que s’ha recollit ha estat ben separada. La 
mitjana catalana d’impropis és del 13,2 %.

QUALITAT DELS ENVASOS
L’any 2019 s’ha aconseguit reduir els 
impropis dels envasos en un 15 %, bai-
xant quasi 7 punts respecte el 2018. Uns 
envasos de qualitat són els que tenen 
menys d’un 20 % d’impropis. La mitja-
na catalana és del 28,7 %.

PARTICIPACIÓ
Amb la implantació de la nova taxa de 
residus el 2018 basada en el pagament per 
participació, ha augmentat la participació 
dels veïns i veïnes al servei de recollida 
porta a porta. 

EL PER QUÈ D’AQUESTS BONS RESULTATS
El 2019 Vilablareix ha estat el 5è municipi de tot 
Catalunya que més ha reciclat. Des del 2013 els va-
lors de recollida selectiva van augmentant i la qua-
litat dels residus recollits van millorant. El canvi de 
model de recollida de residus porta a porta iniciat a 
l’octubre del 2013 i la nova taxa de residus basada 

en el pagament per participació del 2018 han estat 
els principals responsables d’aquests bons resultats. 
Però no els únics! Els veïns i veïnes de Vilablareix 
heu estat clau en aquests objectius. Altra vegada, 
moltes gràcies pel vostre esforç, civisme i responsa-
bilitat!
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Donació 
de sang

 El 19 d’octubre Can Gruart va aco-
llir una nova donació de sang. Es van 
fer 32 donacions i 6 oferiments, una 
xifra important tenint en compte que 
ens trobàvem en plena pandèmia de la 
Covid-19. Cal destacar també que nous 
veïns i veïnes de Vilablareix hi van par-
ticipar per primera vegada. Val a dir 
que es programaran més donacions al 
municipi al llarg d’aquest any 2021.

Exposició ‘Cosmografia Naturalista’  
de Narcís Bosch a Can Gruart

 Les pintures de la col·lecció ‘Cosmo-
grafia Naturalista’ de Narcís Bosch han 
estat exposades a Can Gruart del 9 de 
desembre al 29 de gener. 

Amb aquesta mostra l’artista reflexi-
ona sobre la vida, la matèria, la mort i 
el misteri existencial. Els seus quadres 
estan fets amb tècnica mixta, utilitza 
arpillera, resines, pintura acrílica, pig-
ments minerals, làtex i d’altres.  

Sebastià Bennasar s’emporta  
el Premi Relata’ns 2020

 ‘Palmera Destroy’ de Sebastià Ben-
nasar va ser el relat guanyador de la 
quarta edició del concurs literari Re-
lata’ns de Vilablareix.

Se li va fer entrega del premi a la 
sala de plens de l’Ajuntament, en un 
acte atípic degut a la Covid19. És el 
primer any que no es pot celebrar 
l’acte d’entrega de premis amb públic 
a Can Gruart.

Acte commemoratiu del Dia 
Internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones
 El 25 de novembre es commemora el Dia Inter-

nacional per a l’eliminació de la violència envers 
les dones. Amb la participació dels veïns i veïnes 
del municipi, del 23 al 30 de novembre, es va fer 
una exposició sobre la violència de gènere a la plaça 
Catalunya. 

El mateix dia 25 hi va haver la lectura del ma-
nifest que, degut a les mesures i restriccions de la 
Covid-19 del moment, es va haver de seguir a través 
de Vilablareix Televisió.

Ràdio Vilablareix també va fer un programa es-
pecial sota el lema ‘Aquí no passa’ on es va parlar 
del micromasclisme a la nostra societat i dels recur-
sos que s’ofereixen per poder abordar-ho. Hi van 
participar:

-  Jordi Corominas, tècnic d’Igualtat del 
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

-  Maite Tixis, regidora d’igualtat de 
l’Ajuntament de Vilablareix

-  Marta Angelats, tècnica de cultura i joventut  
a l’Ajuntament de Vilablareix
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Marató de TV3 per la Covid-19
 Enguany la Marató de TV3 s’ha 

centrat en la pandèmia de la Co-
vid-19. Des de l’Ajuntament de 
Vilablareix vam organitzar una ca-
minada per la Marató amb la col-
laboració de les entitats del muni-
cipi el diumenge 13 de desembre. 

La sortida es va fer des del 
Parc de Salut i el recorregut va 
passar pel camí d’en Moi, va ar-
ribar a Sant Menna i va tornar al 
poble. Els caminants van passar 

per diferents punts on hi havia 
voluntaris i codis QR per a escol-
tar diferents àudios sobre la his-
tòria del punt on es trobaven. 

A banda de la caminada, també 
es van fer les Nits de Can Gruart 
per La Marató. L’espectacle ‘Fi-
losofia Amena’ va omplir la sala 
d’humor, filosofia, poesia i màgia. 

Les donacions per La Mara-
tó de TV3 van sumar un total de 
2.389,5€. Des de l’Ajuntament de 

Vilablareix us donem les gràcies 
a tothom qui hi ha col·laborat.

La campanya de recollida d’aliments 
va ser novament un èxit

 Del 14 al 26 d’octubre Vilablareix va portar a ter-
me una nova campanya de recapte d’aliments per 
tal d’afavorir a les persones més afectades per la Co-
vid-19 en el municipi. 

En total es van recollir 75,5kg d’aliments, entre 
ells llegums,  pasta, galetes, arròs, sardines, tonyina, 
tomàquet fregit, sucre, farina, almívar i verdura.

També es van recollir 27 litres d’oli, 1 litre de 
vinagre, 47 litres de llet i sabó de rentar roba, bosses 
d’escombraries i sabó de cos.

Tots aquests aliments i productes es van destinar 
a les famílies més vulnerables del poble que així ho 
van sol·licitar.

Des de l’Ajuntament s’agraeix la solidaritat de 
tots els veïns i veïnes que hi van col·laborar.

“ Tots aquests aliments i productes 
es van destinar a les famílies més 
vulnerables del poble que així ho 
van sol·licitar. ”
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Les Nadales guanyadores de 
l’Escola Madrenc

 Cada any l’Escola Madrenc fa un concurs de Na-
dales entre els alumnes de 2n, 4t i 6è de primària. 
Tots els alumnes d’aquests cursos treballen una Na-
dala i l’Ajuntament de Vilablareix escull una Nada-
la guanyadora de cada curs.

Abans de començar les vacances de Nadal, l’al-
calde David Mascort i la regidora d’educació, Sònia 
Ruiz, van anar a fer entrega dels premis. Degut a la Co-
vid_19, enguany l’entrega es va fer al pati de l’Escola. 

Concurs d’adornament  
de façanes de Nadal 2020

 Vilablareix ha recuperat en-
guany el concurs d’adornament 
de façanes de Nadal. En total s’hi 
van presentar 8 famílies que van 
treballar de valent per obtenir els 
següents resultats:

Agraïm la participació dels ve-
ïns i veïnes i donem l’enhorabona 
a la família guanyadora, felicitats!

POSTALS GUANYADORES:

Martina 
Cordón

Benali
2n A

Laia Segura 
Puigdemont
4t A

Francesc Jové 
Argelagós
2n B

Carla Escudero 
Santoyo
4t B

Ruth 
Amargant 
Caballé
6è
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Una nit de Reis atípica,  
però màgica!

Vilablareix ha conservat la màgia del Nadal, tot 
i ser un any atípic degut a la pandèmia. Com cada 
any, els patges reials ja voltaven pel poble dies abans 
de l’arribada de Ses Majestats els tres Reis d’Orient. 
Per tal d’evitar els contagis, l’alcalde David Mascort 
va fer entrega de la clau màgica als patges sense pú-
blic. Per la seva banda, els patges varen deixar la 
Bústia Reial al davant de Can Ballí perquè tots els 
infants hi portessin les seves cartes. 

La cavalcada tradicional no es va poder fer degut 
a les mesures contra la Covid_19. Però l’Ajuntament 
va proposar als Reis d’Orient muntar el campament 
a la plaça Perelló. I així ho van fer. D’aquesta mane-
ra les famílies van poder visitar-los, i de ben a prop!

Primera cursa Sant Silvestre 
de Vilablareix

 És la primera vegada que es fa la cursa Sant Silvestre de Vilablareix. 
Organitzada per l’Associació Oncolliga Vilablareix i amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, la cursa es va haver d’adaptar a la situació sanitària que 
vivim. Això va fer que no fos una cursa amb una sortida i una arribada, 
sinó que es va senyalitzar la ruta i tothom qui va voler va poder anar a 
córrer lliurement del 30 de desembre al 3 de gener. Hi havia dues rutes: 
la curta de 6,5km i la llarga de 13km.

Els corredors podien fer els seus 
donatius a les guardioles que es tro-
baven a l’Ajuntament i en alguns 
comerços, i es van recaptar prop de 
400 euros. De de l’Associació i l’Ajun-
tament donem les gràcies a tots els 
participants!

Aquestes són algunes de les fo-
tos que ens han fet arribar i que es 
van penjar a les xarxes socials amb 
les etiquetes #StSilvestreVilablareix 
i #SalutVilablareix.

Teatre nadalenc online 
per a la mainada

 La majoria de les activitats nadalenques familiars 
s’han fet online degut a la pandèmia. Una d’elles 
ha estat el teatre que es va fer en directe el passat 
30 de desembre. Les famílies van poder seguir-lo en 
directe a través de l’Instagram de l’Ajuntament de 
Vilablareix. Pels que no el van poder veure en di-
recte, van tenir la possibilitat de veure’l en diferit a 
través de la mateixa plataforma. Va ser un teatre na-
dalenc i molt divertit de la companyia de teatre La 
Minúscula, anomenat ‘La Fanalatera i en Foscaire’. 

Concurs Covernadales
 Aquestes festes des de l’Ajuntament s’ha animat 

a totes les famílies de Vilablareix a participar al con-
curs de les covernadales! Es tractava de gravar-se un 
vídeo cantant una nadala i entrar al concurs!

La família Gordaliza Nistal va ser la guanyado-
ra, que es va endur una panera de premi!
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Manuel Pérez Estirado i 
Cándida Berzal Hipólito

En Manuel Pérez i la Cándida Berzal varen néi-
xer a Usagre, un petit poble d’Extremadura. 
Tot i portar-se dos anys de diferència (en Ma-

nuel és del 1942 i la Cándida del 1940) no es van 
conèixer fins als 19 anys. 

En Manuel treballava al camp, a les terres que 
eren del seu avi, fins que va haver d’anar a fer el ser-
vei militar. La Cándida, per la seva banda, va estar 
treballant en les feines de la casa i en el camp. No va 
anar a escola però sí feia classes amb una professora 
del poble. El seu pare va morir quan ella era ben jo-
veneta “Jo tenia 17 anys quan va morir el meu pare i vaig 
estar tres anys sense sortir de casa” recorda la Cándida. 
Passats aquests anys, al sortir a les festes del poble i 
fer més vida social, va conèixer a en Manuel. A partir 
d’aquí van començar a festejar i es van prometre.

La Mili d’en Manuel
Va ser llavors quan a en Manuel li va tocar 
anar a fer el servei militar. Va haver d’anar al 
Sàhara Occidental. “Vam embarcar a Cadis i 
vam fer un viatge de 24 hores. El campament va 
ser a on ho vaig passar més malament. Durant el 
dia feia molta calor, a la nit feia fred i et dutxaves 
amb aigua de mar” explica en Manuel.  Allà va 
conèixer a molts catalans amb els quals hi va fer 
amistat. “Vaig fer un molt bon amic català, era de 
Sant Feliu de Guíxols, i m’explicava com era la seva 
vida allà” recorda. 

Dels 18 mesos de la mili només va aconseguir 
un permís, que finalment el va donar a un company 
que el necessitava més que ell, ja que se li havia mort 
la mare. “El pitjor de tot va ser estar 18 mesos fora de 
casa i sense veure a la Cándida”. L’escrivia molt i li en-
viava fotografies. 

Girona
Un any després d’haver tornat de la “mili”, la Cán-
dida va marxar a Lloret de Mar on hi tenia la seva 
germana. Les dues van fer temporada als hotels de 
Blanes. En Manuel es va quedar treballant en la colli-
ta amb el seu pare. Però el 15 d’agost va decidir anar 
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cap a Girona amb la seva xicota. “Tenia un ger-
mà, l’Antonio, que treballava al bar Boira de Gi-
rona. Per tant, vaig venir cap quí a buscar feina. 
Em vaig posar a treballar a plaça Catalunya on 
estàvem esfondrant el que eren les casernes” ex-
plica en Manuel. Quan la Cándida va acabar 
la temporada hotelera, al mes d’octubre, va 
venir a Girona. Servia a la casa del Sr. Coll i la 
Sra. Rius. Explica que el senyor Coll, a banda 
de tenir la fàbrica de fusta Coll Viader, era 

Vicepresident del Tennis Girona. “Jo tenia 25 anys i el  
Sr. Coll em va oferir anar a treballar al Tennis, que en aquell 
moment estava al carrer del Carme. Vaig anar a treballar al 
tennis i quan es va inaugurar el de Palau, em van traslladar 
a les noves instal·lacions”. 

Un any més tard, la parella va viatjar al poble natal, 
Usagre. Allà es van casar el mes d’octubre del 1967. Va 
ser un casament senzill, a casa i amb la família. En Ma-
nuel es va posar a treballant a les vinyes fins que un dia 
el va trucar el Dr. Bordas de Girona. Era metge i presi-
dent del Tennis Girona. Li va proposar que tornés a 
treballar al Tennis. Uns mesos més tard, i ja esperant 

la primera filla, van tornar cap a Girona i en Manuel va ac-
ceptar la feina. Allà arreglava las pistes, la piscina, tallava la 
gespa, etc. Va estar entre 2 i 3 anys treballant-hi. Mentres-
tant, la Cándida treballava a la casa dels Srs. Roca.  

En aquell moment vivien al carrer Albareda de Gi-
rona, fins que un dia li van fer una oferta interessant a 
en Manuel: ser el conserge de l’Edifici El Bolet que aca-
baven de construir a la plaça Catalunya. En Manuel era 
molt treballador i a Girona el coneixien bé. Així que els 
empresaris no van dubtar en oferir-li ser el conserge de 
l’edifici. “Ja havia nascut la meva filla, la Mari, i vaig dubtar 

en agafar la feina, ja que al Tennis estava molt bé. M’agradava 
la feina, el sou era bo i les propines dels clients encara més”. 
Però la oferta del Bolet era molt bona i li oferien viure a 
l’entresòl de l’edifici baix. “Allà vaig treballar i viure durant 
45 anys. He conegut tres generacions i puc explicar les oficines 
que hi ha hagut i les famílies que hi han viscut”. I és així. 
En Manuel té bona memòria i se’n recorda de tots els 

noms de les famílies i empreses 
que han passat per l’edifici. Men-
tre ell era conserge, la seva dona, 
la Cándida, també s’hi guanyava 
un sou. “Ens aixecàvem a les 4 de 
la matinada per netejar l’escala i la 
porteria i els despatxos del Sr. Arpa 
i dels arquitectes. Així jo també em 
guanyava els meus diners” recorda 
la Cándida.

Per la seva banda, en Manuel 
assegura que el millor de la seva 
feina va ser el tracte amb la gent i 
poder atendre a tothom. 

Al Bolet hi va treballar fins fa 
10 anys que es va jubilar, quan te-
nia 68 anys.

Vilablareix
En Manuel explica que ell no es volia jubilar. Li agradava la feina i 
allò era casa seva. Però els fills i la seva dona el van fer entrar amb 
raó. Es va jubilar i van venir a viure a Vilablareix. “Buscàvem una casa 
a les afores de Girona. Vam mirar a Fornells, a Montfullà... però la millor 
parcel·la la vam trobar aquí a Vilablareix” diu en Manuel. 

Des de llavors, que viuen aquí i estan feliços. 

Fills i néts
Sis anys després de néixer la Mari, la primera filla d’aquest matrimo-
ni, va néixer en Manel, el segon fill. En Manel ja el van tenir quan 
vivien al Bolet, pel que sempre va viure allà. Ara la Mari té a una filla, 
la Mariona de 20 anys, i en Manel té dues nenes, la Martina de 13 
anys i la Clàudia de 10 anys. 

Expliquen que abans del 
confinament per la pandèmia 
de la Covid-19 no feien massa 
vida al poble, ja que sempre 
baixaven a Girona a veure les 
seves netes. Ara no les poden 
tant com els hi agradaria, però 
esperen reunir-se de nou un 
cop s’acabi la pandèmia. 
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Seguim amb la 
 temporada atípica 

Tot i les adversitats que seguim patint a causa del coronavirus tots  
els nostres equips (Primer Equip, 3 Juvenils, 2 Cadets, 2 Infantils,  

6 Alevins, 5 Benjamins, 4 Prebenjamins, 1 Escoleta i una Preescoleta) 
segueixen gaudint del futbol. 

 Degut a la situació tan inestable que estem vi-
vint amb el coronavirus, les competicions han que-
dat aturades fins a nou avis. Tot i això els nostres 
equips segueixen amb els entrenaments. Aquests 
entrenaments segueixen el protocol d’actuació 
que el club va fer perquè tots els jugadors i tots 
els equips tècnics tinguin les majors garanties i no 
es barregin entre equips per complir les normes 
decretades. 

A les adversitats que ens vam trobar al principi 
de la temporada com el tancament dels vestuaris, no 
deixar accedir públic al recinte, que les jugadores i 
els jugadors portin la seva pròpia aigua als entrena-
ments i el paper de responsabilitat signat pels pares 
cada quinze dies... Se li han sumat alguns més com 
la suspensió temporal de les competicions, l’atura-
da dels entrenaments durant un període llarg de 
dies a causa de la pujada de contagis i defuncions 
a causa del coronavirus, el tancament municipal 
durant els caps de setmana (divendres, dissabte i 
diumenge) i d’aquesta manera no poder realitzar 
cap activitat esportiva durant aquests tres dies... 

Tot i aquestes adversitats el club treballa dia rere 
dia perquè tots els equips puguin seguir amb els en-
trenaments de la forma més segura i que totes i tots 
seguim gaudint d’aquest gran esport, el futbol.

Per altra banda també us volem informar que el 
club no va deixar que per Nadal la pilota deixés de 
rodar i per això, amb la col·laboració de José Mar-
tínez, el club va realitzar les jornades de tecnificació 
per Nadal.

Aquestes jornades es van realitzar els dies 22, 23, 
24, 28, 29, 30, 31 de desembre i 4 i 5 de gener.

Durant aquests dies es van treballar aspectes 
com el control, la conducció, el passe... i moltes co-
ses més. 

També informar-vos que els dies festius de Set-
mana Santa també es realitzaran jornades de tec-
nificació. Més endavant tindreu tota la informació 

necessària d’aquestes jornades a les xarxes socials i 
a la web del club.

Per últim volem agrair al personal del club, 
a les famílies i a les jugadores i els jugadors tot el 
compromís i respecte que estan tenint amb la situa-
ció tan complicada que tots estem vivint. Això ajuda 
moltíssim per seguir endavant amb moltes ganes i 
ànims i des del club us ho volíem agrair.

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

Un any molt diferent
 El Club Bàsquet Vilablareix segueix sense po-

der iniciar les competicions dels diferents equips 
del Club durant la temporada 2020-2021 degut a 
la pandèmia de la COVID-19. Tot i així, el ritme 
no ha parat i tots els equips han seguit entrenant 
seguint les indicacions establertes fins el passat 21 
de desembre. 

Des d’inici de la temporada, el passat setembre, 
érem molt conscients que aquest any seria diferent, 
però tot i així seguim amb energies per tal que 
tots/es els/les nens/es del Club puguin gaudir, en 
la mesura del possible, d’aquest esport.

Tot i la situació, aquest Nadal ens han portat co-
ses noves al Club, i és que hem celebrat la panera 
de Nadal, amb un lot magnífic on els productes es-
trelles eren una samarreta i una pilota firmada pel 
jugador de la NBA Ricky Rubio. Tot un privilegi re-
bre aquest suport de jugadors d’aquest alt nivell! La 
participació ha sigut magnífica i esperem que sigui 
una activitat que es mantingui en els pròxims anys. 
L’any que ve, més i millor!

Una de les activitats que hem perdut aquest any 
i que esperem recuperar l’any que ve és la jornada 
de Nadal amb tots els membres del Club, on l’any 
passat es va gaudir d’allò més amb diferents activi-
tats, un bon berenar i un tió ben carregat de regals 
per tots/es! Tot i així, els més menuts van poder fer 
una petita celebració amb llaminadures per desitjar 
a tothom un bon nadal!

Esperem que aquest any 2021 ens porti més ale-
gria, salut i seguretat per poder gaudir del bàsquet 
amb la magnitud que es mereix. Les noves restric-

cions priven de l’inici de la competició durant tot 
el gener i, a més, els equips es troben sense poder 
entrenar. Esperem que aquesta situació es pugui 
normalitzar el més aviat possible i poder-nos trobar 
tots/es de nou al poliesportiu de Vilablareix!
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Temporada atípica  
però plena d’èxits

 Aquest any esportiu, ha estat 
molt complicat donada la situa-
ció de pandèmia que hem viscut. 
Els diferents confinaments han 
complicat el dia a dia de la sec-
ció i les gimnastes i equip tècnic 
s’han vist afectades tan a nivell es-
portiu com emocional.

És per això, que des del club 
s’ha intentat fer un acompanya-
ment a totes les esportistes: des del 
mes de març s’han seguit fent en-
trenaments online i, en la mesu-
ra del possible, hem restablert els 
entrenaments al pavelló. Aquestes 
sessions sempre han estat amb 
grups reduïts i respectant totes les 
mesures d’higiene i seguretat. 

Pel que fa a les gimnastes fe-
derades que van veure aturada la 

seva competició al mes de març, 
han tingut l’oportunitat de com-
petir als Campionats d’Espanya 
aquest darrer mes de novembre. 
I no podem estar més contentes! 
No solament han pogut ensenyar 
la feina feta durant un any sinó 
que la gimnasta Noa Rouze va ob-
tenir el bronze en la categoria in-
fantil base. Tanmateix, el conjunt 
aleví base es va situar en el 7è lloc 
a la classificació general. 

Aquesta competició, va tenir 
lloc al centre Colonial Sport de 
Valencia on també van competir 
una setmana mes tard les gimnas-
tes de nivell VIII. 

Totes les actuacions van ser 
excel·lents i la gimnasta Jana Ca-
ballero va ser diploma en l’apa-

rell de maces. 
Som coneixedores 

de l’esforç que han fet 
gimnastes i famílies 
en aquests temps tan 
complicat, és per això 
que només ens queda 
donar-los el nostre més 
sincer agraïment. 

Mentrestant, amb 
les gimnastes de base, 

no hem parat! Entrenaments on-
line i entrenaments presencials 
estan servint per preparar la pro-
pera temporada 2021. Seguim 
amb la mateixa il·lusió i les matei-
xes ganes que altres temporades. 
Així que les encoratgem a no de-
fallir i seguir treballant de valent. 

Enguany, no hem pogut cele-
brar el nostre conegut festival de 
Nadal ja que hem de seguir amb 
els grups bombolla i respectar les 
franges horàries establertes sense 
barrejar-nos. Tot i així, aprofitem 
per desitjar-vos UN FELIÇ 2021!

Arnau Coll es classifica pel 
Campionat Estatal de Valladolid
 El passat mes de desembre es 

va disputar l’única competició 
que s’ha pogut fer a nivell català 
de tennis taula aquesta tempora-
da, el Torneig Zonal classificatori 
pel Campionat Estatal espanyol. 
Aquesta és una competició indi-
vidual que es va fer a Bàscara i va 
reunir els millors palistes catalans 
durant dos caps de setmana, el 
12-13 i el 19-20 de desembre.

Per part del CTT Vilablareix 
hi van prendre part els palistes 
més joves, un total de 8 jugadors 
masculins de les categories ale-
vins, infantils i juvenils i 3 juga-
dores d’infantil i juvenil. La com-
petició consistia en una primera 
fase de grups de 4 o 5 jugadors. 
Els dos millors de cada grup pas-
saven a un quadre final d’elimi-
natòria directe i els 8 primers són 
els que obtenien el bitllet classifi-
catori per l’Estatal.

Tots els nostres jugadors van 
passar al quadre final, alguns com 
a primers classificats i d’altres com 
a segons. Però a les eliminatòries 
finals és on no tots van rendir al 
nivell esperat i alguns van caure a 
setzens de final i d’altres a vuitens. 
Només l’Arnau Coll va aconseguir 
arribar a quarts de final i aconse-
guir una meritòria sisena posició 
final que li va servirà per poder 
jugar el Campionat Estatal el pro-
per mes de juny.

TORNEN ELS ENTRENAMENTS EN LÍNIA
Després de les darreres mesures decretades per 
la Generalitat amb el confinament municipal i la 

prohibició de la pràctica 
esportiva en instal·lacions 
tancades, hem començat 
l’any amb els entrenaments 
en línia. El nostre staff tèc-
nic ha preparat un seguit 
d’exercicis per a tots els ni-
vells perquè els nostres ju-
gadors no perdin la forma 
i continuïn practicant –en 
la mesura del possible- el 
nostre esport. Els horaris i 
la durada són els mateixos 
que a nivell presencial i es 
fa mitjançant una videotru-
cada des de qualsevol mò-
bil, tauleta o pc:

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

Us recordem que si esteu interessats per venir a ju-
gar 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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Com a novetat, en aquesta oca-
sió, els més grans hem anat a Can 
Gruart ja que hem fet separació 
de grups tot prenent les mesures 
de ventilació, desinfecció, tempe-
ratura i neteja de mans tal i com 
es fa a la ludoteca.

Hem fet tallers com el del fana-
let per anar a veure als Reis Mags i 
els hem escrit una carta demanant 
jocs per la ludoteca o amb desit-
jos com pau en el món, salut per 
a tothom, fora el virus, tornar a 
abraçar a la gent que hem perdut, 

viure la màgia del Nadal...
No ha faltat el concurs de di-

buix. Donem l’enhorabona els 
guanyadors i guanyadores. 

Els grans també han fet escacs i 
hem vist que els que no en sabien li 
han agafat el gust de jugar i apren-
dre a aquest joc tan mil·lenari.

Teníem la preocupació de 
si vindria el tió de la ludoteca. I 
mira per a on, que ha portat a un 
company per els nens i nenes que 
estaven a Can Gruart; així que el 
dia 24 de desembre tant grans 

com petits han cagat el seu tió. 
També ens han vingut a visitar 
els Reis Mags i ens han deixat un 
munt de regals.

I com no, també hem fet les 
tradicionals campanades a les 12 
del migdia en el dia de Cap d’Any, 
per acomiadar aquest any i desit-
jant que el proper porti molta sa-
lut i després hem fet festa grossa.

Des de la ludoteca us volem de-
sitjar que grans i petits no perdeu 
mai la il·lusió i molta salut per a 
tothom. Junts ho aconseguirem!

Sònia Jorquera

La ludoteca viu el Nadal
 Desembre és un mes molt es-

pecial per a tothom, és un mes 
ple de celebracions. És una de les 
èpoques de l’any preferides per 
els infants perquè estan de vacan-
ces, reben regals, poden jugar, es 
reuneixen amb tota la família. 
Però aquest any les celebracions 
han estat diferents. Per aquest 
motiu a la ludoteca hem volgut 
que gaudeixin aquestes dates, 
malgrat tota la situació que estem 
vivint, amb alegria i fent activitats 
lúdiques i divertides.
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Paula Planella

A la llar celebrem el Nadal
 Ja tenim passades les festes na-

dalenques i tot i que aquest any 
ha estat una mica diferent, no vol 
dir que els més petits del poble 
no ho hàgim celebrat amb tanta 
alegria com cada any.

El dia 9 de desembre quan ens 
vam aixecar de la migdiada, ens 
vam trobar que el tió havia arribat 
a la llar d'infants. I dia sí i dia tam-
bé, classes per classe li anàvem a 
portar una mica de menjar. Com 
que feia una mica de fred, les co-

sidores voluntàries d'Agulla i fil 
del casal de la gent gran de Vila-
blareix varen venir a vestir-lo amb 
una manta i una barretina que ha-
vien cosit expressament per a ell.

Tant els alumnes de P1 com 
els de P2 vam decorar un bonic 
arbre de Nadal que vam exposar 
al passadís per a què tots els in-
fants i famílies poguessin admi-
rar cada matí al arribar a la llar. 
També els avis del casal de la gent 
gran ens varen fer arribar deco-

racions d'allò més boniques per 
a penja'ls-hi. I algunes caixetes 
amb jocs de memòria decorades 
per ells mateixos.

No ens vam pas oblidar de fer 
el nostre pessebre, que aquest 
any ha estat molt diferent. I per 
tal que tothom en pogués gaudir, 
a fora el pati el vam exhibir. 

I per acabar, quina gran sor-
presa que ens va fer el patge re-
ial, amb distància el vam poder 
saludar, i explicar-li tot el que 
demanàvem als reis des de la llar 
d'infants. Tot cantant-li la cançó 
es va acomiadar de nosaltres i va 
fer camí per portar la nostra car-
ta cap a la bústia reial.

EDUCACIÓ
ESCOLA MADRENC

Celebrem el Nadal a l’escola

 Malgrat la mascareta, la higiene de mans, la ven-
tilació, els grups bombolla... hem celebrat un any 
més el Nadal amb els nostres alumnes.

Els més petits de la casa han cagat el tió i han 
rebut els patges reials, això sí al pati i amb masca-
reta tots. Els més grans han fet un joc de rol de Na-
dal, que els ha entusiasmat moltíssim. També hem 
participat, un any més, al concurs de nadales que 
organitza l’ajuntament.

Aquest any, com a novetat, hem fet l’amic invi-
sible i quedaríeu parats de la destresa i originalitat 
dels nostres nens i nenes per fer un regal. 

Volem donar les gràcies a l’AMPA per la seva 
col·laboració i implicació en totes les activitats!
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Activitats de l’àrea de Joventut
 

L'àrea de Joventut tanca l'any 2020 fent recordatori d'alguna de les 
actuacions que s'han dut a terme els últims mesos. Ha estat un any 
diferent i de ben segur que recordat per tots els joves del municipi.

 En primer lloc, durant el mes d'octubre vam sig-
nar un conveni amb l’Associació Educativa 2018 per 
engegar de nou l'Agent de salut jove i complemen-
tar les activitats que ja es realitzaven dins de l'insti-
tut. Això ens ha permès continuar amb el projecte 
Connexions, un projecte on s'enllacen l'Ajuntament 
i l'Institut de Vilablareix per oferir xerrades i activi-
tats pels joves donant resposta a les seves necessitats 
en diferents àmbits (salut, alimentació, laboral...).

El mes de novembre vam engegar una campa-
nya per realitzar l'activitat del dia internacional per 
a l'eliminació de la violència envers les dones, el 
passat 25 de novembre. A través de l'Instagram jove  
(@vilablareixjove) es va proposar una activitat per 
emplenar el Passeig Catalunya de pensaments, fra-
ses, fragments de cançons i/o poemes per donar 
consciència de la importància d'aquest dia. Gràcies 
a la gran participació de tots es van poder penjar 
una quarantena de missatges diferents pels arbres 
de la plaça Catalunya.

Finalment aquest mes de desembre hem realit-
zat de manera presencial al Centre Cultural Can 
Gruart el curs de monitor de lleure amb un total de 
20 participants. Els joves han gaudit i après amb el 
curs impartit per la Fundació Esplai Girona. Durant 
el transcurs de la formació han pogut anar tres dies 
de colònies on han realitzat convivències i apre-
nentatge a través de l'experimentació i les vivències 
d'aquests dies. No hi ha hagut cap incidència i han 
pogut finalitzar el curs amb èxit.

Des de l'Ajuntament apostem per la formació 
dels joves del nostre municipi i per aquest motiu 
s'ha ofert una bonificació del 50% del cost total del 
curs pels empadronats. A més a més, se'ls hi ha ofert 
fer les pràctiques en espais municipals.

Des de l'àrea de Joventut seguim treballant per 
encarar un 2021 amb moltes ganes de poder oferir 
als joves activitats i recursos necessaris per a ells.

EDUCACIÓ
INS VILABLAREIX
Júlia Colom i Miquel Garrigolas, alumnes de l’Institut de Vilablareix

Vacances en companyia  
de la Covid-19   

 Avui dia tots som conscients de la crisi de la co-
vid-19. Aquesta situació ens ha perjudicat en molts 
aspectes, entre ells, les vacances de Nadal. Amb les 
restriccions del govern, les nostres festes d’hivern 
s’han vist totalment afectades. A continuació, farem 
la crònica d’aquests darrers dies. 

Durant aquesta època de l’any, acostumem a es-
tar acompanyats pels nostres familiars, amics i cone-
guts amb una principal finalitat: gaudir de la me-
ravellosa festivitat. No obstant això, gran part dels 
catalans, concretament els responsables, hem hagut 
de fer una excepció. 

Molts ens hem vist obligats a canviar les nostres 
tradicions i adaptar-les a la situació actual. Proba-
blement, l’alternativa més sonada ha estat la de les 
videotrucades. Les nostres famílies, per exemple, 
han optat per aquesta idea per tal d’aconseguir un 
ambient similar al de les celebracions anteriors. Hi 
ha hagut d’altres que ho han celebrat igual que 
els altres anys, però reduint l’aforament de l’àpat, 
duent mascaretes, mantenint distàncies i ventilant 
l’espai. 

Una data molt important d’aquest període és la 
nit de Cap d’Any, quan ens sembla que, si ho pas-
sem bé, els 365 dies següents seran millors que els 
anteriors. Cal reconèixer que els adolescents pre-
ferim celebrar aquest dia amb els nostres amics. 
Especialment, volem gaudir de la nit a discoteques 
o a cases particulars. En aquesta ocasió, com bé sa-
bem, no ho hem pogut fer, però tot buscant altres 
opcions, hem pogut celebrar l’inici del 2021 d’una 
manera més amena. Jugar a jocs de taula, punxar 
música, veure vídeos musicals i, fins i tot, mirar una 
pel·lícula en família han estat algunes de les nostres 
eleccions. 

En conclusió, tots sabem que aquestes vacances 
s’han vist afectades per la pandèmia i, en conse-
qüència, han estat completament diferents de les 
viscudes als anys anteriors. Mai hauríem pensat que 
els Reis ens portarien una mascareta de regal. Mal-
grat tot, hem procurat mantenir sempre una actitud 
positiva i alegre. D’aquesta manera, hem aconseguit 
mantenir l’equilibri entre respectar les mesures de 
seguretat i, alhora, passar-ho bé. 

“ Molts ens hem vist obligats  
a canviar les nostres  
tradicions i adaptar-les  
a la situació actual.”

“ Mai hauríem pensat que els Reis 
ens portarien una mascareta de 
regal. Malgrat tot, hem procurat 
mantenir sempre una actitud 
positiva i alegre.”

* * *
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Jordi Pagès Mar Bosch - malamar.wordpress.com

CLUB DE LECTURA

Proactiva OPEN ARMS
 De ben segur tothom, o quasi tothom, ha 

sentit parlar de la ONG catalana Proacti-
va Open Arms (POA) i de la seva tasca 
humanitària destinada a salvar vides 
al mar.

Va ser creada per l’Oscar Camps 
la tardor del 2015. Originalment, 
Proactiva, era una empresa de ser-
veis marítims, especialitzada en segu-
retat aquàtica, anomenada ProActiva 
Serveis Aquàtics.

A causa de la crisi dels refugiats, el director 
de ProActiva, Òscar Camps, va decidir, el mes de se-
tembre de 2015, desplaçar-se a la illa grega de Les-
bos, juntament amb tres membres de l’empresa. 
Davant la manca d’organització, va fer que l’equip 
es quedés a Lesbos i, aprofitant la experiència en 
vigilància en platges, van decidir aplicar els seus co-
neixements per fer front a les moltes morts que es 
produïen diàriament al mar Egeu. 

El mateix setembre van arribar els primers vo-
luntaris per col·laborar en les tasques de rescat. 
Les principals activitats del grup, amb escassos 
mitjans, eren guiar i ajudar a arribar a les platges 
als refugiats, principalment sirians, que venien 
de Turquia en barques en condicions precàries. 

Amb el temps, l’equipament va anar 
millorant, principalment gràcies a les 
donacions provinents de particulars, 
coincidint amb la creació de l’ONG. 

Amb aquestes donacions, Proactiva 
va poder disposar d’embarcacions de 
salvament. Després de sis mesos de pre-
sència a l’illa, la ONG catalana, compta-
va amb un dispositiu permanent format 
per 14 persones, 3 embarcacions de res-
cat, 4 motos aquàtiques i equipament 
professional. A més, havien participat 
en l’arribada segura a l’illa de 143.358 
persones. 

La tasca humanitària va seguir i va 
anar creixent amb la incorporació d’un 
vaixell al Mediterrani, ampliant el seu 
abast per atendre la part central del Me-
diterrani socorrent a refugiats sortits de 
Líbia i Egipte amb direcció a Lampe-
dusa i Sicília.

Les seves accions no sempre son 
vistes amb bons ulls i han generat po-
lèmiques que consideren que afavo-

reix l’increment de persones que compren 
passatges a les màfies de tràfic d’éssers 

humans cap a Europa. Fins i tot, han 
rebut denuncies, com la presentada 
pel partit espanyol VOX, que consi-
derava que Open Arms havia violat 
les lleis marítimes i col·laborat amb 
el tràfic de persones.

Amb l’aparició del Covid 19, Pro-
activa va aportar la seva ajuda als sani-

taris dins de les residències de persones 
grans, participant en el trasllat de les perso-

nes més vulnerables. Aquesta ONG ha  col·laborat 
en la investigació, aportant voluntaris als assaigs clí-
nics pel tractament de la pandèmia.  Han posat a 
disposició del Departament de Salut 30 vehicles i 
més de 70 voluntaris per fer tests i per la recollida 
de mostres. També ha fet assistència i acompanya-
ment a persones temporeres.

Des del seu inici les activitats, Proactiva OPEN 
ARMS, ha necessitat la col·laboració de la gent que 
veu en les seves accions una manera d’ajudar a per-
sones que ho necessiten i que han de fugir desespe-
radament d’epidèmies, de la gana i de les guerres. 
Si entreu a la seva pàgina web openarms.es podeu 
conèixer millor qui son, què fan i com ajudar-los.

“ Les seves accions no sempre son 
vistes amb bons ulls i han generat 
polèmiques que consideren que 
afavoreix l’increment de persones que 
compren passatges a les màfies de 
tràfic d’éssers humans cap a Europa. ”

Un bon propòsit pel 2021: 
llegir més i millor, llegir junts

 La societat literària de Guernsey 
i el pastís de pela de patata (The 
Guernsey Literary and Potato 
Peel Pie Society) és una adapta-
ció cinematogràfica de la novel-
la homònima escrita per Mary 
Ann Shaffer i Annie Barrows, 
sota la direcció del versàtil Mike 
Newell ( d’ell potser haureu vist  
Quatre bodes i un funeral, Donnie 
Brasco o Harry Potter i el calze de 
foc). El títol és lletjot i el pastís 
de pela de patata convida a es-
copir-lo, però la història que hi 
ha al darrere és tot el contrari. 
L’aventura d’aquest club de lec-
tura transcorre el 1946, en plena 
postguerra, quan Juliet Ashton, 
una escriptora d'esperit lliure, estableix amistat 
amb un grup de residents de l'illa Guernsey, fun-
dadors  de l'esmentada societat literària patatera. 
Com a club de lectura i amants dels llibres i del 
bon cinema, aquest títol ens va robar el cor durant 
aquestes festes i per això obrim aquest article par-
lant-ne. Nosaltres no mengem pastissos de pela de 
patata ni discutim sobre les nostres lectures fins 
a embriagar-nos (encara: queda molt 2021) però 
ens vam sentir força identificats amb aquelles tro-
bades que alhora són evasió d’una realitat dura i 
lloc pel tou refugi de la imaginació. 

Però centrem-nos ara en el nostre, de club de 
lectura. L’any passat, aquest 2020 que tots hem 
maleït, vam compartir les dificultats del sector cul-
tural. Tanmateix ens hem convertit en un club vir-
tual i hem continuat llegint i compartint-ho. També 
hem incorporat membres nous al club, i això ha 
enriquit les nostres converses amb els seus punts de 
vista. Vam llegir una obra difícil, perquè no dir-ho, 
el primer volum de A la recerca del temps perdut de 
Marcel Proust, i una altra de molt més amena, Visc, 
visc i visc de Maggie O’Farrell.  Vam tenir la sort 
de poder fer una trobada presencial en el parèn-
tesi que la situació sanitària ens va permetre durant 
el mes de desembre. Aquell dia a Can Gruart vam 
parlar de La solitud de les parelles, de la brillant Dorot-
hy Parker, on es retrata la hipocresia de la societat 
del seu temps amb una afilada ironia. Amb aquella 
tertúlia vam convenir que el masclisme i algunes 

actituds segellades per la inèrcia 
moral i la convenció social encara 
perduren en ple segle XXI.

 Encetem aquest 2021 amb 
l’energia renovada de cada any 
però potser encara amb més ga-
nes de saber-nos presents amb 
els altres i trobar en el club de 
lectura un moment d’humanitat 
que tant convé en aquests temps 
estranys i incerts que ens ha to-
cat viure. Això és el bàlsam de la 
cultura i des d’aquí volem agrair 
a l’Ajuntament de Vilablareix la 
seva aposta per la nostra iniciati-
va llibresca.  Per això tenim pre-
vist continuar llegint novel·les 
de tota mena: El pròxim 28 de 

gener parlarem de la lectura que ens ha tingut en-
tretinguts aquestes festes, El nen perdut de Thomas 
Wolfe. La novel·la, brevíssima però intensa, ens fa 
adonar de per què el nen absent és per a la seva 
mare més present que els altres fills, gairebé més 
important i tot; sabrem que ningú podrà suplir la 
seva absència, que el buit del fill perdut ocupa més 
espai a la seva vida que cap dels altres. En defini-
tiva, que la paràbola del fill pròdig no fou pas re-
collida al Nou Testament per casualitat, sinó com 
una ensenyança dels segles. A vegades, allò perdut 
s’imposa amb tanta força que no sabem veure allò 
que ens queda...

El club de lectura de Vilablareix és un punt de 
trobada de lectors, obert tot l’any a tothom qui vul-
gui incorporar-s’hi. És gratuït i només cal trucar 
a l’ajuntament per inscriure’s. Repartim mensu-
alment per a cada lector un llibre que ens cedeix 
el servei de biblioteques de Girona i fem tertúlies  
l´últim dijous de cada mes. Així que ja ho sabeu, si 
enguany sou d’aquells que us heu fet el bon propò-
sit de regalar-vos temps per a vosaltres, de conèixer 
gent nova i amb coses a dir, aquesta és una bona 
oportunitat de fer realitat el vostre bon desig per 
aquest 2021. Sapigueu que durant el mes de febrer 
llegirem Els nois, de Toni Sala i, si tot va bé, durant 
el mes de març ens agradaria continuar amb Una 
lectora poc comú, d’Allan Benett.  

El 2020 ja s’ha acabat. Veniu a girar full amb 
nosaltres!

http://www.malamar.wordpress.com/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Crisi_dels_refugiats_a_Europa
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%92scar_Camps
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lesbos
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lesbos
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mar_Egeu
https://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADria
https://ca.wikipedia.org/wiki/Turquia
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Situació actual de la Covid-19
Des de l’Equip Sanitari del Dispensari de Vilablareix  

us desitgem que us trobeu bé i tingueu molt bon any.

 Unes línies per explicar-vos quina és la situació 
actual respecte a la pandèmia de la Covid-19 i fa-
cilitar-vos algunes  fonts d’informació actualitzada 
i fiable. També us explicarem com ens hem orga-
nitzat al dispensari i de quina manera és més fàcil 
contactar amb nosaltres.

Malauradament les dades epidemiològiques no 
són bones. Previsiblement haurem d’afrontar una 
tercera onada de la malaltia durant aquests mesos 
de gener i febrer a conseqüència de l’augment de 
contactes físics durant les passades festes nadalen-
ques i el fred.  Per tant, cal mantenir les mesures 
de protecció per prevenir els contagis i no baixar la 
guàrdia. Us recordem les principals:

•  Ventilació dels espais tancats. Les trobades que 
pugueu fer millor sempre a l’aire lliure. 

•  Ús de la mascareta. 

•  Mantenir la distància física d’un mínim de 2 
metres. Us volem ressaltar que distancia física 
NO és el mateix que distància social. Per la 
nostra salut mental és important  mantenir les 

nostres relacions socials amb l’ajut de mitjans 
tecnològics (videotrucades, telèfon, xats, vide-
oreunions...) i no caure en un aïllament social.

•  Rentat de mans sovint i mirar d’evitar tocar-se 
boca, nas i ulls.

• Respectar les bombolles familiars al màxim pos-
sible i tenir en compte que una gran part dels 
contagis es produeixen quan es menja plegats.

Per consultar tota la informació detallada i fiable 
respecte a la Covid-19 us recomanem el web oficial 
del Departament de Salut de la Generalitat de Ca-
talunya. Podeu accedir fàcilment des de qualsevol 
cercador com el Google o altres posant CANAL SA-
LUT CORONAVIRUS. En aquesta web hi ha gran 
quantitat d’informació que es pot consultar. Per no 
quedar aclaparats us recomanem anar a la INFOR-
MACIÓ PER A LA CIUTADANIA. Aprofitem per 
recomanar-vos que dosifiqueu la informació que 
rebeu dels medis, un excés d’informació potser per-
judicial ja que ens pot augmentar l’angoixa i afectar 
anímicament. 

Us informem que l’estratègia 
que seguim a l’Atenció Primària 
consisteix principalment en:
1. CONTENIR i DISMINUIR els efectes de la pan-
dèmia amb les següents línies d’actuació:

- Es prioritza la detecció dels casos i els seus con-
tactes per tallar les cadenes de contagi i evitar 
la transmissió comunitària.

-  Es fa un seguiment clínic periòdic dels casos 
per detectar les afectacions greus que reque-
reixen ser valorats o ingressat als hospitals que 
suposen aproximadament un 20% de tots els 
casos, la resta els atenem nosaltres.

-  Prevenir nous contagis degut a l’atenció sani-
tària evitant aglomeracions ens els centres de 
salut i consultoris. Per això es recomana que 
les persones que volen contactar amb nosaltres 
ho facin PREFERENTMENT a traves d’Internet 
pel portal de LA MEVA SALUT i no vinguin en 
persona per fer-ho. Aquest sistema ens genera 
un avís a l’agenda, després nosaltres ens posem 
en contacte amb les persones per valorar la seva 
situació i acordar que cal fer. Aquesta manera 
és molt millor que la trucada telefònica directe 
al consultori ja que la capacitat de la centraleta 
i les mans per atendre-les immediatament són 
limitades. Penseu que em passat d’atendre en-
tre 20-30 visites/dia per professional abans de la 
pandèmia de les quals la majoria eren presenci-
als, a 40-60 visites/dia sinó més que fem actual-
ment essent la majoria no presencials. 

-  IMPORTANT per l’accessibilitat en cas d’ur-
gència vital o greu cal trucar directament al 061 
o anar a Urgències de l’Hospital.

2. MANTENIR la resta d’activitat en la mesura del 
que ens es possible de manera virtual, presencial o 
a domicili si cal.  Intentem prioritzar amb un cri-
teri clínic les demandes que rebem.  Us demanem 
que utilitzeu els recursos sanitaris que son limitats 
de manera assenyada, entenent que no tot es podrà 
fer com voldríem.

-  Atenció a la patologia aguda. 

-  Activitats del programa d’activitats preventives 
i promoció de la salut.

-  Control i seguiment de les persones amb pato-
logies cròniques. 

-  Extraccions analítiques, controls tractaments 
anticoagulants, cures post-quirúrgiques...

-  Tràmits amb les Incapacitats Temporals, actualit-
zacions dels Plans de Medicació, peticions d’anà-
lisis i proves, derivacions i contacte amb altres 
especialistes, informes clínics diversos, etc.

-  Vacunacions. Les vacunes han  comportat 
i comporten un gran avenç en el control de 
les malalties infeccioses. Més enllà d’altres 
consideracions, es molt trist tenir que lamen-
tar morts que es podrien haver evitat amb les 
vacunes. Properament disposarem de les vacu-
nes per la Covid-19 que ens poden ajudar molt 
a controlar aquesta pandèmia durant aquest 
any. S’aniran administrant seguint un ordre 
prioritzat per les persones amb més risc i us 
avisarem per fer-ho. Per a vosaltres mateixos, 
per la gent que estimeu i per la resta com a 
mesura importantíssima de salut publica. Sius-
plau VACUNEU-VOS!

-  Ecografies. Aprofitem per agrair a  l’Ajunta-
ment que recentment ha dotat al dispensari 
d’aquest equipament molt útil per augmentar 
la nostra capacitat resolutiva i evitar desplaça-
ments innecessaris i més en el context actual.

- Dermatoscopia, Crioterapia i petita cirurgia.

Aquesta situació excepcional ens esta posant a 
prova a tothom i ens està obligant a fer canvis per 
adaptar-nos ens agradin o no. Cal que siguem soli-
daris, que persistim i aguantem l’embat. 

Estem al vostre costat. Cuideu-vos i molts ànims 
a tothom!
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Rutes en bicicleta
Els dies de confinament municipal, des de Vilablareix (6’17 km2) 
podíem anar als nostres municipis veïns d’Aiguaviva (13’72 km2), 

Bescanó (35’93 km2) Fornells (11’86 km2), Girona (39’12 km2) i  
Salt (6.64 km2). Una de les rutes era per camins i pistes del nostre 

municipi, Aiguaviva, Bescanó i Fornells, passant pels següents punts:

Santa Margarida de Bescanó
Capella del municipi de Bescanó, dins 
de la propietat del Mas Viader.

Bastida el 1630, és de planta rectan-
gular coberta amb volta seguida apunta-
da i capçalera carrada. La façana princi-
pal té una porta rectangular amb marc 
motllurat, dos capitells i trencaaigües a 
la part superior amb mènsules, sota el 
que hi ha una inscripció il·legible. Al 

capdamunt, un ull de bou i a l’esquerra, una fines-
tra apaïsada. El campanar d’espadanya s’aixeca al 
davant del carener de la teulada.

Sant Mateu de Vilanna
És una església del municipi de Besca-
nó. Edifici d’una nau amb creuer, cape-
lles laterals i capçalera carrada. La nau, 
els braços de creuer i l’absis són coberts 
amb volta de canó i les dues capelles i 
la intersecció de les naus amb arcs de 
creueria. L’accés és lateral i la porta, 
amb data de 1678 està precedida per 
un porxo a dues vessants d’encavalla-

da de fusta sostinguda per una columna de pedra. 
El campanar, de planta quadrada, té dues parelles 
d’arcs per banda i coberta piramidal. Les primeres 
notícies documentals daten del 899.

Sant Andreu d’Estanyol
És l’església parroquial del poble d’Es-
tanyol, entitat del municipi de Bescanó.

Edifici d’una sola nau de quatre 
trams amb volta de canó d’arestes, sis 
capelles laterals i capçalera semicircu-
lar. Als peus hi ha el cor. La façana és 
senzilla amb portalada rectangular i 
frontó partit i una creu, al capdamunt 
hi ha un rosetó. A la dreta s’alça el cam-

panar de planta quadrada, dos pisos d’arcuacions 
i coberta piramidal. 

Al seu interior destaca una pica baptismal realit-
zada en pedra de Girona. Té forma de copa cilíndri-

ca amb el seu peu corresponent. Està ornada amb 
relleus que representen la flor de lis i garlandes i 
motius geomètrics. Conté la data de 1589. Fa 1,6 m 
d’alçada i la boca fa 69 cm de diàmetre

El volcà de la Crosa
És una muntanya i volcà de 
155 metres que es troba a ca-
vall de dues comarques, el Gi-
ronès i la Selva, en els pobles 
d’Estanyol (Bescanó), Aigua-
viva i Sant Dalmai. Encara que 
no es coneix amb exactitud 
l’època en què es va formar, pel seu bon estat de con-
servació es dedueix que es tracta d’un volcà relativa-
ment recent, que va entrar en erupció durant el qua-
ternari, com els de la Garrotxa i de la vall del Llémena.

Santa Maria del Castell 
de Fornells
És una església de Fornells 
de la Selva.

L’edifici consta d’una 
sola nau, amb la volta esfon-
drada, capçada a llevant per 
un absis semicircular, també 
en estat ruïnós, on es veu l’ 
arrancada de l’arc que obria 
a la nau i una finestra de doble esqueixada. A po-
nent, on hi ha la porta i un campanar d’espadanya, 
fou reformada en el segle xviii.

Entrevistes a Ràdio Vilablareix 2020
Durant aquest 2020 que ja hem deixat enrere a Ràdio Vilablareix 

(107.5FM) hem continuat entrevistant a personalitats de diferents àmbits 
de la cultura de casa nostra. Aquí us en deixem una petita selecció.

Recordeu que podeu saber més de nosaltres 
a www.radiovilablareix.cat o a xarxes:

 Twitter @rvilablareix 
 Facebook /laradiovilablareix
 Instagram @radiovilablareix

Andreu Plaza

Francesc Serés

Joaquim Nadal

Tatxo Benet

Salva Racero

Xavier Bosch

Màrius Serra

Jordi Trias

Pep Antón Muñoz

Pepa Plana

Jordi Jacas

Pep Cruz

Balkan Paradise

Gemma Ruiz

Gertrudis

Glòria Gasch

David Olivares

Eduard Costa

https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0293053.xml
https://ca.wikipedia.org/wiki/Creuer_(arquitectura)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nau_(arquitectura)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Volta_de_can%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/1678
https://ca.wikipedia.org/wiki/Porxo
https://ca.wikipedia.org/wiki/Campanar
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estanyol_(Bescan%C3%B3)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estanyol_(Bescan%C3%B3)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bescan%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Volta_de_can%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pica_baptismal
https://ca.wikipedia.org/wiki/1589
https://ca.wikipedia.org/wiki/Muntanya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Giron%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Giron%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estanyol
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bescan%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aiguaviva
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aiguaviva
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Dalmai
https://ca.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3_volc%C3%A0nica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Quaternari
https://ca.wikipedia.org/wiki/Quaternari
https://ca.wikipedia.org/wiki/Garrotxa
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Vall_del_Ll%C3%A8mena&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Esgl%C3%A9sia_(arquitectura)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fornells_de_la_Selva
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fornells_de_la_Selva
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nau_(arquitectura)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Absis
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(...)

El quatre de gener de 1953 s’apro-
va la liquidació del pressupost del 
exercici 1952, que a 31 de desem-
bre de 1952,  presenta un superàvit 
de 15.286’56 pessetes.

El 18 de gener s’acorda per 
unanimitat interesar a la Diputa-
ción Provincial, que al igual que se 
realizó en el año 1949, la limpieza de 
cunetas y arreglo de la carretera de la 
Diputación Provincial. Este Ayunta-
miento facilitaría los peones al jornal 
de la Diputación y la arena y la pie-
dra precisa.

También por unanimidad se acuer-
da,  interesar de la Diputación Provin-
cial un estudio de arreglo del puente 
sobre el río Marrochs, ya que los auto-
buses no pueden pasar, haciendo pro-
puesta de condiciones por parte de la 
Diputación de la forma de llevarlo a 
cabo..

Sessió  de l’1 de febrer
Seguidamente por el Sr. Alcalde se 

da cuenta de la necesidad de construir 
una pasarela de hormigón en el paso 
del Marrochs en el llamado camino de 
la Iglesia, ja que la actual de madera se 
halla en malísimo estado, teniendo un 
pequeño proyecto y presupuesto forma-
do por el albañil de esta población Sr. 
Simón, calculando su importe en unas 
mil doscientas pesetas.

Vista la necesidad de tal obra por 
unanimidad se acuerda que por el Sr. 
Simón se proceda a la construcción de 
tal pasarela.

Seguidamente se pasa a discutir el 
adecentamiento del patio de las escue-
las así como su utilización por la Fiesta 
Mayor.

Teniendo en cuenta que tal patio 
posee inmejorables condiciones para ce-
lebrar festejos, y que el año pasado que 
ya fue utilizado tenía la dificultad de 
no tener entrada suficiente el entoldado 
por unanimidad se acuerda abrir una 
puerta en la pared que da a la calle del 
Perelló con lo cual quedaría todo ello so-
lucionado, cuya obra se encarga al Sr. 
Simón de esta localidad.

También se acuerda la plantación 
de diez árboles (arces) en dicho patio 
que en un mañana harán de dicho lu-
gar un sitio delicioso.

Seguidamente se pasa a discutir  la 
indicación que efectúa D. Juan Carre-
ras Llach, referente al contador de luz 
pública, cuyo servicio no puede conti-
nuar por haber vendido tal casa y deci-
dido abandonarla.

 En vista de ello, por unanimidad 
se acuerda estudiar la forma de ins-
talar un reloj-contador con el que sin 
necesidad de cuidado personal diario se 
enciendan y apaguen las luces de esta 
población.

Seguidamente  por unanimidad 
también se acuerda proceder  a la com-
pra de una flecha para colocar a la 
entrada de esta población, cumpliendo 
con lo ordenado por el Exmo. Sr. Go-
bernador Civil de la Provincia, cuyo 
importe es de 475’–ptas. y pintar los 
letreros.

Y por último también se acuerda 
adquirir las tres banderas que deben 
obrar en el Ayuntamiento, o sea, la Na-
cional, la de la Falange y la de Requetés 
comisionándose al Sr. Alcalde para tal 
adquisición.

Como sea que para la pasarela in-
dicada en la sesión anterior, el arreglo 
de la carretera citado en la que la pre-
cede, abrir la puerta nueva en el patio 
de la Escuela, instalación de un con-
tador-reloj, construcción e instalación 
de una flecha de la Falange, y compra 
banderas, no hay crédito preciso en pre-
supuesto por unanimidad se acuerda 
la instrucción del expediente de crédito 
oportuno con cargo al superávit del ejer-
cicio anterior, ya que todo lo aprobado 
no puede ser objeto de demora.

 Y no habiendo…

Cinc d’abril
Seguidamente se da cuenta de que 

la Diputación Provincial, ha acorda-
do proceder al arreglo de la carretera, 
según se propuso con acuerdo de este 
Ayuntamiento del 18 de Enero último.

En cuanto al ensanchamiento del 
puente indica la Diputación, que es 
preciso saber con que suma contribuiría 
el Ayuntamiento.

Por unanimidad se acuerda intere-
sa que el arreglo de la carretera lo sea lo 
antes posible, pues en verano es difícil 
encontrar peones.

Y en cuanto al ensanchamiento del 
puente de este Ayuntamiento aportaría 
dos mil pesetas y la Diputación debería 

aportar el doble o en cuatro mil, con 
cuyas seis mil pesetas reconsidera su-
ficiente el poder derribar las actuales 
barandas, que quedarían limitadas a 
una acera para peatones, adosando a 
la pared del puente una serie de pilares, 
unidos con dos líneas de hierros redon-
dos. Y si la Diputación quisiera hacerlo 
por su cuenta serían pagadas a la mis-
ma dos mil pesetas , y si no le interesa 
ello, este Ayuntamiento cuidaría de tal 
obra mientras pagara la Diputación las 
cuatro mil pesetas también indicadas.

El presupuesto de la obra proyectado 
es el siguiente: 30 sacos cemento, carros 
arena, jornales, 14 pilares y 70 metros 
de tubo de pulgada - 6.000 pesetas.

A la sessió del 19 d’abril
Se aprueba la Comisión de la Fiesta 

Mayor constituida por Domingo Vilert, 
José Nogué, Esteban Feliu y J. Puigde-
vall, autorizándose al Sr. Alcalde libre 
las sumas que a tal efecto figuran en el 
presupuesto corriente.

El 21 de juny
A propuesta del sr. Alcalde se acuer-

da por unanimidad celebrar sesiones or-
dinarias cada último domingo de cada 
mes, toda vez que por haberse normali-
zado  el funcionamiento de las Corpora-
ciones locales es excesivo reunirse ordina-
riamente dos veces al mes, aparte de que 
ello no impide celebrar sesiones extraordi-
narias siempre que se estime conveniente.

27 de setembre
…por unanimidad se aprueba la 

factura del carpintero Luis Borrell de 
200 ptas. importe de la colocación de 
vidrios en todo el local del Ayuntamien-
to y Escuelas que fueron totalmente ro-
tos en el temporal de pedrisco hace unos 
días descargó en esta localidad.

El 25 d’octubre s’acorda
por unanimidad  aprobar la factu-

ra presentada por el Sr. Simón, albañil, 
por sus trabajos en abrir una puerta de 
acceso del patio escolar a la calle del Pe-
relló, lo que facilita el uso del patio para 
la Fiesta Mayor. También se aprueba el 
arreglo del puentecillo de can Muxach 
(actual Mas Marroch). En junto su-
man 495’25 ptas. Y no habiendo…

(...)

Destrossant l’Amazones
 El que està passant a l’Amazo-

nes és suficientment greu perquè 
siguem conscients del que pot su-
posar la destrucció pel planeta en 
el que vivim. Abans de continuar, 
faré uns petits retalls del que és i el 
que representa l’Amazones: Aques-
ta selva amazònica és el bosc tro-
pical més extens del món. Es con-
sidera que la seva extensió arriba 
als 7.000.000 km2 (set milions de 
quilòmetre quadrats) repartits en-
tre nou països, dels quals Brasil i 
Perú posseeixen la major extensió, 
seguit per Bolívia, Colòmbia, Vene-
çuela, Equador, Guayana Francea i 
Surinam. L’Amazones destaca per 
ser una de les ecoregions amb ma-
jor biodiversitat en el planeta. A 
més, l’Amazones dóna suport a la 
regulació del cicle de carbono i del 
canvi climàtic. Les anomalies que 
succeeixen pel que fa a l’augment 
en la taxa de CO2 estan en sincro-
nia amb els períodes secs a grans 
parts de l’Amazones, per tant, 
l’Amazones actua com un media-
dor atmosfèric global de CO2. 

Aquesta selva tropical confor-
ma el sistema pluvial més gran del 
món amb una aportació que va del 
17 al 20% d’aigua dolça del plane-
ta. Allà habiten més de 350 pobles 
originaris –alguns d’ells des de fa 
milers d’anys– i és el lloc on encara 
habiten entre 50 i 100 poblacions 
no contactades.

La selva Amazònica es desen-
volupa al voltant del riu Amazo-
nes i de la seva conca fluvial. Les 
altes temperatures afavoreixen en 
desenvolupament d’una vegetació 
espessa i exuberant, sempre verda. 
El títol del ‘Pulmó del Planeta’ que 
ostenta l’Amazones no és casualitat, 
ja que manté un equilibri climàtic: 
els ingressos i sortides de CO2 i de 
O2 estan equilibrats. El científics 
ambientalistes concorden en què 
la pèrdua de la biodiversitat és el 
resultat de la destrucció de la selva, 
i que s’evidencia amb l’aparició en 
l’àrea del riu Caquetà a un sistema 

anterior del bosc selvàtic en el qual 
es van utilitzar sòls de forma per-
manent ‘terres prietas’ gràcies al 
seu progressiu abono i pel que així 
va evitar les migracions.

El dia 11 de novembre de 2011 
la selva amazònica va ser declarada 
una de les set meravelles naturals 
del món.

Tota la flora de la selva tropical 
humida sud-americana està present 
a la Selva Amazònica. Existeixen en 
ella innumerables espècies de plan-
tes encara sense classificar, milers 
d’espècies d’aus, innumerable am-
fibis i milions d’insectes.

Entre els mamífers, l’Amazones 
posseeix una enorme quantitat d’es-
pècies, com els monos, el jaguar, el 
puma, el tapir i els cérvols. A les se-
ves aigües viuen do espècies de del-
fins, com el delfí rosat.

S’hi troben rèptils amb gran 
quantitat d’espècies de tortugues 
aquàtiques i terrestres, caimans, 
cocodrils, i multitud de serps, en-
tre elles l’anaconda –el major ofidi 
del món–, etc.

No hi ha un altre ecosistema en 
el món amb tanta quantitat d’espè-
cies d’aus; entre aquestes destaquen 

els guacamais, els tucans, les grans 
àguiles com l’àguila harpia, i altres 
moltes espècies, en general de co-
lors i plomatges. Un 20% de les es-
pècies mundials d’aus es troben en 
el bosc amazònic.

Un 50% de les espècies mundials 
de plantes es troben en el bosc ama-
zònic. A les llacunes al llarg del riu 
Amazones floreix la planta Victoria 
amazònica. Les seves fulles circulars 
arriben a més de quatre metres de 
diàmetre. Està constituït pels boscos 
on es troben una quantitat increïble 
d’arbres de tot tipus: itahuba, carica-
ri, tajibos, cedre, ruta Barcina, man-
drilo i d’altres. El 50% de les espèci-
es de fusta són exòtiques.

Existeixen moltes espècie de 
plantes medicinals que poden curar 
tota classe de malalties com poden 
ser: úlceres, asma, mossegades d’es-
curçó, problemes sanguinis, apen-
dicitis, problemes cardíac, respira-
toris, dentals, digestius i d’altres.

En algunes llacunes també exis-
teixen varietats de liloses molt crida-
neres com la Victòria amazònica que 
arriba a mesurar fins als 2 metres de 
diàmetre que és la planta aquàtica 
més gran del món.

Flors silvestres d’increïble be-
llesa i varietat que donen color a la 
zona, i es poden trobar al llarg de 
tota aquesta zona des dels rius fins 
a la muntanya. 

És un lloc comú denominar 
l’Amazones com El pulmó del pla-
neta. Si bé la imatge d’una gegant 
extensió verda ressona a l’imagina-
ri mundial com el gran productor 
d’oxigen, la veritat és que el “pul-
mó” correspon a un tipus de sers ve-
getals molt més petits i molt menys 
vistosos: el fitoplàncton. És a dir, un 
grup d’organismes vegetals que ha-
biten abundantment als oceans i que 
gràcies a la fotosíntesis– produeixen 
entre 50 i 80 per cent d’oxigen del 
nostre planeta, segons dades de la 
Comissió Oceanogràfica Intergover-
namental (COI) de l’Organització 
de les Nacions Unides (ONU).

“ No hi ha un altre 
ecosistema en el món 
amb tanta quantitat 
d’espècies d’aus.”
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ESPAI D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
CAN RIBOTIC

Activitats realitzades 
aquest trimestre

 A partir del mes d’octubre, es van reprendre els 
enregistraments del programa de gent gran de ra-
dio Vilablareix  que degut a la pandèmia es va dei-
xar d’enregistrar. Es realitzen de forma mensual.

Els tertulians venen a l’oficina on es fa l’enregis-
trament del programa i parlen sobre temes del mu-
nicipi, dites i refranys populars, receptes de cuina 
estacionals, vivències i anècdotes d’història de vida, 
tot en marcat en la situació de pandèmia actual.

El dia 25 de novembre es va fer un enregistra-
ment de vivències personals amb un programa es-
pecial en commemoració per l’eliminació de la vio-
lència envers les dones.

Tallers de suport emocional
A partir del dia 1 de desembre cada dimarts a la 
tarda de 15 a 19 h, Can Ribotic està obert, on es 
dona atenció a grups de 4 persones, es fa suport i 
es treballa la gestió emocional en temps de COVID 
i també es realitzen altres activitats cognitives per 

a potenciar el benestar de les persones ateses, per 
pal·liar la solitud i fer acompanyaments ens tots els 
àmbits de la persona.

Projecte Intergeneracional amb 
la Llar d’infants la Farigola
S’han reprès les activitats 
del projecte Intergene-
racional amb la llar d’in-
fants la Farigola, evident-
ment s’han readaptat a 
les activitats degut a  la 
situació de pandèmia.

Actualment es por-
ten a terme els plafons 
de psicomotricitat per el 
patí exterior de la llar, el 
projecte es durà a a ter-
me a càrrec d’un grup 
del taller de persones 

dels tallers de 
gestió emocional 
que s’han iniciat 
el mes desembre 
a Can Ribotic.

El mes novembre des 
de la llar d’infants la Fa-
rigola, ens van fer la de-
manda del vestir el tió 
que els hi arribava el 9 
de desembre. Amb la 
col·laboració d’algu-
nes cosidores voluntà-
ries  es va poder vestir 
el tió la llar d’infants.

Degut aquesta iniciativa 
l’Ajuntament també va demanar la col-
laboració de poder vestir els tions que 
l’Ajuntament disposa de les rotondes del 
municipi, Per tant es van guarnir 3 tions 
gràcies a les cosidores voluntàries.

Des de l’oficina i amb les persones 
usuàries de servei d’estada vam realitzar 
un detall per cada aula de la llar d’infant 
i decoració nadalenca per l’arbre de la llar 
d’infants.

PARTICIPACIÓ CAN RIBOTIC

Col·laboració per la Marató de TV3
El dia 13 de desembre els professionals de l’oficina 
vam ser voluntaris amb la participació de la caminada 
que es va realitzar per la Marató de TV3. Vam partici-
par amb punts de control de la caminada organitzada 
per l’Ajuntament de Vilablareix.

Projecte “Cartegem-nos”
L'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Vilablareix con-
juntament amb l'Oficina d'Atenció a la Gent Gran de 
Can Ribotic i l'Institut de Vilablareix han elaborat el 
projecte "Cartegem-nos".

El projecte consisteix enviar-se cartes entre els alum-
nes de 3r d’ESO de l’Institut amb la gent gran del 
municipi. Aquest projecte s'ha iniciat aquest mes de 
Desembre pels voltants de Nadal amb una postal de 
felicitació dels joves cap a la Gent Gran. El pròxim 
mes de gener serà el torn de la gent gran que con-
testaran aquesta carta i aquest intercanvi s'anirà fent 
amb una periodicitat mensual. 

 L'objectiu és poder pal·liar amb aquesta situa-
ció de pandèmia de la COVID-19, l'aïllament i so-
litud de la gent gran del municipi i paral·lelament 
potenciar l'escriptura i lectura per part dels joves. 
Amb aquest projecte es vol fer arribar l'escalf i el 
suport emocional a la nostra gent gran.      
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Mn. Pere Bellvert i Morente, rector de la parròquia de Sant Menna de Vilablareix

Tres preguntes sobre el Nadal
–De què ens salva aquest Nen del portal?
–Qui és aquest Nen que ens salva?
–Com ens salva aquest Nen misteriós? 

 Si ens apropem sigil·losament 
al portal del nostre pessebre par-
roquial, tan bonic, fet per un 
grups de persones que any rere 
l’any ens el regalen a tots, podrí-
em respondre a aquesta triple 
pregunta de la mà de tres autors 
que tenen en comú haver escrit 
sobre Jesús i el seu naixement a 
Betlem de Judea.

En primer lloc un literat ge-
nial, el florentí Giovanni Papini 
(1881-1956). Amb un estil pecu-
liar, poc convencional, gens en-
sucrat; lluny de les idealitzacions 
de poetes o artistes, ens ajuda a 
respondre a la pregunta sobre 
de què ens salva aquest Infant de 
l’estable; ens diu:

“Jesús va néixer en un estable 
(...) Un estable real, és la casa de 
les bèsties que treballen per l’home 
(...) No va ser gens casual que Je-
sús nasqués en un estable. ¿No és el 
món, potser, un immens estable on 
els homes mengen i femten? Les coses 
més belles, les més pures, les més di-
vines, no les canvien en excrements, 
per una infernal alquímia? I després 
s’ajeuen sobre els munts de brutícia, 
i d’això en diuen “gaudir de la 
vida”; (Història de Crist, 1921).

El segon autor, també italià, 
encara que amb formació ger-
mànica, és un gran teòleg que 
ens proporciona una mirada més 
serena, d’àliga, sobre el Misteri 
de Jesús. Es tracta de Romano 
Guardini (1985-1968). Ens porta 
a contemplar el Jesús preexistent 
del pròleg de Sant Joan. Qui és 
aquest Nen que ens salva?:

“Trobem un nen com tots els nens 
del món. Plora, té fam i dorm com 
qualsevol nen. Amb tot, és la Parau-

la feta carn (Jo 1,14). Déu no tan 
sols habita en ell, encara que sigui 
en plenitud; aquest nen no només 
està tocat per una realitat celestial 
(...) sinó que aquest nen és Déu, per 
essència i per naturalesa”; (El Se-
nyor, 1954).

La tercera pregunta la podem 
respondre guiats pel magisteri 
del papa Ratzinger. Benet XVI 
ens ha fet el regal d’una contem-
plació plena de detalls i reflexi-
ons teològiques sobre Jesús, el 
Senyor. Ho ha fet en vistes no sols 
a la nostra formació o a la nostra 
edificació, sinó principalment 
per alimentar la nostra vida cristi-
ana. La tercera pregunta incideix 
en el viure com a cristians: Com 
ens salva aquest Nen misteriós?:

“Maria va posar el seu nadó en 
una menjadora (Lc 2,7). Maria va 
faixar el nen amb bolquers. El nen 
estretament faixat amb bolquers 
apareix com una referència antici-
pada a l’hora de la seva mort: ell és 
des de l’inici l’Immolat. Així la men-
jadora era representada (pels Pares 

de l’Església) com una mena d’altar.
Sant Agustí va interpretar el 

significat de la menjadora amb un 
pensament que, en un primer mo-
ment, apareix indecorós, però, exa-
minat més atentament, conté una 
profunda veritat. La menjadora és 
el lloc en què els animals troben el 
seu nodriment. Ara, però, jeu a la 
menjadora Aquell qui s’ha indicat a 
sí mateix com el veritable pa baixat 
del cel –com el veritable nodriment 
de que l’home té necessitat per a ser 
persona humana. És el nodriment 
que dóna la vida veritable, la vida 
eterna. D’aquesta manera, la men-
jadora esdevé una referència a la 
taula de Déu, a la qual l’home és 
convidat per a rebre el pa de Déu. 
En la pobresa del naixement de Je-
sús es dibuixa la gran realitat, en la 
qual es realitza de manera misterio-
sa la redempció dels homes”; (Jesús 
de Natzaret, 2007-2012).

De l’homilia de Mn. Pere 
en el dia de Nadal

L’Encíclica “Fratelli Tutti” del Papa Francesc
“Oportuna i sempre oportuna la tercera encíclica del 
papa Francesc, Fratelli tutti. En podem trobar extrac-
tes o llegir-la directament a la pàgina web del Vaticà 
en castellà, i dic i recomano: val la pena perquè està 
escrita per ser entesa i en sintonia amb l’Evangeli i 
amb el nostre temps (quin capítol primer tan afinat 
sobre el context actual). Sovint la doctrina social de 
l’Església queda en segon terme... potser perquè posa 
en qüestió les bases de la societat que hem construït.

L’encíclica va ser signada pel papa Francesc el dia 
3 d’octubre davant la tomba de sant Francesc d’Assís, 
en el seu primer viatge fora de Roma des dels inicis 
de la pandèmia. Però no és només l’esperit de sant 
Francesc d’Assís que inspira aquesta encíclica, sinó 
que també la conversa amb l’iman Ahmad al-Tayyeb i 
amb d’altres individus no catòlics com Martin Luther 

King, Desmond Tutu o Mathatma Gandi... Fraternitat 
amb el germà sol i la germana lluna, però també amb 
el germà musulmà, germà hindú... germans tots.

L’encíclica ha dut una certa polèmica, com 
sempre du polèmica tot allò que qüestiona l’orde 
establert, algunes ideologies polítiques o econòmi-
ques que sotmetent l’ésser humà a l’estructura o el 
converteixen en objectes unidimensionals. El papa 
Francesc toca l’economia, la pena de mort... Tots 
temes sensibles que demanen una reflexió des del 
pensament social de l’Església. Tenim una lectura 
obligada aquests dies”. 

Jordi Sànchez, article “Calia aquesta  
encíclica”, a Catalunya Cristiana,  

núm. 2143 (18 octubre 2020), pàg. 13.

Pregària per la nostra terra

Pare nostre que sou present en tot l’univers 

i en la més petita de les vostres criatures, 

Vós que envolteu amb la vostra tendresa tot el 

que existeix,
vesseu en nosaltres la força del vostre amor

perquè tinguem cura de la vida i la bellesa.

Inundeu-nos de pau, perquè visquem

com a germans i germanes sense fer mal a 

ningú.

Pare dels pobres, ajudeu-nos a rescatar

els abandonats i oblidats d’aquesta terra 

que tan valen als vostres ulls.

Guariu les nostres vides,

perquè siguem protectors del món i no pas 

depredadors,
perquè sembrem formosor i no pas contaminació 

i destrucció.

Toqueu els cors dels qui busquen només

beneficis a costa dels pobres i de la terra.

Ensenyeu-nos a descobrir el valor de cada cosa,

a contemplar admirats, a reconèixer que estem

profundament units amb totes les criatures

en el nostre camí cap a la vostra llum infinita.

Gràcies perquè esteu amb nosaltres cada dia.

Encoratgeu-nos, si us plau, en la nostra lluita

per la justícia, l’amor i la peu.

Papa Francesc.

Carta Encíclica “Laudato si”  

(Lloat sigueu), 24 maig 2015

Deu regles per a pregar amb senzillesa

•  Pren-te cada dia dos minuts de temps per a romandre sol 
i en pau. Relaxa el teu cos, el teu cap i el teu cor.

•  Parla amb Déu amb senzillesa i naturalitat, i digues-li tot el 
que et preocupa. No fa falta que empris fórmules estranyes. 
Parla-li amb les teves pròpies paraules. Ell les entén prou bé.

•  Entra en diàleg amb Déu quan estàs en el treball diària. 
Tanca els ulls encara que només sigui dos segons, onsevulla 
que estiguis: en el negoci, en l’autobús, a la taula de treball.

•  Fes convicció d’aquesta veritat: Déu és amb tu i et vol aju-
dar. No és que tu estiguis empaitant Déu perquè et doni la 
seva benedicció: és ben a l’inrevés, és Ell el qui vol beneir-te.

•  Prega amb la seguretat que la teva pregària és immedia-
tament eficaç. Més enllà de terres i mars, i protegeix on 
sigui que es trobin les teves persones estimades, i fa que 
a elles els arribi l’amor de Déu.

•  Quan preguis, has de tenir idees positives, no negatives.

•  Així que et posis a pregar, sempre reafirma l’actitud d’estar 
disposat a acceptar, sigui quina sigui, la voluntat de Déu.

•  Quan preguis, deixa-ho tot en mans de Déu. Demana-li 
que et doni força per fer tot el que estigui a la teva mà i 
la resta queda en bones mans, en les d’Ell.

•  Digues una bona paraula d’intercessió per aquells que 
no et volen bé o que tractat malament. Això et donarà 
una vigoria i una fortalesa extraordinàries.

•  Cada dia hauries de fer una pregària pel teu país i per la pau.

Th. Bobet, neuròleg de Zürich.
Publicat a Documents d’Església, Abadia de 

Montserrat 1989, pàg. 448
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Càritas seguim al costat 
de la gent gran de Vilablareix 

 En aquest nou any que acaba 
de començar els voluntaris i vo-
luntàries de Càritas Vilablareix 
volem desitjar a tothom, i molt 
especialment a les persones grans 
del municipi, molta salut per so-
bre de tot. 

Tenim moltes ganes de poder 
tornar als acompanyaments pre-
sencials amb les persones que 
participen en el programa Ser 
Gran en Dignitat, ja que d’ençà 
que va començar la pandèmia, i 
seguint les directrius de Càritas 
Diocesana, els contactes són tele-
fònics. En aquests moments tan 
delicats tota precaució és poca 
i hem de ser molt curosos en el 
que pugui afectar a les persones 
que acompanyem.

És important seguir prenent 
les màximes precaucions fins que 
aquest perill desaparegui. Cal te-
nir paciència i confiança en que 
ho superarem ben aviat. 

Aprofitem l’ocasió per donar 
la benvinguda a tres noves volun-
tàries: la Rita, la Vero i la Maria, 
les quals s’han afegit a l’equip re-
centment i a les que volem agrair 
la seva generositat en donar part 
del seu temps a participar en 
aquest programa d’acompanya-
ment a la gent gran. De ben se-
gur hi trobareu molta satisfacció 
i estareu contentes d’haver pres 
aquesta decisió. 

Per la nostra part, aquest últim 
trimestre de l’any alguns de nosal-
tres hem participat en les formaci-
ons online que ens han proposat 
des de la Direcció de Càritas Dio-
cesana i que sempre són una aju-
da per fer la tasca de voluntariat 
amb seguretat i eficàcia. 

Com a grup també hem co-
mençat a fer les reunions entre 
nosaltres per via telemàtica i val 

a dir que per a moltes era una ex-
periència nova que hem superat 
amb èxit.  

Per acabar, agraïm a la gent 
que ha col·laborat amb nosaltres 
amb els regals solidaris que vam 
preparar per a aquestes festes de 
Nadal i que van tenir molt bona 
acollida. Moltes gràcies! 

Recordem a les famílies del 
poble que col·laborem amb els 
Serveis Socials i estem a la seva 
disposició. 

SERVEIS SOCIALS
Grup de voluntaris i voluntàries de Càritas Vilablareix

CÀRITAS VILABLAREIX

Projecte FemXarxa! del Consorci 
de Benestar Social Gironès-Salt

 
L’acció comunitària és una metodologia que fa anys que  

s’utilitza en el camp del treball social. Un concepte que d’un temps 
cap aquí se sent cada vegada més. Però què ens aporta?  

Per què és interessant de conèixer?

 Entenem que les persones i així la 
societat és la protagonista de la pròpia 
vida, i que aquesta té la capacitat i el 
dret a decidir sobre aquelles qüestions 
que l’afecten. 

L’acció comunitària és una meto-
dologia que té com a objectiu la transformació soci-
al sempre tenint present aquest protagonisme. 

Els professionals que treballen per al desenvo-
lupament de l’acció comunitària, busquen afavorir 
la unió, l’enxarxament i la relació de persones amb 
interessos i necessitats comunes. En la mesura en 
la que aquestes persones prenen consciència de 
les necessitats i problemàtiques compartides, son 
capaçes de crear consciència de col·lectivitat i així  
organitzar-se com a societat per a impulsar accions 
que donin resposta a aquestes problemàtiques i ne-
cessitats amb la finalitat de millorar el benestar i la 
qualitat de vida.

 

Què és el projecte FemXarxa!  
i la Taula del Foment del Treball  
en Xarxa
La Taula del Foment del Treball en Xarxa (TFTX) 
és un espai de treball entre entitats del tercer sec-
tor (Caritas, Creu Roja, Fundació Sergi i Fundació 
Ramón Noguera), la Diputació de Girona i el Con-
sorci de Benestar Social del Gironès-Salt (CBS G-S). 
Aquest espai fomenta, incentiva i potencia el treball 
en xarxa a la Comarca del Gironès.

Des de la TFTX amb el Consorci de Benestar So-
cial del Gironès-Salt com a impulsor s’ha desenvo-
lupat el projecte FemXarxa! com a marc de treball. 
Aquest projecte estableix un paraigües que engloba 
les accions grupals i comunitàries.

El projecte FemXarxa! treballa amb l’objectiu 
d’establir noves formes de participació tant per part 
de la ciutadania com dels diferents agents del terri-
tori. Aquesta qüestió implica que FemXarxa! ha de 
ser una eina viva que ajudi a dissenyar i implemen-

tar la intervenció comunitària amb 
l’objectiu final de millorar la qualitat 
de vida de les persones i les comunitats.

Per a fer-ho, des del projecte es bus-
ca la dinamització de les relacions so-
cials de cooperació entre les persones 

i el màxim d’agents d’un territori amb la finalitat 
de generar processos d’enxarxament, organització 
i sobretot transformació social. És per aquesta di-
namització de les relacions socials que busquem la 
construcció d’espais de diàleg i consens per arribar 
a acords, promoure interessos comuns, aprendre a 
treballar conjuntament, espais que ajudin a crear 
confiança entre els diversos actors i la ciutadania i 
d’on en neixin projectes cohesionadors.

Com el projecte fem xarxa inicia 
a Vilablareix acció comunitària a 
través d’una diagnosi
Des del projecte FemXarxa! i amb la voluntat de 
posar eines sobre la taula que generin processos de 
relació, s’ha treballat en la elaboració d’una diagno-
si de les potencialitats i febleses del municipi alhora 
d’emprendre processos comunitaris.

Aquesta diagnosi en cap cas vol ser només una 
fotografia per a observar. La diagnosi té la ferma 
intenció de ser una eina de debat, reflexió, diàleg, 
consens,... que permeti la posada en comú de di-
ferents mirades, la cerca d’interessos i necessitats 
compartides, el consens d’una mirada comuna so-
bre diferents qüestions del municipi. 

“ S’ha treballat en la elaboració 
d’una diagnosi de les 
potencialitats i febleses del 
municipi alhora d’emprendre 
processos comunitaris.”

Regals solidarisVisita la nostra exposició al Restaurant Migdiai col·labora amb Cáritas Vilablareix

I també bosses personalitzades per encàrrec!

• Bosses pel pa• Bossetes per l’esmorzar• Agafadors de cuina• Barrets i bufandes• Calendaris de sobretaula• Tuppers
• Carmanyoles infantils• Cantimplores• Etc...

 

Fet a mà

Des de Cáritas Vilablareix portem a terme el programa “Ser gran en dignitat”.  Un programa 

d’acompanyament a la gent gran que ofereix escolta, conversa i afecte als veïns i veïnes del poble. 

Més informació: pnaspreda.vilablareix@caritasgirona.cat | T. 620 16 90 80
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