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Amb la col·laboració de:

EDITORIAL

 Aquesta Torratxa de primavera ens obre un nou horitzó més esperan-
çador després d’aquest any terrible de pandèmia. Amb la nostra gent més 
gran vacunada i avançant amb grans passes cap a la vacunació de tota la 
gent de més risc, el futur proper que albirem és radicalment diferent dels 
darrers mesos que hem passat, amb el nostre sistema hospitalari al límit i 
amb tantes famílies passant-ho malament sanitàriament i, també, econò-
micament. I és en aquests moments on hem de ser capaços de traslladar 
aquesta esperança i aquest optimisme a les nostres accions diàries, cadascú 
des del seu lloc. Així, des de l’Ajuntament fa mesos que treballem en dife-
rents àmbits per a poder ajudar, col·laborar, a tornar a una certa normali-
tat. Des de la vessant més social, d’activitats, fa dies que programem actes a 
l’aire lliure (amb totes les mesures sanitàries corresponents) per a que pu-
guem trobar-nos i gaudir de la interacció social que tant hem trobat a fal-
tar aquests mesos. Ho hem fet amb la setmana cultural i ho farem aquest 
maig amb totes les activitats programades en el Vilablareix Gaudeix, que 
substitueix la nostra Festa Major que no es pot fer amb normalitat. Volem, 
amb aquesta empenta, donar la benvinguda al bon temps i a aquest canvi 
de tendència en la situació sanitària que ens ha de permetre tornar a viure 
en societat de la forma més semblant possible a com ho fèiem abans de 
la pandèmia. Aquí hem de fer un esment especial a l’acte que farem a la 
plaça d’homenatge a tots els nostres veïns i veïnes de l’àmbit sanitari que 
tant han fet per a tots i totes nosaltres durant aquests mesos.

Però també ens toca estar al costat del nostre comerç, amb accions de 
dinamització trimestral per a fer que cada vegada més veïns els coneguin 
i hi comprin de forma habitual, dels qui estan en ERTOs, oferint-los un 
cop de mà, de les nostres empreses que ho estan passant més malament 
o de la nostra gent gran més vulnerable. També, fent un esforç especial 
des de l’àrea de promoció econòmica impulsant la borsa de treball, ge-
nerant plans d’ocupació i vehiculant ofertes de feina cap a les persones 
del nostre poble que en necessiten.

Una altra forma de donar un impuls a aquest moment tan complicat 
és generant activitat econòmica i, per tant, no aplicant mesures de cons-
trenyiment a l’economia municipal sinó receptes expansives d’inversió 
i, per tant, de generació de llocs de treball. Així, en les darrers mesos 
i el que queda abans de l’estiu, haurem licitat obres per valor de pràc-
ticament 10 milions d’euros la qual cosa suposa un bon impuls per a 
l’economia del nostre entorn que segur que ajuda a rellançar la situació.

En definitiva, mirem amb optimisme el futur que s’acosta i contribu-
ïm tots i totes a que aquesta pandèmia ens hagi ensenyat que aquelles 
petites coses a les quals tantes vegades no donàvem importància –troba-
des familiars o amb amics, un passeig a l’aire lliure per la comarca del 
costat o baixar a Girona a fer un vol, p. ex.– siguin una altra vegada una 
part important de la nostra vida.

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

Esperança

L’AGENDA D’ACTIVITATS es publicarà, segons les possibilitats 
de cada moment, via INFORMA, WEB i XARXES SOCIALS
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PLENS

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DE 19 DE GENER DE 2021
S’aprova per unanimitat:

»  Elecció dels membres de les Meses Elec-
torals per a la realització de les eleccions 
al Parlament de Catalunya convocades 
pel Decret 147/2020 de 21 de desembre, 
pel proper 14 de febrer de 2021, i l’Au-
to del TSJC de data 19 de gener de 2021 
(recurs 121/2021 peça separada suspen-
sió 17/2021) que suspèn cautelarment el 
Decret 1/2021 de 15 de gener, pel qual es 
deixava sense efecte la celebració de les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 
14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sa-
nitària derivada de la pandèmia causada 
per la COVID-19.

SESSIÓ ORDINÀRIA
DE 21 DE GENER DE 2021
La presidència dóna compte al ple:

»  Donar compte al Ple de les resolucions 
de Presidència en matèria de personal: 
contractació de personal per cobrir su-
plències de serveis municipals: educado-
res de la llar d’infants, monitores men-
jador escolar, ajudants de ludoteca pel 
reforç del casal de nadal.

»  Aprovar la incorporació de la tècnica de 
promoció econòmica i contractació d’una 
personal de reforç a l’àrea de promoció 
econòmica pel termini de tres mesos.

S’aprova per unanimitat:

»  Proposta d’acord referent a les vacances 
del personal, anualitat 2021: Aprovar 
substituir els dies 1 de maig, 11 de setem-
bre i 25 de desembre per un altre dia, a 
escollir pels treballadors/es municipals, 
condicionat sempre a no afectar el cor-
recte funcionament dels serveis públics. 

»  Proposta d’acord d’aprovació de l’incre-
ment de retribucions del personal de 
la corporació municipal d’acord amb 
la Llei 11/2020 de 30 de desembre de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2021: Aprovar el reconeixement 
i augment del 0,9 per cent de les retri-
bucions del personal de la corporació 
municipal amb efectes a 1 de gener de 
2021, d’acord amb el contigut de l’article 
18.dos de la Llei 11/2020 PGE.

»  Proposta d’acord de ratificació de l’acord 
de la Junta de Govern Local de data 17 
de desembre de 2020, d’aprovació de les 
bases reguladores específiques i convoca-
tòria de les subvencions destinades a fa-
mílies empadronades a Vilablareix i em-
preses establertes al municipi amb motiu 
de la crisi sanitària i econòmica generada 
per la Covid-19.

»  Proposta d’acord d’aprovació del Pla 
municipal d’ocupació de l’ajuntament 
de Vilablareix per a l’any 2021: L’objecte 
d’aquestes bases és regular la convocatò-
ria de selecció de 3 persones en diferents 
especialitats: 

- 1 tècnic/a auxiliar d’atenció a les per-
sones, per a la realització de l’atenció i 
suport a la gent gran o amb dificultats 
socials com a conseqüència de la CO-
VID-19

- 1 paleta (oficial 1ª), per realitzar les 
obres de supressió de barreres arqui-
tectòniques a la via pública (principal-
ment rebaix de voreres als passos de 
vianants).

- 1 manobre, per donar suport a la realitza-
ció de les obres de supressió de les barre-
res arquitectòniques a la via pública. Les 
persones seleccionades seran contracta-
des per un període de 6 mesos. 

»  Proposta d’aprovació del Pla Local de Joven-
tut 2020-2023 al municipi de Vilablareix.

»  Proposta d’aprovació inicial de la modi-
ficació puntual de normes del Pla Parcial 
“El perelló-Can Pere Màrtir” en relació 
al sistema d’equipaments: Adaptar-lo a 
les diverses normatives sectorials, així 
com als canvis introduïts en el règim de 
sistema d’equipaments pel Decret Llei 
17/2019 de mesures urgents per millorar 
l’accés a l’habitatge.

»  Proposa d’acord d’aprovació inicial de la 
modificació del Reglament regulador del 
Registe Municipal de sol·licitants d’habi-
tatge amb protecció oficial de Vilablareix.

S’aprova per majoria absoluta: 

»  Amb el vot favorable dels grups muni-
cipals d’ERC i el PSC i el vot en contra 
del grups municipals de JxCAT i UxVI, 
l’aprovació de la proposta d’incoació 
d’expedient per la concertació d’un prés-
tec a llarg termini per inversions per un 
import màxim de 2.500.000,00 euros i un 
termini d’amortització de 15 anys, desti-
nat a la construcció de la sala polivalent.

Es desestimen:

»  Proposta d’aprovació de la Moció que pre-
senta el grup municipal de Junts per Cata-
lunya Vilablareix de pla integral de mante-
niment dels parcs infantils a Vilablareix.

»  Proposta d’aprovació de la Moció que 
presenta el grup municipal de Junts per 
Catalunya Vilablareix d’estacionament 
sobre voreres.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  
D’11 DE FEBRER DE 2021
La presidència dóna compte al ple:

»  Donar compte del Decret d’Alcaldia nú-
mero 20/2021 de data 8 de febrer de 
2021, relatiu a la liquidació del pressupost 
general de l’ajuntament, exercici 2020. 

»  Donar compte del Decret d’Alcaldia nú-
mero 21/2021 de data 8 de febrer de 2021, 
sobre incorporació de romanents de crèdit 
de l’exercici 2020 a l’exercici 2021.

S’aprova per unanimitat:

»  Proposta d’aprovació inicial de l’expe-
dient de modificació de crèdit número 
02/2021.

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 18 DE MARÇ DE 2021
La presidència dóna compte al ple:

»  Donar compte al Ple de les resolucions de 
Presidència en matèria de personal: con-
tractació de personal per cobrir suplènci-
es de serveis municipals: educadores de la 
llar d’infants, monitores menjador esco-
lar. Aprovar permís de paternitat de treba-
llador municipal i aprovar la contractació 
de jardiner pel termini de tres mesos.

»  Donar compte de l’informe en relació al 
període mig de pagament a proveïdors 
del sector d’administracions públiques 
de l’ajuntament de Vilablareix referit al 
quart trimestre de 2020. El període mig 
de pagament a proveïdors de l’Ajunta-
ment de Vilablareix el quart trimestre de 
2020 es situa a 1,23 dies i no supera el 
termini màxim de pagament previst en la 
normativa de morositat.

S’aprova per unanimitat:

»  Proposta d’aprovació de la memòria ela-
borada pel Consell Comarcal del Gironès 
per la nova organització de les agrupaci-
ons de secretaries de Jutjats de Pau a la 
comarca. Agrupació de secretaries de Jut-
jat de Pau núm. 17:

JUTJAT DE PAU
Campllong
Llambilles
Quart
Fornells de la Selva
Vilablareix
Sant Andreu Salou

»  Proposta d’aprovació del protocol de 
prevenció i abordatge de l’assetjament 
sexual i l’assetjament per raó de sexe a 
l’ajuntament de Vilablareix.

»  Proposta d’aprovació del programa tem-
poral de l’àrea de promoció econòmica 
de l’ajuntament, pel desenvolupament 
del programa de reactivació del teixit 
productiu de Vilablareix.

»  Proposta d’acord d’aprovació definitiva 
del projecte executiu d’obertura i man-
teniment de les franges perimetrals de 
prevenció d’incendis, de les parcel·les 
interiors i zones verdes de Vilablareix.

»  Proposta d’acord d’aprovació inicial de 
la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de Planejament en relació a 

les determinacions normatives de la zona 
residencial urbana (clau13).

»  Proposta d’aprovació del conveni urba-
nístic entre l’Ajuntament de Vilablareix 
i l’entitat mercantil 3JCAMPO CB, per la 
cessió dels terrenys afectats pel projecte 
de prolongació del carrer Marroc des 
del carrer Regal fins a la carretera GI-
533 i vial secundari de la carretera GI-
533 a Vilablareix.

»  Proposta d’aprovació de la moció d’ad-
hesió a l’aliança Educació 360 - Educació 
a temps complet.

S’aprova per majoria absoluta: 

»  Amb el vot favorable del grup municipal 
d’ERC, el vot en contra del grups mu-
nicipals de UxVI i PSC i l’abstenció del 
grup municipal de JxCAT, l’aprovació de 
la proposta d’acord de contractació de la 
concertació d’un préstec a llarg termini 
per inversions per un import màxim de 
2.500.000,00€ a l’Entitat Caixabank,.

»  Amb el vot favorable dels grups munici-
pals d’ERC, UxVI, JxCAT i el vot en con-
tra del grup municipal del PSC la propos-
ta d’aprovació de la moció de suport a 
Pablo Hasél.

RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE VILABLAREIX DE 
DATA 25 DE MARÇ DE 2021
S’aprova per unanimitat:

»  Proposta d’acord d’aprovació de l’expedi-
ent de contractació i el Plec de clàusules 
administratives particulars reguladores 
del contracte Mixt per la redacció del 
projecte bàsic, el projecte executiu i la 
posterior execució de les obres de la nova 
Escola Madrenc, mitjançant procediment 
obert, amb un pressupost de licitació per 
import de 4.848.463,29€ (IVA no inclòs).

»  Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de 
Vilablareix al conveni de col·laboració 
entre l’Agència Estatal de l’Administra-
ció Tributària i la Federació Espanyola 
de Municipis i Províncies en matèria de 
subministrament d’informació de caràc-
ter tributari a les entitats locals.

JUNTES DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 14 DE GENER DE 2021
S’acorda aprovar:

»  Aprovació de factures i despeses. Vista 
la relació de factures i despeses del dia 
catorze de gener de 2021 i de conformi-
tat amb el Dictamen de Regidor d’hisen-
da, per unanimitat, s’acorda aprovar la 
relació de factures i despeses que cons-

ten a l’esmentada relació que figuren a 
l’expedient i que sumen la quantitat de 
24.854,47€ i s’acorda el seu pagament a 
càrrec de les corresponents partides del 
pressupost de l’exercici corrent.

»  Aprovar l’Addenda al conveni de col·la-
boració entre l’Escola de Música del Gi-
ronès (organisme autònom del Consell 
Comarcal del Gironès) i l’ajuntament de 
Vilablareix per a la implantació d’una aula 
de música per al curs escolar 2020-2021 (1 
de juliol de 2020 al 30 de juny de 2021).

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

»  Aprovar la 1ª certificació de l’obra “Pro-
longació del carrer Marroc des del carrer 
Regal fins a la carretera GI-533 i vial se-
cundari de la carretera GI-533 a Vilabla-
reix”, per import de 24.883,63€, a favor 
de l’entitat GIRODSERVICES SL.

»  Aprovar l’adopció de mesures econòmi-
ques extraordinàries al viver d’empreses El 
Rusc derivades de la situació de pandèmia: 
Aprovar una reducció del 50% del cànon 
per a l’ús privatiu dels locals, a tots els usu-
aris del servei del Viver d’empreses el Rusc 
pel termini de 6 mesos a partir del dia 1 de 
gener de 2021 i fins el 30 de juny de 2021.

»  Proposta d’acord d’aprovació del conve-
ni de pràctiques entre la Fundació Pere 
Tarrés i l’Ajuntament de Vilablareix per a 
la realització de les pràctiques d’activitats 
d’educació en el lleure infantil i juvenil.

»  Aprovar el contracte menor de serveis 
amb l’entitat mercantil PREVENPLAG 
SL per la prestació del servei de desra-
tització i desinsectació al municipi anu-
alitat 2021 per import de 4.246,20€ més 
891,70€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor per la for-
mació en temes relacionats amb el SIG 
(sistemes d’informació geogràfica) amb 
el sr. Jesús Manel Torres Duran, per un 
període de 6 mesos (8 hores/mes), per 
import de 2.400€.

»  Aprovar el contracte menor per la for-
mació de programació i robòtica als 
alumnes de l’escola Madrenc, amb l’en-
titat Associació Ingenium Creatiu, per un 
període de 6 mesos de gener a juny de 
2021 (18 hores/setmanals), per import 
de 9.450,00€.

»  Aprovar el contracte menor d’obres per la 
substitució i redistribució de part de la il-
luminació existent a la planta baixa i plan-
ta primera de les oficines municipals, amb 
Jordi Angelats, per import de 7.912,21€ 
més 1.661,56€ en concepte d’iva.

»  Aprovar l’atorgament d’una subvenció 
de fins a 745,00.-€ per a l’organització del 
Pessebre vivent i la cavalcada de Reis.

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL 28 DE GENER DE 2021
»  Aprovació de factures i despeses. Vista 

la relació de factures i despeses del dia 
vint-i-vuit de gener de 2021 i de confor-
mitat amb el Dictamen de Regidor d’hi-
senda, per unanimitat, s’acorda aprovar 
la relació de factures i despeses que cons-
ten a l’esmentada relació que figuren a 
l’expedient i que sumen la quantitat de 
33.549,32€ (trenta-tres mil cinc-cents 
quaranta-nou euros amb trenta-dos cèn-
tims) i s’acorda el seu pagament a càrrec 
de les corresponents partides del pressu-
post de l’exercici corrent.

»  Aprovar el conveni Marc de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Vilablareix per a l’or-
ganització del projecte de foment de la 
lectura “Al Gironès llegim”.

»  Aprovar l’Addenda al conveni de col·la-
boració entre el Consell Comarcal del Gi-
ronès i l’Ajuntament de Vilablareix per a 
la creació d’aules de teatre del Gironès 
- curs 2020-2021.

»  Aprovar sol·licitar al servei de bibliote-
ques de la Diputació de Girona, la inclu-
sió a la convocatòria de subvencions per 
a la redacció de programes, projectes de 
mobiliari, senyalització i construcció (bà-
sic i executiu) per a biblioteques del Sis-
tema de Lectura Pública, anualitat 2020.

»  Aprovar sol·licitar a la Diputació de Gi-
rona (Àrea de promoció econòmica) la 
subvenció per fomentar projectes i acci-
ons de promoció econòmica adreçades 
als membres de la Xarxa de Serveis Lo-
cals de Promoció Econòmica (XSLPE) 
anualitat 2021.

»  Aprovar sol·licitar a la Diputació de Gi-
rona (Àrea de promoció econòmica) la 
subvenció per fomentar projectes sin-
gulars de desenvolupament econòmic 
local adreçades a les entitats adherides a 
la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica (XSLPE) anualitat 2021.

»  Aprovar la devolució de la part proporcio-
nal de la taxa per recollida, tractament i eli-
minació d’escombraries i altres residus sò-
lids urbans -anualitat 2020- als establiments 
comercials que no hagin pogut exercir la 
seva activitat, per import de 1.046,34€.

»  Aprovar l’adjudicació 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 de riu Güell a Vila-
blareix” mitjançant procediment obert 
simplificat, a l’entitat mercantil Obres i 
Paviments Brossa SA, per un import de 
182.194,14€ (exclòs IVA).

»  Aprovar el contracte menor per la instal-
lació de focus nous al hall i lluminària a 
la zona de consergeria del pavelló mu-
nicipal, amb l’entitat mercantil Rovicma 
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Vilablareix liquida el pressupost 
2020 amb un romanent positiu

L’Ajuntament de Vilablareix ha liquidat el pressupost de 2020 amb un 
romanent positiu de tresoreria, enguany de 426.825,43€. 

 La totalitat del romanent 
es destinarà a inversions, com 
el darrer exercici, donat que 
el deute de l’Ajuntament és 
zero. “Tot i haver tingut un any 
molt difícil per la situació sani-
tària actual, hem aconseguit un 
romanent positiu que destinarem 
a inversió, sobretot als pisos de 
protecció oficial, així com a completar 
altres inversions que teníem pendent 
com són la ràdio o la piscina” asse-
gura l’alcalde, David Mascort. 

D’aquests 426.825,43€ se’n des-
tinaran 160.000€ als Habitatges 
de Protecció Oficial, 50.000€ per 
a la modernització i digitalització 

de l’equipament de la Ràdio 
Vilablareix, 10.000€ per a ins-
tal·lar un parc de Cal·listènia, 
10.000€ per a millores a la piscina 
municipal, 110.000 per a soter-
rament de serveis i 86.825,43€ 
per a millores en el mobiliari 
urbà i carrers. 

En la modificació del crè-
dit també s’ha incorporat un 
total de 3.250.000€ del Departa-
ment d’Educació per a la nova 
Escola de Vilablareix.

S’aprova el nou Pla Local 
de Joventut 2020-2023

 El dijous 21 de gener de 2021 es 
va aprovar per ple el nou Pla Local 
de Joventut (2020-2023), el qual 
recull les polítiques municipals de 
joventut que es portaran a terme 
durant aquesta legislatura 2020-23 
i que inclou diverses actuacions 
dividides en els següents eixos: 
habitatge, treball, salut, formació, 
educació, cultura i oci. Engloben 
tots els àmbits que impacten direc-
tament sobre la vida dels joves i do-
nen resposta a les seves necessitats.

“Creiem que prioritzant aquests 
eixos podem obrir moltes portes als jo-
ves de casa nostra. Prioritzar l’accés 
a l’habitatge i fer-lo més assequible, 
introduir-los al món laboral, consci-
enciar-los i documentar-los de molts 
aspectes rellevants per a la seva Salut, 
facilitar-los la formació que necessitin 
i promoure espais per fomentar les seves 
relacions socials” explica la regidora 
de Joventut, Judit Auguet. 

Aquest document dona conti-
nuïtat al full de ruta anterior i hi 
incorpora noves propostes, com la 
creació d’un Consell de Joves per 
tal de crear pressupostos de joven-
tut participatius. “Volem fer partícips 
als joves dins el municipi, que ens facin 
arribar propostes que puguem construir 
plegats” afegeix Auguet. 

Una altre de les accions relle-
vants és la de fomentar la comu-
nicació a través de les diferents 
xarxes socials. Aquest 2020 s’ha 
creat el compte d’Instagram @vi-
lablareixjove perquè sigui un ca-
nal de comunicació directe entre 
l’Ajuntament i els joves. 

L’habitatge i l’ocupació són els 
dos temes que més preocupa als jo-
ves. És per això que des de l’Ajun-
tament s’ha fet un estudi sobre la 
demanda d’accés als habitatges 
de protecció oficial i es reobrirà el 
registre d’Habitatges de Protecció 

Oficial. I per una altra banda, es 
potenciarà la contractació de gent 
jove en borses del municipi i es 
promourà l’emprenedoria. 

El pla també inclou establir 
mètodes per detectar possibles 
formacions per satisfer als joves, 
com poden ser els cursos de mo-
nitors, pre-monitors, directors de 
lleure o fotografia, com ja s’estan 
portant a terme des de fa uns anys. 

També es potenciaran les con-
sultes individuals de l’Agent de 
Salut Jove, especialista en temes de 
Salut per a joves, com poden ser se-
xualitat, alcoholisme, etc.

lampistes SL, per import de 1.372,97€ 
més 288,32€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor per la instal-
lació de vinils nous als vidres exteriors de 
la llar d’infants municipal, amb l’entitat 
mercantil Simbiosi retolació, per import de 
1.136,00€ més 238,56€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor de serveis pel 
manteniment anual de parcs infantils i ska-
tepark, amb l’entitat mercantil Aplicacions 
i Manteniments Dabau SL, per import de 
1.640,00€ més 344,40€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor d’obres per 
l’obertura i tancament de cata sobre 
llambordes, treure pou i construcció de 
nou pou al carrer Sant Menna, amb l’en-
titat mercantil PRODAISA, per import de 
1.585,40€ més 332,93€ en concepte d’iva.

»  Aprovar l’aportació de 905,18€ a l’Associ-
ació Esportiva Vilablareix destinada a la 
despesa pel subministrament de material 
desinfectant per evitar la Covid-19.

»  Aprovar l’aportació de 1.000€ a l’Associ-
ació socioeducativa Nousol destinada a 
un projecte de cooperació internacional: 
de l’exclusió a la inclusió d’infants i joves 
en situació de carrer de Bobo-Dioulasso, 
Burkina Faso.

SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 4 DE FEBRER DE 2021
»  Aprovació de factures i despeses. Vista 

la relació de factures i despeses del dia 
quatre de febrer de 2021 i de conformi-
tat amb el Dictamen de Regidor d’hisen-
da, per unanimitat, s’acorda aprovar la 
relació de factures i despeses que cons-
ten a l’esmentada relació que figuren a 
l’expedient i que sumen la quantitat de 
49.507,47€ i s’acorda el seu pagament a 
càrrec de les corresponents partides del 
pressupost de l’exercici corrent.

»  Aprovar l’actualització dels mòduls i índexs 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
exercici 2021, aplicables a l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres.

»  Aprovar sol·licitar a la Diputació de Giro-
na (àrea de cooperació local) la subven-
ció en concepte de Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, accés a les noves 
tecnologies i actuacions en camins muni-
cipals, anualitat 2021:

Cooperació municipal ............ 64.405,35€
Cooperació cultural ................ 11.365,65€
Camins municipals ....................... 800,00€
Noves tecnologies ....................  1.656,79€

»  Aprovar la concessió d’autorització de 
venda no sedentària en el mercat de Vi-
lablareix a la Sra. Montserrat Saurí Roig: 
una parada de 6 metres, destinada a ali-
mentació (bacallà, olives, salaons i bu-
nyols de bacallà).

»  Aprovar la finalització del conveni de col-

laboració entre l’ajuntament de Vilabla-
reix i Humana –Fundación Pueblo para 
Pueblo– per al foment de la reutilització 
i el comportament sostenible, aprovat 
en sessió de la Junta de Govern Local de 
data 17 de desembre de 2015.

»  Aprovar la devolució de la part proporci-
onal de la taxa per recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus 
sòlids urbans –anualitat 2020– als establi-
ments comercials que no hagin pogut exer-
cir la seva activitat, per import de 972,60€.

»  Aprovar el contracte menor pels treballs 
de desbrossament de la llera del riu Mar-
roc des de la confluència del riu Güell 
fins a sota el pont de l’autopista, amb 
l’entitat mercantil Manresa Tió agroser-
veis i comerç SL per import de 2.450,00€, 
més 514,50€ en concepte d’iva. 

»  Aprovar el contracte menor per l’actu-
alització del programari i complements 
del sistema QGIS de la corporació mu-
nicipal, amb el servei de sistemes d’in-
formació geogràfica i teledetecció de 
la Universitat de Girona, per import de 
3.920,00€ més 823,20€ en concepte d’iva.

SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 18 DE FEBRER DE 2021
»  Aprovació de factures i despeses. Vista 

la relació de factures i despeses del dia 
divuit de febrer de 2021 i de conformi-
tat amb el Dictamen de Regidor d’hisen-
da, per unanimitat, s’acorda aprovar la 
relació de factures i despeses que cons-
ten a l’esmentada relació que figuren a 
l’expedient i que sumen la quantitat de 
99.503,49€ i s’acorda el seu pagament a 
càrrec de les corresponents partides del 
pressupost de l’exercici corrent.

»  Aprovar sol·licitar la inclusió a la con-
vocatòria de subvencions de l’Agència 
de Residus de Catalunya (Resolució 
TES/158/2021) per a projectes de pre-
venció i preparació per a la reutilització 
de residus municipals.

»  Aprovar sol·licitar la inclusió a la FEMP dels 
ajuts a projectes o programes de les corpo-
racions locals en matèria de juventut 2020-
2021, convocades pel Ministerio de Derec-
hos Sociales y Agenda 2030 (inJUVE).

»  Aprovar sol·licitar la inclusió a la convo-
catòria de subvencions per al foment de 
programes i projectes educatius en l’àm-
bit de les comarques gironines, anualitat 
2021 de l’àrea de cooperació cultural de 
la Diputació de Girona.

»  Aprovar la Moció d’adhesió a l’aliança 
Educació 360-Educació a temps complet.

»  Aprovar les bases del concurs de cartells 
de la Festa Major Vilablareix 2021.

»  Aprovar les bases del concurs de grups de 
música novells de Vilablareix 2021.

»  Aprovar l’adopció de mesures econòmi-

ques extraordinàries a les concessions mu-
nicipals derivades de la situació de pandè-
mia: Aprovar una reducció del 25% del 
cànon de la concessió del bar i pistes de 
pàdel de la zona esportiva, i del camp de 
futbol, durant els mesos de gener i febrer 
2021. 

»  Aprovar la renúncia del grup municipal 
d’ERC a les aportacions econòmiques 
que percep com a grup polític municipal 
i a les assistències dels regidors i regido-
res als plens extraordinaris, comissions 
informatives, consell d’administració i as-
semblea general de la societat municipal 
Vilablareix Futur SL.

»  Aprovar el contracte menor per la direcció 
facultativa de les obres del projecte d’ur-
banització 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, amb l’entitat mercan-
til Solventa 6 SL, per import de 7.078,00€, 
més 1.486,38€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor per la coordi-
nació de seguretat i salut de les obres del 
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, amb l’entitat 
mercantil Solventa 6 SL, per import de 
1.659,00€, més 348,39€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor per la rea-
lització de certificats d’eficiència ener-
gètica de l’edifici de l’ajuntament i l’edi-
fici de l’escola, amb l’entitat mercantil 
SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, 
per import de 2.240,00€ inclos IVA i taxes 
de certificació.

»  Aprovar el contracte menor d’obres per 
retirar perfils metàl·lics del camí de sau-
ló del carrer Marroc, amb l’entitat mer-
cantil Simon Fortià SL, per import de 
1.200,00€ més 252,00€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor d’obres per 
acondicionar la zona enjardinada del 
cementiri municipal, amb l’entitat mer-
cantil Simon Fortià SL, per import de 
2.528,00€ més 530,88€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor de subminis-
trament de Drivers a diverses lluminàries 
del carrer Perelló, amb l’entitat mercan-
til SECE, per import de 1.099,87€ més 
230,97€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor per l’arran-
jament de les lluminàries de la zona de 
les restes arqueològiques de davant l’es-
glésia de Sant Menna, amb l’entitat mer-
cantil SECE, per import de 1.644,65€ més 
345,38€ en concepte d’iva.

»  Aprovar el contracte menor d’obres per les 
travessades d’aigua potable al C/ Marroc 
i vial secundari GI-533, amb l’entitat mer-
cantil PRODAISA, per import de 5.105,06€ 
més 1.072,06€ en concepte d’iva.
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Les eleccions al Parlament 
de Catalunya #14F

 Les eleccions autonòmiques del 14 de febrer es 
van celebrar a Vilablareix seguint el protocol i les 
mesures de seguretat contra la propagació de la 
Covid-19. És per aquest motiu que la ubicació del 
col·legi electoral va canvia i les votacions es van fer 
al Pavelló Municipal. 

La participació a Vilablareix va ser d’un 68,55% 
amb un total de 1.663 votants. I els resultats van ser 
els següents:

Altres
8,83%

PDeCAT
3,62%

VOX
4,36%

CUP-G
7,18%

PSC
12,64

Esquerra
27,91%

JxCat
33,74%

Altres
8,83%

PDeCAT
3,62%

VOX
4,36%

CUP-G
7,18%

PSC
12,64

Esquerra
27,91%

JxCat
33,74%

Es construeixen dues zones 
d’esbarjo per a gossos

 Vilablareix ja compta amb dues 
àmplies àrees de correcans, una 

situada a la carretera Santa Colo-
ma (entre el carrer Bassegoda i el 

carrer de la Crosa) i l’altre s’ubi-
ca dins del parc del carrer Raset.

Dels dos espais habilitats, el 
de la carretera Santa Coloma 
mesura aproximadament 600m2, 
mentre que el del carrer Raset fa 
uns 2.300m2. 

Les dues zones compten amb 
un rètol amb les normes, papere-
res i una font especial per a gossos.

Es licita el projecte i l’obra de la 
nova Escola Madrenc de Vilablareix
El ple extraordinari del dijous 25 de març va aprovar per unanimitat la 
licitació del projecte i l’obra de la nova Escola Madrenc de Vilablareix.

 La redacció del projecte de l’obra es licita per 
un import de 187.000,00 euros sense IVA, mentre 
que l’execució de les obres es licita per 4.661.463,29 
euros sense IVA. El total del pressupost és de 
4.848.463,29 euros (sense IVA).

“Estem molt contents, és una alegria molt gran poder 
licitar l’obra per a la construcció de la nova Escola. Hem 
treballat molts anys per aconseguir aquest nou edifici tan 
necessari pel nostre municipi” va assegurar l’alcalde, 
David Mascort. I és que, actualment, l’Escola Ma-
drenc compta amb l’edifici principal i varis mòduls 
provisionals degut a l’increment de la població del 
municipi en els darrers anys. 

El nou edifici comptarà amb més 3.300m2 cons-
truïts i s’ubicarà en una parcel·la de 8.500m2 al cos-

tat del Centre Cultural Can Gruart, entre els carrers 
Francesc Macià i Farigola.
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La recollida porta a porta de l’oli 
està essent tot un èxit! 

Gràcies per la vostra col·laboració
 L’oli vegetal que generem a les 

nostres cuines (oli de paelles, fre-
gidores, oli de llaunes i de pots de 
conserva, etc.) és un residu conta-
minant. No s’ha de llençar mai per 
l’aigüera, sinó que s’ha de reciclar. 

Si no el reciclem, contribuïm 
a embussar les canonades de la 
xarxa de clavegueram i dificultem 
el procés de depuració de l’aigua 
residual. També contaminem l’en-
torn, ja que un litre d’oli pot arri-
bar a contaminar un milió de litres 
d’aigua. 

A Catalunya, s’estima una gene-
ració d’oli domèstic de 2,5 litres/

habitant i any. Segons els habitants 
de Catalunya de 2019 i tenint en 
compte una densitat de 0,9 kg/l, 
suposa una generació d’aproxima-
dament 17.000 tones anuals. De 
totes aquestes tones, se’n recullen 
selectivament només 1.300 tones, 

que corresponen a un 8 % de l’oli 
vegetal usat a les llars. 

Amb l’objectiu d’augmentar 
els litres d’oli recollits a les llars 
de Vilablareix, el gener del 2019 
l’ajuntament va iniciar la reco-
llida porta a porta de l’oli vege-
tal domèstic usat. L’oli de Vila-
blareix és recollit casa per casa, 
s’emmagatzema a la deixalleria 
i és transportat fins a una plan-
ta de tractament, on filtren l’oli 
i n’eliminen les impureses. De 
l’oli resultant en fabriquen bio-
dièsel, per tant, s’estalvia consum 
de combustibles fòssils. 

Si algun veí o veïna encara no té el bidó, pot passar-lo  
a recollir gratuïtament a l’Ajuntament (carrer Perelló, 120)

SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA

El servei de recollida porta a porta de l’oli vegetal es realitza el primer dijous de 
mes. Per a sol·licitar-lo, cal seguir els passos següents: 

1.  Cal separar l’oli de cuina usat, quan estigui fred, i el de les llaunes de con-
serva i guardar-lo en aquest bidó que hem rebut. És convenient fer servir el 
filtre per separar-ne els sòlids. 

2.  Quan el bidó estigui ple, cal trucar a l’Ajuntament per sol·licitar el servei de 
recollida i buidatge porta a porta. Cal recordar que la recollida és el primer 
dijous de mes i s’ha d’avisar abans del dimecres anterior a les 14 h trucant al 
telèfon 972 40 50 01 o mitjançant l’APP “Vilablareix porta a porta”.

3.  El bidó s’ha de deixar davant el portal de casa entre les 19 i les 20 h del pri-
mer dijous de mes. 

4.  Un cop el bidó estigui buit, cal recollir-lo per tal que no quedi a la via pública 
durant el dia de l’endemà. 

El bidó també es pot portar a la deixalleria (carrer Güell, 65 - tel. 972 39 67 52 - 
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 20 h i dissabte de 10 a 14 h).

CAMPANYA INFORMATIVA

El mes de març d’enguany s’ha realitzat una campa-
nya per incentivar la recollida de l’oli. Durant tres 
dies s’ha instal·lat una parada informativa a dife-
rents punts del municipi on s’ha fet entrega d’un 
bidó per a emmagatzemar l’oli i d’un díptic infor-
matiu de la importància del seu reciclatge. S’ha dis-
tribuït un total de 118 bidons i díptics.

Amb el suport de l’Agència 
de Residus de Catalunya

DADES DE LA RECOLLIDA D’OLI VEGETAL USAT A VILABLAREIX

Des de l’inici del servei fins a l’abril d’enguany, ja 
s’han recollit porta a porta 1.186,4 litres d’oli ve-
getal domèstic, corresponents a 366 recollides. Un 
total de 177 habitatges diferents han sol·licitat el 
servei alguna vegada. 

ANY LITRES
HABITATGES 
RECOLLITS

2019 415,4 116

2020 549,8 167

Gener-abril 2021 221,2 83

Taula 1. Total dels litres recollits amb el servei  
porta a porta i dels habitatges servits.

L’any 2019, amb l’inici del servei porta a porta, 
es va incrementar un 87,14 % els litres d’oli recollit 
selectivament respecte l’any anterior. 

Per altra banda, cal recordar que l’oli vegetal 
usat també es pot portar a la deixalleria, on el 2019 
es van recollir 734 litres i, el 2020, 641 litres. 

Gràfic 1. Evolució del litres d’oli vegetal usat recollits selectivament 

a la deixalleria i amb el servei porta a porta (PaP).
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La Setmana Cultural  
retorna l’activitat a Vilablareix 

 La Setmana Cultural ha marcat el retorn de les 
activitats al poble. El dilluns 19 d’abril començàvem 
la setmana amb la presentació del conte ‘Un talp 
al meu jardí’ de l’autor Martí Gironell. L’escriptor 
va estar acompanyat de la il·lustradora Coaner Co-
dina, qui va estar dibuixant en directe una de les 
escenes del conte. 

Es varen vendre exemplars i Gironell els va sig-
nar per la mainada.

El dimarts 20 d’abril l’actor de cine, teatre, te-
levisió i actor de doblatge, Roger Pera, va venir a 
Can Gruart a presentar-nos el seu llibre ‘Èxit: on 
tot comença’. Durant la presentació ens va explicar 
de què tracta el llibre, de la seva lluita contra les 
drogues i la seva carrera d’actor des de ben petit. 
L’actor va vendre llibres entre el públic i els va sig-
nar a la sortida. 

El dijous a la tarda la mainada de Vilablareix va 
gaudir d’una sessió de contes a l’aire lliure a càr-
rec de la companyia Gra de Sorra. S’ho van passar 
d’allò més bé!

Finalment, per a tancar la setmana, la plaça Pere-
lló es va omplir de gent per a gaudir del concert de 
música de Xarop de Nit. 

Val a dir que totes les activitats es van celebrar 
seguint les mesures de seguretat contra la Covid-19.  
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Caminada en silenci
 El diumenge 21 de març, coincidint amb l’arri-

bada de la primavera, Oncolliga Vilablareix va or-
ganitzar una caminada en silenci. El principal ob-
jectiu de la caminada va ser construir silenci per 
aprendre a viure lluny de les pressions interiors del 
dia a dia i, alhora, donar suport a la iniciativa per la 
declaració del Dia Internacional del Silenci per part 
de la UNESCO. 

Aquesta, es va fer simultàniament a vint-i-dos po-
blacions gironines. Són una iniciativa de Sylvia Miàs, 
psicooncòloga d’Oncolliga, qui explica que ‘aques-
tes caminades són una oportunitat per allunyar-nos 
del soroll que hi ha a fora i a dins nostre i donar-nos 
permís per ser feliços”.

Tota la marxa es va fer en silenci amb una guia 
que els va acompanyar durant tot el recorregut.

‘Al Gironès Llegim!’ 
adaptat a la pandèmia

 Vilablareix s’ha sumat un any més al projecte ‘Al 
Gironès Llegim!’. Es tracta d’una iniciativa del Con-
sell Comarcal del Gironès que posa a disposició dels 
veïns i veïnes un espai, activitats i experiències per-
què petits i grans puguin llegir. 

Enguany, degut a la situació sanitària que vivim, 
la lectura de contes s’ha fet mitjançant uns vídeos 
publicats a Vilablareix Televisió. Els padrins i pa-
drines lectores han estat alumnes de l’Escola Ma-
drenc i avis i àvies de Vilablareix.

Mentre que l’Hora del Conte que es va emetre 
per Ràdio Vilablareix, va anar a càrrec de la directora 
de l’Escola Madrenc, Maria Coll i les regidores de 
l’Ajuntament de Vilablareix, Sònia Ruiz i Judit Auguet.

A les activitats també s’hi van sumar dues sessi-
ons del Club de Lectura, dirigit per l’escriptora del 
poble, Mar Bosch.

Per últim, es va fer una passejada literària pels 
llocs més emblemàtics de Vilablareix el passat diu-
menge 18 d’abril.

Es reprenen les Tardes i  
les Nits de Can Gruart

Aquest mes de març hem reprès les Tardes i les Nits de Can Gruart, que 
s’han celebrat amb les mesures de seguretat per a fer front a la Covid-19. 

 David Planas va interpretar els seus contes en-
tremaliats davant la mainada a les “Tardes de Can 
Gruart” que van tenir lloc a l’exterior. 

Per la seva banda, Joan Estrader va tornar a les 
“Nits de Can Gruart’ amb un nou espectacle de tea-
tre absurd i humor.
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La campanya 
del Comerç Local 
continua activa!

 La campanya per a la dinamització del comerç local no 
s’atura. Es continuen repartint i segellant butlletes perquè 
tothom participi al 
sorteig que hi ha al 

final de cada trimestre. A banda, per incentivar la compra a Vilabla-
reix, també es reparteixen bosses per a la compra. 

En el sorteig d’aquest primer trimestre de l’any 2021 hi ha hagut 
un total de 68 participants. La guanyadora es va donar a conèixer 
abans de començar l’espectacle de les Nits de Can Gruart d’aquest 
passat mes de març. Es va endur el premi la veïna de Vilablareix, 
Isabel Barragan Garcia.

Nova jornada de donació de sang 
a Can Gruart

 Can Gruart ha acollit aquest mes d’abril 
una nova donació de sang. La jornada es 
va tancar amb un total de 41 donacions, 
4 oferiments, 2 nous donants i un donant 
de medul·la òssia. 

Una vegada més, agraïm a tots els ve-
ïns/es el seu compromís amb la donació 
de sang.

Noves parades al Mercat Setmanal!
 Una rostisseria i una parada 

d’embotits i formatges són les 
dues noves incorporacions al 
Mercat Setmanal del dimecres 
a Vilablareix!

A banda, hi continuareu 
trobant les parades habituals 
de paraments per la Llar i la de 
fruita i verdura.

Col·laboració de l’Ajuntament 
amb un projecte de cooperació 

a Burkina Faso
L’Ajuntament de Vilablareix col·labora amb el projecte de cooperació 
a Burkina Faso “De l’exclusió a la inclusió de nens i joves en situació de 
carrer”. L’objectiu general d’aquest projecte és disminuir el nombre de 

nens i joves en situació de carrer a la ciutat de Bobo-Dioulasso.

 Una vegada més des del municipi 
recolzem iniciatives socials a nivell 
internacional, en aquest cas per la 
inclusió social d’infants i joves en 
situació de carrer a través d’un pro-
grama de reinserció familiar, expli-
ca la regidora d’Afers Socials, Salut 
i Igualtat, Maite Tixis. L’Ajunta-
ment hi col·labora amb una apor-
tació econòmica de 1.000€.

El projecte, actiu des de l’agost 
del 2018, es centra en dues línies 
de treball:

La primera en la creació de 
dues xarxes municipals, una es-
pecífica amb les organitzacions 
que treballen amb els nens i joves 

en situació de carrer, i l’altre ge-
neral de protecció de la infància 
on hi participen. 

La segona línia focalitzada di-
rectament a l’usuari. A través d’un 
procés d’identificació, que es por-
ta a terme per mitjà de sortides 
nocturnes a terreny, es convida 
al menor identificat al Centre de 
Dia Tié, centre gestionat per Nou-
Sol i la seva contrapart, on se’ls hi 
proporciona alimentació i un es-
pai segur on resguardar-se durant 
el dia. A més, es crea una relació 
de confiança per intentar conèi-
xer el motiu pel qual es troba en 
aquesta situació, els drets que li es-

tan sent vulnerats i la informació 
de la seva família, en cas que en 
tingui, per així poder començar el 
procés d’inclusió social.

Vacunació de la Covid-19 
a Vilablareix

Un any després de l’arribada de la pandèmia mundial de la 
Covid-19, l’escenari ha canviat. Per fi tenim vacuna. 

 Can Gruart s’ha convertit en el centre de vacuna-
ció de Vilablareix. Els majors de 80 anys del poble 
ja estan el 100% vacunats de la primera i la segona 
dosis. En aquests moments, abans de tancar l’edició 
de la Torratxa, estan vacunant els veïns i veïnes de 79 
a 70 anys. ‘La finalitat és vacunar a tota la població, 
i així ho farem’ va explicar la Directora de l’Equip 
d’Atenció Primària de Salt, Victòria Triola. També va 
dir que es vacuna en funció de l’arribada d’aquestes i 
dels protocols del Departament de Sanitat, però que 
hi ha vacunes i n’hi haurà per a tothom.
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Tallers de reciclatge a l’Escola
 Els més petits han de prendre consciència sobre 

la importància del reciclatge. És per aquest motiu 
que des de l’Ajuntament s’organitzen tallers a l’Es-
cola Madrenc. Aquest mes de març, l’educador am-
biental del consistori, Quim Ruhi, va impartir un 
taller de separació selectiva i gestió de residus als 
alumnes de 1r i 2n de primària.

Taller sobre la 
recuperació de l’òliba 

a l’Escola Madrenc
 Els alumnes de 3r de primà-

ria de l’Escola Madrenc han fet 
aquest mes d’abril un taller de 
dos dies sobre la recuperació 
de l’òliba, un ocell rapinyaire 
en perill d’extinció. 

El taller el va impartir la Co-
operativa Gisfera i consistia en 
estudiar les egagròpiles on els 
alumnes hi havien de trobar 
ossos d’animals com ratolins, 
ocells petits o, fins i tot, d’algu-
na granota. Aquests estudis els 

serveixen per entendre què fan 
les òlibes i així poder treballar 
en l’aplicació de mesures con-
cretes per preservar-les. 

Els dimarts, 
fruita a 
l’Escola!

 Per tal de fomentar els hàbits sa-
ludables a l’Escola Madrenc, l’Ajun-
tament de Vilablareix ofereix a 
partir d’aquest mes d’abril, fruita a 
l’Escola. Cada dimarts els alumnes 
poden agafar una peça de fruita a la 
sortida de l’Escola. És una iniciativa 
que ha arribat per quedar-se. 

Viver d’empreses EL RUSC
El Rusc és un servei de l’Ajuntament de Vilablareix dirigit a totes les 

persones de Vilablareix i rodalies.

 Des del 2013 aquest servei ajuda a persones em-
prenedores a iniciar amb garanties el seu projecte 
de negoci, i a persones a l’atur amb necessitat de 
trobar una feina d’acord amb les seves capacitats i 
habilitats.

Un dels principals objectius de El Rusc és dina-
mitzar el teixit econòmic del municipi i millorar l’ocu-
pació dels seus veïns i veïnes. El Rusc és també un viver 
d’empreses, en el que actualment hi ha allotjades X 
empreses i 1 associació.

Podríem diferenciar les funcions del Rusc en 
dos àmbits:

Àmbit d’ocupació: ajudar a les persones a trobar 
feina i ajudar a les empreses a trobar el perfil de tre-
balladors ideal per a elles.

Àmbit d’empreses: assessorar a persones empre-
nedores que volen tirar endavant la seva idea de 
negoci.

En els dos àmbits s’hi associen formacions. Els 
diferents serveis de El Rusc són totalment gratu-
ïts. Davant la situació actual de pandèmia, tant els 
cursos com les píndoles formatives són majoritària-
ment virtuals. 

Aquest any s’ha iniciat un projecte per ajudar a 
digitalitzar a les empreses del polígon, autònoms i 
comerços.

Si necessites ajuda per iniciar el teu projecte de 
negoci, des de El Rusc et facilitaran informació sobre 
tràmits, llicències, etc. i t’ajudaran a iniciar-lo amb ga-
ranties.

No ho dubtis, si necessites un cop de mà per ini-
ciar el teu projecte de negoci, per buscar o canviar 
de feina o per formar-te, visita El Rusc.

Creiem en les teves capacitats empresarials. Vine a veure’ns i  
t’ajudarem a iniciar amb garanties el teu projecte de negoci.

Article de Carla Armengol, Laia Bassas, Chaimae Jaajouhe i Xènia Viñuales, alumnes de l’IES Montilivi del CFGS d’Educa-
ció Infantil que han participat al projecte ENXARXATS.



ACTUALITAT
20 21

Es commemora el Dia Internacional 
de la Dona Treballadora

 El 8 de març es va commemo-
rar a Vilablareix el Dia Internaci-
onal de la Dona Treballadora. A 
les 10 del matí es va emetre per 
Vilablareix Televisió la lectura 
del manifest que va anar a càrrec 
de l’Ateneu de la Dona i regidors 
de l’Ajuntament. 

Al vespre es va publicar el 
vídeo, gravat prèviament, on hi 
apareixien una cinquantena de 
veïns i veïnes pintant la pancar-
ta del 8M i explicant quina era 
la seva professió. A més, a través 
de l’aplicació Meet, es va fer una 
tertúlia per parlar de les dife-

rents professions que apareixien 
al vídeo i l’evolució del paper de 
la dona dins la societat. 

També es va poder visitar l’ex-
posició ‘Quin temps tenim?’ al 
centre cultural Can Gruart. 

Concurs de Carnestoltes virtual
El Carnestoltes s’ha celebrat enguany de manera virtual degut a la 
situació sanitària que estem vivint. Els participants al concurs de disfres-
ses varen publicar les seves fotografies i vídeos a les xarxes socials i el 
jurat va escollir els guanyadors de cada categoria:

Categoria Eriçó  
P0 - P4
1r premi ........................Cervolet
2n premi .....................Ou ferrat
3r premi ......................Babyioda

Categoria Sargantana  
P5 - 1r Primària
1r premi ........................... Emoji
2n premi ..........................Hippy
3r premi .......................... Pirata

Categoria Mofeta  
4t - 1r Batxillerat
1r premi ...........Globus aerostàtic

Categoria Cargol  
Adults
1r premi ...............Dona per casa
2n premi ........................Minnie

Categoria Bombolla  
Familiar
1r premi  .................... Minions
2n premi ........................ M&M
3r premi  ............. Àvia amb gat

L’entrega dels premis es va fer 
a la plaça Perelló, al davant de 
l’Ajuntament. 
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Joaquim Teixidor Costa 
i Maria Ribas Roura

En Joaquim Teixidor va néixer a Vilasacra el 
5 de maig del 1941 on hi va viure uns tres 
anys. Llavors, la família es va traslladar a Do-

meny on va passar-hi tota la infància i joventut fins 
que es va casar. Explica que eren tres germans i que 
van tenir una infància normal i tranquil·la. Fins als 
14 anys va anar al Grup Escolar de Girona, el que 
ara és l’Escola Joan Bruguera. ‘De Domeny baixàvem 
a peu cada dia. Fèiem 3km per anar a escola’ recorda en 
Quim. I afegeix: ‘Als 14 anys, quan havies acabat de fer 
el 8è curs, cadascú havia d’anar a buscar feina. I jo vaig 
anar a fer de serraller’. 

Més tard, en Joaquim es va dedicar a la fusteria 
metàl·lica, on hi va treballar 18 anys. Mentre treba-
llava a la fusteria també li va tocar fer el servei militar. 
‘Com que al meu germà li va tocar la marina, els meus pa-
res em van demanar que fes de voluntari. Això comportava 
fer un servei de 20 mesos, quan el servei normal era d’uns 
14-15 mesos. Però la part bona era que quan em tocava fer 
el servei, sempre el feia allà mateix, a Girona’ explica. 

Per la seva banda, la Maria Ribas va néixer a Vi-
lablareix el 24 d’agost del 1946. El record que té 
de Vilablareix quan era una nena és que el poble 
el formaven quatre cases, i llavors hi havia les cases 
de pagès escampades pel muni-
cipi. Al col·legi hi havia anat a Vi-
lablareix ‘No tenia nom, se’n deia 
l’Escola i només hi havia una profes-
sora per als 40 alumnes que érem de 
1r a 8è’, explica. Recorda que la 
professora, la Carmen Fàbregas, 
arribava cada dia en bicicleta i 
feia quatre viatges ‘Ja les va passar 
negres aquella dona’ afegeix.

Quan va acabar l’Escola als 
14 anys va anar a treballar a una 
botiga de Girona, i més endavant 
va entrar a treballar a la Gerun-
dense de plàstics ‘Hi feia motllos 
amb vidres de plàstic. Aquí hi vaig 
treballar molts anys, fins que em vaig 
casar i vaig tenir mainada’.
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Festeig i casament
La parella recorda que es van conèixer 
just quan el Joaquim va acabar de fer el 
servei militar, als 22 anys. Tenien amics 
en comú i es van trobar un dia a la Ram-
bla de Girona. A partir d’aquella trobada 
van estar xerrant i van començar a feste-
jar. Uns anys més tard, el 10 de setembre 
del 1967 es van casar a l’Església Sant 
Menna de Vilablareix i van fer el Banquet 
al Rancho Grande de Banyoles. De viat-
ge de noces van anar a fer una ruta per 
França i van visitar també París. ‘En aquell 
temps tampoc podies fer viatges gaire lluny 
amb el jornal que teníem’ explica en Quim.

Al casar-se van viure una temporada 
a Vilablareix, però degut a un malentès 
amb la casa de la família de la Maria, fi-

nalment van anar a viure a Girona on s’hi van quedar durant 20 
anys. En Quim i la Maria van tenir tres mainades, la Marta, la Glò-
ria i en Jordi. Les dues filles grans van començar anant a l’Escola 
de Vilablareix. ‘Llavors ja hi havia alguna senyoreta més’ comenta 
la Maria. Quan van traslladar-se a viure a Girona, van canviar les 
nenes d’Escola i les van portar a Girona. El director del centre no 
estava convençut de que poguessin seguir el curs venint d’una es-
cola de poble. ‘Les va fer anar al mes de juliol al que se’n deia conferèn-
cia per mirar el nivell abans no comencés el curs. Després de l’avaluació 
ens va dir que felicitéssim a la professora de Vilablareix perquè les nostres 
filles tenien un bon nivell i seguirien perfectament les classes’. 

Els seus fills varen passar la infància a Girona però l’any 
2000 van tornar a viure a Vilablareix, a la casa que resideixen 
actualment.

En Joaquim, va passar de treballar a la fusteria a treballar 
amb màquines de bugaderia industrials manuals. Allà hi va 
treballar 15 anys i llavors va canviar d’empresa i feia les repa-
racions de les màquines Girbau de Vic. ‘Reparava la maquinària 
industrial automàtica fins que em vaig retirar als 63 anys’.

Sardanes i danses catalanes
Deixant de banda la feina, a en Joaquim li apassionava ballar 
sardanes. Com que a la Maria també li agradava, anaven a ba-

llar als aplecs, festes majors, etc. 
Corrien per tots els pobles ballant 
sardanes. ‘Nosaltres ballàvem sardanes 
cap aquí i cap allà. A l’estiu anàvem 
a ballar a la piscina de Girona i els 
diumenges d’hivern al GEiEG on feien 
ball. No hi havia pas gaire a triar. Els 
divendres anàvem al cine i els dissabtes 
i diumenges a ballar’ expliquen. Amb 
una colla ballaven sardanes i també 
danses catalanes.

Actualment les seves aficions 
han canviat. ‘Un cop jubilat, em vaig 
dir que no volia passar mal de caps per 
avorriment, així que em dedico a fer ma-
quetes de cases, ponts, edificis, etc’ diu 
en Quim. I és que té una sala a casa 

seva plena de casetes i edificis emble-
màtics en miniatura, tant de pedra com de fusta. 
També és un aficionat als puzles i tots els que ha fet en Quim els tenen 
emmarcats a les parets de casa. És un artista!

La Maria fa ganxet i tapetes per la casa i explica que abans anava 
a caminar uns 3 o 4 dies per setmana amb una colla. 

De 3 a 7
Actualment la parella té 7 néts. La Maria explica: ‘La Marta té un fill. 
La Glòria tenia un fill i quan es va quedar embarassada per segona vegada, 
en portava dos! I en Jordi també en tenia un i al cap d’un temps va tenir 
també bessonada! De 3 néts que teníem es van convertir en 7 en poc temps!’. 
Estan contents amb la família que tenen. La Maria explica que ha 
hagut de fer d’àvia durant molts anys. ‘Ara els néts ja són majors de 12 
anys, però quan eren petits i els seus pares treballaven em vaig fer molts viatges 
a portar els nens a l’Escola, anar-los a buscar i cuidar-los a casa quan estaven 
malalts’. 

En Quim explica que són una família molt unida i que cada diu-
menge dinaven plegats a casa seva. ‘Amb l’arribada de la pandèmia això 
s’ha acabat. Ja no han tornat, i no tornaran fins que això no s’acabi...després 
ja farem una gran festa!’ assegura.

Per la casa corren tres gossets però expliquen que cap d’ells és 
seu. ‘El gran és de la Marta però li cuidem durant el dia, i els dos petits eren 
d’en Jordi però finalment els van deixar a viure aquí’ explica la Maria.

Vilablareix
De Vilablareix el que més els hi agrada és la tranquil·litat ‘abans n’hi 
havia a qualsevol poble, ara ja no’ assegura en Quim. També expliquen 
que han fet moltes excursions i han participat a molts actes organit-
zats pel Casal de la Gent Gran del poble. 
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Tot i les adversitats, 
les competicions tornen 
El FC Vilablareix i els seus 24 equips segueix remant  

contra corrent davant del covid-19.

 Tot i les adversitats que el club ha seguit patint a 
causa de la pandèmia, hem aconseguit tirar enda-
vant amb els entrenaments i seguidament amb el 
retorn de les competicions. El cap de setmana del 
20 i 21 de març, després de molt de temps parades, 
van tornar les competicions i els nostres equips van 
poder tornar a gaudir dels partits de futbol.

El fet que tornessin les competicions van portar 
un seguit restriccions, normes... a l’hora de poder 
entrar al camp tant per a jugadors i jugadores com 
per les acompanyants dels jugadors i jugadores.

El club va treballar prèviament a l’inici de les 
competicions per fer un protocol per a totes les 
persones que assistissin al camp. Aquest protocol 
ha estat fet per a garantir la major seguretat per a 
tothom que assisteix al recinte.

Amb aquesta feina que el club ha fet per garan-
tir la major seguretat esperem que la situació no 
empitjori i que les competicions puguin seguir en-
davant per tal que la pilota no deixi de rodar.

Per altra banda, per setmana santa el FC Vila-
blareix, de la mà de José Martínez, va realitzar les 
jornades de tecnificació de Setmana Santa.

Aquestes jornades van constar de 4 dies (29, 30, 
31 març i 1 abril) on els nens i nenes que hi van 
assistir van poder millorar diverses tècniques futbo-

lístiques i gaudir amb un gran equip de treball i de 
jugadors i jugadores.

Esperem que tot vagi millorant i poder fer un al-
tre any el campus d’estiu al mes de juliol, si tot se-
gueix endavant i sense complicacions més endavant 
a través de les nostres xarxes socials i la pàgina web us 
anirem informant a mesura que vagi arribant l’estiu.

Des del club volem agrair a tots els jugadors i 
jugadores, els cossos tècnics, famílies... que fan que 
aquesta situació tant atípica es faci més severa.

Moltes gràcies, família del FC Vilablareix. Rebeu 
una cordial salutació i recordeu, SOM UN EQUIP!!!
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Seguim gaudint de l’esport!
 El C.B. Vilablareix segueix 

amb els entrenaments de la tem-
porada 2020-2021, treballant 
de valent i gaudint dia a dia de 
l’esport! Donades les circums-
tàncies d’aquest any, els nens/es 
son molt conscients del que han 
trobat a faltar aquest esport i ho 
donen tot a cada entrenament. A 
més, degut a la millora de la pan-
dèmia i l’inici de les vacunacions, 
el Procicat ha permès iniciar les 
competicions! Alguns equips del 
Club han decidit no competir i 
mantenir els entrenaments amb 
el seu equip bombolla, mentre 
que altres han decidit competir, 
com el cas del nostre Mini i el 

nostre Infantil. Els dos equips ja 
porten tres jornades de la com-
petició i ho estan gaudint d’allò 
més, ja que finalment han po-
gut aplicar tot el que han après 
després de tants entrenaments. 
Esperem que la situació segueixi 
així i que puguem seguir gaudint 
d’aquest esport!

Per altra banda, estem enca-
rant ja el final de temporada i 
tenim els ulls posats a què farem 
aquest estiu i com serà la pròxi-
ma temporada. En breus, nove-
tats i més informació al respecte! 
Estigueu ben atents/es al nostre 
Instagram! ;) 
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ENTRENAMENTS PER A TOTHOM
Us recordem que tenim els entrenaments a ple ren-
diment i obert per a totes les edats a partir de 4 anys 
(baby ping pong).

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

Així doncs, si esteu interessats per venir a jugar te-
niu 1 MES DE PROVA GRATUÏT i us podeu posar 
en contacte a través del correu electrònic info@ctt-
vilablareix.cat o al mòbil 650 782 099.

Una temporada atípica 
però amb la mateixa il·lusió

La secció de gimnàstica rítmica, igual que tots els clubs esportius, ens 
hem hagut de re-inventar i adaptar-nos a la nova situació. 

 Les gimnastes varen iniciar al setembre amb to-
tal normalitat i un mes i mig després, vam haver de 
seguir els entrenaments des de casa donat el confi-
nament. Les gimnastes federades però, van poder 
seguir entrenant presencial ja que tenien els Campi-
onats d’Espanya i comptaven amb uns certificats de 
la Federació per poder seguir treballant al pavelló. 

Durant el Nadal, les gimnastes de Lliga Territo-
rial van entrenar en petits grups per poder muntar 
les seves coreografies i els seus muntatges amb els 
que competiran a finals d’abril si la situació sanità-
ria ho permet. Entrenadores i gimnastes estan fent 
un gran treball per dur-ho a terme i és per això, 
que les volem felicitar i encoratjar pel gran esforç 
que estan fent. Actualment, entrenen de manera 
presencial i ho fan al pavelló de Vilablareix i a les 
afores d’aquest (parcs i places del poble) per reduir 
el volum de persones dins el pavelló. 

Mentrestant, les federades ja han iniciat les com-
peticions. Les primeres en competir van ser les de 
nivell base on volem destacar el segon lloc d’Anna 
Canal en la categoria infantil. El grup de gimnastes 
de nivell VII haurà de competir al Campionat de Ca-
talunya i lluitarà per classificar-se en les primeres 15 
posicions per poder accedir al Campionat d’Espanya. 

Els dos conjunts base, es van desplaçar a Valen-
cia per disputar el Campionat d’Espanya pendent 
del 2020 i les alevines van aconseguir el 6è lloc men-
tre que les gimnastes cadets van realitzar una excel-
lent actuació que les va col·locar dins el primers 30 

llocs. Aquest últim conjunt, va ser tercer classificat 
a l’Olympia Cup; trofeu organitzat per la gimnasta 
internacional Almudena Cid.

Elles i federades d’absolut, participen 
a diferents trofeus online per poder sentir 
la pressió de la competició i treballar els 
seus exercicis. Tot i ser un format nou per 
a tothom, l’adaptació ha estat molt bona 
i gimnastes, equip tècnic i famílies estem 
molts contents pels bons resultats. 

El club va ser organitzador d’un trofeu 
online on van participar 200 gimnastes de 
tot l’estat. Va ser tot un repte per l’entitat 
però també un gran èxit.

Aquesta Setmana Santa, tot el club, des 
de les més petites a les més grans aprofita-
ran per entrenar i per fer la posada a punt 
dels muntatges d’individual i conjunts. 

Comencen les lligues i competicions 
amb totes les mesures

 Finalment, el passat 
mes de març es van poder 
iniciar totes les lligues de 
tennis taula, tant les d’àm-
bit gironí com les catala-
nes i espanyoles. Degut a 
la pandèmia s’han hagut 
de fer diversos canvis, sobretot en temes de logística 
i higiene. Així, totes les competicions es disputen en 
format de concentració (preferiblement els dissab-
tes) i en diverses seus on es juguen varis partits el 
mateix dia. A part de tots els controls d’accés (tem-
peratura, gel i certificats necessaris) cal destacar que 
els jugadors no canvien de camp després de cada set 
i que un cop finalitzat cada partit l’àrbitre neteja la 
taula i la pilota per al següent encontre. A més a més, 
i com a principal novetat de competició, s’han elimi-
nat els partits de dobles, per la qual cosa per primera 
vegada els partits poden acabar en empat.

Els primers a comen-
çar van ser l’equip feme-
ní de Primera Divisió 
Femenina que el dia 6 
de març es van estrenar 
a Terrassa i els de Se-
gona Estatal Masculina 
que van fer el mateix a 

Torelló. L’equip femení ja ha disputat 3 concentra-
cions des de llavors (Terrassa, Vic i Bàscara), amb 
un balanç de 3 victòries i 5 derrotes. Per la seva part, 
l’equip masculí, després de també 3 concentracions 
es troba penúltim amb només una victòria.

L’equip de Tercera Es-
tatal es va estrenar el dia 13, 
igual que els de Preferent 
territorial. Aquestes lligues 
han establert un calendari 
quinzenal també en format 
concentració i cada dues 

setmanes fan 3 o 4 partits per acabar tota la lliga el 
mes de juny si la situació de la pandèmia ho permet.

Campionats de Catalunya a Valls 
i només individuals
Per setmana santa també es van celebrar els Campio-
nats de Catalunya de Valls. Aquest any només en mo-
dalitat individual. Per part del nostre club hi prenien 
part l’Eloi Martínez, en Roger Risco, Arnau Coll, 
Elisenda Nonó, Èlia Serra, Judit Cifuente, Pau Vilar-
nau, Martí Guallar, Robert Berneda i Arnau Pagès.

L’Eloi i en Roger van fer un molt bon paper 
però van caure en la fase de grups. L’Arnau Coll va 
aconseguir una meritòria 7a posició final. Tota la 
resta van caure a la fase de grups excepte en Pau i 
en Robert que van arribar fins a vuitens de finals de 
juvenil. Una bona experiència per tots ells.

mailto:info@cttvilablareix.cat
mailto:info@cttvilablareix.cat
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Aquest any, malgrat tot, hem pogut fer activitats 
amb els nens i nenes que han vingut a la ludoteca. 
I com va passar per Nadal, un grup, concretament 
el dels grans, hem anat a Can Gruart a on ens hem 
sentit molt ben acollits. S’han fet 5 grups tot respec-
tant les mesures necessàries per poder fer les activi-
tats amb seguretat.

Tot aprofitant el bon temps hem sortit a fer ac-
tivitats a l’aire lliure com anar al parc a esmorzar, 
o fer gimcanes molt divertides on hem participat 
als Jocs Olímpics de Vilablareix 2021 o hem buscat 
ous de Pasqua per fora de Can Gruart i també hem 
passat diferents proves per aconseguir la paraula se-
creta. I es clar, tampoc ha faltat el joc amb pilota o 
joc lliure a l’exterior. 

I no ens podem oblidar del que tant ens agrada, 
com és pintar o jugar amb les joguines que tenim a 
la ludoteca. El matí ha donat per molt i ens ho hem 
passat molt i molt bé.

Sònia Jorquera

Una primavera molt esperada
Després de l’hivern ve la PRIMAVERA.  

Què passa quan passem per aquesta estació?

 Comença a fer calor i els dies 
es van fent més llargs. El sol brilla 
més hores i tot té més llum. Co-
mença el desgel, la neu es fon, i 
surten els primers brots de plan-
tes i flors. Els arbres i les flors flo-
reixen, tot és un esclat de colors!

I arriba l’abril i celebrem Sant 
Jordi! Però abans d’aquesta festa 
tan estimada per tots i totes, tenim 
altres dates per celebrar i que les 
volem compartir amb tots vosal-
tres, com és la Setmana Santa.
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Arriba la primavera!
 Entrats ja a la primavera, una estació molt bonica 

per grans i petits. El sol ens regala més raigs durant el 
dia, comença a fer caloreta, experimentem i cuidem 
les plantes del nostre hortet i podem observar les pa-
pallones i els ocells volant i cantant pel patí de l’escola.

Durant aquests mesos, tot i continuar sent un 
curs diferent, hem intentat que siguin uns mesos de 
gresca, de gaudi i diversió.

Els infants han treballat diferents propostes rela-
cionades amb el carnestoltes i la Setmana Santa. En 
altres cursos hem tingut l’opció de fer les activitats tots 
junts, però degut a les circumstàncies en que estem ac-
tualment, ens ha estat impossible fer-ho. Aquestes les 
hem continuat realitzat de la mateixa manera, però 
en grups reduïts, amb els companys d’aula.

Els nostres infants, ja tenen superada i estan 
ben adaptats a aquesta nova situació, per tant, com 
equip educatiu, hem fet que visquin cada una de les 
activitats i propostes de la millor manera possible. 
Així doncs, no han deixat de gaudir, ballar i saltar 

tots disfressats. Experimentar, manipular i tastar la 
xocolata, dolça i fonamental per Setmana Santa. 
Regar, remoure la terra i sentir l’olor de les plantes 
que l’hort ens comença a regalar.

Miriam Portillo

EDUCACIÓ
ESCOLA MADRENC

Projecte “APADRINEM ESCULTURES”
 “Apadrinem escultures” és un projec-

te de l’associació Amics de l’UNESCO 
de Girona adreçat al món educatiu.

El principal objectiu és apropar als 
nens i nenes a les escultures que tenen 
en el seu municipi, per tal de poder-les 

conèixer, estimar i ajudar a tenir-ne cura.
L’escola Madrenc és el primer any que parti-

cipem en el projecte, i els encarregats de portar-lo 
a terme són els alumnes de 2n de primària amb les 
seves tutores.

 Les escultures que apadrinem són les de davant 
de Can Gruart, lloc molt conegut per tothom, de 
l’escultor Alfons Plujà. El nom de les tres escultures 
és el Fetus, Tòtem al vent i Tòtem.

Projecte “ENXARXATS”
Els estudiants del segon curs del Grau Superior d’Educació In-
fantil de l’Institut Montilivi de Girona ens han proposat participar al 
projecte “Enxarxats”. També hi participen altres enti-
tats del poble.

L’objectiu del projecte és: 
• Donar suport a través de metodologies actives i 

connectades amb la realitat propera
• Col·laborar mitjançant diferents activitats, que 

ajudin a reforçar l’esperit emprenedor i la cul-
tura de la innovació entre els infants de 0-6 anys 
Vilablareix.

• Sumar a través de propostes o  activitats inno-
vadores el treball dels objectius globals ODS de 
l’Agenda 2030 en col·laboració mútua, apre-
nent i formant-nos en el tre-
ball cooperatiu i en xarxa.

 La proposta de l’escola ha sigut 
pensar una guia d’activitats, recur-
sos i avaluació per la taula d’experi-
mentació que tenim al pati, també 
ens han proposat un calendari de 
propostes per poder utilitzar.

Estem molt contents del resul-
tat i esperem poder continuar col-
laborant amb l’institut.
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Els joves escriptors 
de l’INS Vilablareix

 Cada curs, els docents ens plantegem quines són 
les activitats que poden motivar al nostre alumnat i 
quines, alhora, poden fer-los adonar de la seva evo-
lució en l’aprenentatge. Aquest curs 2020-21, els 
alumnes de 2n d’ESO estan immersos en l’escrip-
tura de la seva autobiografia, un projecte de l’àmbit 
lingüístic de duració anual.

L’objectiu d’aquest projecte no només recau en 
la idea de millorar l’expressió escrita dels alumnes 
de 2n d’ESO, sinó que també es pretén que els jo-
ves escriptors explorin el seu present, el seu passat 
i el seu futur. És a dir, el conjunt d’activitats vol aju-
dar-los a configurar la seva personalitat, a què s’ini-
ciïn en la recerca del seu jo.

L’escriptura s’inicia després d’una sessió intro-
ductòria a principi de curs en la qual es produeix un 
diàleg entre els alumnes i el docent. Es plantegen els 
objectius, s’explica la metodologia, es resolen dubtes 
i es fan propostes de millora, ja que es tracta d’un 

projecte al qual s’hi destinaran moltes hores. 
El llibre està estructurat en quinze capítols i un 

pròleg, i el procés d’escriptura és el següent: cada 
dues setmanes es proposa un títol per un capítol 
nou i es treballa el tema per tal de facilitar el procés 
d’inspiració, planificació i redacció. Un cop es fa 
l’entrega, es realitza una correcció i els alumnes re-
fan el seu text a partir de les suggeriments fetes pel 
docent D’aquesta manera, l’alumnat també aprèn 
gràcies al procés de correcció. 

Pel que fa als temes treballats, dins el llibre tro-
bem: “El día de mi nacimiento”, “La persona más espe-
cial de mi vida”, “Un selfie narrativo”, “El lugar donde 
soy o fui muy feliz”, “Mis ángeles y mis demonios”, “Las 
canciones de mi vida”, “Mi kriptonita”, “Mi día perfecto”, 
entre d’altres. 

A continuació i a mode de conclusió, podeu gaudir 
d’una petita mostra de les autobiografies de l’alumnat 
de 2n d’ESO: 

“Como ya os había dicho antes, me llamo Marc. Según mis padres, soy obedien-
te, aunque me lo tienen que repetir todo varias veces; guapo, según mi madre, 
aunque creo que todas las madres dicen lo mismo; y un desastre, pero para que 
no me sienta tan mal, me dicen que mi hermano es mucho peor y, la verdad es 
que tienen razón.”

Marc Viso 2n C

“Para mí, hay muchas personas especiales en mi vida. Un ejemplo es mi herma-
no, mi mejor amigo, una persona con la que tengo confianza y que, además, es 
divertida. Otra persona es mi padre. Él muchas veces me hace sentir protegida y 
me ayuda en muchas cosas. Aparte de ellos dos, hay muchas otras personas que 
son importantes para mí, como mis amigas, mis abuelos, mis primos y tíos… Pero 
la persona que más admiro de todo el mundo es mi madre.”

Berta Saubí 2n C

“Definir la personalidad de una persona en una simple frase o palabra es comple-
jo. Creo que la mejor expresión, sin despreciar otras, sería CAUTO, que significa 
prevenido o prudente. Reflexiono las cosas antes de hacerlas y decirlas y no soy 
impulsivo. “Primero, pensar y después, hacer” es mi lema. [...]”

Max Font 2n E

“Nunca me he parado a pensar cuál es mi sueño y la verdad, ahora que lo pienso, 
sería algo como una vida perfecta, con un trabajo que me apasione. En el futuro 
me veo como una mujer trabajadora y orgullosa de ser quien soy. El verdadero 
sueño es… Tener trabajo, pero no un trabajo cualquiera, hablo de ser cantante, algo 
que siempre he querido ser. Que todos los amigos y familiares me vengan a ver a mis 
conciertos. Que sea escuchada en el mundo entero y que haya una cola larguísima 
para entrar en mi concierto.”

Alba Uclés 2n E

[...] Ellos son muy especiales para mí, ya que, al fin y al cabo son mis padres, y 
creo que, para la mayoría de niños, sus padres son muy importantes para ellos, 
porque te cuidan, te protegen y te hacen reír. Mis padres me han ayudado mucho 
a superar cualquier tipo de dificultad. Creo que una parte de la persona que soy 
ahora es gracias a ellos y, por eso, les estoy tan agradecida de todo lo que me han 
enseñado y he aprendido de ellos.

Nuri Vicens 2n E

[...] “En conclusión, la personalidad es lo que nos hace únicos los unos a los 
otros. Todos tenemos cosas buenas, pero también tenemos cosas malas, aunque 
eso no nos hace peores personas, sino que nos hace especiales. No tenemos que 
sentirnos mal o tener que cambiar algo de nosotros sólo para poder caerle bien 
a los demás, sino que tenemos que aceptarnos y querernos tal y como somos.” 

Romaysae Farchich 2n C

“[...] Después de meditarlo mucho, mis padres decidieron que querían tener un 
bebé. Pocas semanas después, mi madre se quedó embarazada. 

Ella siempre dice que recuerda el embarazo como la época más feliz de su vida. 
Trabajó hasta el día en que nací, que fue un 26 de julio, en el que se suponía que 
tenía una revisión. Pero al llegar al hospital se encontró con la sorpresa de que yo ya 
estaba en camino, e iba a llegar en apenas unas pocas horas”. 

Maria Belmonte 2n C

“La música es una enorme parte de mi existencia. Me pongo a bailar, a mi mane-
ra, porque no se me da muy bien. Escucho música a todos lados: en el autobús, 
cuando hago deberes, cuando estoy hablando con otras personas… Me gusta 
tanto que toco el acordeón. En este capítulo voy a explicar cuáles son las cancio-
nes de mi vida.” 

Aleida-Rose Bates 2n C
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Àrea de Joventut
 Al llarg del primer trimestre 

d’aquest any 2021, des de l’àrea 
de Joventut hem seguit impul-
sant el projecte Connexions con-
juntament amb l’Institut. En-
guany, a causa de la pandèmia, 
tan sols hem realitzat les xerrades 
dins les tutories dels grups bom-
bolla de secundària. Degut a les 
restriccions sanitàries no hem po-
gut celebrar al pati del centre es-
colar els dies mundials senyalats 
al calendari del curs, no obstant 
això, esperem programar activi-
tats lúdiques i d’interacció social 
ben aviat. 

A més a més, la nostra dina-
mitzadora juvenil ha participat 
activament de l’organització i exe-
cució de l’Expojove, una fira virtual 
adreçada als joves per orientar-los 
a dissenyar el seu futur. Es  va cele-
brar de manera telemàtica del 20 
al 30 d’Abril. Constava de xerra-
des, tallers, conferències... basades 
en formació, orientació laboral i 
altres recursos. En cas de necessi-
tar assessorament per dissenyar el 
vostre futur, podeu posar-vos en 
contacte amb nosaltres a través del 
correu joventut@vilablareix.cat.

LA FORMACIÓ EN EL LLEURE NO S’ATURA!
Els darrers 29, 30, 31 de març i 1 
d’abril hem organitzat el curs de 
premonitors amb un gran èxit de 
participants. Un total de 32 joves 
d’entre 14 i 17 anys han realitzat el 
curs de 25 hores de premonitors. 
Durant aquests últims dies d’Abril, 
els participants han presentat el 
projecte final de curs i, per tant, 
garantim una nombrosa promoció 
de premonitors a Vilablareix!

El curs de premonitors ha 
constat de diferents activitats: En 
primer lloc, el grup d’animació 
familiar Xiula va oferir-nos un 
taller de 3 hores molt especial 
sobre diversitat i emocions. Els 
joves van poder expressar-se i 
definir-se com a ésser especial i 
únic a través de les seves virtuts 
i defectes. En acabar l’espai de 
reflexió van composar una cançó 
amb les particularitats de cadascú 
essent una composició especial i 
exclusiva de cada grup. A més, 
van realitzar una formació sobre 
materials i desenvolupament de 
tallers amb l’associació CoCu. Les 3 hores amb la tallerista els va pro-
porcionar un conjunt de coneixements sobre els materials que tenim 
a l’abast i un intensiu taller de manualitats. 

Tanmateix, Creu Roja va realitzar un taller de 5 hores de primers au-
xilis dels quals els participants n’obtindran un certificat. La formació en 
primers auxilis és important en la realització d’activitats de lleure, atès 
que sempre s’ha d’estar ben preparat per incidències que puguin ocór-
rer. L’Agent de Salut jove de Vilablareix també va participar en 5 hores 
de formació referent a la salut del món del lleure, els hàbits saludables 
en l’alimentació, com s’han d’afrontar els casos d’assetjament, etc. Per 

acabar, la nostra dinamitzadora de joventut i des 
de l’àrea de promoció econòmica van instruir 
una part més teòrica referent a la figura del pre-
monitor i monitor, com efectuar una entrevista 
de treball en èxit, així com un taller de jocs i cons-
ciència de treball en equip i grup de treball. 

Malgrat el confinament d’alguns participants, 
vam poder reorganitzar el curs telemàticament i 
finalitzar-lo correctament. 

Desitgem que aquesta formació sigui útil pels 
joves participants, i que aquest estiu puguin po-
sar en pràctica els nous coneixements en algun 
casal d’estiu o estada de colònies.

Ràdio Vilablareix, l’emissora 
local més seguida a Twitter

 Ràdio Vilablareix, 107.5 FM (Girona) continua 
fent passos de gegant a les xarxes socials. Des de 
fa poc, ja ens hem convertit en l’emissora local de 
Catalunya més seguida de Twitter, superant fins i tot 
a Ràdio Sabadell, amb un total de més de 17.500 
seguidors.

És per aquest motiu, entre d’altres, que durant 
aquests últims dies, han aparegut diferents arti-
cles, reportatges i entrevistes a diferents mitjans 
de comunicació, com TV3, Rac1, Diari de Girona, 
l’ARA... per intentar esbrinar l’èxit del nostre mo-
del de projecte radiofònic.

I és que la nostra ràdio, tot i la dificultat que li ha 

ocasionat, conviure amb la pandèmia, i que molts 
del programes en antena, s’hagin hagut d’ajornar 
malauradament, continua amb la seva filosofia ini-
cial: difonent informació de caràcter municipal i al-
hora donant a conèixer la nostra cultura, que tam-
bé s’ha vist trastocada, i de quina manera, d’ençà de 
l’aparició de la Covid-19.

Per últim, recordar-vos de nou que ens podeu 
seguir per aquests enllaços:

 Twitter @rvilablareix 

 Facebook /laradiovilablareix

 Instagram @radiovilablareix
Salut i 

molta ràdio!

mailto:joventut@vilablareix.cat
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CLUB DE LECTURA

Elisabeth Eidenbenz
(La Maternitat d’Elna)

 El nom d’Elisabeth Eidenbenz 
probablement no dirà gaire res a 
ningú, però es tracta d’una dona 
excepcional i, aquest escrit, vol ser 
un modest homenatge a ella i a to-
tes aquelles persones, quasi sem-
pre desconegudes, que dediquen 
la seva vida a fer el bé, sense espe-
rar res i, moltes vegades, amb risc 
de la seva salut o de la seva vida.

Elisabeth Eidenbenz va néixer 
a la població Suïssa de Wila el 
12 de juny de 1913. L’any 1937, 
després d’acabar els estudis de 
magisteri i haver donat classes a 
escoles d’adults a Dinamarca, va 
viatjar a Madrid en plena guerra 
civil espanyola. Havia après uns 
coneixements bàsics de primers 
auxilis i es va incorporar al pri-
mer grup de voluntaris del Ser-
vei Civil Internacional que, dins 
de la zona republicana, ajudava a 
nens i dones embarassades.

El gener de 1939, durant la 
caiguda de la República Espanyo-
la, es va desplaçar amb els refugi-
ats cap el Rosselló. Allà van anar 
arribant més de 350.000 perso-
nes que, el Govern francès, les 
va confinar a camps de concen-
tració, a les platges de Argelers, 
Sant Cebrià i Barcarès. Elisabeth 
Eidenbenz va poder comprovar 
que les condicions dels refugiats 

espanyols eren realment penoses 
i, molts d’ells, morien per desnu-
trició, malalties i altres misèries. 
Les dones embarassades tenien 
gran risc de perdre el fill o, fins i 
tot, de morir elles en el part.

Indignada, la jove Elisabeth, va 
buscar una casa on, les presoneres 
poguessin parir en bones condici-
ons. Inicialment, la Maternitat es 
va instal·lar a un edifici del poblet 
de Brullà. De seguida va quedar 
petit i, després de buscar un nou 
emplaçament, va trobar un pala-
uet, semiabandonat, a les afores 
d’Elna, un poble més proper a 
Argelers. Al principi aquesta ins-
titució es mantenia amb ajudes, 
principalment, de la Creu Roja. 
L’escola d’infermeria suïssa envi-
ava algunes professionals cada sis 
mesos. Les altres activitats les fe-
ien dones voluntàries.

Quan va començar la Segona 
Guerra Mundial, les ajudes van 
disminuir, al mateix temps que 
començaven a arribar refugiats eu-
ropeus fugint de l’ocupació nazi. 
Per protegir-se, la Maternitat, es va 
veure obligada a associar-se amb 
la Creu Roja i acatar la política 
de neutralitat, impedint-li acollir 
refugiats polítics, sobretot jueus. 
Elisabeth Eidenbenz, amb evident 
risc personal, falsejava la identitat 

de moltes dones burlant les dis-
posicions oficials. La Gestapo va 
vigilar molt a la institució i, en una 
ocasió, va detenir Elisabeth.

Malgrat tots aquests entre-
bancs, la Maternitat d’Elna, va 
salvar 400 nens i nenes espanyols i 
catalans i 200 de jueus procedents 
d’arreu d’Europa, fins l’abril de 
1944 quan la Gestapo va obligar 
a tancar-la.

Al acabar la Segona Guerra 
Mundial, Elisabeth Eidenbenz, 
va continuar la seva tasca huma-
nitària. Durant 10 anys va ajudar 
les persones que s’havien quedat 
sense casa a Viena i, a partir de 
1956, va tornar a fer de mestra, 
ensenyant a llegir a moltes do-
nes analfabetes i col·laborant a la 
reinserció laboral femenina.

Els darrers anys va viure reti-
rada a prop de Viena, fins la seva 
mort el 23 de maig de 2011.

Lectures que us recomanem
Tres lectures a destacar. Són els últims llibres que hem llegit  

al Club de lectura de Vilablareix.

Infern a Vidreres:  
Els Nois de Toni Sala
El primer, que vam comentar el 
passat mes de febrer, és Els nois 
(L’Altra Editorial, 2014). Es trac-
ta d’un llibre curt però no petit 
perquè conté tot un univers o, 
més ben dit: tot un infern. Els nois 
parla de la mort de dos joves, de 
la prostitució de carretera, de les 

enveges i rancúnies dels pobles, de la desil·lusió, de 
l’absència desoladora, de la degradació moral indivi-
dual i social, de totes les coses brutes, tan brutes, que 
fan regirar l’estómac. I la mort, la mort com un picape-
drer que ens omple les orelles. Però que no us passin 
les ganes de llegir perquè a banda de la història (què 
ha provocat l’accident de cotxe que mata aquests nois 
tan joves?) estem davant d’un artefacte literari molt 
ben cargolat. Un artefacte que s’aguanta i camina amb 
la dignitat de les coses grans. Si sou dels que gaudeix 
amb la bona literatura i teniu les entranyes prepara-
des per digerir una història dura, negra, vermella i fla-
mant com l’infern, aquest és el vostre llibre. 

Sa graciosa majestat:  
Una lectora poc corrent 
d’Allan Bennett 
El segon llibre que us recomanem, 
ho fem a plenaveu i sense lletra 
petita: Una lectora poc corrent, 
d’Allan Bennett (anagrama/Em-
púries). Perdó, el cridarem perquè 
us quedi clar que ens ha agradat: 
LLEGIU UNA LECTORA POC 

CORRENT! Un llibre fresc i original, irònic i profund 
amb uns diàlegs brillants (no per casualitat el seu au-
tor és un aclamat guionista britànic). La protagonista? 
La Reina d’Anglaterra. Que sou republicans? Aquest 
llibre us agradarà igualment. Mireu, és un dia qualse-
vol al Palau de Buckingham i els gossos de la Reina no 
paren de bordar. Seguint-los, descobreix, aparcada, la 
biblioteca mòbil de Westminster, una furgoneta anti-
quada amb un bibliotecari també antiquat i Norman, 
un treballador de la cuina reial, a qui Sa Majestat no 
havia vist mai. Una mica obligada per les circumstànci-

es, la Reina s’emporta un llibre en préstec, sense saber 
que a partir d’aquell moment les visites a la biblioteca 
i el fet de conèixer Norman li canviaran del tot la vida.
La Reina s’aficiona a llegir fins a tal punt que la seva 
proverbial professionalitat queda en dubte: ja no és tan 
curosa amb les feines de la Casa Reial, que l’avorreixen 
mortalment, i només frisa per enllestir-les i tornar a la 
lectura. No cal dir que l’adquisició d’un hàbit tan pe-
rillós com inesperat preocupa enormement la cort i el 
govern, que faran tot el possible per allunyar de Nor-
man aquesta lectora tan poc corrent i aconseguir que 
abandoni els llibres. La lectura és perillosa (si llegiu el 
llibre ja veureu per què, no serem aixafaguitarres).

L’àvia radiant s’empodera! 
L’últim amor de Baba Dúnia 
d’Alina Bronsky
Quin descobriment hem fet amb 
Alina Bronsky! És l’autora de L’úl-
tim amor de Baba Dúnia (Editorial 
Les hores), el llibre que ens ha 
ocupat el mes d’abril. El planteja-
ment sembla trist: Després de l’in-
cident de Txernòbil, qui voldria 

tornar a la zona zero? Qui voldria viure-hi i plantar-hi 
hort i envellir-hi, lluny de tot i de tothom que n’ha 
fugit i en fugirà durant generacions? Doncs es veu que 
un piló de persones, persones que no volen abando-
nar el lloc que els ha vist créixer i que la radiació que 
hi pugui quedar els importa dos raves. Entre elles hi 
ha Dúnia, una àvia que, en contra de la voluntat de la 
seva família, torna al poble on se sent a gust perquè 
és casa seva. Hi torna per envellir dignament i això és 
el que fa. Ens ha agradat tant! Per la visió implacable 
de l’àvia, pel seu sentit de l’humor i humanitat destil-
lats a cada tomb de plana. En aquesta breu novel·la 
(parlem només de 136 pàgines) hi descobrirem també 
la resta de personatges i la seva realitat. Gent malalta, 
gent sana, gent que sembla que té recursos, gent que 
sembla que no en té. Un gran relat de les petites coses 
que aporten valor quan se sembren a la vida, com fa 
aquesta àvia. Qui diu que la vellesa és l’edat de reco-
llir? A sembrar fins a l’últim alè, que sembrant es re-
cull alegria! (O potser us vindrà de nou l’amor, com a 
la iaia Dúnia).

Club de lectura Vilablareix. Activitat mensual, gratuïta i oberta a tothom! 
Cada últim dijous de mes un llibre diferent a Can Gruart. Inscripcions a l’Ajuntament de Vilablareix.

“ Per protegir-se, la 
Maternitat, es va veure 
obligada a associar-
se amb la Creu Roja i 
acatar la política de 
neutralitat, impedint-li 
acollir refugiats polítics, 
sobretot jueus. ”

http://www.malamar.wordpress.com/
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Dr. Miquel Quesada Sabaté, en nom de tot l’equip sanitari del Dispensari de Vilablareix

DISPENSARI DE VILABLAREIX

La Vitamina D
 La vitamina D és quelcom més que una vitamina, la 

seva funció més coneguda és la regulació de l’absorció i 
fixació del calci i fòsfor als óssos, per tant és imprescin-
dible per al manteniment de la salut òssia i muscular, 
encara que també té altres funcions que permeten el 
bon funcionament del sistema cardiovascular, neurolò-
gic, sanguini i endocrí, però sens dubte, la vitamina D 
destaca per la seva funció sobre el sistema immunitari, 
ja que, sembla tenir un impacte positiu, sobretot davant 
virus respiratoris i trastorns autoimmunes. Existeix tam-
bé la hipòtesi, en estudi, que la vitamina D, pot reduir 
el risc de patir càncer colorectal, mitjançant vies relaci-
onades amb el creixement i la regulació cel·lular.

La principal via d’obtenció de vitamina D per l’orga-
nisme és mitjançant la fabricació endògena a través de la 
pell, quan s’exposa a la llum solar, fins i tot amb la pell pro-
tegida per un fotoprotector, amb factor de protecció infe-
rior a 8, ja que diferents estudis demostren que la quan-
titat habitual que utilitzem, no impedeix l’absorció de la 
radiació, ni la síntesi de la vitamina D per aquesta font.

El nostre cos obté el 90% de la vitamina D de l’exposi-
ció a la llum solar i el 10% restant, de l’alimentació.

Els motius pels quals una persona pot tenir dèficit 
de vitamina D són múltiples i entre els més freqüents: 
Disminució a l’exposició solar, pell fosca, baix consum 
d’aliments font de vitamina D, obesitat, embaràs, lac-
tants, edat avançada, malabsorció intestinal, com per 
exemple la celiaquia, Crohn, by-pass gàstric...

La Sociedad Española de Investigación 
Ósea y del Metabolismo Mineral 
(SEIOMM) recomana:
1. Exposició diària a la llum solar, sempre de manera 
controlada, exposant cara, mans o braços. 
El problema és que habitem per sobre del paral·lel 
35ºN i en aquesta latitud, disminueixen les possibili-
tats de sintetitzar aquesta vitamina, sobretot a l’hivern, 
quan es recomanen exposicions de fins a 130 minuts 
diaris i 30 minuts a la tardor, mentre que a la primave-
ra i l’estiu, 10-15 minuts són suficients.

2. Incloure a l’alimentació les principals fonts nutrici-
onals naturals:
-  L’aport alimentari de referència de vitamina D reco-

manat per l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentà-
ria (EFSA), basat en criteris científics, per a poblaci-
ons sanes, és de 15µg/dia (600 UI diàries). Per saber 
la quantitat de vitamina D d’un aliment, podem con-
sultar la Base Española de Composición de Alimentos 
(BEDCA), per exemple, una cullerada d’oli de bacallà, 
aporta la quantitat necessària diària de vitamina D.

-  Peixos blaus com: L’orada, el salmó la tonyina, la 
sardina, el seitó, el verat... Són els aliments que con-
tenen més vitamina D.

-  Altres aliments amb un aport significatiu de vitami-
na D: El marisc (ostres, gambes, cloïsses...), el rovell 
d’ou, fetge i altres vísceres, encara que cal anar amb 
compte pel seu alt contingut en colesterol.

-  Llet sencera i derivats, cal tenir en compte que la 
vitamina D és liposoluble i necessita el greix per la 
seva absorció, de la qual cosa no se’n beneficien els 
làctics desnatats.

-  Els bolets, també aporten de vitamina D, encara que 
en poca mesura i només si han estat exposats al sol, 
si els comprem al "súper", solen ser de cultiu i per-
què ens aportin vitamina D, cal exposar-los unes ho-
res al sol.

-  Aliments com l’alvocat o el germen de blat es conei-
xen com la principal font de vitamina D d’origen 
vegetal, però no hi ha consens al respecte.

3. Introduir productes alimentaris amb suplement de 
vitamina D.
Els més habituals són els làctics I derivats, ja que apor-
ten proteïnes d’alt valor biològic, calci d’alta biodis-
ponibilitat, vitamina B, i es consideren el vehicle ideal 
pel transport de la vitamina D. Altres aliments enri-
quits són cereals I mantegues.

A l’hora de valorar si un aliment enriquit és salu-
dable o no, el més important no és quina vitamina o 
nutrient extra ens aporta, sinó el perfil nutricional del 
producte base, de manera que una galeta elaborada 
amb farines refinades, sucres i greixos de baixa qualitat, 
no serà més saludable per tenir afegit un suplement de 
vitamines.

4. La cafeïna pot interferir amb els receptors de vita-
mina D i dificultar la seva absorció.
Es recomana no consumir en excés productes com 
cafè, té i begudes amb cafeïna.

5. Finalment els suplements farmacològics sota pres-
cripció mèdica, també són una opció.
En el cas dels nens fins als dotze mesos d’edat, existeix 
consens científic per a la suplementació de vitamina D 
a dosi de 400 ui/dia.

Respecte a la població adulta, no hi ha consens so-
bre quins serien els nivells òptims de vitamina D en 
sang, només que a partir de 30 ng/ml són suficients i el 
dubte per a considerar-lo, o no, com a insuficient està 
entre 20-30 ng/ml i no es recomana cribratge general 
a tota la població.

El que sí que sabem és que la ingesta excessiva de 
suplements de vitamina D pot ser tòxica i que poden 
interactuar amb medicaments d’ús habitual, per la qual 
cosa no s’han de prendre indiscriminadament sense 
supervisió mèdica.

L’equilibri és la clau perquè la vitamina D sigui un 
element positiu en la salut humana.

SIS Gironès

SERVEIS SOCIALS

Un nou servei a Vilablareix: Servei 
d’Intervenció Socioeducativa (SIS)

 El Consorci de Benestar Social del Gironès dona 
suport als municipis de la comarca pel que fa a l’àm-
bit dels Serveis Socials. Dins aquest suport i seguint 
tan la normativa marcada per la Generalitat de Ca-
talunya com la demanda dels municipis que confor-
men la Comarca del Gironès, es va crear a juliol de 
2020 el Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS). 

Què fa el SIS?
El SIS Gironès està adreçat a famílies en 
situacions conflictives amb fills de 0 a 18 
anys.
És un servei que es caracterit-
za per la intervenció intensiva, 
especialitzada i preventiva re-
alitzada principalment al do-
micili familiar i ampliada amb 
intervenció individual, grupal 
i comunitària. El fet de treba-
llar principalment al domicili 
ens permet "in situ" promoure 
canvis en les dinàmiques fami-
liars i les relacions entre els diferents membres de 
la família. És un servei que dona suport a aquelles 
famílies amb situacions de dificultat relacional que 
influeixen sobretot als menors de forma negativa. 

L’objectiu que es cerca amb aquesta intervenció, 
és l’adquisició i millora de les habilitats i capacitats 
parentals, per tal que les famílies puguin fer front a 
les dificultats del dia a dia.

Què volen dir aquests termes 
professionals?
Situacions conflictives: Moments pels que travessa 
una família i que suposen un desequilibri. Situaci-
ons on els membres adults de casa i per molts fac-
tors diferents (atur, dificultats econòmiques, malal-
tia, manca d’amics i xarxa, separacions de parella, 
etc.) no poden realitzar una atenció del tot correcte 
als menors doncs els cal dedicar molts esforços a 
solucionar problemàtiques que els deixen esgotats 
pel que fa a: 

Intervenció intensiva, especialitzada i preventiva: 
El treball es fa prèvia acceptació de la família, no 
existeix cap obligatorietat de treballar amb el SIS. 
Si uns adults consideren que el suport dins de casa, 

per part d’un professional extern, pot ajudar-los a 
millorar el conflicte, pactem el treball i comencem 
el contacte. Treballem a partir del vincle, del res-
pecte mutu, de la recerca de punts positius dins la 
família per tal de reforçar-los i utilitzar-los com a 
potenciadors del canvi. Ens marquem amb la famí-
lia objectius a assolir (Ex.: arribar a l’hora a l’escola, 
menjar sa, seguiment mèdic, comunicació respec-
tuosa...) i els ajudem a trobar noves maneres de fer 
per tal d’arribar als objectius que buscava la família. 

Treballar en el domicili: És dins a casa on tenim els 
problemes les famílies. És dins a casa on hem de 

buscar solucions. Com a SIS 
és dins a casa, observant i es-
coltant com viviu les dificul-
tats i observant i escoltant 
els punts forts que teniu que 
proposem noves maneres 
d’atendre moments difícils i 
us ajudem a que experimen-
teu les vostres pròpies capa-
citats de millora.

Adquisició i millora de les 
habilitats i capacitats parentals: Com a pares el tí-
tol ens ve donat arrel del naixement del fill o filla, 
fins i tot un xic abans. Quan ens posem a actuar com 
a adults que hem de protegir i acompanyar a menors 
en el seu procés de creixement tot allò que som es 
posa en joc. A vegades les nostres limitacions, can-
saments, desconeixement... ens fan actuar de forma 
inadequada sentint-nos incapaços o frustrats. Algú 
que ens acompanyi en aquests moments i ens ajudi 
a rescatar les parts positives del nostre fer de pares 
i evitar aquelles accions que ens van en contra, co-
breix aquesta manca de formació que com a pares i 
mares tots patim. 

Per contactar amb el SIS podeu fer-ho a través 
dels serveis socials de Vilablareix o enviant una 
consulta a sisgirones@cbs.cat

“ L’objectiu que es cerca 
amb aquesta intervenció, 
és l’adquisició i millora de 
les habilitats i capacitats 
parentals, per tal que les 
famílies puguin fer front a les 
dificultats del dia a dia.”
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Ruta de les Gavarres
Ermita de Sant Cristòfol del Bosc
La capella romànica havia estat sufragània de la par-
ròquia de Cassà de la Selva. Amb posterioritat passà a 
dependre de la de Llambilles. 

A principis del segle XX ja no hi havia ermità 
que en tingués cura i la casa s’anava esfondrant. 

A finals de la dècada de 1970 el mossèn Pere Ca-
sellas va iniciar una campanya de restauració que 
culminà el 12 de juliol de 1981 amb la nova consa-
gració de l’església per part del bisbe Jaume Cam-
prodon. La reconstrucció del temple comptà amb 
l’ajuda desinteressada de molta gent de Cassà de la 
Selva i Llambilles.

Des de Sant Cristòfol ens dirigim a l’indret de 
Dues Rieres, a la cruïlla prenen la pista de l’esquer-
ra, que porta als Metges. Passant pel coll del Matxo 
Mort, en arribem a Puig d’Arques.

Radar de Puig d’Arques
El cim de Puig d’Arques, en 
ple Massís de les Gavarres, mu-
nicipi de Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní de l’Heura, té una alça-
da de 535 metres Si troba el ra-
dar de Puig d’Arques, que fou 
instal·lat l’any 2002. Està en un 
edifici de 19 metres d’alçada. Si 
va condicionar una torre de vigi-
lància forestal, substituint l’anti-
ga torreta de guaita.

L’Església de Sant Cebrià de Lledó  
o Església dels Metges
És un temple del poble de Sant Cebrià de Lledó, al mu-
nicipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura. 

És un edifici amb d’una nau amb capelles laterals 
i capçalera poligonal. Al frontis hi ha una portada 
d’arc de mig punt i una llinda datada el 1588; de la 
mateixa època és la ferramenta decorativa dels ba-
tents. Es conserva la major part de la nau d’època ro-

mànica. L’absis ac-
tual, tardà, substituí 
el romànic. Hi ha 
rastres de pintura 
mural popular, del 
segle XIX. Es vene-
ren Sant Cosme i 
Sant Damià. 

DE TORNADA...
Itinerari de l’aigua
L’itinerari de l’aigua ens 
acosta a Can Vilallon-
ga, una antiga finca 
en plenes Gavarres, 
del segle XVII. Permet 
descobrir les antigues 
construccions destina-
des a aconseguir l’apro-
fitament de l’aigua: aqüeductes, la bassa, el pou, la 
resclosa, tot resseguint la canonada soterrada que 
transportava aigua fins a la casa.

Mas Rovirola i capella del Remei
A la llinda de la porta de la capella consta el nom 
de Jeroni Rovirola i Ros, amb las indicació de ser 
prevere i amb la data de 1735. La capella fou res-
taurada a principis de segle XX. És dedicada a Nos-
tra Senyora del Remei, 
del veïnat de Sangosta 
de Cassà de la Selva. 
De temps immemori-
al, pertany a la família 
Ros de Riudellots de la 
Selva. És molt tradicio-
nal l’Aplec del Remei 
que els veïns de Cassà 
i voltants celebren el 
mes d’octubre.

ESPAI D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
CAN RIBOTIC

Projecte Cartegem-nos 
 A Vilablareix des de fa temps 

s’han portat a terme diferents 
projectes Intergeneracionals jun-
tament amb diferents agents mu-
nicipals. Actualment degut a la 
pandèmia que estem patint i per 
evitar un trencament de tota la fei-
na realitzada fins ara i poder man-
tenir una continuïtat han sorgit 
diferents iniciatives, una d’elles el 
projecte Cartegem-nos, com una 
eina socialitzadora i integradora 
en el nostre municipi.

Des de l’àrea de joventut de 
l’Ajuntament de Vilablareix, con-
juntament amb l’Oficina d’Aten-
ció a la Gent Gran de Can Ribo-
tic i el Institut de Vilablareix hem 
dissenyat aquest projecte.

El projecte Cartegem-nos tracta 
d’un programa d’intercanvi de car-
tes entre alumnes de tercer d’ESO 
de l’Institut de Vilablareix i la gent 
gran del municipi, que es va inici-
ar al mes de desembre de 2020 per 
Nadal, a través d’una postal de feli-
citació dels joves cap a la gent gran 
que hi participa, i finalitzarà el mes 
de juny coincidint amb l’acaba-
ment de les classes a l’Institut.

Cada mes de forma alternada 
joves i gent gran reben una carta 
on tothom explica les seves vivèn-
cies, hobbies, anècdotes, la seva his-

tòria de vida que volen compartir. 
Els objectius del projecte són:
• Potenciar l’escriptura i la lectura.
• Potenciar una relació fluida en-

tre joves i gent gran.
• Canviar la perspectiva i estereo-

tips de la gent gran i dels joves.
• Crear un espai de relació.
• Educar en la participació.
• Treballar transversalment amb 

altres agents estratègics muni-
cipals.

• Treballar la Reminiscència en 
la gent gran.

Amb aquest projecte volem fer 
arribar l’escalf i el suport emoci-
onal de la nostra gent gran i dels 
nostres joves en aquest període de 
confinament i pandèmia que ens 
ha generat el COVID-19.

S’avaluarà el projecte mitjan-
çant la realització d’una memòria 
que es durà a terme conjuntament 
amb tots els agents estratègics im-
plicats, el mètode d’avaluació serà 
una enquesta als participants. 

Esperem i desitgem que aquest 
projecte tingui una continuïtat en 
properes edicions.
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Cru%C3%AFlles,_Monells_i_Sant_Sadurn%C3%AD_de_l%27Heura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Cebri%C3%A0_de_Lled%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cru%C3%AFlles,_Monells_i_Sant_Sadurn%C3%AD_de_l%27Heura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nau_(arquitectura)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arc_de_mig_punt
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llinda
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https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Batent&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_rom%C3%A0nica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_rom%C3%A0nica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Absis
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pintura_mural
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pintura_mural
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XX
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CAPÍTOL II
MEDI AMBIENT

CAPÍTOL XXXVI
MEMÒRIA HISTÒRICA DE VILABLAREIX

(...)

Sessió del 29 de novembre de 
1953

Seguidamente se vuelve a estudiar el 
acuerdo de esta Ayuntamiento del 16 de 
noviembre 1952, por el que se clasificaba 
la plaza de Secretario como de categoría 
especial, con sueldo de seis mil pesetas, 
pero se subvencionaba a la Hermandad 
Sindical de Labradores y Ganaderos(1) 
con cuatro mil pesetas al objeto de que 
dicha Hermandad pudiera pagar al Sr. 
Juanola la misma cantidad como suel-
do por los servicios que presta a dicha 
hermandad. Pero como sea que la Her-
mandades Sindicales tienen para1954 
asegurado un presupuesto con el que 
pueden atender a los gastos del secretario 
por unanimidad se acuerda eliminar a 
partir del 1º de enero de 1954 la sub-
vención a la Hermandad con el fin men-
cionado, y que la misma atienda a los 
gastos de su Secretario. 

 En cambio se acuerda asignar al 
Sr. Juanola dos pagas dobles de qui-
nientas pesetas cada una y un subsidio 
familiar de setecientas ochenta pesetas 
todo lo que se asignará en el próximo 
presupuesto de 1954.

Presente el Sr. Secretario se conforma 
íntegramente del acuerdo adoptado.

“La Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos” era una 
organització sindical per a la pro-
tecció i assistència als agricultors 
i ramaders mitjançant un conjunt 
d’organismes de rang local, provin-
cial i estatal. Aquestes germandats 
sindical varen néixer a nivell local 
l’any 1944 i van desaparèixer en-
tre el anys 1977 i 1980, que es van 
transformar el Cambres Agràries.

El 27 de desembre la darrera 
sessió de l’any 1953 s’aproven unes 
quantes factures i

A continuación por unanimidad 
se acuerda adherirse a la reclamación 
que formula la Diputación Provincial 
contra el proyecto segundo reformado 
del Pantano de Saus, por el que se ele-
va la presa y se autoriza la derivación 
de aguas para la ciudad de Barcelona, 
autorizándose al Sr. Alcalde para que 
firme los documentos que sean precisos 
para salvaguardar los intereses de este 
Municipio y provincia en general. El 
proyecto se halla publicado el Boletín 
de la Provincia del 19 de diciembre de 
1953.

El primer de gener de l’any 
1954, com cada primera sessió 
de l’any s’aprova la liquidació del 
pressupost de l’any 1953, que a 31 
de desembre de 1953, presenta un 
superàvit de 13.344’43 ptes.

10 de gener
Seguidamente se pasa a discutir el 

presupuesto Municipal ordinario para 
el año 1954, cuyo proyecto asciende a 
43.600’- ptas. nivelado.

Por unanimidad se acuerda apro-
bar dicho proyecto íntegramente, tal 
como ha sido proyectado por el Sr. Alcal-
de y Secretario, acordándose de la expo-
sición al público, después será remitido 
al Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda a los 
efectos de su aprobación.

 Acto seguido se aprueban las si-
guientes ordenanzas finales previa de-
rogación de las anteriores que gravaban 
los siguientes conceptos:

-  Arbitrio sobre riqueza urbana, al 
17’20%

-  Arbitrio sobre riqueza rústica-pe-
cuaria al 8%

- Recargo sobre cont./industrial al 
25%

-  Arbitrio sobre riqueza Provincial al 
10%

-  Prestación personal y de transportes.
También se acuerda su exposición 

al público y después remitirlas al Ilmo. 
Sr. Delegado de Hacienda.

28 de febrer
Seguidamente el Sr. Alcalde da cuen-

ta del nombramiento del Médico Titular 
de la plaza de Sta. Eugenia - Vilablareix 
a favor de Dn. Rafael Casas Cornellá, 
habiendo tomado posesión el primero de 
enero del año 1954, habiendo cesado el 
Doctor Vidal Farriol que tomó posesión 
interinamente según sesión o mejor di-
cho acta del 4 de noviembre de 1951.

28 de març
Seguidamente el Sr. Alcalde ma-

nifiesta que entendía había llegado la 
hora de arreglar un local para el Se-
cretario del Ayuntamiento; teniendo la 
conformidad de la Sra. Maestra, Sra. 
Fábregas. A tal fin proponía abrir una 
puerta en la pared de la calle Perelló 
con la que se pudiera entrar en el actual 
local del Ayuntamiento, sin necesidad 
de circular por dentro de la casa de la 
Sra. Maestra. El local actual serviría 
de recibidor y la Secretaría se instala-
ría en lo que fue comedor de la casa de 

la Sra. Maestra, debiéndose abrir una 
puerta para ir del recibidor proyectado 
a la Secretaría proyectada.

Todo ello evitaría, la gran molestia 
que sufre la casa de la Sra. Maestra al 
tener que servir de recibidor y de paso 
para la Secretaría del Ayuntamiento, 
siendo muy preferible ceder la Maestra 
un pequeño comedor a la molestia ac-
tual, y de esta forma quedaría separado 
el Ayuntamiento de la referida casa.

Discutido todo ello por unanimi-
dad se acuerda aprobar la propuesta 
formulada por el Sr. Alcalde, al que se 
autoriza para que por el sistema de ad-
ministración directa encargue las obras 
en la forma que considere pertinente, ya 
que se consideran urgentes tales obras 
aparte de que con toda seguridad no 
superarán la cifra para la que la Ley 
señala subasta.

Además por unanimidad se acuer-
da proceder al blanqueo de la Escuelas 
y al revoque de la fachadas del edificio 
y también construcción de una acera en 
la calle, para la realización de todo lo 
cual se conceden amplias facilidades.

Seguidamente se pasa a discutir 
cual es el mobiliario preciso para la Se-
cretaría y asimismo se concede ampliar 
facultad al Sr. Alcalde para adquirir 
donde mejor le parezca el mobiliario que 
entienda preciso.

15 d’abril
Seguidamente y enterados los Sres. 

Concejales del acuerdo de la Diputa-
ción del 15 de mayo de 1953 en el que 
se acordaba el arreglo del camino, pero 
que el puente no podía arreglarse por 
falta de crédito, y atendido que si bien 
se inició el arreglo de la carretera, esta 
ha quedado sin arreglar desde Casa 
Mascreus hasta el cruce de Santa Colo-
ma; por unanimidad se acuerda:

Insistir cerca de la Diputación en el 
arreglo del puente en el que hay un ma-
lecón a punto de derrumbarse, y que se 
termine el arreglo de la carretera.

Además se acuerda interesar de 
la Diputación que haga las obras sin 
pérdida de tiempo, proponiendo a este 
Ayuntamiento la cantidad que debería 
aportarse, si es que se considera oportu-
no una aportación del presupuesto Mu-
nicipal, la que por poco que fuera ase-
quible se procuraría accederla, aunque 
se considera que todo el gasto debería 
sea cargo de la Diputación Provincial.

(...)

Destrossant l’Amazones
 L’Amazones, la regió tropical 

més gran del planeta, perd cada 
any enormes extensions de sel-
va, emetent grans quantitats de 
gasos d’efecte hivernacle en un 
context de violència i violacions 
dels drets humans. 

Si volem evitar un empitjora-
ment del canvi climàtic, la pèr-
dua de la seva rica biodiversitat 
i garantir la supervivència dels 
pobles indígenes, és fonamental 
detenir la desforestació i degra-
dació de l’Amazones.

Brasil és el país que alberga la 
major part de la seva amazònica, 
però la desforestació i la degrada-
ció forestal és un problema crònic. 
L’expansió de la frontera agrícola 
per el cultiu de soja i la creació 
de pastures per a la ramaderia és 
la principal responsable d’aquest 
problema, al que s’hi ha d’afegir 
la generació de gasos d’efecte hi-
vernacle que suposen més que els 
que emeten tots els cotxes, trens, 
vaixells i avions junts. També el 
80% de la desforestació de l’Ama-
zones està relacionada amb la ra-
maderia industrial: per a produir 
1Kg de filet de vedella, per exem-
ple, són necessaris 15.000 litres 
d’aigua, mentre que 1Kg de pasta-
nagues requereix 131 litres.

El consum desmesurat de carn 
i el model productiu de ramaderia 
industrial s’han convertit en un 
problema ambiental global que 
té conseqüències nefastes per el 
planeta. No podem continuar es-
perant, perquè la ciència ja ens ha 
advertit que tenim poc temps per a 
frenar les pitjors conseqüències del 
canvi climàtic. També, l’explotació 
forestal industrial, en gran part il-
legal, obre el camí a la destrucció 
posterior mitjançant l’ús del foc. 
Una altra gran amenaça són els 
grans projectes hidroelèctrics que 
amenacen els rius de la conca ama-
zònica, com el complexa de preses 
projectades a la conca del riu Ta-
pajos, llar de la tribu Mundurukú.

La nostra dieta, així, té molt a 
veure amb el que passa a l’Amazo-
nes. L’expansió del cultiu de soja 
a Brasil es deu, en gran part, a la 
demanda internacional de pinsos 
que la ramaderia industrial neces-
sita per alimentar els pollastres, 
porcs, vaques, etc. que formen part 
de la nostra dieta excessivament 
rica en proteïna d’origen animal. 

També hi ha empreses espa-
nyoles responsables en la con-
flictivitat que es viu a la regió 
amazònica. Empreses elèctriques 
i empreses asseguradores estan 
intentant fer negocis amb aquets 
projectes destructius. També, el 
mercat espanyol de fusta tropical 
tenen una gran responsabilitat, 
ja que Espanya també és un dels 
majors importadors europeus de 
fusta tropical amazònica. La de-
manda de fustes valuoses, com el 
ipé, alimenta el frau i la corrupció 
en el sector forestal. Espanya és el 
quart importador mundial de fus-
ta d’ipé, contribuint no només a 
la destrucció de l’Amazones, sinó 
també a la invasió de territoris in-
dígenes o el treball esclau. 

En el segle XV, els boscos tropi-
cals ocupaven un 12% de la super-
fície terrestre i estaven habitats 
per milions de persones de mils 
grups socials variats. En cinc-cents 
anys hem destruït la meitat de les 
selves tropicals i la seva població 
ha augmentat varies vegades. A 
l’Amazones, que té més de 6 mi-
lions de km2 (dos terços de la sel-
va que queda) distribuïts en vuit 
països, viuen més de 35 milions 
de persones pertanyents a més de 
300 pobles en els quals s’hi parlen 
més de 200 llengües diferents.

La desforestació dels últims cin-
quanta anys ha portat a unes pèr-
dues mai vistes a la història de la 
humanitat: al voltant d’un 15% de 
la vegetació original (una superfí-
cie equivalent a les terres de Por-
tugal, Espanya i França juntes). La 
principal causa és l’augment del 

consum de carn de vacuno a Bra-
sil i en el món, amb l’expansió de 
la ramaderia extensiva (basada en 
pastures). Tan sols Brasil ha trans-
ferit més de 60 milions d’animals a 
la regió amazònica del país.

El climatòleg brasiler Carlos 
Nobre va posar sobre la taula 
l’any 1991 una preocupant hi-
pòtesis: la ‘sabanització’ de l’Ama-
zones. Les seves investigacions 
suggerien que la desforestació a 
gran escala de les selves amazòni-
ques incrementa la temperatura 
atmosfèrica, redueix les precipi-
tacions i allarga l’estació seca. El 
resultat a llarg termini, advertia, 
seria la transformació dels densos 
boscos tropicals a una vegetació 
de sabana, sobretot en el sud i al 
sud-est de l’Amazones. 

Quasi tres dècades després, 
Nobre és membre de la prestigio-
sa Acadèmia Nacional de Ciènci-
es d’EEUU i les dades apunten la 
seva hipòtesis. La conca amazòni-
ca ja ha perdut un 20% de la seva 
superfície per la desforestació en 
els últims 60 anys –sobretot per a 
crear terres de cultiu, pastura per 
el ramat o explotacions mineres– 
i la temperatura ha augmentat 
un grau. Els 77.000 incendis re-
gistrats l’any 2019 a l’Amazones 
trenquen la tendència descen-
dent dels últims anys i aplanen el 
camí cap al desastre. El foc, aler-
tava Nobre en un estudi publicat 
l’any 2016, “contribueix a l’establi-
ment de sabanes en llocs que podrien 
estar coberts de selva”.

La ‘sabanització’ de l’Amazo-
nes és una amenaça directa per 
altres parts del planeta. L’any 
2013, un equip de la Universitat 
de Princeton (EEUU) va alertar 
de que una hipotètica desfores-
tació massiva de la conca amazò-
nica generaria un cicle meteoro-
lògic similar al de ‘El Niño’, un 
fenomen natural i cíclic vinculat 
a un escalfament del Pacífic tro-
pical oriental. 
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Mn. Pere Bellvert i Morente, rector de la parròquia de Sant Menna de Vilablareix

Llençant un gran crit, expirà
 El papa Sant Lleó el Gran escriu en un dels seus 

sermons: “El nostre enteniment, il·luminat per l’Es-
perit de veritat, cal que rebi amb un cor pur i lliure la 
glòria de la Creu”.

En aquest text hi trobem enunciats els tres ele-
ments que conformen l’acte de fe: la raonabilitat, la 
llibertat i l’experiència de la sobrenaturalitat.

La fe com un acte de la intel·ligència que s’adhe-
reix lliurament a la veritat, però immers en un uni-
vers de gratuïtat i discreció divina. És el misteri del 
sobrenatural, de la gràcia divina que precedeix els 
nostres actes, els alimenta i els porta a la plenitud de 
l’experiència cristiana.

Aquests dies tinc el goig de sorprendrem amb la 
lectura de la novel·la d’un autor el nom del qual vaig 
descobrir en la meva època d’estudiant de teologia, 
al Seminari, però que mai havia llegit. La seva obra 
més representativa, Augustin ou le Maître est là, ha 
estat traduïda recentment al castellà i publicada per 
la Biblioteca de Autores Cristianos (la BAC).

En el desenllaç de la trama, un jesuïta de nom Laer-
gilier fa aquesta afirmació al protagonista de la novel·la, 
Augustin Méridier: “Lluny d’ésser Jesús inintel·ligible, si 
és Déu. És Déu que em resulta estrany, si no és Crist”. El 
Papa Francesc ha citat aquesta frase de Joseph Malègue, 
autor de l’obra, com també aquella idea estimulant de 
“les classes mitges de la santedat”. És a dir, una santedat 
forjada en la vida ordinària de cada dia, amagada, dis-
creta i amb fascinant lluminositat alhora.

Certament, la fe dels altres ens ajuda a creure; 
però també, un ambient d’incredulitat ofega la fe. És 
el que li passa a Augustin Méridier. Home afortunat 
en intel·ligència que es deixa portar per l’ambient 
racionalista de la intel·lectualitat francesa de finals 
del segle XIX. A Méridier, els textos evangèlics aca-
ban semblant-li pobres, contradictoris... incapaços 
d’aguantar el bisturí de la crítica històrica.

Malègue ens parlarà en la seva obra d’una doble 
crucifixió de Crist: la que hagué de patir en la Creu 
en les seves carns i la que pateix en la intel·ligència 
dels qui maten la veritat de l’Evangeli perquè no po-
den acceptar la paradoxa de l’Encarnació.

Charles Moeller, en la seva coneguda obra Litera-
tura del siglo XX y Cristianismo, té un text especial-
ment revelador al respecte: “El centre del cristianis-
me és el misteri d’aquesta humilitat de Déu. Enlloc 
de manifestar-se en el poder de la seva glòria, Déu 
s’ofereix a la terra humilment. Es presenta amb la 
vestidura d’un home a qui es pot colpejar, bufetejar, 
matar; s’ofereix sota el vel de textos que es poden ne-
gar, malinterpretar, refusar, matar; ens crida amb la 
veu d’una Església que està també indefensa, humil i 
dolça de cor, a semblança de Jesucrist, el seu Espòs, 

vestida, com David, de sols una pellissa, armada amb 
una modesta fona i cinc pedretes del torrent...”. 

El genial Blaise Pascal, en un dels seus Pensa-
ments, ens recorda que “Déu es troba suficientment 
desvelat en les Escriptures a fi que els qui el cerquen, 
veritablement el trobin. Però Déu suficientment 
ocult en les Escriptures, perquè els qui no el cerquen 
amb tot el seu cor no el trobin”.

El Fill de Déu s’ha fet home sotmetent-se a les lleis 
de la contingència històrica: les interpretacions hu-
manes, les limitacions dels temps, els esquemes men-
tals de les cultures, les aproximacions reduccionis-
tes... En una paraula, la mirada ensems curta i pobre 
de cada persona, immersa en l’univers mental de la 
seva època. Per això els textos sagrats són com són, i 
semblen contradictoris. La veritat eterna s’amaga en 
l’adorable humanitat del nostre Déu.

Sant Ignasi de Loiola, en una de les meditacions 
dels seus Exercicis Espirituals ens convida a contem-
plar com la divinitat s’amaga.

El profeta Isaïes vaticina, i Sant Pere ho veu acom-
plert en Jesús, el fet que les seves ferides ens curaven!

Augustin Méridier, al final, ferit de mort i con-
demnat a passar els darrers dies de la seva vida en 
un sanatori dels Alps, rellegeix la seva vida amb una 
intel·ligència sense prejudicis. No cerca ja la raó pura 
sinó el sentit del dolor que l’ofega. D’aquesta reflexió 
la seva intel·ligència no en surt anorreada, anihilada, 
sinó salvada per un magisteri superior: per la cièn-
cia del patir, que deia el nostre Torres i Bages en la 
seva pastoral signada en el llit de l’agonia. Mèridier 
comprèn la seva vida de dolor a la llum de la Creu 
de Crist. Augustin, un home triturat en el sofriment, 
no cerca al final el simple consol, com el Jean Barois 
de Martin du Gard, sinó la Veritat de Déu en les pro-
ves experimentals de la seva pròpia vida. Des de la 
seva existència més tendre Déu l’havia envoltat de la 
seva gràcia i, encara que no sempre ha sabut reconèi-
xer-la, Déu no l’ha deixat mai; fins a l’hora darrera 
en que ell, finalment, s’adona de l’acció de la grà-
cia divina en la seva vida. El misteri del sobrenatural 
inunda, a la fi, la seva intel·ligència i obre les com-
portes de la seva llibertat. Tot això en l’hora darrera, 
en el moment de la mort. Méridier mor entregant-se, 
en el tremolor i la suor de l’agonia. El que Méridier 
troba en la mort cristiana no és una seguretat egoista, 
feta de claudicació i renúncia dels postulats de la raó; 
sinó a Jesucrist, que en morir diu: “Pare, a les teves 
mans encomano el meu esperit”. 

Augustin Méridier es va lliurar amb total confiança...

Mn. Pere Bellvert, Vilablareix 
Divendres Sant, 2 d’abril 2021

Miscel·lània des del passat Nadal
ESPERIT, CAP ON GUIES LES NOSTRES ESGLÉSIES?

Als 25 anys del Concili Provincial 
Tarraconense de 1995.

La Carta pastorals dels Bis-
bes de Catalunya amb motiu 
de la commemoració del XXV 
aniversari del Concili Provincial 
Tarraconense acaba amb aques-
tes paraules, que volem repro-
duir aquí:

“Amb motiu dels vint-i-cinc anys 
del Concili Provincial Tarraconense 
refermem la validesa de les seves re-
solucions alhora que constatem els 
grans canvis –eclesials, socials, hu-
mans i culturals-, que s’han produït 
arreu del món i també al nostre país, 
i que la pandèmia del coronavirus 
ha accelerat. De fet, ens trobem, 

com ja hem assenyalat, en un canvi 
d’època, i aquesta situació demana 
capacitat de comprensió dels signes 
dels temps i creativitat per afrontar 
els reptes que es van plantejant. En 
un moment com aquest, ni la por 
davant allò que ha d’arribar ni els 
recurs temorenc al costum adquirit 
serveixen de res”.

Oració a Sant Josep amb la qual 
el papa Francesc acaba la seva 
carta apostòlica: “Patris corde” 

(Amb cor de pare):
Salve, custodi del Redemptor
i espòs de la Verge Maria.
A vós Déu confià el seu Fill,
en vós Maria diposità la seva confiança,
amb vós Crist es forjà com a home.

Oh, benaurat Josep,
mostreu-vos com a pare també a nosaltres
i guieu-nos en el camí de la vida.
Concediu-nos gràcia, misericòrdia i valentia,
i defenseu-nos de tot mal. Amén.

“Josep no és un home que es resigna passivament. 
És un protagonista valent i fort. L’acolliment és una 
manera per la qual es manifesta a la nostra vida el do 
de la fortalesa que ens ve de l’Esperit Sant. Només el 
Senyor pot donar-nos la força per acollir la vida tal 
com és, per fer lloc fins i tot a aquella part contradic-
tòria, inesperada i decebedora de l’existència.” 

De la carta apostòlica “Patris corde”,  
del papa Francesc.

El valor redemptor de la creu del 
Crist segons Sant Tomàs d’Aquino:

“Homes foren els qui donaren mort a Crist,
com també home fou Crist que patí la mort.
Però major fou la caritat de Crist pacient
que la iniquitat dels qui li donaren mort,

d’aquesta manera, la passió de Crist tingué més poder
per a reconciliar amb Déu tot el gènere humà

que per a provocar la ira”.

Summa Teològica III, q. 49; a 4, resp. 3.

El sagrament del perdó en el 
pensament del papa francesc:

“Quan jo vaig a confessar-me és per a guarir la 
meva ànima, per a sortir amb més salut espiritual. 
Per a passar de la misèria a la misericòrdia.

El centre de la confessió no són els pecats que 
diem sinó l’amor diví que rebem i que sempre ne-
cessitem.

El centre de la confessió és Jesús, que ens espe-
ra, que ens escolta i que ens perdona.

Recordeu que al cor de Déu hi som primer no-
saltres que no pas les nostres equivocacions.

Preguem perquè visquem el sagrament de la 
reconciliació amb renovada profunditat i per as-
saborir el perdó i la infinita misericòrdia de Déu.

Preguem perquè Déu doni a la seva Església sa-
cerdots misericordiosos i no torturadors.”

Papa Francesc
(Video de la Xarxa Mundial de l’Oració  

del Papa. Vatican Media)
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Homenatge al Sr. Francisco Xifra 
Càritas Vilablareix volem en aquesta Torratxa fer un petit homenatge al 
participant del programa “Ser gran en dignitat”, el Sr Francisco Xifra, que 
malauradament ens ha deixat aquest mes d’abril a l’edat de 101 anys.

 En Francisco va ser de les primeres persones que 
va estar acompanyat per un voluntari de Càritas. En 
aquest cas, la persona escollida va ser l’Hermínia Ven-
tura, que de la seva experiència ens comenta: “Que puc 
dir d’en Francisco... era un home excel·lent, culte, bon conver-
sador, alegre, sensible i agraït. Jo sempre li deia: no sé qui fa 

companyia a qui… el cas és 
que passàrem molt bones es-
tones junts. Aquest volunta-
riat ha estat una experiència 
boníssima i enriquidora. L’he 
estimat, l’enyoraré i el recor-
daré sempre. Gràcies Francis-
co. Gràcies Càritas”. 

Les circumstàncies i el 
fet que comences a tenir 
més necessitats en l’àmbit 

de l’assistència, va portar-lo a viure els últims temps 
a la Residència Sta. Anna de Bescanó. Aquest fet no 
va impedir que es continués acompanyant un cop per 
setmana, com sempre, i es va afegir un nou voluntari, 
en Joaquim. Vam pensar que si eren dos voluntaris es-
taria mes acompanyat, ja que ara no vivia al poble. 

 De la seva experiència com a voluntari en Joaquim 
ens diu: “Hola. Em dic Joaquim Segura, tinc 72 anys i fa 
poc més de 6 anys que visc a Vilablareix.

En una de les trobades amb la Treballadora Social va 
sortir a la conversa la implementació del programa d’acom-
panyament a la gent gran, “Ser gran en dignitat”, el qual 
Càritas duia a terme al nostre poble, proposant-me de ser vo-
luntari i acompanyar a una persona gran de Vilablareix.

Vaig acceptar la proposta, d’això fa ja un any i mig, i 
fins fa poc era acompanyant del Sr. Francisco, que malaura-
dament ens ha deixat aquest mes d’abril.

El Sr. Francisco era una 
persona entranyable de més de 
100 anys, amb el que des del 
primer moment vàrem com-
partit xerrades i vivències que 
ens feien curtes la durada de 
les visites.

Vivia en una residència i 
amb l’arribada de la pandè-
mia es van suprimir les visi-
tes, i l’alternativa per mante-

nir el contacte va ser la trucada telefònica setmanal.
Fins fa poc, abans del seu traspàs, vàrem tornar a fer 

visites presencials a l’exterior, guardant la distància que ens 
marcaven. Tan ell com jo, esperàvem amb il·lusió el poder 
tornar a trobar-nos per passar una bona estona.

Val a dir que aquest voluntariat ha suposat un gran can-
vi a la meva vida. Poder ajudar a una persona gran com el 

Sr. Francisco, a envellir amb dignitat i acompanyat és quel-
com que recomanaria.

Be, doncs, aquesta és la meva valoració totalment positi-
va i fantàstica d’una experiència, fins aleshores, totalment 
desconeguda.”

En Francisco va celebrar els seu centenari a la resi-
dència, acompanyat de familiars, amics, autoritats del 
poble i també veïns d’Aiguaviva, que era on va néixer, 
treballar i viure la major part de la seva vida. Va ser un 
dia molt especial per a ell i, de ben segur, en tenia un 
gran record.

En començar la pandèmia no va ser possible anar 
a fer l’acompanyament de forma presencial i, com bé 
explica en Joaquim, els voluntaris van continuar el seu 
contacte de forma telefònica, seguint les recomanaci-
ons de Càritas Diocesana i del departament de Salut, 
esperant que es pogués tornar ben aviat a la normalitat. 
El temps va anar passant i la normalitat no va arribar. 

En Francisco al febrer va com-
plir els 101 anys i els voluntaris li 
van portar uns petits detalls que el 
van fer molt feliç.

A la cerimònia del seu acomia-
dament, l’Hermínia i en Jooaquim 
van entregar a la família un dibuix 
qui li va dedicar l’artista Pere Ro-
magós, Isaac d’Aiguaviva, que li 
tenia un especial afecte, ja que el 
coneixia des de petit, perquè ell 
també era veí d’Aiguaviva.

Descansa en pau Francisco. 
Sempre et recordarem.

Per desgràcia encara no hem 
pogut tornar a les abraçades que 
tant necessàries són per a tot-
hom i més per a les persones grans. Esperem que amb 
les vacunes, que molts d’ells ja ha rebut, es normalitzi 
aquesta situació tan excepcional que estem vivint. 

I, per acabar, us desitgem molta salut!

Grup de voluntaris i voluntàries de Càritas Vilablareix

CÀRITAS VILABLAREIX

Als ulls tristos cal fer-los 
menys preguntes i 
fer-los més abraçades.

HermíniaVO
LU

N
TÀ

RI
A

“

Has nascut  
al cor de l’hivern,
però els sentiments  
envers tu  
són molt càlids.

Per molts anys!

VO
LU

N
TA

RI

Joaquim

“

Autora: Judith Aregay Castro
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CONCURS DE PLANTES I FLORS 
Dimecres 5 de maig | De 16 a 19h |  
Can Gruart
PRESENTACIÓ per participar en el concurs
A partir del dijous 6 de maig |  
Horari d’obertura de Can Gruart
VISITA del concurs de flors

 Dissabte 8 de maig 

18h | Can Gruart
ESPECTACLE FAMILIAR “Festa Major”  
amb la companyia El replà produccions
   

 Diumenge 9 de maig

EL RETORN DE L’ÒLIBA  
Projecte de reintroducció
10h  Xerrada sobre rapinyaires nocturns
11h  Taller familiar d’egagròpiles
Lloc: Can Gruart
Inscripcions a www.ddgi.cat/formacioenxarxa/
inscripcio/79856 o bé trucant a l’Ajuntament  
(972 405 001)

16.30h | Can Gruart
AUDICIÓ DE SARDANES  
amb la cobla Principal de Banyoles

18h | Can Gruart 
HAVANERES amb Els Cremats

 Dijous 13 de maig

19h | Can Gruart 
TAST DE CERVESES a càrrec de Whym 
de Vilablareix 
Preu tiquet: 2€

20.30h | Can Gruart
CONCERT amb Marcel Torres Duo 

 Divendres 14 de maig

19h | Plaça del Perelló
ACTE INAUGURAL DE VILABLAREIX 
GAUDEIX a càrrec de sanitaris del 
municipi
Durant l’acte es farà entrega del premi  
del cartell

20h | Annex al camp de futbol
5è CONCURS de grups musicals 
novells i CONCERT amb el grup Buhos
Preu: 2€

20.30h | Pavelló municipal
TEATRE-LECTURA DRAMATITZADA:  
“T’estimo de matinada, l’oient i 
l’heroi de les fronteres.... gent  
com nosaltres” a càrrec de l’Olla  
dels Maiquiets 

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar el programa si 
causes imprevistes aconsellessin fer-ho o les mesures del 
Procicat en el moment de la realització no ho permeten. 

Seguiu la programació de Vilablareix Gaudeix a través de les 
xarxes socials on actualitzarem la informació en tot moment. Cal inscripció prèvia per a totes les activitats a www.vilablareix.cat 

 Dissabte 15 de maig

17h | Plaça del Perelló
ESPECTACLE FAMILIAR “Plash tik 
boom. Super heroïnes contra el 
plàstic” de la companyia Mima teatre

18h i 20h | Annex al camp de futbol
CONCERT amb l’Orquesta Di-Versiones
Preu: 2€

20h | Pavelló municipal
CONCERT amb Blue Moon

 Diumenge 16 de maig

10.15h | Església de Sant Menna
OFICI SOLEMNE amb acompanyament 
de la coral Xàntica
A continuació 
CONCERT amb la coral Xàntica

11.30h | Annex al camp de futbol
CONCERT FAMILIAR amb el grup 
d’animació El Pot Petit amb 
l’espectacle “Vull cantar i vull ballar”
Preu: 2€

17.30h | Annex al camp de futbol
CONCERT amb La Principal de La Bisbal
Preu: 2€
A continuació
Lliurament dels premis del concurs 
de plantes i flors

https://www.ddgi.cat/formacioenxarxa/inscripcio/79856
https://www.ddgi.cat/formacioenxarxa/inscripcio/79856
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