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Amb la col·laboració de:

EDITORIAL

 Encarem l’agost enmig de noves restriccions que ens pensàvem 
que ja eren cosa del passat. Aquesta nova variant del virus, la Delta, 
ha tirat per terra totes les previsions –tan optimistes– que havíem fet 
de cara a l’estiu gràcies a l’operació impecable de vacunació de la ciu-
tadania i ens ha tornat a fer veure que aquest virus no perdona i que 
hem de seguir anant amb molta cura. Tot i aquesta situació, hem de 
ser optimistes i veure la llum ben a prop. Portem més de 8’5 milions 
de dosis posades i més del 60% de la població en edat de vacunar ja 
té la pauta completa i tota aquesta gent pràcticament no s’infecta (un 
0’5% i d’aquests molt pocs acaben hospitalitzats). Només ens resta 
fer una crida a tothom per a que es segueixi vacunant i arribar així a 
la tan desitjada immunitat de grup.

I en el mentrestant la nostra vida continua i hem de seguir enda-
vant de la millor manera possible. Així, hem tornat a organitzar el 
casal i els matins actius –força més complex que l’any passat– i hem 
pogut oferir aquest servei de lleure a més de 320 nens, nenes i joves 
durant 5 setmanes. Des d’aquí un agraïment infinit a les direccions 
dels dos grups i als monitors i monitores que ho han fet possible, 
ningú com ells saben les dificultats que hem tingut aquest any 21. 
També hem tornat a apostar per la cultura i durant tot aquest mes de 
juliol hem programat concerts i obres de teatre cada dimarts i dijous 
a la plaça del Perelló. 

Per acabar, aquest mes de juliol hem signat el contracte amb l’em-
presa que ha de construir el nou edifici de l’escola Madrenc i hem 
aprovat la licitació del nou edifici de la biblioteca i la sala polivalent. 
Ambdues obres, si tot va com preveiem, s’iniciaran aquest mes de de-
sembre i tenen previst acabar el primer quadrimestre del 23. Al ma-
teix temps, estan a punt d’acabar les obres de les calçades laterals de 
la carretera de Santa Coloma, el carrer Marroc i la Travessera Perelló 
–ho faran aquest agost– i tindrem enllestida ja la reforma –i model 
del que ha de venir després al llarg de tota la carretera– d’aquesta 
part final del tram urbà del nostre poble.

Desitjant que aviat puguem gaudir de l’estiu com tots i totes vol-
dríem us desitjo, a qui en pugui fer, unes merescudes vacances per a 
poder descansar i tornar amb les piles carregades al setembre.

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 10 54 47  
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 10 54 47   · 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

Continuem treballant 
per a fer front a la 
Covid-19
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PLENS

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 13 DE MAIG 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 
suplències de serveis municipals: edu-
cadores de la llar d’infants, monitores 
menjador escolar, ajudants de ludoteca 
pel reforç de setmana santa. Permisos de 
compactació de lactància i llicència per 
assumptes propis.

» Aprovar el programa temporal de l’àrea 
de promoció econòmica per termini 
d’un any pel desenvolupament del pro-
grama de reactivació del teixit productiu 
de Vilablareix.

» 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 
primer trimestre de 2021. El període mig 
de pagament a proveïdors de l’Ajunta-
ment de Vilablareix el primer trimestre 
de 2021 es situa a 4,52 dies i no supera el 
termini màxim de pagament previst en la 
normativa de morositat.

» Donar compte al Ple del resum anual so-
bre el control intern de la gestió econò-
mica, en la seva triple accepció de funció 
interventora, control financer i controls 
d’eficàcia i eficiència.

S’aprova per unanimitat:

» Aprovar provisionalment la modificació 
puntual del Pla Parcial “El Perelló” i “Can 
Pere Màrtir”, amb el redactat que consta 
en la present modificació puntual, en re-
lació al sistema d’equipaments. 

» Aprovar ratificar l’al·legació presentada 
al “Ministerio para la transición ecológica 
y el reto demográfico” a la nova subvesta-
ció Riudarenes 400kV amb entrada-sorti-
da a Vic-Bescanó 400kV i ampliació de la 
subestació de Riudarenes de 400 kV per 
un transformador 400/110kV.

» Aprovar la Moció de disconformitat amb 
el ramal previst de la MAT Selva –Nova 
línia doble circuit a 400 kV E / S SE Riu-
darenes–.

» Aprovar l’acord de delegació de compe-
tències en matèria de mobilitat al Con-
sorci Vies Verdes de Girona i ratificació 
del projecte “senyalització de l’itinerari 
pedalable Bescanó - Vilablareix - Fornells 
de la Selva“. 

» Aprovar instar als ajuntaments de Girona 
i Salt la proposta de modificació puntual 
del pla parcial urbanístic del sector Vila-
blareix - Transports - Margesa.

» Aprovar la memòria justificativa i el con-
veni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Vilablareix, per a la gestió compartida 
del servei de menjador escolar de l’escola 
Madrenc de Vilablareix durant el curs es-
colar 2021-2022.

S’aprova per majoria absoluta: 

» Amb el vot favorable dels grups muni-
cipals d’ERC, JxCAT i el PSC i el vot en 
contra del grups municipals d’UxVI, 
aprovar la proposta de modificació de 
crèdits núm. 03/2021 en el pressupost 
d’enguany.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DE 17 DE JUNY DE 2021
S’aprova per unanimitat:

» Aprovar la proposta d’adjudicació del 
contracte mixt per la redacció del projec-
te bàsic, el projecte executiu i la posterior 
execució de les obres de la nova escola 
Madrenc, mitjançant procediment obert a 
l’entitat mercantil Arcadi Pla SAU per un 
import de 4.167.808,43€ (exclòs IVA).

» Proposta d’aprovació provisional del Pla 
de Millora Urbana del polígon d’actua-
ció número 2 del sector Mas Aliu de Vila-
blareix.

S’aprova per majoria absoluta: 

» Amb el vot favorable dels grups muni-
cipals d’ERC i el PSC, el vot en contra 
del grup municipal d’UxVI, i l’abstenció 
del grup municipal de JxCAT aprovar la 
proposta de modificació de crèdits núm. 
04/2021 en el pressupost d’enguany.

» Amb el vot favorable dels grups munici-
pals d’ERC, UxVI, JxCAT i el vot en con-
tra del grup municipal del PSC, aprovar 
la Moció de suport a l’Amnistia.

JUNTES DE GOVERN

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

la relació de factures i despeses del dia 
quatre de març de 2021 i de conformitat 
amb el Dictamen de Regidor d’hisen-
da, per unanimitat, s’acorda aprovar la 
relació de factures i despeses que cons-
ten a l’esmentada relació que figuren a 
l’expedient i que sumen la quantitat de 
46.465,03€ i s’acorda el seu pagament a 
càrrec de les corresponents partides del 
pressupost de l’exercici corrent.

» Aprovar definitivament la memòria tèc-
nica per la instal·lació d’una planta solar 
fotovoltaica d’autoconsum a l’edifici de 

l’ajuntament de Vilablareix, redactada 
per l’entitat mercantil Ecovalt Consult 
SL, per import de 26.588,12€.

» Aprovar el contracte menor d’obres amb 
l’entitat mercantil ECOVAT per la instal-
lació solar fotovoltaica de 15,3kWp, d’au-
toconsum amb compensació d’excedents 
per a l’edifici de l’ajuntament de Vila-
blareix, per import de 17.701,10€ més 
3.717,23€ en concepte d’iva (pressupost 
ECV20260-01).

» Aprovar sol.licitar al Dipsalut la inclusió 
en la convocatòria de subvencions en ma-
tèria de condicions i estils de vida per a 
ajuntaments per a l’any 2021.

» Aprovar la 2ª certificació de l’obra “Pro-
longació del carrer Marrroc des del carrer 
Regal fins a la carretera GI-533 i vial secun-
dari de la carretera GI-533 a Vilablareix”, 
per import de 50.050,52€, (41.364,07€ 
més 8.686,45€ en concepte d’iva) a favor 
de l’entitat mercantil Girodservices SL. 

» Aprovar el conveni del Dipsalut de cessió 
gratuïta d’ús de desfribil·ladors i gestió 
de la seva xarxa a favor de l’Ajuntament 
de Vilablareix.

» Aprovar sol.licitar al Dipsalut la inclusió 
en la convocatòria de subvencions adre-
çades a ajuntaments de la demarcació de 
Girona per al suport econòmic a les in-
versions d’equipaments en els consultoris 
locals per a l’any 2021.

» Proposta d’aprovació del protocol sani-
tari de l’espai del Centre Cultural Can 
Gruart i sol·licitud d’inscripció en el 
Cens d’Espais de Cultura Responsables 
del Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya.

» Aprovar el contracte menor d’obres per 
allargar l’alçada de la tanca del pati de 
l’escola a la zona del carrer Marroc, amb 
l’entitat mercantil Xató Metalls SL, per 
import de 1.687,11€ més 354,29€ en con-
cepte d’iva.

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

la relació de factures i despeses del dia 
divuit de març de 2021 i de conformitat 
amb el Dictamen de Regidor d’hisen-
da, per unanimitat, s’acorda aprovar la 
relació de factures i despeses que cons-
ten a l’esmentada relació que figuren 
a l’expedient i que sumen la quantitat 
de 146.476,75€ (cent quaranta-sis mil 
quatre-cents setanta-sis euros amb setan-
ta-cinc cèntims) i s’acorda el seu paga-
ment a càrrec de les corresponents par-
tides del pressupost de l’exercici corrent.

» Aprovació de les bases generals per a la 
creació de les borses de treball de personal 

laboral temporal de l’ajuntament de Vila-
blareix: monitor/a menjador escolar, mo-
nitor/a casal d’estiu i matins actius, moni-
tor/a ludoteca i educador/a llar d’infants.

» Aprovar la 3ª certificació de l’obra “Pro-
longació del carrer Marrroc des del carrer 
Regal fins a la carretera GI-533 i vial secun-
dari de la carretera GI-533 a Vilablareix”, 
per import de 42.499,48€, (35.123,54€ 
més 7.375,94€ en concepte d’iva) a favor 
de l’entitat mercantil Girodservices SL. 

» Aprovar les bases del concurs literari de 
Vilablareix 2021, Relatan’s.

» Aprovar les bases del concurs literari de 
Vilablareix 2021, Relatan’s Juvenil

» Aprovar sol·licitar l’accés de l’ajunta-
ment de Vilablareix a l’aplicació de la 
Vespa asiàtica de la xarxa SITMUN de la 
Diputació de Girona.

» Aprovar sol·licitar a la Diputació de Girona 
(Unitat de Gestió de la Informació) la sub-
venció en concepte d’organització d’esde-
veniments de caràcter firal, anualitat 2021

» Aprovar sol·licitar al Departament de la 
Presidència de la Generalitat, la inclu-
sió a la convocatòria de subvencions per 
danys en infraestructures municipals 
i xarxa viària previstes al Reial Decret 
778/2020, de 25 d’agost, pel qual es de-
clara l’aplicació de les mesures previstes 
a l’article 9 del Reial decret llei 11/2019, 
de 20 de setembre, a diverses situacions 
catastròfiques esdevingudes entre l’1 
d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020.

» Aprovar la contractació amb l’arquitecte 
sr. Josep Manel García Fernandez, per 
la redacció del projecte d’urbanització 
per la implantació d’un aparcament de 
2.500m2 entre els carrers de la Farigola 
i Francesc Macià, per l’adequació d’un 
espai públic per aparcament de vehicles 
al costat de la nova escola, per import 
de 6.950,00€ més 1.459,50€ en concepte 
d’iva (pressupost 210205).

» Aprovar el contracte menor de submi-
nistrament de llambordes del sector del 
pla parcial el Perelló i can Pere Màrtir 
per a reparacions, amb l’entitat mercan-
til Industrial Breinco SA, per import de 
2.780,94€ més 584,00€ en concepte d’iva.

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL 8 D’ABRIL DE 2021
S’acorda aprovar:

» Aprovació de factures i despeses. Vista 
la relació de factures i despeses del dia 
vuit d’abril de 2021 i de conformitat 
amb el Dictamen de Regidor d’hisen-
da, per unanimitat, s’acorda aprovar la 
relació de factures i despeses que cons-
ten a l’esmentada relació que figuren a 
l’expedient i que sumen la quantitat de 

109.123,99€ i s’acorda el seu pagament a 
càrrec de les corresponents partides del 
pressupost de l’exercici corrent.

» Aprovar la 4ª certificació de l’obra “Pro-
longació del carrer Marrroc des del carrer 
Regal fins a la carretera GI-533 i vial secun-
dari de la carretera GI-533 a Vilablareix”, 
per import de 59.029,12€, (48.784,40€ 
més 10.244,72€ en concepte d’iva) a favor 
de l’entitat mercantil Girodservices Sl.

» Aprovar sol·licitar a la Diputació de Giro-
na (servei d’esports) la inclusió a la con-
vocatòria de subvencions als programes 
de suport als municipis per la gestió dels 
equipaments esportius. Subprograma A1: 
suport a les despeses derivades de la ges-
tió dels equipaments esportius.

» Aprovar sol·licitar a la Diputació de Giro-
na (servei d’esports) la inclusió a la con-
vocatòria de subvencions als programes 
de suport als municipis per la gestió dels 
equipaments esportius. Subprograma A2: 
suport a les actuacions d’acondiciona-
ment i millora en equipaments esportius 
municipals.

» Aprovar sol·licitar a la Diputació de Girona 
(servei d’esports) la inclusió a la convoca-
tòria de subvencions als programes de su-
port als municipis per la gestió dels equipa-
ments esportius. Subprograma A3: suport 
a la renovació del paviment esportiu dels 
equipaments esportius municipals.

» Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vi-
lablareix a la plataforma de comerç local 
de l’àrea de promoció i desenvolupament 
econòmic local de la Diputació de Girona.

» Aprovar el contracte menor de serveis 
amb l’entitat mercantil Catalonia Water 
Safety SL per a les tasques del servei de 
socorrisme a la piscina municipal del 
12 de juny al 12 de setembre de 2021 
(881 hores de servei), per import de 
14.360,30€ més 3.015,66€ en concepte 
d’iva (pressupost 2021/16).

» Aprovació de les bases i la convocatòria 
per a la contractació laboral temporal a 
temps parcial de joves per a la brigada 
jove 2021.

» Aprovar la presentació d’al·legacions al 
“Ministerio para la transición ecológica y 
el reto demográfico” a la nova subestació 
Riudarenes 400kV amb entrada-sortida 
a Vic-Bescanó 400kV i ampliació de la 
subestació de Riudarenes de 400 kV per 
un transformador 400/110kV.

» Aprovar el contracte menor per la instal·la-
ció de climatització amb bomba de calor a 
la consergeria del pavelló municipal, amb 
l’entitat mercantil Aitel, per import de 
1.328,00€ més 278,88€ en concepte d’iva

» Aprovar el contracte menor pel subminis-
trament i la instal·lació d’un sistema de 

reconeixement facial per a l’entrada a la 
piscina municipal, amb l’entitat mercan-
til S-IE Solucions d’identificació i Etique-
tatge SL, per import de 4.075,01€ més 
855,75€ en concepte d’iva.

SESSIÓ ORDINARIA  
DEL 22 D’ABRIL DE 2021
» Aprovació de factures i despeses. Vista 

la relació de Factures i despeses del dia 
vint-i-dos d’abril 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 
55.911,73€ i s’acorda el seu pagament a 
càrrec de les corresponents partides del 
pressupost de l’exercici corrent.

» Aprovar la sol·licitud de subvenció en es-
pècie per a la contractació d’espectacles 
inclosos en el catàleg d’espectacles Pro-
grama.cat del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya.

» Aprovar el conveni de col·laboració entre 
el Consorci Administració Oberta de Ca-
talunya i l’ajuntament de Vilablareix per 
a l’expedició telemàtica de volants del 
padró municipal d’habitants.

» Aprovar l’adhesió al conveni entre ”la 
Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria y la Federación Española de Munici-
pios y Provincias en materia de suministro 
de información de carácter tributario a las 
entitades locales” aprovat mitjançant Re-
solució de 26 de març de 2021 de la Direc-
ción del Servicio de Planificación y Relaci-
ones Institucionales de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria (BOE nº 80 
de data 03/04/2021) i nomenament de 
l’interlocutor únic de l’ajuntament.

» Aprovar la contractació amb l’entitat Ne-
dgia Catalunya per procedir a executar 
les obres d’escomesa i subministrament 
de gas a l’equipament de l’institut ubicat 
al C/ Marie Curie nº 9 del municipi, per 
import de 6.252,00€ més 1.312,92€ en 
concepte d’iva (EXP010118393738).

» Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Vila-
blareix al Programa UBICAT per a l’acom-
panyament a la inserció i suport ocupacio-
nal per al a inclusió social al Gironès amb 
número d’expedient SOC056/20/000025 
desenvolupat pel Consell Comarcal del 
Gironès i subvencionat pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya.

» Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Vi-
lablareix al servei d’assistència als òrgans 
interventors de les entitats locals de la Di-
putació de Girona.

» Aprovar el conveni de col·laboració en-
tre l’Ajuntament de Vilablareix i l’Escola 
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d’Educadors Galligants per a la realitza-
ció de les pràctiques d’activitats d’educa-
ció en el lleure infantil i juvenil

» Proposta d’acord d’aprovació de l’expe-
dient de contractació i el Plec de clàu-
sules administratives particulars regu-
ladores del contracte d’obra “Projecte 
simplificat de reurbanització de la traves-
sia del Perelló de Vilablareix” mitjançant 
procediment obert simplificat.

» Aprovar el contracte menor per la subs-
titució de columnes d’enllumenat públic 
malmeses, amb l’entitat mercantil SECE, 
per import de 4.617,26€ més 969,62€ en 
concepte d’iva.

» Aprovar la contractació amb l’entitat mer-
cantil ID Waste SL, pel subministrament 
de bosses compostables de 7l, 40l,120l i 
240l pels domicilis, per la recollida PaP, 
per import de 3.053,18€ més 641,17€ en 
concepte d’iva (pressupost 1/21/214).

» Aprovar la contractació amb l’entitat 
mercantil ID Waste SL, pel subministra-
ment de cubells de 40l pels domicilis, per 
la recollida PaP, per import de 1.250,00€ 
més 262,50€ en concepte d’iva (pressu-
post 1/21/216).

» Aprovar el contracte menor pel servei 
de manteniment preventiu amb descom-
pactació de la gespa del camp de futbol, 
amb l’entitat mercantil Fieldturf poli-
gras SA, per import de 1.650,00€ més 
346,50€ en concepte d’iva (pressupost 
36/2020).

» Aprovar la contractació amb l’entitat 
mercantil Transports Mateu SL per les 
obres d’acondicionament de les grades 
i bancs del camp del futbol, per import 
de 17.928,06€ més 3.764,89€ en concepte 
d’iva (pressupost n1 113/21).

» Aprovar la contractació amb l’entitat 
mercantil Serveis de colònies SLU la 
reserva de la casa de colònies pel casal 
d’estiu municipal del 19 al 23 de juliol 
de 2021, per import de 3.572,80€ per 25 
places de nens/es i 3 places d’adults, a la 
casa de colònies Cal Ferrer a Porqueres. 

SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 6 DE MAIG DE 2021
» Aprovació de factures i despeses. Vista 

la relació de factures i despeses del dia 
sis de maig de 2021 i de conformitat 
amb el Dictamen de Regidor d’hisen-
da, per unanimitat, s’acorda aprovar la 
relació de factures i despeses que cons-
ten a l’esmentada relació que figuren a 
l’expedient i que sumen la quantitat de 
24.969,78€ i s’acorda el seu pagament a 
càrrec de les corresponents partides del 
pressupost de l’exercici corrent.

» Aprovar els preus públics i les bonificaci-
ons per a la prestació del servei de casal 
d’estiu, colònies i matins actius i piscina 
municipal, estiu 2021 següents:

CASAL D’ESTIU
Del 28 de juny al 30 de juliol

Matí 252,00€
Matí+dinar 452,00€
Matí+dinar+tarda 660,00€
Matí+tarda 452,00€
Tarda 212,00€
Tarda+dinar 360,00€

Per setmanes (5 dies)

Matí 80,00€
Matí+dinar 132,00€
Matí+dinar+tarda 200,00€
Matí+tarda 152,00€
Tarda 72,00€
Tarda+dinar 120,00€
excursió 50,00€

Només dinar: 10,00€
Servei de guarda (8 a 9h): 10,25€/setmana i 
4,60 €/esporàdics
Subvenció del casal pels nens i nenes empa-
dronats del 25% d’aquests preus.
Descomptes famílies nombroses o monopa-
rentals (*):

Un fill/a inscrit al casal 10%
Dos fills/es inscrits al casal 15%
Tres fills/es inscrits al casa 20%

(*) En el cas de famílies nombroses i monoparen-
tals s’aplicaran els descomptes per duplicat.

COLÒNIES 19 AL 23 JULIOL
Pels nens i nenes del casal, segons l’opció 
triada:

Casal amb dinar 252,00€

Casal sense dinar 316,00€

Pels nens sense casal: 400,00€
Subvenció del casal pels nens i nenes empa-
dronats del 25% d’aquests preus.
Descomptes famílies nombroses o monopa-
rentals(*):

Un fill/a inscrit al casal 10%

Dos fills/es inscrits al casal 15%

Tres fills/es inscrits al casa 20%

(*) En el cas de famílies  nombroses i monoparen-
tals s’aplicaran els descomptes per duplicat.

MATINS ACTIUS
Del 28 de juny al 30 de juliol

Cinc setmanes – tot el casal 452,00€
Per setmana (1ª, 2ª i 3ª) 124,00€
Setmana de colònies 252,00€
Setmana a Portaventura 152,00€

Subvenció dels matins actius pels joves em-
padronats del 25% d’aquests preus.
Descomptes famílies nombroses o monopa-
rentals(*):

Un fill/a inscrit al casal 10%
Dos fills/es inscrits al casal 15%
Tres fills/es inscrits al casa 20%

(*) En el cas de famílies nombroses i monoparen-
tals s’aplicaran els descomptes per duplicat.

El total màxim de les bonificacions acumu-
lades (sense tenir en compte la d’empadro-
nament) no podran superar el 30%.

PISCINA MUNICIPAL
Article 2.D ordenança fiscal nº 7
D) Per la utilització de la piscina municipal:
D.1. Abonament familiar, excepte majors 

de 16 anys: 500,00€
D.2. Complement d’abonament familiar 

per als majors de 16 anys: 60,00€
D.3. Abonament individual: 300,00€
D.4. Entrada per a menors de 14 anys en 

dies laborables: 9,00€
D.5. Entrada per a menors de 14 anys en 

dies festius i per majors de 14 anys en 
dies laborables: 10,00€

D.6. Entrada per a majors de 14 anys en 
dies festius: 13,00€

D.7. Adquisició de lots de 10 entrades, com 
a mínim, descompte: 10%

D.8. Famílies monoparental, descompte: 10%
Bonificacions Article 7.2D) per la utilització 
de la piscina municipal:
Article 14è del Reglament de la Piscina 
municipal que regula els drets i deures de 
l’usuari en el sentit següent:
C) Els usuaris del servei que es trobin em-

padronats en el municipi gaudiran d’una 
bonificació de les taxes D1 (abonament 
familiar, excepte majors de 16 anys) i D3 
(abonament individual) per la utilització 
de la piscina municipal de fins a un 75%. 
I una bonificació de la taxa D2 (comple-
ment abonament familiar per als majors 
de 16 anys) de fins a un 50%.

 Els usuaris del servei a partir dels 65 anys 
d’edat, que estiguin empadronats gaudi-
ran d’una bonificació del 100%, però cal 
fer prèviament la inscripció.

D) Els usuaris del servei que treballin a em-
preses del municipi gaudiran d’una boni-
ficació de la taxa D7 (abonament empre-
ses, per treballador) per la utilització de 
la piscina municipal de fins a un 50%.” 

E) Els usuaris del servei que gaudeixin de 
l’abonament familiar (taxa D1), per la 
utilització de la piscina municipal, podran 
adquirir un lot de 8 entrades complemen-
tàries, amb les següents bonificacions:
-  Primeres 4 entrades, mínim: bonifica-

ció del 80%
-  Segones 4 entrades, mínim: bonificació 

del 50% 

» Aprovació de l’Addenda al conveni Marc 
de col·laboració entre el Consell Comar-
cal del Gironès i l’Ajuntament de Vilabla-
reix per a l’impuls de l’ocupació juvenil 
al Gironès a través del programa referent 
d’ocupació juvenil.

» Aprovació de les bases i convocatòria 
d’ajuts per a treballs de recerca en l’àm-
bit de Vilablareix.

» Aprovar sol·licitar al Consell Comarcal 
del Gironès la subvenció per a la progra-
mació d’Escenaris 2021 al municipi.

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

SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 20 DE MAIG DE 2021
» Aprovació de factures i despeses. Vista 

la relació de factures i despeses del dia 
vint de maig de 2021 i de conformitat 
amb el Dictamen de Regidor d’hisen-
da, per unanimitat, s’acorda aprovar la 
relació de factures i despeses que cons-
ten a l’esmentada relació que figuren a 
l’expedient i que sumen la quantitat de 
148.020,20€ i s’acorda el seu pagament a 
càrrec de les corresponents partides del 
pressupost de l’exercici corrent.

» Aprovar els padrons de contribuents de la 
taxa pel servei de recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i residus sòlids 
urbans generats als habitatges familiars i 
als establiments comercials i la taxa con-
servació del cementiri, corresponents a 
l’exercici 2021.

» Aprovar la 5ª certificació de l’obra “Pro-
longació del carrer Marrroc des del carrer 
Regal fins a la carretera GI-533 i vial secun-
dari de la carretera GI-533 a Vilablareix”, 
per import de 29.356,02€, (24.261,17€ 
més 5.094,85€ en concepte d’iva) a favor 
de l’entitat mercantil Girodservices SL.

» Aprovar la 1ª certificació de l’obra “Pro-
jecte d’urbanització d’un tram del vial la-
teral de la carretera de Santa Coloma i un 
nou vial paral·lel a la llera del desviament 
del riu Güell a Vilablareix”, per import 
de 2.735,52€, (2.260,76€ més 474,76€ en 
concepte d’iva) a favor de l’entitat mer-
cantil Obras i Pavimentos Brossa SA.

» Aprovar inicialment el projecte bàsic 
i executiu d’obra nova de camp de fut-
bol 7 i dos futbol 5 del camp d’esports 
de Vilablareix, redactat per l’arquitecte 
Christian Balló Caroën, per import de 
339.761,30€.

» Proposta de resolució i concessió de les 
subvencions municipals destinades a 

famílies empadronades a Vilablareix i 
empreses establertes al municipi amb 
motiu de la crisi sanitària i econòmica 
generada per la Covid-19 i procedir al 
pagament dels imports corresponents a 
cada línea de subvenció per import total 
de 14.745,20€.

» Aprovar la contractació amb l’entitat 
mercantil Solventa 6 SL, per la direcció 
facultativa de les obres del projecte de 
reurbanització de la travessia del Perelló 
a Vilablareix, per import de 3.450,00€, 
més 724,50€ en concepte d’iva.

» Aprovar la contractació amb l’entitat 
mercantil Solventa 6 SL, per la coordina-
ció de seguretat i salut de les obres del 
projecte de reurbanització de la travessia 
del perelló a Vilablareix, per import de 
986,00€, més 207,06€ en concepte d’iva. 

» Aprovar el contracte menor d’obres amb 
l’entitat mercantil Pintures Perelló SL, 
per pintar la tanca de fusta exterior de 
la llar d’infants municipal, per import de 
1.640,00€ més 344,40€ en concepte d’iva 
(pressupost 1 000033).

» Aprovar el contracte menor pel submi-
nistrament i instal·lació d’un parc de 
calistència, amb l’entitat mercantil Parks 
3000 SLU, per import de 7.694,00€ més 
1.615,74€ en concepte d’iva (pressupost 
3995).

SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 3 DE JUNY DE 2021
» Aprovació de factures i despeses. Vista 

la relació de factures i despeses del dia 
tres de juny de 2021 i de conformitat 
amb el Dictamen de Regidor d’hisen-
da, per unanimitat, s’acorda aprovar la 
relació de factures i despeses que cons-
ten a l’esmentada relació que figuren a 
l’expedient i que sumen la quantitat de 
35.587,77€ i s’acorda el seu pagament a 
càrrec de les corresponents partides del 
pressupost de l’exercici corrent.

» Aprovar sol·licitar al Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Ge-
neralitat de Catalunya la inclusió a la 
convocatòria de subvencions destinades a 
incentivar la contractació en pràctiques de 
persones joves beneficiàries del Programa 
de Garantia Juvenil a Catalunya (Resolu-
ció TSF/1556/2021, d’11 de maig). 

» Aprovar la relació de persones contracta-
des en el marc del Pla Municipal d’Ocu-
pació 2021.

» Aprovar sol·licitar a l’area de Medi Ambi-
ent i Territori de la Diputació de Girona 
l’adhesió de l’ajuntament de Vilablareix 
al Pla de serveis d’assistència als ajun-
taments per a la Transició energètica i 

l’acció climàtica. Acció 1.8 redacció de 
memòries tècniques o altres documents 
similars per impulsar comunitats energè-
tiques intel·ligents (Smart Energy Com-
munities ) en l’àmbit local.

» Aprovar el conveni entre l’Associació 
per la gestió del programa Leader Ri-
pollès Ges Bisaura i l’Ajuntament de 
Vilablareix per a la participacio en el 
projecte clima BM-CAT del Fons de 
carboni per a una economia sostenible 
(FES-CO2) del “Ministerio para la tran-
sición ecológica y el reto Demográfico” 
del Govern d’Espanya.

» Aprovar sol·licitar al Consell Comarcal 
del Gironès la inclusió a la convocatò-
ria de subvencions adreçades als ajunta-
ments de la comarca del Gironès per al 
foment de projectes i activitats culturals 
i de promoció econòmica dels municipis 
del Gironès, anualitat 2021

» Aprovar sol·licitar a l’Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cutural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya 
la inclusió a la convocatòria de subven-
cions per fomentar el contacte entre els 
lectors i els autors, traductors i il·lustra-
dors literaris (Resolució CLT/704/2021 
de 10 de març).

» Aprovar l’ampliació del termini d’execu-
ció del contracte d’obra “Prolongació del 
carrer Marroc des del carrer Regal fins a 
la carretera GI-533 i vial secundari de la 
carretera GI-533 a Vilablareix”.

» Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vi-
lablareix a la Setmana Europea de la Mo-
bilitat del 16 al 22 de setembre de 2021.

» Aprovar el contracte menor d’obres amb 
l’entitat mercantil Pintures Perelló SL, 
per pintar la fusta exterior del casal de la 
gent gran i la ludoteca municipal (inclou 
les escales de pujar a la biblioteca i la ter-
rassa exterior de la ludoteca), per import 
de 5.423,00€ més 1.138,83€ en concepte 
d’iva (pressupost 1 000034).

» Aprovar la contractació amb l’entitat 
mercantil l’entitat mercantil Serveis i vies 
del Vallès SL, pel subministrament de 
bandes reductores de velocitat, per im-
port de 1.997,27€, més 419,43€ en con-
cepte d’iva (pressupost 212884-00). 
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El nou edifici de l’Institut de 
Vilablareix acollirà 657 alumnes 

aquest mes de setembre
El nou edifici de l’Institut de Vilablareix ja és una realitat.  

Aquest mes de juliol ha començat la mudança del mobiliari per 
equipar les aules, els passadissos i els despatxos de l’edifici. 

 El mes de setembre l’edifici ja estarà a punt per 
a rebre els 657 alumnes, 524 d’ESO i 133 de bat-
xillerat. Els alumnes que hi estudien són veïns de 
Vilablareix, Quart, Fornells i Aiguaviva.

Alumnes i professors gaudiran de les noves ins-
tal·lacions amb una vintena d’aules, una sala d’ac-

tes, un gimnàs, tres laboratoris, una biblioteca i una 
aula de música, entre d’altres. 

Recordem que l’Institut de Vilablareix es va ini-
ciar el curs 2008-2009 i fins a dia d’avui han estat en 
mòduls. 

L’Ajuntament de Vilablareix 
adjudica les obres per a la  

nova Escola Madrenc
 El ple extraordinari del 17 de 

juny a l’Ajuntament de Vilabla-
reix va adjudicar les obres per 
el nou edifici de l’Escola Ma-
drenc a l’entitat mercantil Ar-
cadi Pla SAU, per un import de 
4.167.808,43 euros (exclòs IVA). 
La contractació inclou la redac-
ció del projecte bàsic, el projecte 
executiu, i la posterior execució 
de les obres. 

L’alcalde de Vilablareix, Da-
vid Mascort, va explicar que ‘el 
termini per a la redacció del projecte 
bàsic i executiu i la seva aprovació 
per ple s’allargarà fins a finals de 
novembre i en aquell moment podran 
començar les obres que tenen un termi-
ni d’execució de 14 mesos’. Per tant, 

la previsió és que el mes d’abril 
de l’any 2023 el nou edifici de 
l’escola estigui a punt per a ser 
utilitzat. 

Actualment, l’Escola Madrenc 
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 de 3.300m2 construïts i s’ubi-
carà al costat del Centre Cultu-
ral Can Gruart, entre els carrers 
Francesc Macià i Farigola.

Avancen les obres de la  
calçada lateral de la  

Carretera Santa Coloma
 Continuen avançant les obres de la calçada lateral 

de la carretera Santa Coloma a l’alçada de la pla-
ça Sant Jordi. Aquests treballs consisteixen en fer 
la connexió amb la nova calçada lateral i es preveu 

que finalitzin a mitjans d’agost. 
Un cop acabades les obres s’accedirà a la calçada 

lateral per la carretera de Santa Coloma, a l’alçada 
del número 127 de la travessera del Perelló. 
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Vilablareix Gaudeix
 Per segon any consecutiu, Vilablareix no va poder celebrar la tradicional Festa 

Major degut a les mesures de la pandèmia de la Covid-19. L’Ajuntament, però, va 
decidir apostar per la cultura i substituir la Festa Major per el Vilablareix Gaudeix, 
un cicle d’espectacles que va tenir lloc del 7 al 16 de maig. Totes les activitats es 
van organitzar seguint els protocols sanitaris del moment. Per assistir-hi s’havia de 
reservar entrada prèviament, tots els espectacles es van fer asseguts amb una cadira 
assignada per a cada assistent, l’ús del gel desinfectant a l’entrada dels recintes i l’ús 
de la mascareta va ser obligatori. D’aquesta manera, els veïns i veïnes de Vilablareix 
van poder gaudir d’espectacles familiars, concerts, tallers, exposicions i teatre. 

L’acte inaugural del Vilablareix 
Gaudeix d’enguany va anar a 
càrrec d’alguns sanitaris del 
poble que van donar a conèi-
xer les seves vivències durant la 
pandèmia. 

 Dissabte 8 de maig

 Dijous 13 de maig

 Diumenge 9 de maig

La final del concurs de grups no-
vells es va celebrar a l’escenari del 
Vilablareix Gaudeix amb la partici-
pació de tres grups: Oxigen Band, 
Dolphins Class i Free Kiss Grup. 
Oxigen Band va ser el guanyador 
d’aquesta edició.

 Divendres 14 de maig

BuhosSardanes amb la Principal de Banyoles

Havaneres amb Els Cremats

Taller familiar
Projecte Òliba

Espectacle
familiar

Concurs de
grups novells

Tast de cerveses

Marcel Torres Duo
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 Dissabte 15 de maig  Diumenge 16 de maig

Teatre-lectura dramatitzada
amb l’Olla dels Maiquiets

Espectacle familiar

Di-versiones

Blue Moon

El Pot Petit

Missa i coral 
Xàntica

La Principal de la Bisbal

Concurs de Flors
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La nit de Viandes  
inaugura l’estiu a Vilablareix 

 Enguany hem recuperat una de 
les nits d’estiu més esperades a Vila-
blareix, les Viandes! El dissabte 26 
de juny vam gaudir de les diferent 
parades de menjar, foodtrucks, un 

espectacle infantil a càrrec de Cal 
Teatre, i el concert de la coral de 
l’Institut de Vilablareix. 

Es va celebrar a Can Gruart 
amb un èxit d’assistència.

Nits de juliol a la fresca
 Una vegada més, apostant per 

la cultura, l’Ajuntament de Vila-
blareix ha programat tot un se-
guit d’actes culturals per tots els 
dimarts i dijous del mes de juliol 
al vespre. Tanquem aquesta edi-
ció de la Torratxa quan encara no 
s’han celebrat tots els actes. Però 
els espectacles que s’han pogut 
veure fins ara han estat un èxit. 

Han pujat per l’escenari de la 
Plaça Perelló artistes com Roger 

Pera, Judit Martín, i Jordi Sori-
ano, així com el grup La Duda 
Ofender o el Festival Emergent, 
entre d’altres. 

Des de l’Ajuntament agraïm 
la feina del Club de Rítmica que 
van oferir el servei de bar fins a 
mitjans de juliol quan les noves 
restriccions de la Covid-19 van 
prohibir menjar i beure a la via 
pública i en esdeveniments cul-
turals.

 La Duda Ofender Roger Pera

 Festival Emergent - Les Fourchettes  Festival Emergent - Isaac Jurado

 Monòlegs: Judit Martín i Jordi Serrano
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Activitat física a la fresca
 Com cada any, des de l’Ajuntament s’han orga-

nitzat algunes activitats esportives per a fer al llarg 
del mes de juliol a la fresca. 

A l’exterior de Can Gruart, les persones ins-
crites prèviament, han pogut gaudir de classes de 
Zumba i Yoga Kundalini. 

Exposició del projecte 
Cartegem-nos

 El projecte Cartegem-nos es va 
posar en marxa ja fa més d’un 
any, arran de la pandèmia. És 
per aquest motiu que aquest mes 
de juny s’ha exposat una mostra 
del que ha estat el projecte, que 
ha consistit en l’intercanvi de 
cartes entre els joves i els avis de 
Vilablareix. 

La inauguració de l’exposició 
es va fer juntament amb l’alum-
nat de 3r d’ESO de l’Institut e Vi-
lablareix i els avis i àvies de Can 
Ribotic. Va ser un acte molt emo-
tiu ja que molts d’ells no es co-
neixien en persona i es van poder 
posar cara després d’un any envi-

ant-se cartes. A l’exposició s’han 
pogut llegir algunes de les cartes 
de la gent gran dirigides als joves 
i a la inversa.

Sistema de reconeixement 
facial a la piscina municipal

 La piscina municipal de Vilablareix va obrir les portes el 12 de juny amb una 
novetat! Un nou sistema d’accés automàtic. Es tracta del sistema de reconei-
xement facial. D’aquesta manera els abonats poden accedir a les instal·lacions 
sense targeta, tan sols s’han d’apropar a la càmera on se’ls reconeixerà i els 
permetrà l’accés. 

Per aquells que no són abonats, poden comprar l’entrada al bar. 

Xerrades sobre l’impacte 
psicològic de la Covid-19

 Al llarg del mes de maig Vila-
blareix va acollir un cicle de xer-
rades presencials i telemàtiques 
sobre l’impacte psicològic de la 
pandèmia de la Covid-19. Amb 
la psicòloga Paula Llorenç es va 
parlar sobre la gestió emocional 
davant la pandèmia, les estratè-
gies per millorar el benestar da-
vant aquesta situació i com ens ha 
afectat psicològicament. 

Plafó musical per  
la Llar d’Infants

Els usuaris de Can Ribotic han creat un plafó mu-
sical per el pati de la Llar d’Infants. Ells mateixos 
varen crear el disseny del plafó, van triar el material 
per a fer-lo i el van elaborar. Els infants de la Llar 
van quedar ben contents! 

Aprenent a fer ratafia
 L’Ateneu de la Dona amb la col·laboració de l’Ajunta-

ment, van organitzar una xerrada-taller de ratafia. Sota 
les instruccions de Lluís Carreras, i amb els ingredients 
que se’ls va facilitar, el públic assistent va aprendre a re-
alitzar la seva pròpia ratafia. 
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Es neden 66.200m
en l’edició del Mulla’t 2021

 El diumenge 11 de juliol es va 
celebrar el Mulla’t per l’Esclero-
si Múltiple a la piscina municipal 
de Vilablareix. Entre tots els par-
ticipants es van nedar un total 
de 66.200m, el que significa que 
l’Ajuntament destina 662 euros 
a la Fundació Esclerosi Múltiple. 
I és que el consistori hi col·labo-

ra aportant 1 euro per cada 100 
metres nedats.

El nombre de participants va 
augmentar respecte l’any passat ar-
ribant als 72 assistents. En el marc 
del Mulla’t es van fer dues sessions 
d’aquagym a càrrec de Carmen Val-
derrama i a les 12h del migdia es va 
fer el tradicional salt multitudinari. 

Els participants podien entrar al 
sorteig d’una tovallola del Mulla’t 
penjant una fotografia amb el di-
ploma del Mulla’t a Instagram amb 
l’etiqueta #MullatVilablareix21 i la 
guanyadora que es va endur el pre-
mi va ser la Bruna Godoy.

Moltes gràcies a tothom que 
hi va col·laborar!

Reobertura del Casal de la Gent Gran
 Durant aquests darrers mesos el govern ha flexibilitzat mol-

tes mesures de la pandèmia de la Covid-19. Una d’elles va ser 
la reobertura de molts equipaments, com va ser el cas el passat 
14 de juny, del Casal de la Gent Gran. 

Va ser una bona notícia! Després de més d’un any tan-
cat, han pogut reobrir amb les mesures sanitàries actuals. 
Mica en mica el poble torna a la normalitat. 

Programa Brigada Jove
 L’Eudald i l’Arnau han entrat aquest juny i juliol a treballar a l’Ajunta-

ment de Vilablareix, en el marc del programa Brigada Jove. Són dos dels 
quatre estudiants que aquest estiu treballaran al consistori. L’objectiu de 
la brigada Jove és ajudar als joves del poble a incorporar-se al món laboral 
amb una feina remunerada durant el període d’estiu. 

L’Eudald Serra Serra ocupa el lloc d’auxiliar d’administració local, 
mentre que l’Arnau Pradas s’ha incorporat dins l’equip de la brigada mu-
nicipal, fent tasques de neteja i manteniment de la via pública. 

Els joves tenen un contracte remunerat de mitja jornada (4 hores al 
dia de dilluns a divendres).

Nou sorteig de la 
campanya de comerç local

 Continua activa la campanya de dinamització del comerç local a Vilabla-
reix. Aquest trimestre el sorteig va tenir lloc abans de l’actuació de Roger 
Pera a les Nits a la fresca. La butlleta que va treure la mà innocent va ser 
la de la veïna de Vilablareix, Anna Alonso. L’entrega del premi la va fer 
l’alcalde, David Mascort. Des de l’Ajuntament li donem l’enhorabona a 
l’Anna i agraïm a tots els participants. Us animem a continuar participant. 
Seràs tu qui s’endugui el proper premi? Molta sort!

Recapte d’Oncolliga  
per Sant Jordi

 La Delegació d’Oncolliga Vilablareix va muntar una parada de Sant 
Jordi a Vilablareix on varen vendre roses, llibres i polseres. Varen re-
captar un total de 3.825 euros que es destinen a la Fundació Oncolliga. 

Les responsables de la delegació a Vilablareix, Anna Vilaró i Dolors 
Ferré, han volgut compartir amb tots vosaltres el benefici obtingut. “Or-
gull de poble i de gent com vosaltres que hi ha col·laborat. Gràcies”
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Analitzem la fracció resta 
de Vilablareix

 Durant l’últim trimestre del 2020 
i tot el 2021 s’estan portant a ter-
me diverses caracteritzacions de la 
fracció resta dels habitants de Vila-
blareix amb l’objectiu de conèixer 
quina part de residus reciclables es 
perden en aquesta fracció. 

En cada caracterització se selec-
ciona una mostra de 250 kg de tota 
la resta recollida durant el servei 
i manualment es van separant els 
materials segons diverses fraccions 
(envasos PET, PEAD, PVC, film, 
alumini, orgànica, vidre, etc.). 

Us avancem els resultats de les 
dues primeres caracteritzacions. 

Resultats de la 
caracterització de la 
fracció resta del diumenge 
29 de novembre de 2020
Un 63,5 % dels residus corresponien 
a fraccions no reciclables i van estar 
correctament dipositades al cubell 
de la resta. Un 59,9% d’aquests 
residus era tèxtil sanitari (38% del 
total), el 40,1% restant (25,5% del 
total) corresponia a sorra de gats, 
excrements, cendres, burilles tabac, 
fregall, esponja de dutxa, ceràmica, 
pols, etc. També es va trobar fusta 
tractada i càpsules de cafè que s’ha-
vien d’haver portat a la deixalleria.

Un 36,5% dels residus carac-
teritzats corresponien a fraccions 
valoritzables i, per tant, no s’hau-
rien d’haver llençat a la resta. Del 
total de la mostra analitzada, un 
21,2% era orgànica, un 4,6% en-
vasos, un 3,2% cel·lulosa, un 2,2 
% orgànica envasada, un 1,9% 
paper i cartró, un 1,3% tèxtil, un 
0,8% jardineria i poda, un 0,7% 
vidre i un 0,6% residus especials 
(mòbils, focus, medicaments).

 
Resultats de la 
caracterització de la 
fracció resta del diumenge 
13 de juny de 2021
Un 81,5% dels residus correspo-
nien a fraccions no reciclables i 
van estar correctament diposita-
des al cubell de la resta. Un 80,8% 
d’aquests residus era tèxtil sanitari 
(65,9% del total), el 19,2% restant 
(15,6 % del total) era sorra de gat, 
excrements, ganivetes d’afeitar, 
burilles de tabac, ceràmica, pols 
d’escombrar, i altres plàstic no en-
vàs. També es va trobar fusta trac-
tada i restes de pintura que s’havi-
en d’haver portat a la deixalleria.

Només un 18,5 % del total 
de residus caracteritzats corres-
ponien a fraccions valoritzables 
i, per tant, no s’haurien d’haver 
llençat a la resta. Del total de la 
mostra analitzada, un 0,3% era 
orgànica, un 4,6% cel·lulosa, un 
3,9% envasos, un 3,0% paper i 
cartró, un 1,3% vidre, un 1,8% 
tèxtil, un 2,7% jardineria i poda, 
i un 0,9% residus especials.

Dia Mundial per l’alliberament LGTBI
 El 28 de juny va ser el Dia Mun-

dial per l’alliberament LGTBI. 
Des de l’Ajuntament vam voler 
donar visibilitat a la causa i vam 
col·locar la bandera de l’arc de 
Sant Martí a la façana de les ofi-
cines municipals on va onejar al 
llarg de tres setmanes. 

Com a símbol reivindicatiu de 
la lluita LGTBI, els joves del casal 
Matins Actius també van pintar un 
pas de vianants amb la bandera de 
l’arc de Sant Martí. L’alcalde de 
Vilablareix, David Mascort, i la re-
gidora de joventut, Judit Auguet, 
van ser-hi presents en el moment 
de pintar el pas de vianants que hi 
ha entre el carrer Perelló i l’Avin-
guda Lluís Companys. 

Projecte de reintroducció de l’òliba
 L’Òliba és una au rapinyaire nocturna especialit-

zada en caçar petits mamífers. La seva dieta fa que 
la seva presència als nostres pobles sigui molt bene-
ficiosa. En els darrers anys hi ha hagut una davalla-
da molt important d’aquesta espècie, no només a 
casa nostra, sinó que també a tot Europa. 

Amb l’objectiu de reforçar les poblacions 
d’aquesta au rapinyaire en retrocés, des de l’Ajun-
tament de Vilablareix i amb la col·laboració de la 
Cooperativa Gisfera s’ha engegat un projecte de 
reintroducció de l’òliba al nostre municipi.

Durant el darrer mes del curs escolar es van rea-
litzar diferents tallers a l’escola, als grups de 3er, i a 
un grup de l’institut, així com un taller adreçat a tots 
els veïns i veïnes interessats en el projecte. D’aquest 
darrer taller, que es va celebrar el diumenge 9 de 
maig, en va sorgir un grup de famílies voluntàries 
que volien participar a la reintroducció de polls cri-
ats en captivitat mitjançat la tècnica del hacking. A 
la propera edició de la Torratxa us explicarem com 
ha anat aquesta aventura d’alimentar diàriament els 
pollets d’òliba fins que han sigut independents per 
volar i anar a caçar. Agraïm a totes les famílies que hi 
han participat, i molt especialment a la família Jordà. 

Amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya

Residus presents a la fracció resta - 29/11/2020

Residus presents a la fracció resta - 13/06/2021
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Xerrada informativa sobre la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques
 El dimarts 29 de juny una quinzena de veïns i veï-

nes van assistir a Can Gruart a una xerrada informa-
tiva sobre la instal·lació de plaques fotovoltaiques 
per produir electricitat a nivell domèstic. 

Els assistents van poder aclarir dubtes sobre 
l’autoconsum d’energia elèctrica: avantatges, in-
convenients, temps d’amortització, aspectes a te-
nir en compte, tràmits administratius, etc.

Des de l’ajuntament es va informar de tots els 
passos per sol·licitar el permís d’obra per fer la ins-
tal·lació i de quines bonificacions es pot gaudir si es 
compleixen els requisits indicats a les ordenances 
fiscals: 50% de l’ICIO (impost sobres construccions, 
instal·lacions i obres) de la part corresponent a la 
instal·lació de les plaques fotovoltaiques i del 50% 
de l’IBI (impost de bens immobles) durant tres anys.

Aquesta acció, promoguda pel Tecnoateneu i 
l’Ajuntament de Vilablareix, va comptar amb la par-
ticipació de tècnics de Mienerg, una empresa del 
poble especialitzada en energia fotovoltaica i altres 
energies renovables. 

ACTUALITAT

Formacions d’El Rusc
Aquests darrers mesos des de l’Ajuntament hem realitzat  

 cursos per ajudar a les empreses i comerços trobar nous clients 
i augmentar les vendes. 

 Algunes de les formacions que 
s’han realitzat han estat orienta-
des a eines de xarxes socials, vi-
deomàrketing, fotografia digital i 

programes d’enviaments de cor-
reus massius. A més des del Tec-
noateneu van realitzar un taller 
de d’Arduino i una xerrada sobre 

la instal·lació de plaques solars 
en habitatges amb l’objectiu de 
resoldre els dubtes dels vilablare-
tencs/nes.

Digitalitza el teu negoci
 Enguany a l’Ajuntament de Vilablareix li han 

concedit la subvenció de Projectes Singulars que 
ofereix la Diputació de Girona. Aquesta subvenció 
ens permetrà realitzar assessoraments i formacions 
específiques per a la digitalització de 25 empreses 
i/o comerços. Amb aquesta acció es pretén donar 
un suport tècnic i didàctic a autònoms, empreses, 
comerços i professionals per a que puguin tenir una 
presència digital correcte ja sigui amb una pàgina 
web, desenvolupant les xarxes socials i altres eines 
com el whatsapp o l’email Marketing.

Aquest assessorament el poden sol·licitar els 
negocis de Vilablareix i poden escollir la quantitat 
d’hores que necessiten. L’assessorament pot ser de 
2 a 12h per un tècnic del Rusc anirà a l’empresa o 
botiga per ajudar-los en diferents eines de digitalit-
zació de les empreses.
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Més endavant es crearà una línia de subvenció fins a un màxim de 600 euros en despesa per a les em-
preses que participin en alguns dels packs d’assessorament.

Per participar cal posar-se en contacte en l’oficina de El Rusc ja sigui per telèfon o per whatsapp al 
972 495 655 o bé per correu electrònic empresa@vilablareix.cat

Curs de Mailchimp Curs de CRM Taller d’Arduino

Taller de fotografia per empreses Taller de vídeo per empreses Taller d’eines per a les Xarxes Socials
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Joaquim Andreu Molas i 
Mercè Vicente Coll

En Joaquim Andreu Molas va néixer a Can Molas (Vilablareix) 
el 5 de setembre de l’any 1941. Can Molas era la casa on va 
viure amb els seus pares fins als 12 anys. ‘Es troba a tocar de l’Es-

glésia Sant Menna’ explica en Joaquim. D’allà, es van mudar a viure 
a una casa Pairal prop del carrer Perelló, on ara fem l’entrevista. 
Recorda com jugava a la plaça amb els seus amics. ‘Un dia jugant a 
pilota vàrem trencar una vidriera de la casa on és ara l’Ajuntament. L’avi 
de la casa va sortir cridant, però tots vam marxar corrents’. A 
escola hi va anar fins als 14 anys. Primer va anar a 
l’Escola dels “Hermanos de Salt” i quan es van can-
viar de casa va anar a estudiar a la Salle de Girona. 

Dels estudis a pagès
Com era habitual en aquell temps, en Joaquim va 
plegar d’estudiar als 14 anys per anra a treballar al 
camp i amb el bestiar a casa seva. ‘A casa hi havia 
molta feina a fer. Hi feia de tot i tot era a mà, no era 
pas com ara. Es treballava molt diferent’. Hi tenien va-
ques, porcs de cries i d’altres animals que s’havien 
de cuidar cada dia. ‘Només tenia festa els diumenges i 
molts marxava amb la vespa a voltar, cap a Calella de 
la costa, Tossa de Mar, Lloret, etc. Amb un amic meu 
a vegades tornàvem entre les 5 i les 6 de la matinada 
i ja ens esperaven per treballar al camp!” recorda en 
Joaquim. 

Servei militar
En Joaquim va ser voluntari a la mili. Quan tenia 20 anys va jurar 
bandera i només havia d’anar-hi a treballar els matins. A la tarda 
treballava al camp i dormia a casa. ‘La meva feina era ordenança. Te-
nia bicicleta i entrava i sortia quan volia perquè sempre anava al govern 
militar a buscar la correspondència i portar-la d’aquí cap a allà i d’allà 
cap aquí. I abans no hi havia trànsit. Feia tot carretera Barcelona, carrer 
nou, passava per davant de l’Ajuntament, pujava al Seminari i tornava’. 

La Mercè
Amb vint-i-pocs anys en Joaquim i la Mercè es van conèixer i ja no 
s’han separat mai més. La Mercè va néixer a Girona el 9 de novem-
bre del 1946, va estudiar al Cor de Maria i després va anar a classes 
particulars a fer comerç. 

Explica que de petita i de jove s’ho va passar molt i molt bé. 
‘Jo vivia a Sant Pere de Galligants, al davant hi teníem Sant Daniel i els 
jardins arqueològics. Per aquella zona sempre feia gamberrades, jugava 
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molt amb amigues i ens ho passàvem molt 
bé’. Explica que va tenir uns pares molt 
moderns ‘eren de mentalitat molt oberta, no 
em prohibien masses coses, però tampoc em 
vaig traspassar perquè en aquella època tam-
poc podies’. Recorda, però, que va arri-
bar una edat que veia que totes les seves 
amigues eren casades i amb fills i ella 
encara no ho volia. ‘Jo anava amb una 
colla de nois i noies a les fires, a les platges, a 
fer caminades, i m’ho passava molt bé’ . 

Excursionista
Recorda amb alegria la seva època d’ex-
cursionista. ‘Havia fet la Pica d’Estats, el 
Gra de Fajol, el Pic de l’Infern, etc’. La 
Mercè ens va explicar moltes aventures 
de les seves excursions que a vegades 

s’allargaven dies. ‘A vegades plovia, ens pedregava, ens havíem de 
refugiar a on podíem, però rèiem molt amb la colla que anàvem’. Un 
cop casada, la Mercè no va tornar a fer aquestes excursions 
perquè amb en Joaquim treballaven molt, ell tenia feina el cap 
de setmana i no podien marxar. ‘Vam començar a viatjar un altre 
cop quan els fills van ser més grans’.

Matrimoni
En Joaquim i la Mercè es van conèixer ballant al Picadilly, 
una discoteca de El Pont Major. A partir d’aquell dia es van 
anar trobant amb tota la colla. ‘Vam fer una bona colla entre 
els seus amics i les meves amigues. Vam estar festejant un temps 
fins que ens vam casar’ explica la Mercè. Es van casar el 23 
de novembre de l’any 1975 ‘El dia que enterraven a Franco!’ 

exclama la Mercè. ‘Quasi no ens deixen casar, però els 
Salesians ens van casar i després vam fer el banquet al 
Flora de Banyoles’. 

De viatge de noces van anar a València, en con-
cret, a Benidorm a passar-hi uns dies. Expliquen 
que s’ho van passar molt bé i que els hi encanta 
viatjar,tot i que no ho podien fer sovint. ‘Hem vi-
atjat ja de grans i hem fet viatges preciosos. Hem fet tres 
creuers, hem anat a Turquia, Croàcia, St. Petersburg, 
Venècia, Holanda, Suïssa...A mi m’agrada molt la his-
tòria’ diu la Mercè. 

Després del casament van venir els fills. El 
gran, en Joaquim va néixer dos anys després del 
casament, l’any 1977. Curiosament, una data molt 
assenyalada també políticament parlant, i és que 
aquell any es van celebrar les primeres eleccions 
democràtiques a Espanya. ‘Vaig poder anar a votar, 
de visita al metge, i el dia següent va néixer en Joaquim’. 

I la nena, la Natàlia, també anava a néixer un 
dia molt assenyalat ‘havia de néixer el dia de Nadal, 
però el metge em va avançar el part per poder passar el 
Nadal a casa’.

Quan es van casar van anar a viure al carrer 
Perelló. La casa Pairal dels pares d’en Joaquim 
l’han conservat i se’n cuiden entre tots. ‘Ara se’n 
cuidaran els meus fills’, diu en Joaquim ‘Jo he fet de 
nou el teulat. Abans, quan dormies, et queia tota la bru-
tícia i les caques dels ocells a sobre el llit perquè feien niu 
a les teules’. Actualment a la masia hi fan les troba-
des familiars. 

Les seves feines
En Joaquim va fer de pagès fins als 48 anys però també va ser re-
gidor a l’Ajuntament de Vilablareix, del 1974 al 1979, amb en Jo-
sep Maria Gispert-Sauch d’alcalde, i als quatre anys de les primeres 
eleccions democràtiques amb Josep Molas Ollé d’alcalde. ‘En aquella 
època també vaig ser el president de la cambra agrària de Vilablareix’ explica 
en Joaquim. Més tard va deixar la pagesia i va entrar a treballar als 
magatzems del Novavenda fins que es va jubilar als 65 anys. ‘Vaig es-
tar-hi treballant durant 17 anys’ afegeix en Joaquim. Ara, en Joaquim 
gaudeix restaurant mobles antics. És una afició i se li dóna molt bé. 

La Mercè, quan va acabar els estudis de comerç va treballar a dife-
rents despatxos fins que va entrar a treballar a Copima ‘llavors tenien 
tots els supermercats Aldi’ explica la Mercè. ‘La feina que hi feia m’agrada-
va i em va permetre voltar molt. A més, el propietari, en Barris ens va donar 
molt de poder a tres dones de l’empresa. En aquella època això no passava. 
Vaig fer cursos a la Cambra de Comerç, em vaig treure el carnet de conduir i 
vaig aprendre moltíssim. En resum, vaig tenir molta sort’. 

Recorda amb un somriure el primer dia que va tenir carnet de 
conduir: ‘En Barris em va dir que havia d’anar a Olot amb el seu cotxe. 
Era un Seat molt gran i tenia el canvi de marxes al volant, no sé pas si vaig 
canviar mai de marxa...’ diu rient!

Quan va deixar de treballar a Copima va decidir no treballar més 
a cap botiga ni despatx, necessitava un canvi de feina. Va veure que 
al geriàtric Puig d’en Roca necessitaven gent per fer feina a la cuina i 
s’hi va apuntar. ‘Vaig anar-hi tot un estiu a treballar a la cuina, llavors em 
van passar a planta. Més tard em vaig treure l’auxiliar de clínica, vaig fer les 
oposicions i ja m’hi vaig quedar fins a la jubilació, als 60 anys’. 

La vida a Vilablareix 
En Joaquim ha passat tota la seva vida a Vilablareix, mentre que la Mer-
cè era una noia de ciutat que al casar-se va anar-hi a viure, però amb 
la seva feina quasi no va fer vida al poble. Ja de grans van estar durant 
6 anys treballant al Casal de la Gent Gran del Vilablareix. ‘Ens ho vam 
passar molt bé’ recorden. ‘Fèiem dinars, servíem àpats, els preparàvem, etc’. 

En Joaquim i la Mercè també van ser els impulsors de la Coral de 
Sant Roc. ‘Un dia amb una amiga sortint de missa per Nadal li vam dir a 
en Manel Pallàs (en aquell moment regidor a l’Ajuntament de Vilablareix) 
que era molt trist que no hi hagués cant a la missa. A partir d’aquí ens va 
ajudar molt a buscar gent i a muntar la coral. Ens ho vam passar molt bé i 
vam aprendre moltíssim!’ explica la Mercè. Ara ja no formen part de la 
Coral però cada any per Nadal continuen fent el pessebre de l’Esglé-
sia i els hi agrada molt. 

Estan feliços de viure a Vilablareix i de conservar la masia familiar, 
on tenen un hort i on gaudeixen de les trobades familiars. 



ENTITAT / ESPORTS
BÀSQUET

2928

ENTITAT / ESPORTS
FUTBOL
Adrià Hernàndez. Àrea de Comunicació FC Vilablareix

Tanquem la temporada 2020-2021
 El C.B. Vilablareix tanca la tem-

porada 2020-2021 amb un balanç 
molt positiu tot i les circumstàncies 
de la pandèmia. L'any va començar 
incert i amb les competicions can-
cel·lades però, a partir del març, 
la nova “normalitat” ens permetia 
tenir tots els equips entrenant, dels 
quals, dos equips competint per la 
província de Girona!

A finals de maig, juntament 
amb el C.B. Bescanó, vam cele-
brar una trobada amb els més 
petits/es de la casa, per tal que 
disputessin els seus primers par-
tits. Les cares d'alegria i l'energia 

que desprenien deixen ben clar 
que s'ho van passar d'allò més bé! 

A més, durant el mes de juny, 
el Club ha fet portes obertes per 
tal que els nens/es del poble i 
rodalies puguin venir a provar 
aquest esport. La rebuda va ser 
molt bona per part de tots/es, 
així que moltes gràcies als que 
vau poder venir! Per si algú s'ha 
quedat amb ganes de provar, du-
rant el pròxim setembre torna-
rem a fer portes obertes perquè 
ningú es quedi amb les ganes!

Finalitza la temporada atípica
Després d’un any ple d’incerteses, a la fi hem pogut aconseguir 

finalitzar la temporada tan atípica que ens ha tocat viure.

 La temporada ha finalitzat amb el tancament de 
totes les lligues dels nostres equips, on tanquen 
aquesta temporada amb unes competicions molt di-
ferents i estranyes a causa de la pandèmia. Però tot i 
això tots els nostres clubs han finalitzat de la millor 
manera possible les seves respectives lligues.

Després de finalitzar la temporada el futbol no 
para al municipal. Arriba l’estiu i de la mà de José 
Martínez, el club un altre any ha organitzat el cam-
pus d’estiu “tecnificació José Martínez”. Un estiu ple 
de futbol, bones estones, sortides, visites... perquè les 
nenes i els nens vinguin del 29 de juny fins al 30 de 
juliol a gaudir al màxim de l’estiu de la mà del futbol.

El FC Vilablareix ja treballa de cara a la tempo-
rada vinent, en la qual el club té previst créixer en 
volum d’equips i en part de la mà del futbol femení, 
creant el primer equip femení del club, la qual cosa 
que ens fa molta il·lusió emprendre aquest repte. El 
primer equip femení del club serà un aleví/infantil, 
on hem apostat per fer aquesta categoria perquè el 
planter femení que el club ja té, més la incorpora-
ció de noies noves que volen gaudir del futbol de 

la nostra mà facin possible dur a terme aquest gran 
repte pel FC Vilablareix.

Tot i voler sempre mes de futbol, trobem oportú 
que aquest estiu ens l’agafem totes per descansar 
després d’un any ple d’alts i baixos, per això, el FC 
Vilablareix unes bones vacances d’estiu i que des-
canseu tot el possible abans d’emprendre la tempo-
rada vinent.

Rebeu una cordial salutació i recordeu SOM UN 
EQUIP!

“ El FC Vilablareix ja treballa de 
cara a la temporada vinent, en 
la qual el club té previst créixer 
en volum d’equips i en part de 
la mà del futbol femení, creant 
el primer equip femení del club, 
la qual cosa ens fa molta il·lusió 
emprendre aquest repte.”
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Punt i final a una temporada 
atípica però plena d’èxits!

 Aquest mes de juliol, el club tancarà la tempo-
rada participants als Campionats d’Espanya absolut 
d’individual i equips. Fita final a una temporada 
de gran treball i esforç per part de les gimnastes i 
l’equip tècnic. 

A nivell base, destacar la cinquena posició de la 
gimnasta Carla Xifra aconseguida el 23 de juny a 
Valladolid. Aconseguint amb aquesta posició, diplo-
ma nacional. 

Però el club no ha parat! I no només ens hem 
presentat a competicions federades sinó que un 
total de 35 gimnastes han participat a la Lliga Ter-
ritorial de Gimnàstica Rítmica organitzada pels di-
ferents Consells Esportius. Els resultats han estat 
immillorables al llarg de tot aquest any tan atípic.

Després d’aquesta temporada plena d’èxits 
les gimnastes i l’equip tècnic es mig acomiadaven 
d’uns mesos molt intensos amb un festival de clo-
enda el passat dissabte 12 de 
juny. En aquesta ocasió les 
gimnastes de tota la secció 
van fer muntatges divertits i 
estiuencs que van preparar 
amb molta il·lusió per a tots 
els assistents. 

Finalment, informar que 
durant el mes de juliol a part 
del casal d’activitats rítmi-
ques, les gimnastes de més 
alt nivell entrenaran durant 
tot el mes per preparar la 
propera temporada d’indivi-

duals i de conjunts. Aquests entrenaments seran de 
matí i tarda i permetran a les gimnastes consolidar 
els muntatges que més endavant hauran de treure 
per aconseguir plaça a les competicions estatals. 

I recordeu que si voleu estar informats de totes 
les nostres novetats podeu seguir-nos a través de les 
nostres xarxes socials: Facebook (Club Rítmica Vila-
blareix), twitter (@CRVilablareix) i Instagram (rit-
micavilablareix).

Èxit de participació en els 
Campionats Territorials de Girona

 Durant el primer cap de setma-
na de juny es va celebrar al pavelló 
de Vilablareix els Campionats Ter-
ritorials de Girona 2021. Aquest 
any, marcats per les mesures co-
vid-19, cal destacar els més de 150 
esportistes que es van inscriure 
tant en les competicions individu-
als com en les d’equips.

Per part del CTT Vilablareix 
cal destacar els debuts dels nos-
tres prebenjamins. L’equip format 
per Evan Diaz, Iren Lopez, Iu Sit-

jà, Roc Nonó i Albert Aguirre van 
tenir una actuació destacada en la 
categoria de benjamins d’equips 
assolint una meritòria cinquena 
posició final. Pel que fa a la res-
ta de categories, cal destacar el 
sotscampionat obtingut en la ca-
tegoria de sènior territorial amb 
l’equip format per Lluís Sabater i 
Lluís Cassà i la tercera posició a ni-
vell de sènior nacional aconseguit 
per l’equip format per Pau Vilar-
nau, Eloi Llorente i Manel Segura.

Arnau Coll, 7è d’Espanya
Aquest any els campionats d’Espanya es disputa-
ven a la ciutat andalusa d’Antequera. Degut a les 
restriccions pel covid-19 es va limitar el número de 
participants i des del CTT Vilablareix es va decidir 
no competir en la modalitat d’equips i només hi 
va participar a títol individual l’Arnau Coll. A la 
fase de grups l’Arnau va anar de menys a més i 

després dels primers nervis, va 
acabar guanyant tots els par-
tits i acabant primer de grup. 
Això el deixava ja directament 
a la segona ronda del quadre 
final i a quarts es va enfrontar 
al jugador extremeny Antonio 
Gonzalez. Va ser un partit igua-
lat però al final l’Arnau va aca-
bar perdent per 3-1 finalitzant 
així la seva participació.

Casals per a totes les edats
i per tots els nivells
Des del 28 de juny i fins el 30 de juliol el CTT Vila-
blareix organitza amb gran èxit de participació el 
casal esportiu de tennis taula.

Aquest any hi ha tres modalitats de casal. Dos 
són matinals i un és a les tardes. El casal d’iniciació 
i de tecnificació es fan cada dia entre les 9 del matí 
i les 13 de la tarda. En el d’iniciació, enfocat als més 
menuts, bàsicament es potencien els fonaments del 
tennis taula combinat amb jocs de psicomotricitats 
i de reacció. I el de tecnificació, enfocat als que ja 

juguen habitualment a tennis taula, es potencien 
tots els aspectes tècnics i tàctics combinat amb una 
bona preparació física. Tant el casal d’iniciació com 
el de tecnificació acaben la jornada matinal amb 
una bona remullada a la piscina.

I el casal sènior està enfocat a tots els adults i es 
fa de dimarts a dijous de 19 a 21 del vespre. Aquí es 
potencien aspectes del joc i situacions reals que es 
poden trobar els jugadors durant les seves partides.

I després d’un mes de juliol intens ens agafarem 
unes merescudes vacances per tornar amb energia 
renovada a finals d’agost. Bon estiu!! 

Per a més informació podeu visitar www.cttvilabla-
reix.cat i seguir-nos a través del facebook, instagram 
o twitter @cttvilablareix amb el hashtag #somgrocs



EDUCACIÓ
LLAR D’INFANTS LA FARIGOLA

3332
VOLEIBOL

El volei, a Vilablareix! 
Malgrat les darreres temporades hem estat absents a la secció 

esportiva de La Torratxa, existim! i seguim treballant i gaudint del 
voleibol al poble cada setmana.

 Pel que fa a aquest curs marcat per les restric-
cions, la distància i els grups bombolla, tanquem 
la temporada amb el bon regust d’haver recuperat 
la competició i d’haver pogut entrenar fins l’últi-
ma jornada. Amb els entrenaments ja finalitzats, 
podem dir que el balanç de la temporada ha estat 
molt positiu, i que sens dubte recuperar certes dosis 
de normalitat ens engresca a seguir treballant per 
tirar endavant. 

Durant el darrer mes d’entrenaments vam rea-
litzar jornades de portes obertes per oferir, a qui 
ho volgués, la possibilitat de provar l’esport 
que ens mou. De cares a principi de la 
temporada que ve mirarem d’oferir 
alguna altra jornada amb la mateixa 
intenció.

Aquest any, a més, hem incorpo-
rat a les nostres files el flamant grup 
d’adults, que també s’acomiada du-

rant l’estiu i tornarà a la càrrega per 
començar la pretemporada. 

Destacar que l’últim dia d’entre-
nament vam poder gaudir d’un “par-

tidet” dels alevins amb la participació 
d’alguns dels sèniors. Una tarda divertida 

i interessant!
Si us ve de gust, podeu seguir-nos a instagram, 

ens trobareu al perfil @voleiblareix. 
Les inscripcions per a la propera temporada es 

realitzaran a finals d’estiu. Podeu demanar infor-
mació a l’adreça voleiblareix@gmail.com

Esperem retrobar-nos el curs que ve, amb la ma-
teixa il·lusió i empenta que aquest any, però amb 
menys limitacions imposades per la pandèmia! Sa-
lut i volei per a totes i tots!

Noemí Sánchez Rodríguez

El món dels ‘atèlies’
Ha arribat el bon temps i amb ell les ganes de refrescar-nos.

 Aquest juliol, serà especial i diferent, per això 
hem creat el món dels ‘atèlies’. Un món ple de 
moviment, chillout, jocs d’aigua, modelatge i art, 
on cada dijous exposarem les petites obres d’art 
al aire lliure perquè les famílies les puguin ad-
mirar.

mailto:voleiblareix@gmail.com
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Projecte de robòtica
 Aquest curs hem pogut portat a terme el projecte 

de robòtica gràcies a la col·laboració de “Ingenium 
creatiu” empresa que es troba al Rusc de Vilablareix 
i l’Ajuntament n’ha assumit el cost. Agraïm a l’Ajun-
tament l’oportunitat que ens ha donat, en un curs 
tan difícil, de poder seguir amb el nostre projecte.

Aquí teniu un petit recull d’algunes de les activi-
tats que han portat a terme.

Emma Palahí i Asha Fèlix, 4t d’ESO

El dia de la Dona
 Com deveu saber, el passat 8 de març 

va ser el dia de la dona treballadora.
Malauradament, aquest dia es va fer 

vaga i no vam anar a l'institut per de-
batre sobre el tema, però, l’endemà, el 
vam comentar a la classe.

Així doncs, a l’hora de tutoria al-
guns alumnes ens van explicar i aclarir 
alguns conceptes i idees relacionades 
amb el 8 de març i el feminisme, a 
partir de la informació que van buscar 
prèviament.

Ens van posar molts exemples de si-
tuacions que han passat, que no són positives i no 
haurien de tornar a ocórrer. És per aquests fets que 
tanta gent ens manifestem cada any.

També van fer una lleu pinzellada sobre la his-
tòria del 8 de març, com per exemple, per què se 
celebra aquest dia, per què es manifesta amb el co-
lor lila…

Vam aprendre que, anteriorment, les dones eren 
considerades inferiors que els homes i no tenien 
els mateixos drets. Hi havia una sèrie d’estereotips 
propis dels homes i uns altres de diferents per a les 
dones. Per exemple, en temes relacionats amb els 
estudis, la vestimenta, l'aspecte físic, etc. 

Per sort, gràcies a les protestes que s’han anat 
consolidant al llarg dels anys, aquesta situació s’ha 
anat normalitzant, mínimament, i sembla que ara 
les coses poden millorar. Tot i això, encara podem 
trobar casos de desigualtat. 

La finalitat de la manifestació que es fa cada any 
no és només per reivindicar els drets de les dones 
de tot el món i arribar a establir la igualtat de gène-
re, sinó també per denunciar al sexisme.

A continuació, incloem l’entrevista que hem re-
alitzat als coordinadors del Sindicat d'Estudiants so-
bre aquest tema:

Què n’opineu del col·lectiu LGTBI? 
Martí: No tinc opinió perquè trobo que no hem de tenir 
opinió sobre aquest col·lectiu.
Meteu: No hauríem de tenir una opinió. És normal, ca-
dascú té les seves preferències i s'han de respectar.

Creus que s'hauria de parlar més dels 
drets de les dones?
M i M: Força sí, perquè encara hi ha força 
desigualtats. Fins que no estigui tot anive-
llat, s’ha de fer el que faci falta.

Creus que existirà mai la igualtat entre 
homes i dones?
M i M: Podria ser, però en un futur molt 
llunyà, d'aquí molts i molts anys.

Recordes alguna cosa que t'hagin ense-
nyat de petit que ara veus masclista?

M i M: Sí, per exemple la història de Sant Jordi i el drac. 
La història és sexista: l’home és el poderós que salva la 
dona del drac, com a altres pel·lícules o llibres.

Per què trobes que encara hi ha grans desigualtats 
entre homes i dones?
M i M: Principalment, perquè normalment els homes són 
els llocs on hi ha més poder legislatiu i els parlaments són 
normalment per homes, i també perquè cada vegada hi ha 
més partits feixistes que s’imposen més davant el govern, 
en aquest cas, l’espanyol. 

Què significa per tu el Dia Internacional de la Dona?
M i M: És un dia que no s’hauria de celebrar tant, perquè 
és un sol dia a l’any que reivindiquem els drets de les dones 
com a tal, i això hauria de ser cada dia. 

Quins consells donaries a les dones del futur?
M i M: Seny, que no es cansin mai de lluitar ni de deixar 
de defensar els seus drets i, que no es deixin influenciar 
pels comentaris i opinions masclistes i sexistes que poden 
sentir o rebre en primera persona.

Redactant aquest article hem volgut ressaltar 
la importància que tenen les dones en el món i 
quant han hagut de sofrir per arribar en el punt 
en què ens trobem. Ens ha servit per reflexionar 
una mica més sobre aquesta situació i, creiem que 
és necessari prendre consciència i seguir fent el 
possible, i molt més, per arribar a la igualtat de 
gènere absoluta.
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MATINS ACTIUS

Al costat dels joves 
Aquest estiu des de l’àrea de joventut i dins el nostre projecte anual 

d’activitats, hem potenciat la contractació de la nostra població jove 
dins el municipi per fomentar la inserció al món laboral.

 En total des de l’Ajuntament s’han 
contractat 50 joves per oferir el servei 
de les activitats de lleure dins els mesos 
d’estiu. 

Els joves han estat repartits en dife-
rents llocs de treball: 18 d’ells es van 
formar en el curs de pre-monitors 
d’enguany. Per poder-los oferir a tots la 
oportunitat de formar part de l’equip, 
l’Ajuntament ha hagut de compaginar 
les diverses activitats de lleure: Casal 
d’estiu de la Ludoteca de les Oretes, 
tan matí com tarda, juntament amb els 
Matins Actius de l’àrea de joventut de 
l’Ajuntament creant ocupacions de dues setmanes 
per poder-les oferir a tots. 

A més, s’han contractat 28 majors d’edat, entre 
monitors i directors de lleure, per formar part de 
l’equip educatiu de les activitats d’estiu, donant 
oportunitat a aquest col·lectiu a inserir-se en el món 
laboral. D’aquesta manera poden adquirir experi-
ència per estius propers, ja sigui treballant de nou 
amb nosaltres o fins i tot experiències laborals per 
a altres ocupacions en el món del lleure i educatiu. 
A més, tres joves que havien estat fent el curs de 
monitors aquest Nadal a Vilablareix a través de la 
Fundació Esplai Girona, han tingut la oportunitat 
de fer pràctiques.

Un any més des de l’Ajuntament s’ha impulsat el 
projecte brigada jove que té com a objectiu donar la 
primera oportunitat laboral a joves de 18 a 25 anys. 
S’ha contractat a quatre joves per fer de suport a 

tasques dins l’administració: un parell son auxiliars 
administratius de les oficines municipals donant 
resposta a les demandes de l’Atenció al Ciutadà i 
dos més auxiliars de brigada ajudant a la realització 
de tasques pròpies del personal de l’Ajuntament.

Des de joventut volem felicitar a tots els parti-
cipants del 1r concurs Relata’ns juvenil. Ha tingut 
una participació i una qualitat excepcional. Un to-
tal de 23 relats a la categoria Can Ballí, joves de 1r a 
3r d’ESO, i un total de 6 relats per la categoria Can 
Gruart, joves de 4t d’ESO a 2n de Batxillerat. 

Els guanyadors han estat: 

Categoria Can Ballí: 
1r Premi  ‘Un petit tros de mirall’  
 de Laura Domènec
2n Premi ‘Nerin’ de Xènia Alonso

Categoria Can Gruart:
1r Premi  ‘Reflex’ de Gemma May Bates
2n Premi  ‘Sorpresa’ d’Ahiram Rivas

“ Enguany hi ha hagut un nombre 
elevat de sol·licituds en les borses de 
monitoratge i de la brigada jove, i 
s’ha pogut donar compliment a la 
majoria d’elles, complint així un dels 
objectius orientat a l’ocupació del 
Pla Local de Joventut 2020-2023.”

Més de 70 joves participen 
als Matins Actius!

Un any més durant el mes de Juliol s’ha fet Matins Actius (un casal 
juvenil amb un total de 77 joves de 12 a 16 anys. Tots plegats, van 

poder participar en cinc setmanes d’activitats i sortides diverses d’allò 
més divertides! 

 Entre les excursions més valorades pels joves des-
taquem la sortida al Water World a Lloret de Mar, el 
Kayak a Llançà, Portaventura i sobretot, les colònies 
on durant cinc dies, van conviure joves i monitors 
plegats.  

 També destaquem el “Porta Tancada”, un nou 
espai de confiança on tots i cada un dels joves es 
podia sentir amb la comoditat per a expressar-se 
lliurement i on s’aprofitava per tractar temes tan 
importants a dia d’avui com: l’autoconcepte, com 
veiem els altres, les discriminacions o les nostres re-
lacions afectives.  
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CASAL D’ESTIU

Un casal dins del còmic
 Aquest estiu ens hem endinsat dins del món del 

còmic.
En la primera setmana vam conèixer un còmic 

en català Ot el bruixot de Picanyol.
El protagonista principal és l'Ot, un bruixot ves-

tit de negre que amb la seva màgia arregla situaci-
ons en poques vinyetes.

En la segona setmana ens vam divertir amb les 
aventures d’Àsterix i Obèlix per un costat amb la 
seva poció màgica per tenir força i per l’altre, en 
Tintin un reporter aventurer que resol enigmes 
amb el seu amic pelut Milú.

Els infants del casal també han descobert que 
hi ha també superheroïnes que tenen superpoders 
com cadascú de nosaltres tenim, per exemple, el 
meu superpoder és la creativitat, quin és el teu?

Tot seguit, els nens i nenes del casal han conegut 
uns personatges d’allò més interessants i molt cone-
guts per molts de nosaltres. 

–Qui són, qui són? –pregunta en Pol, tot entusi-
asmat, amb uns ulls oberts com plats.

–No ho endevineu? Doncs una nena que té 
molts dubtes i que fa moltes preguntes i un gos 
molt mandrós.

 –No sabem qui poden ser- diu la Maria.
–Va, ja us trec del dubte. La nena es diu Mafalda 

i el seu dibuixant es diu Quino. I el gosset mandrós 
es diu Snoopy, el seu dibuixant es diu Charles Sc-
hulz. Tant l’una com l’altre sempre estan envoltats 
d’amics.

L’última setmana la dediquem al còmic manga. 
Qui no ha vist el Dr. Slump amb la seva protagonista 
l’Arale? O ha buscat les boles de drac amb en Son 
Goku? Nosaltres sí. 

I en mig de tots aquests personatges també hem 
descobert en Mortadelo i Filemón o Zipi i Zape, 
Hatori, Doraemon, personatges de Marvel,..en fi, 
que hem conegut un món ple de vinyetes.

Us aninem a llegir còmics, contes, llibres,... Viu 
l’estiu amb lectura.
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A l'estiu, tota cuca viu
 Diuen que a l'estiu, tota cuca viu. És moment de 

vacances i de desconnexió amb els teus. Això si, a 
Ràdio Vilablareix, 107.5 FM (Girona) us continu-
arem acompanyant les 24 h, amb varietat de músi-
ca dels Països Catalans, i també, 
amb informació local i cultural 
que tindran lloc aquests dies de 
calor tan al nostre municipi, com 
arreu del nostre país.

Aprofitem aquest espai a la re-
vista, per comunicar-vos que des 
de fa poc, ja hem arribat als 20.000 
seguidors a Twitter, convertint-nos 

amb aquesta efemèride, amb la ràdio local catalana 
més seguida en aquesta xarxa social. Si encara no en 
sou seguidors, ens podeu trobar cercant @rvilablareix

De la mateixa manera, ens trobareu a Facebo-
ok @laradiovilablareix i a Insta-
gram @radiovilablareix.

I ja per acabar, us deixem amb 
un reguitzell de fotografies d'al-
guns dels convidats que ens han 
anat visitant aquests últims dies 
als nostres estudis radiofònics.

Salut i 
molta ràdio!

CONTRAPUNT, el programa de 
sardanes de ràdio Vilablareix
El diumenge 13 de juny, es va retransmetre a la nostra emissora 

municipal el programa 200 de Contrapunt.

 El programa s’emet els diumenges de 9 a 10 del 
matí i es repeteix el dilluns a les quatre de la tarda. 
El presentem Núria Masip i Manel Pallàs. En Didac 
Romagós, en el control i a les entrevistes de compo-
sitors i compositores,.

El programa comença amb la melodia de la 
sardana VILABLAREIX, que va compondre Maria 
Àngels Cabestré l’any 2006 i que es va estrenar a la 
Festa Major del mateix any.

En programa dedicat a la sardana expliquem bi-
ografies de compositors, històries, anècdotes, agen-
da de les nostres comarques...

Fins abans de la pandèmia en el primer progra-
ma de cada mes entrevistàvem, a la mateixa emisso-
ra o per telèfon a diferents compositors. En el pri-
mer programa, emès el 9 d’octubre de 2016, vam 
parlar de la sardana VILABLAREIX, amb la com-
positora i la Susanna del Saz que la va cantar en el 
concert de la Festa Major.

A partir d’aquí vam entrevistar a Francesc Cassú, 
el seu pare Josep Cassú, Jaume Cristau, Josep Coll i 
Ferrando, Jordi Feliu, Sigfrid Galbany, Jordi Molina, 
Lluís Pujals, Antoni Mas, Josep Antoni López i Álva-
rez, Enric Ortí, Joan Jordi Beumala, Marcel Artiaga, 
Jesús Ventura, Jeroni Velasco, Jordi Leon i els quatre 
compositors del grup GASP, Dani Gasulla, Lluís Al-
calà, Carles Santiago i Jordi Paulí. Les compositores 
Montserrat Pujolar, Bàrbara Ardenuy, Isabel Medina, 
Maria Mercè Navarro i Concepció Ramió.

També van passar pel nostre programa en Xavi 
Pinyol, compositor de la sardana ÍTRAM i el nostre 
veí Martí Gironell. Ítram és un dels personatges de 

la novel·la d’en Martí “El pont dels jueus”.
De la Catalunya Nord, vam entrevistar a la com-

positora Mariel·la Finet i els seus fills Lluc Vizentini, 
flabiolaire i compositor i l’Aurora Vizentini, tenora 
i compositora, ambdós de la cobla Sol de Banyuls 

La Montserrat Mauné, presidenta del Foment de 
la Sardana Pep Ventura de Figures, que ens va par-
lar del seu pare Florenci, compositor de sardanes i 
fundador del grup Mauné i els seus Dinàmics. 

Vam tenir a dos programes a Joan Domènech i 
Moner, president de la Fundació Prudenci Bertra-
na, nebot del compositor Domènec Moner i Basart, 
que ha escrit una quarantena de llibres. Biogra-
fia de diferents compositors de sardanes i també: 
25 anys junts: 25è aniversari de l'Agrupació d'Aplecs 
Sardanistes de les Comarques Gironines l’any 1995 
i el de 50 anys el 2020

Hem fet programes especials durant la Festa Major 
del nostre poble, dels pobles veïns Salt i Fornells i de 
les fires i aplec de Girona. Ens va acompanyar la presi-

denta de l’entitat organitza-
dora de l’aplec, Amics de la 
Sardana Terranostra, Mont-
serrat Ferrer, en la celebració 
del seixantè aplec.

Volem agrair a l’Anna Vi-
laró, que va col·laborar en 
la gravació de quatre pro-
grames i els veïns i veïnes 
de Vilablareix que també hi 
han participat.

Isabel Medina Jordi Feliu Lluc Vizentini M. Mercè Navarro

Mariel·la Finat i Aurora Vizentini amb Manel Pallàs.

Pere Pons

Coronadades

Dàmaris Gelabert

Domènec Torrent

Marcela Topor

Albano Dante Fachín

Alonso Cuevillas

Anna Caula

Laura Masvidal

Joan Garriga

Jordi Pina

Juli Fàbregas

Miquel Feixas



CULTURA
42 43

Jordi Pagès Mar Bosch - malamar.wordpress.com

CLUB DE LECTURA

Josep Lluís Ortega Monasterio
L’estiu es l’època de l’any on es solen fer més cantades d’havaneres, 

ja sigui en festes majors o en trobades concretes d’aquest  
gènere musical. En aquest article us volem parlar del compositor 
Josep Lluís Ortega Monasterio, autor de nombroses havaneres,  

entre elles la popular El meu avi.

 La vida d’aquest autor es interessant, iniciant-se a 
Santoña (Cantàbria) l’any 1918. Va quedar orfe de 
pare i mare quan tenia 8 anys; 
tant ell com els seus germans 
van ser repartits entre familiars 
arreu d’Espanya. Ell va anar a 
viure amb uns parents a Palol 
d’Onyar. La seva afició per la 
música va començar llavors, 
estudiant i cantant al cor de la 
Catedral de Girona. 

Durant la Guerra Civil va 
fugir de Girona a peu per la 
frontera a través d’Olot i Beget, 
tornant a Espanya via Hendaia i 
incorporant-se a l’exèrcit fran-
quista. Acabada la guerra va ini-
ciar la carrera militar amb dife-
rents destins, compaginant-ho 
amb la seva afició a la música.

Al començament dels 60, ja 
com a comandant d’infanteria, va ser enviat a Me-
norca. Allà va composar pel grup Los parranderos i va 

participar en el Festival de la cançó menorquina 
d’Alayor. L’any 1964 el van traslladar a Palamós on 

va ser un dels organitzadors de 
la primera cantada d’Havaneres 
de Calella de Palafrugell l’any 
1967. L’any següent va compo-
sar la coneguda havanera El meu 
avi i l’any 1972 va participar a la 
creació del Festival de la cançó 
marinera a Palamós.

Fora de la música va parti-
cipar a la fundació de la Unió 
Militar Democràtica. Per aquest 
motiu, va ser detingut l’any 
1967 i condemnat a cinc mesos 
de presó militar a Cádiz i expul-
sat de l’exèrcit.

Llavors va ser quan es va de-
dicar totalment a la música, for-
mant part del grup Cavall Ber-
nat, que ell mateix havia creat 

l’any 1975. Va seguir composant i cantant fins l’any 
1995 quan es va retirar.

L’any 1984 l’Audiència Nacional el va restituir a 
l’exèrcit amb el grau de coronel, però ell no s’hi va 
voler reincorporar.

L’any 1999 va rebre la Creu de Sant Jordi per la 
seva tasca a la divulgació de l’havanera. Va morir a 
Barcelona el 18 de gener de 2004, deixant un llegat 
de més de 50 havaneres i un centenar d’altres temes.

“ L’any 1964 el van traslladar 
a Palamós on va ser un dels 
organitzadors de la primera 
cantada d’Havaneres de Calella 
de Palafrugell l’any 1967. ”

On són, els homes?
El club de lectura de Vilablareix és un club, com gairebé tots els que 

he visitat com a autora o conductora, format eminentment per dones. 
Amb l’excepcional presència d’algun senyor escadusser 

(i benvolgudíssim!), i dels autors que ens acompanyen quan estem 
de festa grossa (com ara en Martí Gironell, per citar l’últim).

 És una qüestió que ens preguntem de tant en 
tant: on són els homes? O en podríem fer broma: 
“Avui ha vingut nostro senyor!” I l’exemplar del 
club pren paciència i s’arronsa d’espatlles. Quina 
culpa en tinc jo? Cap ni una, per favor! Però és l’evi-
dència contrastable per tornar a preguntar: Per què 
la lectura posada en comú en tants i tants pobles (el 
nostre no és una excepció) és un assumpte majori-
tàriament femení? 

Explicava Care Santos en un article a El periódi-
co que un escriptor veterà, va comentar-li que quan 
va començar a visitar clubs de lectura, a finals dels 
anys 70, justament passava el contrari: els assistents 
eren gairebé tot homes, i les escasses dones que 
hi assistien eren la raríssima excepció. 
«En aquell moment pensàvem que 
les dones eren a casa, preparant 
el sopar. Les que podien venir 
era perquè tenien “permís” 
del seu marit», va afegir.

 Buf! Potser és que són a 
casa, els homes, avui, pre-
parant el sopar? Potser és 
que llegeixen menys? Pot-
ser fan futbol, aquell dia? 
Això no ho crec perquè 
aleshores no hi quedaria ni 
el tato, als clubs. Segurament 
la resposta és més simple i més 
dolorosa: Si no hi ha homes no és 
perquè no és que no els agradi llegir, 
és que no els agrada els clubs de lectura 
plens de dones. Parlo en general i ja sé que sóc 
injusta amb la minoria que sí que ve i se sent còmo-
de. Parlo per nosaltres, el club de Vilablareix, que 
ens sabem una pinya de lectors que quan parlem de 
llibres deixem els atributs penjats a l’entrada. 

A vegades penso que a la majoria d’homes no 
els agrada els clubs de lectura pel que s’han con-
vertit aquestes trobades en els últims temps: punts 
on domina una manera de llegir, la manera en què 
es gaudeix de l’anàlisi detallada, sovint en clau psi-
cològica de les històries que hem llegit. Però això 

no és cap resposta, és un peix que es mossega la 
cua, una constatació. Només ens diu com llegei-
xen algunes dones, com sembla que llegim, vull 
dir. Llegim per compartir emocions, per trobar en 
la literatura alguna cosa que ens commogui o que 
ens faci reflexionar sobre el camí de vida propi o 
de la gent que ens envolta. Un clixé i no. ¿Qui sap 
com llegim les dones? Llegim pel mateix motiu que 
molts escriptors/escriptores escriuen: tenir un mi-
rall per l’ànima que és un full ple de lletres. Llegim 
per comprendre’ns i per saber-nos humans. Llegim 
per aprendre o per passar-nos-ho bé. Llegim per 
empipar-nos amb els personatges o per trempar en 

tots els sentits de la paraula i això ens hauria 
d’agradar a tots, vells i joves, senyores 

i senyors.
No sé on són els homes però 

serveixi aquest articlet de cri-
da. Us volem als clubs de 
lectura, als llibres amb les 
portades de color lila, rosa 
o blau-cel, us volem a les 
tertúlies, us volem a tot 
arreu on us diguin o us fa-
cin sentir que no hi teniu 
un lloc “perquè això és 

cosa de dones”. Creieu-nos 
quan us diem que sabem 

molt bé com és sentir-se així. 
Per cert! Estem preparant 

un nou cicle de lectures, lectures 
de tot mena, generalment novel·la 

curta. Començarem el proper mes de no-
vembre. Ho farem com cada any al centre cultural 
del nostre poble, a Can Gruart pels vols de les 20h. 
Les trobades son mensuals i gratuïtes i coneixereu 
lectors de tota mena i algun autor. Aprofitem per 
recomanar-vos una lectura d’estiu d’una altra au-
tora d’arrels de Vilablareix, l’Elena Bartomeu, que 
ha publicat la seva primera novel·la. Es diu Fòrvid 
(Males Herbes) i ja us diem que no us deixarà indi-
ferents! Però d’això i de moltes coses més en par-
larem després de l’estiu al club, senyores i senyors.

http://www.malamar.wordpress.com/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_espanyola
https://ca.wikipedia.org/wiki/Olot
https://ca.wikipedia.org/wiki/Beget
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hendaia
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ASSOCIACIÓ CULTURAL CASAL DE LA GENT GRAN

Hem obert el Casal
 Després de quinze mesos amb el Casal tancat, des 

del 14 de juny el podem utilitzar de 3 a 7 de la tarda 
de dilluns a divendres.

En aquests moments estem treballant per fer una 
sortida el mes d’octubre, a Extremadura i al sud de 
Portugal. També tenim prevista alguna excursió. 
Tot això si les mesures del Procicat ho permeten.

Trobada amb alumnes 
de l’escola Madrenc

 El dimecres 16 de juny els alumnes de sisè d’EP 
van visitar el Casal. Membres de la Junta els hi va fer 
una explicació de les diferents activitats que si orga-
nitzen. Va acabar la trobada amb unes partides de 
petanca per part dels alumnes.

Sortida a Caldes de Malavella en BTT
Els jubilats seguim fent sortides amb bicicleta els matins de diferents dies 
de la setmana. La trobada és al pavelló municipal a les vuit del matí.

 Sortint de Vilablareix per arri-
bar a Caldes de Malavella, seguim 
la següent ruta: Fornells. Llambi-
lles, Sant Andreu Salou i arribar a 
la Ruta Termal, que uneix els po-
bles de Cassà i Caldes. En arribar 
a Caldes, podem visitar: 

Font de la Mina (1)

Font dels segles XIX-XX, d’aigua 
termal, També és coneguda amb 
el nom de Raig d’en Mel

Termes romanes (2-3)

Daten dels segles I a IV dC. Mo-
nument Històric d’Interès Na-
cional. Les termes romanes són 
considerades de gran valor, per 
tot el que representen i per ser 
les restes més ben conservades de 
l’antiga AQUAE CALIDAE, actu-
al Caldes de Malavella.

Són una mostra excel·lent de 
les termes destinades a la salut. 
Aprofitant les aigües termals de 
la vila, que brollen a 60ºC, els 

romans van construir un edifici 
amb una piscina central i una sè-
rie de cambres al voltant per re-
bre els tractaments guaridors.

Ermita de Sant Maurici (4)

Està ubicada al turó del mateix 
nom, molt a prop de les restes de 
les restes de l’antic absis de l’esglé-
sia primitiva, de les restes del Cas-
tell de Malavella i les de la muralla 
del segle xii. Aprofitant aquesta 
muralla hi ha un oratori exterior 
a la Mare de Déu de Lourdes.

Can Matetes (5)

Finca de protecció de la fauna en lli-
bertat, si poden observar diferents 
tipus d’animals. Emús a la foto.

3

4

5

2

1

Associació Cultural  
de Vilablareix 

 L’Associació es va fundar el darrer trimestre de 
l’any 2015, fent-ne la presentació, i la primera activi-
tat, el mes de desembre d’aquell mateix any actuant 
de padrí el conegut cuiner i sommelier Joan Roca 
del Celler de Can Roca.

Des d’aquella data s’han promogut:
•  Presentacions de llibres (Rafel Nadal, Martí 

Gironell, Mar Bosch, Guillem Terribes...)
•  Conferències sobre temes diversos (Cervantes, 

Cuina, Criptografia, Càtars, Catedral de Giro-
na, Sardanes, Terra Santa, Aeròdroms de Giro-
na, Leonardo da Vinci ...)

•  Participació a la Festa de Sant Jordi i a la Fira 
de Tardor (amb una peça de terrissa exclusiva 
cada any)

•  Taules rodones amb escriptores, sobre teatre i 
de cinema.

•  Exposicions (màquines d’escriure, màquines 
de fotografiar, instruments musicals, Leonar-
do da Vinci...)

•  Concerts de Nadal
•  Jornades Culturals (amb la col·laboració de la 

UdG). El Pla de Girona i El Suburbium de Gi-
rona.

•  Premi Sant Roc, concedit anualment pels socis 
a la Fundació Valvi, Domènec Fita, Josep Ar-
nau i Germans Roca (pendent de fer el lliura-
ment).

L’any 2020 només es va poder dur a terme una 
activitat: la Assemblea anual de Socis i Col·labora-
dors. El principal punt de l’ordre del dia era, se-
gons dictaminen els estatuts, l’aprovació d’una 
nova Junta Directiva.

Malauradament aquest punt no es va poder rea-
litzar per la no presentació de socis als càrrecs ne-
cessaris per una nova Junta.

Els socis assistents van delegar a dos membres de 
la Junta sortint, intentar formar una nova Junta i 

convocar l’Assemblea necessària per la seva aprova-
ció i confirmació. Les circumstàncies que es van es-
devenir a partir del mes de març, va obligar a la pa-
ralització de qualsevol activitat i, al mateix temps, va 
complicar les gestions per formar una nova Junta.

Passat ja quasi un any i mig s’han reiniciat les 
gestions, però encara no ha sigut possible trobar un 
mínim de persones per continuar les activitats de 
l’Associació, sobretot pensant en el futur.

Aquest escrit a La Torratxa es per fer una crida 
als veïns i veïnes de Vilablareix per formar aques-
ta Junta i seguir treballant en activitats en un tema 
tant ampli i enriquidor com es LA CULTURA, com-
plementant des de la societat civil la tasca que es fa 
des de les Institucions.

Qui pugui estar interessat en parlar-ne i conèixer 
mes a fons el que s’ha fet fins ara i com es podria 
donar un salt endavant pot dir-ho al correu acvila-
blareix@yahoo.com o al telèfon 606231820. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Maurici_(Caldes_de_Malavella)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Maurici_(Caldes_de_Malavella)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Malavella
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Malavella
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nostra_Senyora_de_Lorda
mailto:acvilablareix@yahoo.com
mailto:acvilablareix@yahoo.com
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DISPENSARI DE VILABLAREIX

Nou servei a Vilablareix: 
Ajut a l’alletament matern

Properament, si l’epidèmia de la covid-19 ens ho permet,  
entrarà en funcionament a partir del mes de setembre d’enguany,  

un servei d’alletament matern, promogut des de l’ajuntament,  
que es realitzarà a la Sala Gran de Can Gruat.

 Aquest servei l’oferirà la infermera Alba Castillo 
del servei de pediatria de l’ABS Salt, junt amb la 
Farners Servando, assessora d’alletament, que són 
les persones que han presentat el projecte després 
de la reunió realitzada junt amb la Maite Tixis (re-
gidora d’Afers socials, Salut i Igualtat) i el servei de 
pediatria de Vilablareix.

Aquest servei s’oferirà dos dies al mes. En princi-
pi, aquests serien els horaris i dels dies fitxats pels 4 
mesos que resten de l’any

SETEMBRE 
Dimarts 14/9/2021 de 10-11h
Dimecres 29/9/2021 de 17-18h

OCTUBRE
Dimarts 5/10/2021 de 10-11h
Dimecres 27/10 de 17h-18h

NOVEMBRE
Dimarts 9/11/2021 de 10-11h
Dimecres 24/11/2021 de 17-18h

DESEMBRE
Dimarts 14/12/2021 de 10-11h

Es tracta d’un espai obert a mares i nadons on es 
podran resoldre dubtes tals com la col·locació cor-
recta al pit, la pujada de la llet, guany de pes amb 
l’alletament, lactància després d’una cesària, lactàn-
cia mixta, medicaments compatibles amb la lactàn-
cia, crivelles, fre lingual, vacunes durant el mateix... 
i desmitificar mites referents a la mateixa.

Més endavant, està previst fer alguna xerrada, 
aprofitant aquest espai de Can Gruat, per parlat 
d’algun tema que podria interessar a les mares com 
l’alimentació del lactant, els sucres en les farinetes 
infantils, el son en el nen...

Farners Servando, tinc 42 anys, sóc mare de tres 
nens de 14, 11 i 2 anys i actualment estic alletant.

Sóc Assessora de lactància en actiu, estudiant 
de educadora de porteig ergonòmic i Doula de 
maternitat i criança (embaràs, part i post-part).

Actualment em trobo en període de excedèn-
cia a la meva feina habitual, fins el març del 2022.

Des de sempre m’ha agradat tot el relacionat 
amb el món holístic, penso que és molt important 
conèixer el nostre cos i saber diferenciar el que 
ens demana i poder-ho connectar amb la ment.

Un temps després de néixer el meu segon fill és 
quan decideixo endinsar-me dins el món de la lac-
tància i criança en general. Poc després començo 
a ajudar a amics i famílies de manera altruista i fi-
nalment és quan em plantejo treure’m la titulació 
de Assessora de Lactància.

Alba Castillo Ferrer, tinc 27 anys. Vaig estudiar 
Infermeria a la Universitat Ramon Llull, Blanquer-
na, del 2012 al 2015.

Tinc el Màster d’Infermeria Pediàtrica de la Uni-
versitat de Barcelona i actualment estic treballant al 
servei de Pediatria en el CAP de Salt, (Girona).

M’encanten els nens i acompanyar a les mares 
i pares al llarg de la vida dels seus fills. També soc 
Assessora de lactància materna. Tinc la il·lusió 
de poder participar juntament amb la Farners en 
aquest grup de lactància materna que es durà a 
terme a Vilablareix i poder formar part i generar 
una tribu de lactància, on mares i pares puguin 
parlar del que els inquieta, el que els preocupa i 
així poder donar poder a les famílies amb els seus 
fills i que aconsegueixin els seus objectius, acom-
panyant tot el procés i enriquir-nos mútuament 
uns als altres.

Comptem amb la ajuda d’altres IBCLC (Interna-
tional Board Certified Lactation Consultant) que 
traduït en català significa: Consultora Internacional 
de lactància, disponibles per si fos necessari derivar 
a professional metge.

La lactància no és fàcil, si que hi ha mares que 
no tenen cap complicació però el més habitual, és 
sentir: “Jo no vaig donar pit per que no tenia llet”.

Els estudis diuen que més del 80% de les mares 
embarassades volen donar el pit abans que neixi el 
seu fill, als tres mesos de haver nascut el bebè, no-
més un 17% segueixen alletant.

No son alarmants aquestes xifres?
La OMS recomana: lactància exclusiva fins els 

6 mesos, després la introducció de la alimentació 
complementaria sense deixar d’alletar i prolongar 
la lactància fins els 2 anys o més.

La nostre missió és desmentir tots els mites que hi 
ha en base a la lactància materna, donar suport i aju-
dar i demostrar que gairebé totes les mares som aptes 
per tenir una lactància exitosa, simplement el que 
falta és informació sobre el tema, sempre amb evi-
dència científica i donant a les famílies tot el suport i 
confiança que es mereixen en aquests moments tant 
especials.

El que necessitem és un entorn que compren-
gui com se sent una mare que té problemes amb la 
lactància.

Que hagi passa`t per això, que doni ànims, que 
recolzi la nostra feina i que ens digui que ho estem 
fent molt bé i que tot passarà.

En una societat on s’ha perdut la cultura de la 
lactància, els grups de suport són aquest entorn fa-
vorable. Aquesta tribu que t’abraça i t’acompanya 
moltes vegades, no només en la lactància si no tam-
bé en la criança en general.

El grup de suport de lactància materna de Vilablareix és un espai on les mares 
poden compartir vivències, dubtes, preguntes i tota classe de consultes relaci-
onades amb la lactància, sempre amb una persona titulada en el tema per 
poder corregir errors i desmentir mites. Us animeu?

“ L’objectiu d’aquest servei és 
poder assessorar a les famílies 
lactants del municipi en primer 
lloc, sense excloure les que 
pertanyin a Aiguaviva, Fornells o 
altres municipis de l’ABS Salt que 
estiguessin interessades.”

Qui som...
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ESPAI D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
CAN RIBOTIC

Projectes intergeneracionals
 A Vilablareix continuem amb 

la participació dels diferents pro-
jectes Intergeneracionals amb di-
ferents agents estratègics munici-
pals, la llar d’infants la Farigola i 
l’INS Vilablareix. Degut a la pan-
dèmia que estem patint i per evi-
tar un trencament de tota la feina 
realitzada fins ara han sorgit dues 
noves iniciatives, el projecte de la 
realització d’un plafó psicomo-
triu per a la Llar d’ infants que 
s’ha promogut des dels grups de 
suport que atenem a l’oficina els 
dimarts a la tarda.

Un d’aquest grups conjunta-
ment amb la Llar d’infants van 
fer la proposta de crear un plafó 
psicomotriu mòbil per al pati de 
la Llar, que consisteix en la realit-
zació d’un plafó de fusta on s’hi 
adapten diversos estris quotidians 
per afavorir l’estimulació psico-
motriu i multisensorial dels nens. 
Els materials han estat validats i 
cedits per l’Ajuntament i els pro-
pis usuaris del grup de suport. 
Han consistit en estris domèstics 
com paella, pots de plàstic, dues 
botzines, tubs de coure per crear 
un xilòfon, una llum de bicicleta i 
altres objectes quotidians.

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 Ribotic 
i l’Institut de Vilablareix vam dis-
senyar el projecte Cartegem-nos.

El projecte Cartegem-nos trac-
ta d’un programa d’intercanvi de 
cartes entre alumnes de tercer 
d’ESO de l’Institut de Vilablareix 
i la gent gran del municipi, que 
es va iniciar al mes de desembre 
de 2020 per Nadal, a través d’una 
postal de felicitació dels joves cap 
a la gent gran que hi participa, i 
finalitzarà el mes de juny coinci-
dint amb l’acabament de les clas-
ses a l’Institut.

Cada mes de forma alterna-
da joves i gent gran reben una 
carta on tothom explica les seves 
vivències, hobbies, anècdotes, la 
seva història de vida que volen 
compartir.

Els objectius del projecte van 
ser:

•  Potenciar l’escriptura i la lectura.
•  Potenciar una relació fluida 

entre 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 vàrem 

fer arribar l’escalf i el suport 
emocional de la nostra gent gran 
i dels nostres joves en aquest perí-
ode de confinament i pandèmia 
que ens ha generat el COVID-19.

Com a resultat i cloenda es 
va crear una exposició de cartes 
dels alumnes i les persones grans 
que van decidir participar-hi, 
dins l’acte de cloenda es van re-
trobar representants dels alum-
nes i representants de les perso-
nes grans on es va fer un posta 
en comú del que havia generat 
el projecte i afermar les ganes de 
continuïtat.

Ha estat un projecte valorat 
molt positivament tant per part 
dels joves com les persones grans

El projecte i les cartes ha es-
tat exposades durant un mes a 
Can Gruart per donar a conèixer 
l’experiència a tot el municipi. 
Les persones grans que hi han 
participat són usuaris de servei 
d’estada de l’oficina, de serveis 
de podologia, dels grups de su-
ports i participants d’ activitats 
adreçades a les persones grans 
que es realitzen, com ioga, man-
teniment físic i dinamitzacions 
del Parc de Salut i altres veïns i 
veïnes del municipi.

Esperem i desitgem que aquests 
projectes tingui una continuïtat en 
properes edicions.

PROJECTE PLAFÓ MUSICAL - LLAR D’INFANTS

CLOENDA-INAUGURACIÓ
EXPOSICIÓ CARTEGEM-NOS

CÀRITAS VILABLAREIX

A Càritas Vilablareix, seguim
Aquest passat mes de maig s’han incorporat dues noves voluntàries, 

l’Anita i la Maria, a les quals donem la benvinguda al grup  
i les gràcies per la seva disposició a col·laborar acompanyant a 
persones grans del poble dins el programa “Ser gran en dignitat”. 

 Poc a poc i ja vacunats anem tornant a la normali-
tat, fent acompanyaments presencials.

Per una banda, la nostra voluntària Margarita aca-
ba de començar un acompanyament i ens explica com 
es va animar a col·laborar amb Càritas Vilablareix:

 Em dic Margarita Sitjà, visc a Vilablareix des de fa 21 
anys i estic jubilada. Al llarg dels últims 37 anys he estat 

en el món sanitari on vaig treballar 
molt a gust tenint cura de les persones 
i especialment de la gent gran. Aquest 
interès cap a elles em ve de petita, su-
poso que hi influeix el fet que a casa 
meva hi vivien també els avis i en tinc 
molt bon record.

La meva història com a voluntà-
ria del programa d’acompanyament 
“Ser gran en dignitat” de Càritas Vi-
lablareix va començar fa 2 anys arrel 
d’una xerrada a Can Ribotic i en la 
qual vaig conèixer a la Maite, la re-
gidora de Serveis Socials; va ser ella 
qui em va proposar incorporar-me al 
projecte. Ho vaig acceptar de seguida 
ja que em va semblar una tasca molt 

bonica i enriquidora, tant pel voluntari que fa l’acompa-
nyament com per la persona que rep aquest suport afectiu.

Després d’una aturada forçada per la pandèmia, aquest 
mes de juny he començat a acompanyar la Lola, una senyora 
de 92 anys amb la qual vaig empatitzar des de el primer mo-
ment. La Lola és una persona encantadora, molt agraïda i 
xerraire. Li agrada molt explicar-me les se-
ves vivències i anècdotes de la seva infàn-
cia. Crec que és molt important l’escolta 
activa dels nostres avis i poder contribuir 
a què les persones grans se sentin part viva 
de la nostra comunitat.

Per altra banda, el passat 16 de 
juny, vam convocar a tots els volun-
taris a una assemblea informativa de 
les activitats que es van dur a terme 
l’any 2020 i vam aprofitar aquesta 
trobada per agrair a la Rosa Delai-
gua, de Càritas Fornells, la seva aju-
da a formar l’equip de voluntaris de 
Vilablareix. 

Vam preparar un berenar a la sortida de l’esglé-
sia de Sant Menna, on també van ser-hi presents 
el mossèn Pere Bellver i la regidora Maite Tixis. 
Aquesta, molt emocionada, li va dedicar unes pa-
raules d’agraïment i li va entregar uns detalls de 
part de l’Ajuntament.

La M. Àngels Linde, presidenta de Càritas Vilabla-
reix, també va expressar-li el nostre agraïment i l’Her-
mínia Ventura li va llegir un escrit de part dels volun-
taris. Tot seguit li vam fer entrega d’uns petits detalls. 
Esperem que tingui un bon record del temps que va 
col·laborar amb el nostre poble i, per la nostra part, 
només ens resta donar-li les gràcies infinites. 

I finalment, des de Càritas Catalunya ens arriba 
aquest bonic missatge que us volem compartir: A Cà-
ritas ens agrada pensar que el món és un poble habitat de 
7.000 milions de veïns i veïnes que es coneixen i s’ajuden, 
un poble en el que tot el que succeeix ens importa i ens afec-
ta, perquè som poble de Déu i ningú s’ha de quedar fora. 
Si col·laborem ajudem a fer realitat aquest missatge.
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CAPÍTOL III
MEDI AMBIENT

CAPÍTOL XXXVII
MEMÒRIA HISTÒRICA DE VILABLAREIX

(...)

29 d’agost
Seguidamente da cuenta el Sr. Alcalde 

de que había producido el derrumbamiento 
tan temido del malecón del puente sobre el 
río Marroch en la carretera de la Diputa-
ción Provincial, arrastrando mucha tierra 
de la carretera de forma que de un momento 
a otro podría quedar cortada la carretera en 
dicho lugar.

Por unanimidad se acuerda interesar 
a los vecinos afectados principalmente una 
prestación personal para mañana día 30 y 
de los propietarios que faciliten unas cuan-
tas acacias gratuitamente, para hacer una 
estacada y evitar el corte de la carretera. 
Sra. Rita Bonadona (Ollé) 4 acacias, Sr. 
Palomer (Muxach) 5 acacias. Sr. Sauch 3 
acacias. Sr. Franquesa 3 acacias. Carros, 
peón y encargado del Sr. Jordá y José Molas 
(Mas Creus). Peones de casa Soy, Muxach, 
Curt, Chapes, Mas Creu, Jordá, Fidel y 
Mas Pi.

Asimismo se acuerda elevar escrito do-
cumentado a la Diputación Provincial para 
que proceda al arreglo definitivo del malecón 
derrumbado, del puente y del camino que ya 
había sido interesado en sesiones de 5 de 
abril 1953 y 21 de marzo de 1954.

Sessió extraordinària del 5 de se-
tembre

De acuerdo con la convocatoria se pasa 
a discutir la propuesta que formula el Sr. 
Alcalde de convertir la línea monofásica de 
Salt a Vilablareix, en trifásica, con lo que 
mejoraría en gran manera el servicio del 
alumbrado en general, siendo imposible 
convocar concurso por corresponder la línea 
al Sr. Bonmatí (Industrial Bonmatí S.A.).

También expone el Sr. Alcalde que la 
Diputación Provincial arreglaría el cami-
no vecinal mediante el pago de dos mil 
quinientas pesetas para lo que existía con-
signación suficiente en presupuesto. En 
cuanto al puente parece que la Diputa-
ción procederá a un estudio completo del 
problema y construirá un nuevo puente 
sobre el torrente Marroch.

Y por último expone el Sr. Alcalde 
que las cuentas de la Fiesta Mayor arro-
jarán un déficit de dos mil cuatro cientas 
cincuenta pesetas sin tener en cuenta la 
aportación figurada el presupuesto ordi-
nario, siendo la causa el mal tiempo rei-
nante que impidió cobrar suma alguna 
en el domingo y el lunes por la noche.

Añade el Sr. Alcalde que con la con-
signación presupuesta en el ordinario no 
existía crédito suficiente para las obras 
emprendidas de arreglo del Ayuntamiento 

acordadas en sesión del 28 de marzo de 
1954 calculando faltarían unas 2.450’-
ptas. haciendo constar que las obras no 
han rebasado los topes precisos para la su-
basta obligatoria toda vez que el blanqueo 
escuelas no tiene nada que ver con las ace-
ras ni estas con el Ayuntamiento, siendo 
también aparte los gastos de carpintería.

Discutido detenidamente lo expuesto por 
el Sr. Alcalde por unanimida se acuerda:

1º Que el camino de la Diputación sea 
arreglado por ella, aportando este Ayunta-
miento 2.500’- ptas. en cargo al crédito del 
presupuesto ordinario.

2º Que el Sr. Alcalde contrate por 
16.444’43 ptas con la casa Bonmatí la 
conversión en trifásica la actual línea eléc-
trica monofásica cuyo crédito se incluirá 
en el expediente de habilitación de crédito 
en cuenta de 13.344’43 ptas usando el 
superávit del ejercicio anterior y las 3.100’- 
restantes usando economías en partidas no 
liquidables del presupuesto corriente.

3º Que el déficit de la Fiesta Mayor sea 
liquidado mediante transferencia de otras 
partidas, sumando el déficit 2.950’- ptas.

4º Y para completar la partida de obras 
Casa Ayuntamiento se transferiría crédito 
de otras partidas también. 

5º Las partidas que se anulan y se trans-
ferencia el crédito son ptas. 8.500’- a saber: 
Economía utilidades sueldos 600’- ptas = 
Gastos de pintar, 1.000’- ptas. = Amillara-
miento 2.000ptas. = Economía vías públicas 
1.700’- = Arreglo cementerio 2.000’- ptas = 
Calefacción escuelas 1.200’- ptas.

6º Por unanimidad queda aprobado en 
principio el expediente de crédito a nutrirse 
como se ha dicho, del superávit del ejercicio 
anterior (13.344’43) y de economías del 
año corriente (8.500’-) que en junto arro-
jan un total de 21.844’43 ptas.

Se acuerda su exposición en público.

Sessió ordinària del 26 de setembre
Seguidamente l Sr. Alcalde expone que 

como es público se desplazaran dos represen-
tantes a Madrid para el homenaje del Cau-
dillo Franco, debiéndose pagar solamente 
el viaje que asciende a 190’- ptas. y que el 
gasto de homenaje al Gobernador Civil, de 
uno solo ascendía a 310’- ptas.

Por unanimidad se acuerda prestar 
aprobación a tal gasto que será pagado con 
cargo al presupuesto ordinario de este año.

Sessió del 29 d’octubre 
Seguidamente el Sr. Alcalde expone que 

de acuerdo con la convocatoria correspon-
diente declarar las vacantes que debían 
procederse para las próximas elecciones Mu-
nicipales.

 Según la Ley, y por unanimidad se 
acuerda declarar renovables los puestos 
de Concejales de representación Sindical 
y Corporativa, o sea a los Sres. José Molas 
Vidal y José Ollé Olivé. De este acuerdo se 
dará cuenta al Exmo. Sr. Gobernador Civil 
y a la Junta Electoral Municipal del Censo 
Electoral.

Seguidamente se pasa a discutir la 
clasificación que ha efectuado la Dirección 
General de Administración Local de la pla-
za de Secretario, habiendo resuelto señalarle 
un sueldo de nueve mil pesetas anuales más 
los emolumentos reglamentarios. Siendo la 
plaza a extinguir, o sea, que una vez cesa-
do el Sr. Juanola, la plaza pasará a ser de 
habilitado con facultad para nombrar a la 
Corporación su propio Secretario de todo lo 
que está satisfecho el Sr. Alcalde.

Por unanimidad se acuerda que sea 
tenido ello en cuenta en el próximo presu-
puesto, haciendo constar la satisfacción de 
la Corporación por la resolución de la Direc-
ción Gral. de Administración local.

Asimismo por unanimidad se acuerda 
dar cuenta al Montepío de Secretarios de las 
diferencias de sueldo, a los efectos oportu-
nos, y de quinquenios.

Sessió del 28 de novembre
Seguidamente el Sr. Alcalde expone a los 

Sres. reunidos que se había señalado como 
horario de oficina el de las tres a las nue-
ve de la tarde para mayor facilidad de los 
vecinos y al mismo tiempo porqué el Secreta-
rio Sr. Juanola pueda dedicar se actividad 
a en otros trabajos (actualmente trabaja 
en una Gestoría Administrativa) al objeto 
lograr mejoramiento de sueldo, por cierto 
insuficiente para mantener una familia si 
solamente cobrara el de este Ayuntamiento.

Por unanimidad se acuerda prestar 
conformidad a tal horario de oficina y ade-
más autorización para su trabajo actual 
que se considera perfectamente compatible 
con el de Secretario de esta Corporación.

También por unanimidad se acuerda 
que por mientras no se encuentre casa-habi-
tación o no se construya vivienda adecuada 
por este Ayuntamiento se acuerda autorizar 
al Sr. Juanola que pernocte en Gerona ya que 
este Municipio linda muy poco de la capital. 

El 26 de desembre, última sessió 
de l’any 1954, s’aproven factures i uns 
ingressos i també

… por unanimidad de todos ellos se 
acuerda aprobar la nueva ordenanza que 
grava los vinos, fijándose el tipo a treinta y 
cinco céntimos el litro de vino común.

(...)

Destrossant l’Amazones
 La desforestació de l’Amazones no cessa. Ni tan sols 

la pandèmia ha aconseguit frenar l’explotació dels bos-
cos, arribant a aconseguir l’any 2020 la xifra d’hectà-
rees perdudes més alta dels darrers 12 anys, segons les 
autoritats brasileres. Després d’aquest ritme de devasta-
ció hi ha diverses pràctiques econòmiques que es repar-
teixen els recursos d’aquest pulmó verd al seu antull, ja 
hem parlat d’alguna d’aquestes en anteriors entregues, 
a les que es suma la indústria de l’automòbil i les grans 
companyies d’automoció europees. Així ho apunta un 
informe de la Fundació Rainforest Norway en el que 
s’estableixen els vincles entre les marques de cotxes i la 
pèrdua de biodiversitat amazònica de Brasil per la cria 
de bestiar i fabricació de pells. 

Així, les cinc grans companyies d’automoció d’Eu-
ropa -Grup Volkswagen, Grup BMW, Daimler (Merce-
des Benz-Smart), Grup PSA i Grup Renault- van com-
prar cuir per taulers de control, seients i altres parts 
dels seus cotxes a proveïdors que compren les pells a 
empreses ramaderes que expandeixen la cria de boví 
sobre terrenys desforestats. Segons les dades de la in-
vestigació, prop del 80% del cuir del Brasil s’exporta, la 
seva majoria a Xina i Itàlia, que és on es troben les prin-
cipals companyies de transformació de pells. D’aquest 
percentatge de pells que el país llatinoamericà envia a 
l’exterior, prop de la meitat estarien destinades a la fa-
bricació de components estètics per a vehicles. 

La publicació investiga deu adoberies que expor-
ten pells a fabricants del cuir per vehicles a Europa. 
D’aquestes, al menys set han utilitzat durant els últims 
dos anys pells procedents de bovins criats en 3,05 mili-
ons d’hectàrees arrasades a l’Amazones. 

Un altre gran problema que agreuja la greu situ-
ació són la gran quantitat de preses que s’estan cons-
truint. Encara que al final tan sols s’aixequi una porció 
d’elles, els científics creuen que el seu impacte sobre 
els rius amazònics serà ‘un desastre’. Un estudi global 
sobre les conseqüències de tanta represa senyala que 
alteraran el discórrer del riu, retenint la major part 
dels sediments i nutrients fluvials que no vivificaran 
la plana de l’Amazones, afogant la vida que depèn del 
riu i l’oceà a on acaba. 

Malgrat tanta enormitat, no hi ha cap riu que sobre-
visqui a aquest despropòsit. Aquesta és la principal con-
clusió d’un ampli estudi en el qual han participat des 
de geòlegs fins a enginyers, passant per economistes i 
geòlegs d’una desena d’universitats nord-americanes, 
alemanyes, britàniques i brasileres. Encara que cada 
presa porta aparellat el seu estudi d’impacte ambien-
tal, mai s’havia estudiat l’impacte regional de totes les 
represes hagudes i per haver a la conca de l’Amazones. 
La investigació, publicada a Nature, analitza el cost que 
tindran sobre la vida el fiu, des de les inundacions esta-

cionals que donen vida a l’Amazones, fins els sediments 
que deixarà d’arrastrar fins la desembocadura. 

Els rius no són només aigua. També transporten 
grans quantitats de sediments que arranquen d’un 
costat i depositen a l’altre. Aquests sediments són el 
substrat mineral de la vida en una ample regió de més 
d’un milió de Km2, entre aiguamolls i planes al·luvials. 
En aquest últim tram, l’Amazones transporta entre 800 
i 1.200 milions de tones de llims, sorres i argiles i al 
menys la meitat acaben a l’oceà a l’any. Amb cada presa 
que s’interposi entre el riu i el mar, un percentatge 
d’aquests sediments quedaran atrapats al formigó.

Les amenaces ambientals continuen i la desfores-
tació a la recerca de noves terres per les plantacions; 
dos oleoductes que varen col·lapsar a l’Equador, alli-
berant aproximadament 15.000 barrils de petroli a les 
vies fluvials de l’Amazones, va provocar una demanda 
contra el govern nacional i les companyies petroleres 
involucrades perquè l’accés a l’aigua potable, essenci-
al per les comunitats indígenes, es van posar en greu 
risc a causa del vessament de petroli; molts miners 
d’or i els fusters il·legals que actuen durant la pan-
dèmia són altres grans riscos per l’Amazones perquè 
afecta directament a les comunitats indígenes. Els pri-
mers informes suggereixen que els pobles indígenes 
del Brasil estan sent especialment afectats per el virus. 
Segons l’Articulació de Pobles Indígenes de Brasil, 
una organització de drets indígenes, la taxa de mor-
talitat entre aquesta població de quasi un milió, és el 
doble de l’experimentada a Brasil en general. 

No és només Brasil. Tota la regió de l’Amazones, 
que també abasta parts de Perú, Colòmbia i Bolívia, 
s’està convertint en un planter del nou coronavirus. 
Segons el Coordinador de les Organitzacions Indíge-
nes de la Conca de l’Amazones (COICA), 73 nacions 
indígenes diferents de l’Amazones tenen una taxa de 
mortalitat alarmant. 

Fa uns anys hauria estat inconcebible imaginar que 
la selva sucumbiria als capritxos de l’home. 

La majoria dels científics senyala que una desfores-
tació superior a un 20% a la regió (situació quasi as-
solida) significarà un punt de no retorn en el procés 
d’extinció massiva d’espècies, una dràstica caiguda de 
serveis ambientals i majors canvis climàtics. 

Entre les principals causes de destrucció es troben 
uns estats nacionals dèbils i permissius, subordinats a 
les elits que durant segles han conservat el poder mit-
jançant l’apropiació de béns públics per fins privats i 
que es beneficien de la forta pressió de la demanda 
mundial de productes de baix valor afegit (carn, soja, 
etc.). De fet, la visió cultural dominant no ha variat des 
del segle XVI: els boscos, la fusta, l’or, la terra, són ob-
jecte d’una explotació sense escrúpols. 
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LA NOSTRA CATEQUESI PARROQUIAL
I LES CELEBRACIONS DE LA PRIMERA COMUNIÓ

 Aquest curs, degut a la pandèmia de la Covid 19 
ha estat especialment complicat, però les nostres tres 
catequistes, la Roser Puigdevall, l’Assumpta Begaria 
i l’Esther Argelagós, ho han sabut resoldre molt bé. 
Amb enginy i dedicació han emprat els mitjans tele-
màtics perquè als nens i les nenes de la nostra cate-
quesi no els hi manquessin les sessions setmanals. Els 
hi estem reconeguts i profundament agraïts!!!

Han celebrat la Primera Comunió, participant a 
la missa parroquial dels dissabtes o els diumenge, sis 
nens i nenes:

• Núria Palahí Oliu, 29 de maig
• Pol Pardo Pernías, 5 de juny
• Eduard Boada Sabatés, 20 de juny
• Danil Berenguer Picart i Josep Vidal Torrent, 4 de juliol
• Margot Garriga Riembau, 25 de juliol

Mn. Pere Bellvert i Morente, rector de la parròquia de Sant Menna de Vilablareix

Reflexions entorn de l’Evangeli
En l’Evangeli veiem com jesús torna al seu poble, a Natzaret, i –oh, 

sorpresa!– per la desconfiança que genera en ells, no és ben acollit i, 
fins i tot, és clarament rebutjat.

 Resulta ben curiós de descobrir 
que el coneixement previ que tenien 
de Jesús, un convilatà seu prou cone-
gut, no sigui un avantatge sinó que es-
devingui un greu inconvenient. Tant 
és així que, poc després, aquest in-
convenient serà la causa de la incom-
prensió a l’hora de poder descobrir 
els signes que Déu obra a través seu, 
és a dir, els miracles. La humanitat 
de Jesús no els condueix fins a la seva 
divinitat. Ben segur que aquest va 
ser l’inconvenient més gran que van 
patir els seus contemporanis i també 

les primeres comunitats cristianes.
Això és un toc d’alerta també per 

a nosaltres que som ara en el món els 
qui més coneixem Jesús. Nosaltres 
ara som el seu poble! No ens pensem 
que els qui coneixen més coses de Je-
sús ho tinguin més fàcil. Els de Natza-
ret ben segur que s’imaginaven més 
Déu parlant des del cel estant que no 
pas a cau d’orella a través d’un veí. 
Hem de procurar que això no ens 
passi: avui també rebem les paraules 
i els signes de Déu a través de molts 
veïns nostres.

El rebuig de Jesús a Natzaret ens 
ha de fer entendre i comprendre 
quan també nosaltres som i ens sen-
tim rebutjats en molts ambient pel fet 
de manifestar-nos explícitament cre-
ients o cristians. A Jesús també li va 
passar. Ell també ho va experimentar. 
¿Quants cristians tenim en el món 
perseguits degut només a la seva fe 
cristiana? Fins i tot, aquesta situació 
ens pot ajudar a interpretar i saber 
viure els nostres propis fracassos”.

Francesc Romeu a Missa 
Dominical, CPL 2021/09.

EN COMPLIR 90 ANYS
El dia 29 de juny d’aquest any, Mn. Ramon Cabanes i 
Antich, nascut a Olost l’any 1931, capellà del bisbat de Vic 
i poeta, que havia estat rector d’Osor un temps, vivint a la 
rectoria d’Olot com a capellà de l’Hospital Comarcal de la 
Garrotxa, ha complert 90 anys i ha volgut explicitar el seu 
estat d’ànim amb el poema transcrit a continuació:

Gràcies, Senyor, pels 90 anys de vida.
Gràcies, Senyor per estar com estic.
Tot i tenir el cos vell i amb fatiga,
tinc el cap clar i us resto agraït.
Aquí em teniu: crideu-me quan us plagui.
Sí, he procurat tot temps ser-vos fidel
i he passat ja l’amargor del calvari,
què em falta més perquè em crideu al Cel...?
Si no és així i he de seguir fent via,
com tot mortal m’aniré malmetent.
Feu, us ho prego, que fins al darrer dia
mai de ningú esdevingui un turment.

JESÚS, LA NOSTRA VIDA!
“Accepta que Jesús Ressuscitat entri en la teva 
vida,
acull-lo com un amic, 
amb confiança:
Ell és la vida!
Si fins ara has estat lluny d’ell
dona un petit pas:
t’acollirà amb els braços oberts.
Si ets indiferent, accepta arriscar:
no en quedaràs decebut.
Si et sembla difícil seguir-lo,
no tinguis por, 
confia en ell,
tingues la seguretat que ell està a prop teu, 
està amb tu,
i et donarà la pau que cerques
i la força per a viure com ell vol”

Papa Francesc, Homilia durant la vetlla Pasqual
 a la Basílica Vaticana, 30 març de 2013.

L’Eucaristia i la caritat cristiana
 L’Eucaristia és el do que el Se-

nyor ens fa del seu Cos i de la seva 
Sang, per tal que l’Església sigui 
ferment d’amor i d’unitat. No és 
un premi per als cristians perfec-
tes, sinó l’aliment habitual dels qui 
fem camí cap a la pàtria del cel.

Ferment d’amor i d’unitat, l’Eu-
caristia reclama al qui la rep una dis-
posició a estimar, una netedat de cor 
i una lluita contra tot egoisme i for-
ma de pecat, personal i estructural. 
Jesucrist es dóna perquè estima i es-
pera que, en correspondència, nosal-

tres també l’estimem i ens estimem 
els uns altres, com ens ho té manat.

L’Església no és mai tant ella 
mateixa con quan s’aplega al vol-
tant de l’altar, talment com aque-
lles multituds que envoltaven Jesús 
i, després d’haver estat alliçonades 
per ell, contemplaven com les seves 
mans multiplicaven el pa que des-
prés els apòstols anaven repartint.

L’Eucaristia vol dir acció de grà-
cies i ens emmena a l’agraïment de 
tot el que rebem de Jesús. Agrair, 
fer eucaristia de tot la vida enclou 

respondre a la bonesa de Déu. 
Eucaristia és també compartir 

els bens: com el pa està format de 
múltiples grans de les espigues i 
està amasat en l’aigua i cuit en el 
foc, cal que també descobrim la 
força de compartir els nostres bens, 
espirituals i materials; ens cal ser 
conseqüents amb l’aigua del nostre 
baptisme i deixar-nos portar pel foc 
de l’Esperit, per a ser llevat dins la 
pasta del món i aglutinar els homes 
en la gran família del fills de Déu: 
L’EUCARISTIA ÉS CARITAT.

Sigueu misericordiosos 
Com el vostre pare del cel és misericordiós.

(El Papa Francesc a l’Encíclica “Fratelli Tutti” ):

77.Cada dia se’ns ofereix una nova 
oportunitat, una etapa nova. No 
hem d’esperar-ho tot dels qui ens 
governen, seria infantil. Gaudim 
d’un espai de corresponsabilitat 
capaç d’iniciar i generar nous pro-
cessos i transformacions. Siguem 
part activa en la rehabilitació i l’au-
xili de les societats ferides. Avui es-
tem davant la gran oportunitat de 
manifestar la nostra essència fra-
terna, de ser altres bons samaritans 
que carreguin sobre si el dolor dels 
fracassos, en comptes d’accentuar 
odis i ressentiments. Com el viat-
ger ocasional de la nostra història, 
només falta el desig gratuït, pur 
i simple de voler ser poble, de ser 
constants i incansables en la tasca 
d’incloure, d’integrar, d’aixecar el 
caigut; encara que moltes vegades 
ens veiem immersos i condemnats 
a repetir la lògica dels violents, dels 
qui només nodreixen ambicions 
per a si mateixos, difusors de la 
confusió i la mentida. Que altres 
continuï pensant en la política o 
en l’economia per als seus jocs de 
poder. Alimentem allò que és bo i 
posem-nos al servei del bé.

85. Per als cristians, les paraules 
de Jesús tenen també una altra di-
mensió transcendent; impliquen 
reconèixer el mateix Crist en cada 
germà abandonat o exclòs (cf. Mt 
25,40.45). En realitat, la fe fa ves-
sar de motivacions inaudites el re-
coneixement de l’altre, perquè qui 
creu pot arribar a reconèixer que 
Déu etima cada ésser humà amb 
un amor infinit i que «amb això li 
confereix una dignitat infinita». A 
això s’afegeix que creiem que Crist 
va vessar la seva sang per tots i per 
cadascú, per la qual cosa ningú 
no queda fora del seu amor uni-
versal. I si anem a la font última, 
que és la vida íntima de Déu, ens 
trobem amb una comunitat de tres 
Persones, origen i model perfecte 
de tota vida en comú. La teologia 
continua enriquint-se gràcies a la 
reflexió sobre aquesta gran veritat.

87 . Un ésser humà està fet de tal ma-
nera que no es realitza, no es desen-
volupa ni pot trobar la seva plenitud 
«si no és en el lliurament sincer de 
si mateix als altres». Ni tan sols arri-
ba a reconèixer a fons la seva pròpia 

veritat si no és en el trobament amb 
els altres: «Només em comunico re-
alment amb mi mateix en la mesura 
que em comunico amb l’altre». Això 
explica per què ningú no pot experi-
mentar el valor de viure sense rostres 
concrets a estimar. Aquí hi ha un se-
cret de la veritable existència huma-
na, perquè «la vida subsisteix on hi 
ha vincle, comunió, fraternitat; i és 
una vida més forta que la mort quan 
es construeix sobre relacions verita-
bles i llaços de fidelitat. Per contra, 
no hi ha vida quan pretenem per-
tànyer només a nosaltres mateixos 
i viure com a illes: en aquestes acti-
tuds preval la mort»

189. Encara som lluny d’una glo-
balització dels drets humans més 
bàsics. Per això la política mundial 
no pot deixar de col·locar entre els 
seus objectius principals i imperio-
sos el de posar fi eficaçment a la fam 
(...) Milions de persones sofreixen 
i moren de fam. D’altra banda, es 
malbaraten tones d’aliments. Això 
constitueix un veritable escàndol. 
La fam és criminal, l’alimentació 
és un dret inalienable.
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AGENDA

L'esplai del poble, l'esplai Kamono, torna a obrir les seves portes per a 
fer gaudir a tots aquells infants que ho desitgin de cara al curs 21-22! 

L'equip tècnic està format per un grup de joves amb moltes ganes de 
tirar endavant aquest projecte i preparar les millors activitats per a tots 
els nens i nenes. 

Per tal d'estar actualitzats i anar sabent cada una de les notícies en 
tot moment no dubteu en seguir-nos a les nostres xarxes socials:

SABEM 
QUE ENS 
ESTÀVEU 
ESPERANT...
I amb molta il·lusió podem dir que ja tornem a ser aquí! 

@esplaikamono
Esplai Kamono
https://esplaikamono.wixsite.com/esplaikamono

Instagram
Facebook 
Web

ACTIVITATS TRIMESTRALS
Inscripcions a: www.hospici.cat

IOGA
Dilluns i dimecres  
de 19.30 a 21h 
Sala d’actes de l’Ajuntament 
Presencial empadronats: 63€
Presencial no empadronats: 90€ 

Online empadronats 56€
Online no empadronats: 80€

MANTENIMENT FÍSIC 
Dimarts i dijous  
de 18.30 a 19.30h
Pavelló municipal
Empadronats: 49€
No empadronats: 70€

ZUMBA 
Dilluns i dimecres  
de 20 a 21h 
Pavelló
Empadronats: 49€
No empadronats: 70€  

(es pot proposar un altre grup a les 19h)

MARXA NÒRDICA 
Dimecres a les 18h 
Sortida des de Can Gruart
Empadronats: 28€
No empadronats: 40€

ACTIVITATS FÍSIQUES
PER A LA GENT GRAN
Inscripcions a Can Ribotic presencialment  
o trucant al 972 40 50 28

MANTENIMENT FÍSIC
Dilluns i dijous 
de 9.30 a 10.30 
Exterior del pavelló

IOGA
Divendres  
de 9.30 a 10.30h 
i de 10.45 a 11.45h
Can Gruart

Dissabte 11 de setembre | 21h
Annex Camp de Futbol
Concert Els Pets
Preu: 8€

Diumenge 12 de setembre | 12h
Plaça Perelló
Vermut musical amb Guillem Roma
Preu: 3€

Dissabte 18 de setembre | 20.30h
Annex Camp de Futbol
Concert La Pegatina
Preu: 8€

Diumenge 19 de setembre | 12h
Plaça Perelló
Vermut musical amb Magalí Saré i 
Manel Fortià
Preu: 3€

Diumenge 26 de setembre | 12h
Plaça Perelló
Vermut musical amb Ginestà
Preu: 3€

Diumenge 
26 de setembre 
Pagesia i artesaria

Entrades a: 
www.vilablareix.cat



Crazy Kids Market
Si tens entre 4 i 12 anys  

prepara’t pel Crazy Kids Market 
de la Fira de Tardor 2021  

Diumenge 26 de setembre 

Aprofita l’estiu per a crear objectes i  
vendre a la Fira de Tardor: braçalets, joies, 

roba, escultures, cuina, etc.
Deixa anar la imaginació per a la teva parada!

Per a poder participar cal fer inscripció 
prèvia gratuïta a l’Ajuntament de Vilablareix 
abans del 25 de setembre.

Aprofita les vacances!
Inscripcions a ajuntament@vilablareix.cat o trucant al 
972 40 50 01. Més informació a les oficines municipals.
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