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Amb la col·laboració de:

EDITORIAL

 Encetada la tardor ens trobem ja amb les dinàmiques habituals 
d’horaris laborals i activitats escolars i extraescolars que ens fan 
retornar a les rutines prepandèmiques havent après que res no és 
per sempre i que situacions extraordinàries ens fan adaptar-nos a 
les noves circumstàncies per a seguir, en la mesura del possible, 
amb la nostra vida. Hem fet tots un esforç immens per a continuar 
amb les nostres obligacions i amb els nostres projectes aprenent 
a apreciar la vida en comú molt més del que n’érem conscients. 
I és en aquesta concepció republicana de la vida en societat on 
hem de fer més èmfasi que mai en la necessitat d’entendre la vida 
en comú, la vida en societat, com a una victòria davant l’indivi-
dualisme i/o l’egocentrisme. La participació en l’organització de 
la vida pública, el manteniment de l’espai públic com a garant 
de les llibertats col·lectives o l’aparició de noves entitats i associ-
acions com a símbol de l’activitat del nostre poble són i han de 
ser objectius irrenunciables per a fer de la vida a Vilablareix una 
vida plena a tots els nivells. Prenent les mesures que ara mateix 
corresponen, aquesta necessitat de socialització s’ha fet palesa en 
el conjunt d’activitats que han tingut lloc al nostre poble des de 
finals d’agost fins ara amb una participació massiva. Hem fet un 
esforç per a seguir programant cultura al poble en aquesta aposta 
sistemàtica per a fer del teatre, la música, la literatura i les arts 
una eina transversal de transformació de la nostra societat i de 
relació i d’ús de l’espai públic com a eina de socialització entre 
veïns i veïnes. És en aquesta línia de treball que hem encetat fa 
tants anys, que inscrivim l’inici de les obres de construcció de la 
nova biblioteca i sala polivalent a l’espai de Can Gruart, que estem 
segurs que servirà per a fer que tota la gent de Vilablareix segueixi 
fent de la cultura un pilar fort i massís de la seva vida i, també, per 
a mantenir Vilablareix com un referent en la programació d’acti-
vitats culturals de la nostra demarcació.

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

Retorn a les rutines 
prepandèmiques
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PLENS

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 15 DE JULIOL DE 2021
La presidència dóna compte al ple:

» Donar compte al Ple de les resolucions 
de Presidència en matèria de personal: 
- Contractació de personal per cobrir su-

plències de serveis municipals: educado-
res de la llar d’infants, monitores menja-
dor escolar, auxiliar de ludoteca, conserge 
del centre cultural Can Gruart.

- Contractació director del matins actius 
a temps complert del 14 de juny al 31 
de juliol de 2021.

» Donar compte al Ple de la corporació de 
la declaració del senyor Sebastià Barto-
meu Requena com a regidor no adscrit.

S’aprova per unanimitat:

» Proposta d’acord d’aprovació de les dues 
festes locals per al proper any 2022: di-
lluns 25 de juliol, Sant Jaume i dissabte 
29 d’octubre, Sant Narcís.

» Aprovar inicialment el Document Únic 
de Protecció Civil Municipal (DUPRO-
CIM) que conté:
-  Emergències per risc d’incendis forestals.
-  Emergències per risc d’inundacions.
-  Emergències per risc de nevades.
-  Risc d’accidents greus en instal·lacions 

industrials.
-  Emergències per risc químic en el 

transport.
-  Emergències per risc aeronàutic.
-  Emergències sísmiques.
-  Emergències per ventades.

» Proposta d’acord d’aprovació provisional 
de la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de Planejament en relació a 
les determinacions normatives de la zona 
residencial urbana (clau 13).

» Proposta d’aprovació del Pla de serveis 
per a la implantació de les aules de mú-
sica de l’Escola de Música del Gironès als 
municipis de la comarca del Gironès.

» Proposta d’aprovació de la Moció per a 
la celebració de la setmana europea de la 
mobilitat sostenible i segura 2021.

» Proposta d’acord d’aprovació de l’expedi-
ent de contractació i el Plec de clàusules 
administratives particulars reguladores 
del contracte d’obra dels equipaments 
culturals del sector El perelló i Can Pere 
Màrtir tercera fase: “biblioteca-sala poliva-
lent” mitjançant procediment obert.

SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 16 DE SETEMBRE 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: casal 

d’estiu, educadores de la llar d’infants, 
auxiliar de ludoteca.

» 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 segon trimestre de 
2021 es situa a 1,55 dies i no supera el 
termini màxim de pagament previst en la 
normativa de morositat.

S’aprova per unanimitat:

» Proposta d’acord d’aprovació del Compte 
General de l’Ajuntament de Vilablareix 
corresponent a l’exercici 2020, integrat 
pel de la corporació i pel de la societat 
municipal Vilablareix Futur SL.

» Proposta d’acord d’aprovació de la boni-
ficació del 95% de l’impost sobre cons-
truccions, instal·lacions i obres a favor 
del Departament d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya, per les obres de reti-
rada dels mòduls prefabricats de l’institut 
de Vilablareix.

» Proposta d’acord d’aprovació de la pròr-
roga de quatre (4) anys, a comptar des 
del dia 24 de setembre de 2021 del con-
tracte per a la gestió del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable i clavegue-
ram a l’entitat mercantil Prodaisa SA.

JUNTES DE GOVERN

SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 17 DE JUNY DE 2021
» Aprovació de factures i despeses. Vista la 

relació de factures i despeses del dia dis-
set de juny de 2021 i de conformitat amb 
el Dictamen de Regidor d’hisenda, per 
unanimitat, s’acorda aprovar la relació 
de factures i despeses que consten a l’es-
mentada relació que figuren a l’expedi-
ent i que sumen la quantitat de 74.425,58 
euros i s’acorda el seu pagament a càrrec 
de les corresponents partides del pressu-
post de l’exercici corrent.

» Aprovar la contractació de 19 monitors/es 
i 16 premonitors, que formen part de 
la borsa de treball de monitors del casal 
d’estiu i matins actius 2021.

» Aprovar la contractació temporal a temps 
parcial de 4 joves en el marc del projecte 
“Brigada jove 2021”, 2 auxiliars de peó de 
brigada i a 2 auxiliars d’administració local.

» Aprovar la concessió d’ajuts econòmics a 
les entitats esportives del municipi anua-
litat 2021.

» Aprovar la concessió d’ajut econòmic al 
casal de la gent gran de Vilablareix.

» Aprovar la 6ª certificació de l’obra “Pro-
longació del carrer Marrroc des del car-
rer Regal fins a la carretera GI-533 i vial 
secundari de la carretera GI-533 a Vila-

blareix”, per import de 65.043,60 euros, 
(53.755,04 euros més 11.288,56 euros en 
concepte d’iva) a favor de l’entitat mer-
cantil Girodservices SL. 

» Aprovar la 2ª certificació de l’obra “Pro-
jecte d’urbanització d’un tram del vial 
lateral de la carretera de Santa Coloma 
i un nou vial paral·lel a la llera del des-
viament del riu Güell a Vilablareix”, per 
import de 59.735,30 euros, (49.368,02 
euros més 10.367,28 euros en concepte 
d’iva) a favor de l’entitat mercantil Obras 
y Pavimentos Brossa SA.

» Aprovar sol·licitar a la Presidència de la 
Diputació de Girona una subvenció per im-
port de 60.000,00 euros destinada a l’exe-
cució de les obres del projecte simplificat 
de reurbanització la Travessia del Perelló.

» Aprovar la modificació de les mesures 
aplicables al personal de l’ajuntament que 
presta serveis a les dependències adminis-
tratives en règim de teletreball, aprovades 
en sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data 5 de novembre de 2020, 
amb la prestació de serveis en règim de 
teletreball de fins a un màxim de dues jor-
nades diàries senceres a la setmana.

» Aprovació de la creació i funcionament 
de la borsa d’interessats en habitatges 
amb protecció oficial a Vilablareix.

» Aprovar sol·licitar al Dipsalut la inclusió a 
la convocatòria del programa Pm08 desti-
nat als casals d’estiu.

» Aprovar el contracte menor pel submi-
nistrament i instal·lació d’un servei de 
videoactes, amb l’entitat mercantil Am-
biser Innovaciones SL, per import de 
8.508,75 euros, més 1.786,84 euros en 
concepte d’iva.

» Aprovar el contracte menor d’obres amb 
l’entitat mercantil Simon Fortià SL per les 
de obres de reparar les filtracions d’aigua al 
pavelló municipal, per import de 1.303,20 
euros més 273,67 euros en concepte d’iva.

» Aprovar la contractació amb l’entitat 
mercantil Serveis de colònies SLU la re-
serva de la casa de colònies pels matins 
actius del 19 al 23 de juliol de 2021, per 
mport de 11.116,87 euros per 71 places 
de joves i 10 places de monitors/es, a la 
casa de colònies de Sant Miquel. 

» Aprovar el contracte menor de serveis 
per la reserva de l’activitat a Port Aventu-
ra el dia 30 de juliol de 2021 per import 
de 2.030 euros.

» Aprovar el contracte menor pel submi-
nistrament de samarretes i gorres pels 
inscrits al casal d’estiu, amb l’entitat mer-
cantil El condor estampats, per import de 
1.472 euros més 309,12 en concepte d’iva.

SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 8 DE JULIOL DE 2021
» Aprovació de factures i despeses. Vista la 

relació de factures i despeses del vuit de 

juliol de 2021 i de conformitat amb el Dic-
tamen de Regidor d’hisenda, per unanimi-
tat, s’acorda aprovar la relació de factures i 
despeses que consten a l’esmentada relació 
que figuren a l’expedient i que sumen la 
quantitat de 79.980,76 euros i s’acorda el 
seu pagament a càrrec de les corresponents 
partides del pressupost de l’exercici corrent.

» Aprovar el conveni de col·laboració entre 
els Ajuntaments d’Aiguaviva, Fornells de 
la Selva, Quart i Vilablareix, per al foment 
de les relacions de veïnatge entre els joves, 
per poder accedir a totes les piscines mu-
nicipals dels pobles signants del conveni.

» Aprovar el conveni de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajun-
tament de Vilablareix, per a l’organització 
del Festival d’Arts Escèniques “Emergent”.

» Aprovar el pressupost de previsió de costos 
del servei de menjador escolar a l’escola 
Madrenc, curs 2021-2022: 110.058,68 eu-
ros (98.708,72 euros personal + 11.348,96 
euros neteja i altres).

» Aprovar la 7ª certificació de l’obra “Pro-
longació del carrer Marrroc des del car-
rer Regal fins a la carretera GI-533 i vial 
secundari de la carretera GI-533 a Vila-
blareix”, per import de 81.506,28 euros, 
(67.360,56 euros més 14.145,72 euros en 
concepte d’iva) a favor de l’entitat mer-
cantil Girodservices SL. 

» Aprovar l’adjudicació del contracte 
d’obra “Projecte simplificat de reurba-
nització de la Travessia del perelló de Vi-
lablareix”, a l'entitat mercantil de Obras 
yPavimentos Brossa SA, per un import de 
88.248,48 euros (exclòs IVA).

» Aprovar el conveni regulador de col·labo-
ració entre l’Ajuntament de Vilablareix i 
l’entitat ECOSOL pel servei de recollida 
Porta a Porta de tèxtil.

» Aprovar el contracte menor pel subminis-
trament i muntatge de tarima tecnològi-
ca sintètica a la llar d’infants sobre una 
base de fibro ciment i estructura de fer-
ro, Antique gris, amb l’entitat mercantil 
Blackbrut Sl, per import de 11.691,05 eu-
ros més 2.455,12 euros en concepte d’iva 
(pressupost 4872).

» Aprovar el contracte menor de serveis 
amb l’arquitecte sr. Lluís Gratacós Soler, 
per les tasques de redacció de la modi-
ficació puntual PPU del Perelló i Can 
Pere màrtir de Vilablareix, per import de 
4.550,00 euros més 955,50 euros en con-
cepte d’iva.

» Aprovar el contracte menor de serveis per 
la instal·lació de sistema de control horari, 
amb l’entitat mercantil VisualTime by ro-
botics, per import de 3.516,00 euros més 
738,36 euros en concepte d’iva.

» Aprovar el contracte menor pel submi-
nistrament i instal·lació d’aparells per 
la digitalització de l’emissora municipal, 
Bundle consola digital DHD SX2, kit ca-
bles DHD SX2 6mts connectoritzats i ac-

tivació estudi 2, per import de 13.207,96 
euros més 2.773,67 euros en concepte 
d’iva, amb l’entitat Electrònica Joan.

» Aprovar el contracte menor d’obres per 
pintar l’habitatge de l’Avinguda Lluís 
Companys, número 61-63, bloc B, planta 
3ª, porta 5ª, propietat de l’ajuntament, 
amb l’entitat mercantil Santi Barea Por-
tal S.C., per import de 3.170,00 euros 
més 665,70 euros en concepte d’iva.

SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 22 DE JULIOL DE 2021
» Aprovació de factures i despeses. Vista 

la relació de factures i despeses del vint-
i-dos de juliol 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 
122.411,66 euros i s’acorda el seu paga-
ment a càrrec de les corresponents parti-
des del pressupost de l’exercici corrent.

» Aprovar efectuar a la Fundació Esclero-
si Múltiple una aportació per import de 
662,00 euros recaptats a la jornada “Mu-
lla’t per l’esclerosi Múltiple 2021”.

» Aprovar la concessió d’autorització de 
venda no sedentària al mercat de Vilabla-
reix al Sr. Miquel Villega Avellana, poder 
participar en el mercat setmanal per po-
sar una parada de 12 metres, destinada a 
fruita i verdura.

» Aprovar l’abonament de l’increment 
d’hores del contracte del servei de reco-
llida de residus Porta a Porta durant el se-
gon semestre del 2018, l’any 2019 i l’any 
2020 a l’adjudicatari Tècniques i Recupe-
racions del Gironès, s.l. (TIRGI).

» Aprovar el contracte menor per les tas-
ques de sanejament de superfícies i apli-
car pintura plàstica acrílica al sostre i 
parets de les aules: verda, vermella, aula 
dos colors, dormitori, groga i menjador i 
fregar, matitzar i aplicar esmalt laca a les 
portes, amb el senyor Lluís Simon Boix 
(Tot pintura), per import de 4.436,93 eu-
ros més 931,76 euros en concepte d’iva.

» Aprovar el contracte menor de serveis 
per la realització dels treballs de jar-
dineria, per cobrir la baixa del personal 
municipal durant el mes d’agost, amb 
l’entitat mercantil Punt Verd Girona SL, 
per import de 2.230,00 euros més 468,30 
euros en concepte d’iva.

» Aprovar el contracte menor pel subminis-
trament de tanques per la sortida de l’es-
cola i de l’institut, (ensanche 1790mm 
RAL 9006), amb l’entitat mercantil No-
vatilu, per import de 2.735,60 euros més 
574,48 euros en concepte d’iva.

» Aprovar el contracte menor pel subminis-
trament de fonts d’aigua sistema osmosi 
pels equipaments municipals: centre cultu-
ral can Gruart, viver d’empreses, ludoteca 

i can Ballí, amb l’entitat mercantil Aigües 
de Girona SL, per import de 4.902,00 euros 
més 1.029,42 euros en concepte d’iva.

» Aprovar el contracte menor de serveis de 
formació que organitza l’àrea de promo-
ció econòmica, acció formativa auxiliar 
de magatzem, amb l’entitat mercantil 
Femarec S. Coop. d’iniciativa social, per 
import de 1.400 euros.

» Aprovar el contracte menor de serveis 
de formació que organitza l’àrea de pro-
moció econòmica, acció formativa man-
teniment d’instal·lacions, amb l’entitat 
mercantil Meca centre, per import de 
2.600,00 euros.

» Aprovar el contracte menor de serveis de 
formació que organitza l’àrea de promo-
ció econòmica, acció formativa ACTIC 
(nivell mig), amb l’entitat mercantil Meca 
centre, per import de 1.440,00 euros.

SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 25 D’AGOST DE 2021
» Aprovació de factures i despeses. Vista 

la relació de factures i despeses del vint-
i-cinc d’agost 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 
108.044,45 euros i s’acorda el seu paga-
ment a càrrec de les corresponents parti-
des del pressupost de l’exercici corrent.

» Aprovar la 8ª certificació de l’obra “Pro-
longació del carrer Marrroc des del car-
rer Regal fins a la carretera GI-533 i vial 
secundari de la carretera GI-533 a Vila-
blareix”, per import de 24.459,34 euros, 
(20.214,33 euros més 4.245,01 euros en 
concepte d’iva) a favor de l’entitat mer-
cantil Girodservices SL. 

» Aprovar sol·licitar la inclusió a la convocatò-
ria de subvencions adreçades als ens locals 
per al finançament de les inversions o des-
peses realitzades per actuacions de conserva-
ció i manteniment de lleres en trams urbans 
de l’Agència Catalana de l’Aigua (Resolució 
ACC/2487/2021, de 27 de juliol).

» Aprovar el contracte menor de serveis 
per la redacció del projecte d’estructura 
d’una escultura, amb l’entitat mercantil 
Blazquez Guanter SLP, consultors d’es-
tructures, per import de 1.845,00 euros 
més 387,45 euros en concepte d’iva.

» Aprovar el contracte menor de subminis-
trament de mascaretes amb el logo Vila-
blareix t’ho agraeix, amb l’entitat mercan-
til Rapuni SLU, per import de 2.700,00 
euros (exempt d’iva).

SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL A 9 DE SETEMBRE DE 2021
» Aprovació de factures i despeses. Vista la 

relació de factures i despeses del nou de 
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setembre de 2021 i de conformitat amb el 
Dictamen de Regidor d’hisenda, per una-
nimitat, s’acorda aprovar la relació de fac-
tures i despeses que consten a l’esmenta-
da relació que figuren a l’expedient i que 
sumen la quantitat de 141.486,09 euros i 
s’acorda el seu pagament a càrrec de les 
corresponents partides del pressupost de 
l’exercici corrent.

» Aprovar la pròrroga extraordinària de 
quatre anys de la concessió demanial so-
bre el local H del viver d’empreses a nom 
del senyor Lluís Duran Rodriguez.

» Aprovar la 3ª certificació de l’obra “Projec-
te d’urbanització d’un tram del vial lateral 
de la carretera de Santa Coloma i un nou 
vial paral·lel a la llera del desviament del riu 
Güell a Vilablareix”, per import de 50.498,12 
euros, (41.733,98 euros més 8.764,14 euros 
en concepte d’iva) a favor de l’entitat mer-
cantil Obras y Pavimentos Brossa SA.

» Aprovar la 4ª certificació de l’obra “Projec-
te d’urbanització d’un tram del vial late-
ral 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 50.420,12 euros, (41.669,52 euros més 
8.750,60 euros en concepte d’iva) a favor 
de l’entitat mercantil Obras y Pavimentos 
Brossa SA.

» Aprovar sol·licitar la inclusió a la convo-
catòria de subvencions en règim de con-
currència competitiva a la programació 
de música en viu de caràcter professional 
a l’Institut Català de les Empreses Cul-
turals del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya (Resolució 
CLT/2578/2021, de 2 d’agost).

» Aprovar sol·licitar la inclusió a la convo-
catòria per a l’any 2021 per a la concessió 
de subvencions destinades a la contracta-
ció de nous agents d’ocupació i desenvo-
lupament local (SOC- Agents d’ocupació 
i desenvolupament local-AODL) al Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya (Resolu-
ció EMT/2050/2021 de 29 de juny).

» Aprovar la devolució de la part proporci-
onal dels preus públics del servei de casal 
d’estiu, colònies i matins actius, en que 
no es va oferir el servei motivat pel con-
finament dels grups, per import total del 
9.621,24 euros.

» Aprovar la concessió d’ajut econòmic a 
l’AMPA de l’escola Madrenc per la realit-
zació de classes d’anglès curs 2021-2022 
(1er quadrimestre).

» Aprovar el contracte menor d’obres pels 
treballs d’enjardinament de la carretera 
de Santa Coloma, amb l’entitat mercantil 
Obres i Paviments Brossa, SA, per import 

de 18.122,50 euros més 3.805,72 euros en 
concepte d’iva.

» Aprovar la concessió d’un ajut econòmic a 
l’associació coral de Sant Roc de Vilablareix.

» Aprovar el contracte menor de serveis 
pel disseny i elaboració d’ofertes per es-
tacions de recàrrega de vehicles elèctrics, 
per la presentació al Pla MOVES 3, amb 
l’entitat mercantil Audit Energia SL, per 
import de 1.250,00 euros més 262,50 eu-
ros en concepte d’iva.

S’aprova per majoria absoluta: 

» Amb el vot favorable del grup municipal 
d’ERC i el regidor Sebastià Bartomeu 
PSC, i el vot en contra dels grups munici-
pals del PSC i UxVI, l’aprovació inicial de 
les ordenances fiscals, exercici 2022.

» Amb el vot favorable dels grups municipals 
d’ERC, PSC i el regidor Sebastià Bartomeu 
PSC, i el vot en contra del grup municipal 
d’UxVI, la proposta d’adjudicació del con-
tracte d’obra dels equipaments culturals 
del sector El Perelló i Can Pere Màrtir ter-
cera fase: biblioteca-sala polivalent, mitjan-
çant procediment obert a l'entitat mercan-
til de Vialitat i Serveis SLU, per un import 
de 2.495.745,78 euros (exclòs IVA) més les 
propostes de millores referents a l’arpartat 
A.1 Equipaments sala polivalent, que es va-
loren en 308.828,81 euros (exclòs d’iva).

ACTUALITAT

S’adjudiquen les obres per a 
la biblioteca-sala polivalent 

de Vilablareix
 En el ple del mes de setembre l’Ajuntament de 

Vilablareix va adjudicar el contracte d’obres per la 
biblioteca - sala polivalent a l’entitat mercantil Vi-
alitat i Serveis SLU per un import de 2.495.745,78 
euros (exclòs IVA). 

Les obres començaran a principis de novembre i 
es preveu que s’acabin el mes d’abril del 2023. 

Aquesta és la darrera fase dels equipaments de Can 
Gruart explica l’alcalde, David Mascort. I afegeix 
Per fi tindrem una biblioteca i una sala polivalent tant 
necessària per encabir-hi totes les activitats culturals i 
socials que organitzem en el municipi. 

El nou edifici s’ubicarà al costat del Casal de la 
Gent Gran i la Ludoteca, al carrer Francesc Macià 
amb Roger de Llúria. 

El president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, visita el nou 

Institut de Vilablareix
Vilablareix va rebre el passat 25 d’agost la visita del President Pere 

Aragonès i del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray.  
És la primera vegada a la història que un president de la Generalitat 

visita el municipi.

 L’alcalde de Vilablareix, David Mascort, els va re-
bre a l’Ajuntament i els va ensenyar les dependèn-
cies municipals. Després de signar el llibre d’honor 
van caminar fins al nou Institut d’educació secun-
dària i Batxillerat.

La visita, que va servir per veure les obres ja qua-
si acabades del centre educatiu, va finalitzar amb 
una reunió entre el President, Pere Aragonès; el 
conseller Josep Gonzàlez-Cambray; la delegada del 
govern, Laia Cañigueral; l’alcalde de Vilablareix, 
David Mascort; la regidora d’Educació, Sònia Ruiz; 
l’equip directiu del centre i l’arquitecte i director 
del projecte d’obres, entre d’altres.

La inversió per fer possible el nou centre ha estat 
de 6,7 milions d’euros i ha permès enretirar 15 mò-
duls prefabricats que hi eren des de 2008. El con-
seller Gonzàlez-Cambray va explicar que el passat 
curs es van mantenir molts mòduls per tal que els 
centres disposessin de més espai davant la situació 
provocada per la Covid-19.

El nou centre ha rebut 633 alumnes entre 1r 
d’ESO i 2n de batxillerat provinents de Vilablareix, 
Quart, Fornells de la Selva i Aiguaviva.
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13a Fira de la Tardor 
carregada de novetats!

 La 13a edició de la Fira de la Tardor es va cele-
brar el passat diumenge 26 de setembre després 
d’un any en què es va haver de suspendre degut a la 
pandèmia de la Covid_19. Enguany hem pogut tornar 
a celebrar la Fira de la Tardor respectant les mesures 
de seguretat i complint amb els protocols establerts pel 
Departament de Salut, explica la regidora de joventut 

i festes, Judit Auguet. Per aquest motiu la Fira va ser 
circular, els visitants havien de seguir el recorregut 
marcat per una entrada i una sortida.

La jornada va arrencar a les vuit del matí amb 
la tradicional caminada popular, organitzada pel 
Casal de la Gent Gran. La inauguració va tenir lloc 
a les deu del matí a la plaça Perelló on hi havia 

també esmorzar a càrrec de l’Ateneu de la Dona 
de Vilablareix. 

La Fira no va perdre l’essència dels darrers anys. 
Hi va haver parades d’artesans, demostracions d’ofi-
cis, mostra d’animals i jocs infantils al llarg del dia. 
No hi va faltar la trobada de puntaires a la plaça del 
poble ni la trobada de motos al carrer Marroc.

Com a novetat es va incloure un trenet que va 
estar circulant cada hora pels carrers del poble. Sor-
tia de l’Avinguda Lluís Companys i va recórrer pels 
indrets més destacats del poble, exposant la seva im-
portància i història. 

A més, enguany s’ha incorporat el tèxtil a la Fira 
amb algunes botigues de roba. 

A les 12h del migdia es va fer el vermut musical 
amb Ginestà, el qual va tancar el cicle de concerts 
del Vilablareix en Viu. 

La Fira es va tancar amb l’espectacle infantil “so-
miacaixes” de la Cia. Anna Roca. 

Al llarg de la setmana prèvia a la Fira, per anar escal-
fant motors, es van fer diferents activitats: dos tasts de 
formatges i vins a càrrec de Cal Formatger, contes sota 
el til·ler de Can Gruart amb Esther Moreno i Mònica 
Garcia, i menús de tardor amb l’Ateneu de la Dona.
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Setembre musical amb el 
‘Vilablareix En Viu’

 El mes de setembre va comen-
çar amb força a Vilablareix amb el 
“Vilablareix En Viu”. Un cicle de 
concerts que van tenir lloc els dis-
sabtes i diumenges de setembre.

Els Pets i La Pegatina van ser 
dos concerts de nit que es van 
celebrar al pavelló municipal. 
Per una altra banda, els vermuts 
musicals que es van celebrar els 
diumenges al migdia van portar 
Ginestà, Guillem Roma, Magalí 
Sare i Manel Fortià.

La tinent d’alcalde, Maite Ti-
xis, va parlar sobre el Vilablareix 
En Viu al programa magazín Té 
de Tot de Televisió de Girona.

CONCURS DE FOTOGRAFIA A INSTAGRAM #instardor21
Com cada any, vam celebrar el concurs de fotografies d’instagram “Ensenya’ns la fira” on hi van participar 
28 fotografies. Els guanyadors van ser els següents:

1r premi Guillem Fernández
2n premi Neus Vilà
3r premi Gerard Vilaró
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El Juliol a la Fresca es tanca amb 
més de 1.150 entrades venudes

 Els espectacles del Juliol a la 
Fresca van finalitzar el dijous 29 
de juliol amb el cinema de l’Ate-
neu de la Dona de Vilablareix. Al 
llarg del mes de juliol, una vinte-
na d’artistes van pujar a l’escena-
ri de la plaça perelló, com Roger 
Pera, La Duda Ofender, Beth, 
Mazoni, Judit Martín, Jordi So-
riano, Fel Faixedas i Pep Poblet. 
Vàrem poder gaudir de música, 
teatre, màgia, cinema i molt més! 
I és que el Festival Emergent, que 
es va celebrar el 8 de juliol, va por-
tar una gran varietat d’artistes.

Tanquem la campanya de 
dinamització del comerç local

 L’any passat vam iniciar una 
campanya de dinamització comer-
cial per donar suport al nostre co-
merç de Vilablareix. Acabàvem de 
sortir de la primera onada de la 
COVID i des del consistori volíem 
donar un impuls al comerç Local.

Així que trimestralment hem 
realitzat els sortejos del COM 
CAL incentivant la compra i el 
descobriment del comerç de Vila-
blareix. El premi a triar era o una 
caixa amb una escapada o un val per gastar en el 
comerç, valorats amb 180€ pel guanyador/a.

El divendres 24 de setembre vam realitzar l’últim 
sorteig i ara és hora de fer balanç d’aquest any i tres 
mesos passats.

Han participat un total de 131 persones, que 
amb 248 butlletes han optat a ser premiats. La mit-
jana d’edat dels/les participants ha estat de 48 anys 
i el rang d’edats ha estat de 27 a 88 anys.

Han participat a la promoció 38 comerços de Vi-
lablareix, ja que recentment han obert nous comer-

ços al poble i esperem que n’obrin 
més per poder cobrir nous serveis 
als ciutadans.

A més, hem de sumar la campa-
nya de sensibilització amb bosses 
de roba reutilitzables per promoci-
onar el comerç local i premiar a la 
clientela, repartint-ne més de 220.

Ben aviat, tornarem a realitzar 
un altre acció de dinamització di-
ferent i enfocada a promocionar el 
comerç, els pro-

fessionals i les empreses locals.
Per últim agrair la col·labora-

ció de tothom que ha fet que sigui 
possible aquesta campanya.

Accions formatives setembre-octubre 2021
Programació per a aturats

1. CURS D’AUXILIAR DE MAGATZEM
En aquest s’han desenvolupat i executat les funcions de: recepció, des-
consolidació, ubicació bàsica,  preparació de càrregues i descàrregues.

2. CURS D’ALFABETITZACIÓ BÀSICA
Curs que ha servit per conèixer elements bàsics de Windows, sobretot 
centrat en saber realitzar documents amb el processador de Microsoft 
tipus Word, saber utilitzar els navegadors d’Internet, i també les aplica-
cions principals del telèfon mòbil.

3. CURS D’ACTIC MIG
Curs on s’han treballat els con-
tinguts per obtenir el certificat 
d’Actic Mig.

4. CURS DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS
Curs on es treballen  la detecció d’anomalies en el funcionament 
d’instal·lacions elèctriques, d’aigua, de gas i d’aire condicionat. Tan-
mateix, s’han fet pràctiques per resoldre les avaries més habituals 
d’aquesta matèria.

La guanyadora del darrer sorteig 
de la campanya va ser l’Antònia 
Peña Espinar. Va guanyar una 
experiència d’una escapada. 
Enhorabona!



ACTUALITAT
14 15

S’instal·len plaques solars fotovoltaiques 
a l’edifici de l’ajuntament

 El passat mes de juliol van finalitzar 
les obres d’instal·lació d’una planta 
solar fotovoltaica d’autoconsum a la 
coberta de l’edifici de l’ajuntament. 

Aquesta planta està formada 
per 34 mòduls fotovoltaics de 450 
Wp cadascun, sumant una potèn-
cia total instal·lada de 15,30 kWp 
instal·lats. L’energia generada amb 
corrent continu és transformada 
en corrent altern per un inversor 
fotovoltaic amb una potencia no-
minal de 12 kW. L’energia genera-
da s’injecta a la instal·lació interior 
de l’ajuntament a mode d’auto-
consum, mentre que els excedents 
seran injectats a la xarxa obtenint a 
canvi una compensació a la factu-
ració elèctrica, segons acord amb 

la comercialitzadora. 
S’estima que la producció foto-

voltaica serà de 20.671 kWh, amb un 
autoconsum de 15.401 kWh (74,5 %) 
i uns excedents de 5.270 kWh (25,5 
%). Amb aquesta instal·lació s’acon-
seguirà una reducció de les emissions 
de CO2 de 7,3 tones anuals. 

La instal·lació ha tingut un cost 
de 21.418,33 €, i ha estat finança-
da en un 42 % per la Diputació de 
Girona. És una acció inclosa al Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible 
(PAES) el qual marca actuacions 
per a reduir les emissions de CO2.

Es celebra la primera 
Diada de l’Esport

 Vilablareix va celebrar el passat 24 de setembre la 
primera Diada de l’Esport. Un espai creat per a reco-
nèixer als joves del poble que han assolit algun èxit 
esportiu les dues darreres temporades, és a 
dir, que s’hagin classificat en la 1a, 2a o 3a 
posició a campionats d’àmbit nacional, es-
tatal o internacional. “La idea de crear una 
diada de l’esport va sorgir en el grup d’ERC Vi-
lablareix ja fa uns anys a partir de la necessitat 
de crear un espai on es pogués fer un reconeixe-
ment als esportistes del poble que competeixen 
a nivell professional” explica el regidor d’es-
ports, Marc Avellí. 

Els premiats de la primera Diada de l’Esport 
que es celebra a Vilablareix i que han aconseguit les primeres 
posicions en campionats d’àmbit nacional o estatal van ser:
-  Irene Cubarsí, subcampiona de Catalunya de gim-

nàstica rítmica categoria juvenil.
-  Judit Naya, subcampiona de Catalunya de gimnàs-

tica rítmica categoria juvenil.
-  Paula Sucarrat, subcampiona de Catalunya de gim-

nàstica rítmica categoria juvenil.
-  Ariadna Moliner, subcampiona de Catalunya de 

gimnàstica rítmica categoria infantil.
-  Anna Pilsa, subcampiona de Catalunya de gimnàs-

tica rítmica categoria infantil.
-  Arianna Vilar, 3a classificada al campionat Inter-

nacional d’eslàlom i subcampiona de campionats 
d’Espanya d’esquí alpí.

-  Gerard Corominas, campió de Catalunya de gim-
nàstica artística.

-  Berta Boada, subcampiona de campionats d’Espa-
nya de gimnàstica artística.

-  Laura Mora, campiona de campionats d’Espanya 
de gimnàstica artística.

-  Guillem López, campió d’Espanya amb el Barça 
d’hoquei patins.

Des de l’Ajuntament, però, tenien clar que en 
aquesta Diada no només donarien reconeixements 
a èxits esportius, sinó que donarien una visió més 
pedagògica a través de les entitats esportives del mu-

nicipi. “Nosaltres anem més enllà i també comptem amb 
la col·laboració de les entitats esportives del nostre poble, 
que són la base de l’esport a Vilablareix. Per això, junta-

ment amb ells, hem donat uns reconeixements 
orientats als valors, la dedicació, la constàn-
cia... en definitiva, uns reconeixements que do-
nen les entitats esportives a aquelles persones 
que han ajudat a fer més gran la pròpia entitat 
i, per tant, han ajudat a fomentar l’esport de 
base al poble”, explica Avellí. 

Els premis basats en valors, que van ser 
entregats per les entitats esportives, van ser:

-  Marc Morales, per la seva dedicació al Futbol Club 
Vilablareix.

-  Irene Cubarsí, premi a la trajectòria esportiva al 
Club de Rítmica Vilablareix.

-  Guillem Soy, per a la seva dedicació al Club Tennis 
Taula.

-  Oriol Fusté, premi al companyerisme en el Club 
Bàsquet Vilablareix.
Aquesta modalitat permet donar visibilitat a les en-

titats esportives del poble i, a més, premiar a persones 
que ajuden a l’esport de base de Vilablareix. “Hem de 
potenciar l’esport al nostre poble, aconseguir que cada ve-
gada més nens i nenes facin esport. I això tenim clar que 
sobretot ha de ser a través de les nostres entitats esportives” 
assegura Avellí. 

L’Ajuntament de Vilablareix també va reconèixer 
a Jordi Pagès per la seva dedicació a l’esport del muni-
cipi com a primer president de l’Associació Esportiva, 
així com a en Manel Pallàs pels 20 anys de dedicació a 
l’esport del poble. 

La veu dels protagonistes del projecte
de reintroducció de l’òliba
 

 Al darrer número de La Torratxa us 
explicàvem el projecte de reintroducció 
de l’òliba a Vilablareix, que s’ha dut a 
terme a finals del darrer curs escolar 
i durant la primera meitat de l’estiu. 
Un grup de famílies voluntàries, sorgit 
d’una xerrada-taller oberta a tota la po-
blació, es van organitzar per anar a donar menjar cada 
dia durant un mes i mig a uns pollets d’òliba provinents 
d’un centre de recuperació de fauna. 

Les famílies van anar veient com els pollets anaven 
creixent, com canviaven el plomissol, com podien do-
nar-los el menjar en fraccions cada vegada més grans, com 
“bufaven” quan s’acostaven al niu per alimentar-los... Van 
ajudar a créixer a tres òlibes i es van instal·lar, a més de la 
caixa niu principal, dues caixes nius més a masos propers, 
per facilitar que hi puguin anar a niar en un futur. Un 
dels col·laboradors del projecte ens va explicar que a una 
d’aquestes caixes nius auxiliars ara hi viu un mussol!

Una gran experiència que us expliquen directa-
ment els protagonistes, els petits de les famílies:

“Del projecte de les òlibes el que em va agradar més va ser 
alimentar els pollets. Vaig estar molt content de que les òlibes 
poguessin volar. I també estic molt content perquè vaig poder 
veure una òliba en llibertat”. 

“Em va agradar molt el que explicava en Xevi. Em va agra-
dar els tallers que vam fer de les egagròpiles i descobrir quins ossos 
eren, què menjaven les òlibes...”.

“Em va agradar molt donar-los de menjar i també veure 
com creixien, de petites a grans”.

“A mi em va agradar molt el fet de cuidar les 
òlibes i em va agradar molt després que les deixés-
sim anar a la natura, per així haver-hi més fau-
na animal a la natura. Em va agradar molt veu-
re-les créixer, llàstima que no puguem repetir...”.

I els més grans de la família:
“El més destacat d’aquesta activitat ha si-

gut que l’hem pogut fer en família, que l’hem pogut viure tots 
junts. Normalment les activitats són pels fills, els pares només 
els acompanyem; en aquest cas ho hem viscut tots molt inten-
sament i junts. Penso que això ha sigut molt enriquidor”.

“Que s’hagi complementat des de l’escola ha estat súper bé. 
El fet que primer s’hagi treballat a l’escola i després fem junts 
aquesta activitat paral·lela trobo que ha estat molt i molt bé”.

“Nosaltres, si sorgís qualsevol altra oportunitat de tre-
ballar en qualsevol altre projecte, encara que sigui d’altres 
àmbits, però que poguéssim col·laborar a nivell familiar, que 
poguéssim aprendre junts, ens apuntaríem segur, perquè ha 
sigut molt enriquidor per nosaltres, tot molt fàcil, el grup ha 
funcionat molt bé també a nivell de coordinació”. 

“L’experiència de preparar el menjar, d’obrir la porta del niu 
sense que s’escapés l’òliba i sense que et fes una picossada, també 
ha sigut molt divertit i emocionant. A més, anar fins a l’església, 
pujar a dalt, ... per la mainada era tota una aventura!” 

“Per nosaltres ha sigut una experiència molt i molt positiva, 
ens ha encantat participar-hi i poder-ho viure. Una experiència 
realment recomanable, moltíssimes gràcies per organitzar-ho”.

Moltes gràcies a la Margot, l’Iu, en Pau i l’Eva 
per les vostres paraules. I moltíssimes gràcies a totes 
les persones que heu fet possible el projecte.
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Nova donació de sang
 Aquest mes de setembre s’ha dut a 

terme una nova donació de sang a Can 
Gruart. En total es van fer 51 donacions, 3 
oferiments i hi van haver 8 nous donants. 

Una vegada més des de l’Ajunta-
ment de Vilablareix agraïm a tots els 
veïns i veïnes el seu compromís amb la 
donació de sang. Gràcies!

Les exposicions 
de Can Gruart 

 Del 28 de setembre a l’1 d’octubre Can Gruart 
va acollir l’exposició ‘25 anys fent pinya’ dels Mar-
recs de Salt. La mostra recollia imatges del quart 
de segle d’aquesta colla castellera. 

Per una altra banda, del 5 al 28 d’octubre s’ha 
pogut visitar a Can Gruart l’exposició de pintures 

‘L’art del naufragi’ de Josep 
Nogué. Les seves pintures 
mostren les restes del naufra-
gi del Carpàtia. 

Entrega de premis de la 1a edició 
del concurs literari Relata’ns Juvenil
 Després de cinc anys convocant els premis de lite-

ratura Relata’ns Vilablareix, enguany l’Ajuntament 
ha apostat per a fer la primera edició del Relata’ns 
juvenil de narració curta, és a dir, per a joves de 1r 
d’ESO a 2n de batxillerat. D’aquesta manera s’esti-
mula i es posa en valor la creació literària en llen-
gua catalana del nostre jovent.

“Apostem per la literatura en el nostre poble. Volem 
que els nostres joves creixin envoltats de cultura” explica 
la regidora d’educació i cultura, Sònia Ruiz.

En aquesta primera edició s’han presentat un to-
tal de 19 relats, 23 en la categoria Can Ballí (alum-
nat de 1r a 3r d’ESO) i 6 en la categoria Can Gruart 
(alumnat de 4t d’ESO a 2n de Batxillerat). L’alcal-
de de Vilablareix, David Mascort va destacar l’èxit 
de participació. “La cultura és un dels pilars de la so-
cietat i a Vilablareix tenim una fixació per incentivar la 
participació als nostres veïns i veïnes”.

Després d’aquest gran èxit de participació, l’Ajun-
tament ja es planteja fer el Relata’ns Infantil per pro-
moure l’escriptura i la lectura entre els més petits. 

L’acte d’entrega de premis es va fer ahir dime-
cres 28 de juliol. Els premiats van ser:

CATEGORIA CAN BALLÍ
1r premi: Laura Domènech amb el relat  

“Un petit tors de mirall”
2n premi: Xènia Alonso amb el relat “NESRIN”

CATEGORIA CAN GRUART
1r premi: Gemma May amb el relat “Reflex”
2n premi: Ahiram Rivas amb el relat “Sorpresa”

Els guanyadors del primer premi van obtenir un 
val per la botiga FNAC valorat en 300 euros, mentre 
que els guanyadors del segon premi es van endur 
un val per la mateixa botiga de 200 euros. 

El jurat del concurs el van formar Montse Picart, 
professora de llengua i literatura catalana a l’Insti-
tut de Vilablareix; Eva Olivan, gran lectora i apassio-
nada de les novel·les; Núria Colomer, professora de 
llengua catalana a l’Institut de Vilablareix; i Sònia 
Ruiz, regidora d’educació i cultura. 

Cal remarcar que el jurat va detectar un nivell 
molt alt en els relats participants.

L’acte d’entrega dels premis va finalitzar amb 
una interpretació musical de cant i violoncel a càr-
rec de Núria Colomer i Alena Tichmanovich.

Promocionem els hàbits 
alimentaris saludables

 Amb la voluntat de contribuir a la promoció d’hàbits alimentaris 
saludables per a la població, des de l’Ajuntament de Vilablareix hem 
començat a publicar a partir d’aquesta tardor, un menú per cada 
temporada estacional. D’aquesta manera volem fomentar els produc-
tes de temporada i de proximitat.

Mensualment també estem oferint receptes de cuina de pro-
ductes de temporada i publiquem vídeos amb consells d’alimen-
tació i seguretat alimentària de la mà de la dietista-nutricionista 
Olga Brunner. 

Aquests menús i recursos els trobareu al web www.vilablareix.cat. 
Suma’t als hàbits alimentaris saludables!
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José Mariscal Nevado
Va arribar a Vilablareix de Córdoba fa tres anys i és l’home més 
gran del poble.

Camina cada dia, es troba amb una colla d’amics i és usuari de 
Can Ribotic.

En José Mariscal Nevado va néixer el 26 de gener 
del 1924 a Villaviciosa, un poble de Córdoba. 
Tenia quatre germans i els seus pares treballa-

ven al camp. Recorda que quan va esclatar la Guerra 
Civil ell tenia 12 anys “Cogimos un tren y fuimos de Pozo-
blanco a Puertollano. Allí no nos dejaron bajar y llegamos 
a Barcelona, donde estuvimos 13 días en el muelle. No que-
ríamos entrar a Barcelona porque nos decían que si lo hacía-
mos nos llevarían a Rusia” explica en José. Després de 
13 dies els van portar als Salesians de Girona. “Fuimos 
con mis padres y mis hermanos, excepto uno de ellos que ya 
había entrado al ejército. Estuvimos tres meses en los Salesia-
nos de El Pont Major de Girona” afegeix Mariscal. Passats 
els tres mesos, els hi van dir que els repartirien per la 
província i els van portar a Ullà, però quan 
van arribar els hi van dir que només volien 
nens, així que es van dirigir a un altre poble 
i van anar a Sant Joan de Mollet on s’hi van 
poder quedar. Aquí, els seus pares van con-
tinuar treballant en el camp i ell, per l’edat 
que tenia havia d’anar a l’escola fins els 14 
anys. “En aquellos tiempos las clases del colegio se 
hacían un día en catalán y otro en castellano. Eso 
antes de que llegara Franco. Aprendí el catalán 
perfectamente, pero ahora después de 80 años sin 
hablarlo no me acuerdo” explica. A Sant Joan de 
Mollet hi va viure durant 3 anys i explica que 
allà la Guerra no es notava tant “de la Guerra 
me acuerdo que bombardeaban de noche. Oía las 
bombas que caían en Palamós. Pero en general ha-
bía comida y trabajo, por lo tanto, allí donde vivía tampoco 
se notaba tanto” afirma.

Després de 3 anys, van passar la frontera i van mar-
xar cap a França on s’hi van quedar només dos me-
sos perquè ja va finalitzar la Guerra i van voler tornar 
cap al país. “Volvimos porque tenía a mi hermano mayor en 
Galicia donde estuvo preso durante 7 años” explica José. 
“Cuando acabó la Guerra nos volvimos por Irún. Teníamos 



20 21
que pasar por un puente andando 
y allí te lo sacaban todo, las cosas 
de valor y el dinero. Por suerte mi 
madre llevaba dinero escondido 
en un maletín i no se lo quitaron” 
recorda. Un cop van arribar a 
Córdoba van tornar a treba-
llar al camp. “He dedicado toda 
mi vida al campo. Se ganaba muy 
poco y también trabajé de Casero 
donde hacía la comida para la 
gente mayor”. 

Als 21 anys va fer el servei 
militar durant 30 mesos, 12 a 
Sevilla i 18 a Huelva “fueron mu-
chos meses y estuve todo este tiempo 
comiendo regular. En la mili hacía 
guardias y vigilaba la temperatura 
en los almacenes” explica.

Es va casar als 34 anys amb 
l’Antonia, va ser el 23 d’abril del 1958 i de viatge 
de noces van anar a Sevilla. El matrimoni va tenir 
dos fills, en Rafael i l’Antonio. Al cap d’uns anys 
va marxar ell sol a Suïssa on hi tenia alguns ger-
mans. “Me fui a Suiza a trabajar porque uno de mis 
hermanos me consiguió un contrato. Allí ahorré dinero 
y con él me pude comprar un piso en Córdoba donde 
he estado toda mi vida con mi familia” diu. Un cop 
a Córdoba de nou va treballar durant 18 anys en 
una granja de gallines fins que la van tancar i es 
va jubilar als 62 anys. 

D’Andalusia a Vilablareix
El fill petit d’en José i l’Antonia, en Rafa, va venir 
a viure a Girona per feina. Vivien a Salt i tots els 
estius en José i l’Antonia els venien a veure. “Ve-
níamos a verles todos los veranos y cuando nacieron los 
dos nietos. También nos veíamos en Navidad y Semana 
Santa. O venían ellos o veníamos nosotros” diu. En 
total en José té quatre nets, dos nois i dues noies. 
L’Esther i en José Carlos són els fills de l’Antonio, 
mentre que l’Elena i en David són els fills d’en 
Rafa i l’Anna que actualment viuen a Vilablareix.

“Hace tres años murió mi mujer y decidí venirme a vivir aquí con mi 
hijo Rafa” explica. Aquí a Vilablareix camina uns 3km al dia, es 
relaciona amb la gent del poble i és un dels usuaris de Can Ribo-
tic. “Algunos días a la semana voy a Can Ribotic con Anna y Esther, las 
chicas del centro. Allí jugamos a cartas y hacemos manualidades” diu en 
José. I amb altres amics del poble es troben quasi a diari al parc 
del davant del CAP, lloc que ells han batejat com La Moncloa. “Lo 
llamamos La Moncloa porque es 
donde hablamos de todo y arregla-
mos el mundo. Excepto los días que 
hay partidos de futbol” i és que 
una de les seves aficions és veu-
re els partits de futbol per la 
televisió. “Soy de los que ganan” 
afirma rient quan li pregun-
tem de quin equip és. 
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Adrià Hernàndez. Àrea de Comunicació FC Vilablareix

INICIEM LA TEMPORADA 
2021/2022

S’acaba l’estiu i el FC Vilablareix es torna a posar en marxa.

 Després d’aquests dos anys on la covid ha sigut protagonista, aques-
ta temporada sembla a sé que de mica en mica tot va tornant a la nor-
malitat i el futbol tornarà amb normalitat.

El FC Vilablareix s’ha posat a treballar de valent perquè aquesta 
temporada vagi d’allò més bé. Els coordinadors de futbol 7 i 11 (Da-
vid Aguilera i Angel Givica), juntament de la mà de totes les entrena-
dores i entrenadors, han treballat perquè tots els equips arribessin el 
millor possible a aquesta temporada.

Alguns equips ja han donat el tret de sortida a les seves respectives 
lligues, d’altres ho estan a punt de fer. Ara només cal desitjar molta 
sort a tots els equips per la temporada que els i espera per endavant, 
aquesta si, esperem que transcorri amb normalitat. Molta sort a totes 
i a tots.

Amb l’inici d’aquesta temporada el club ha començat a oferir el 
servei de fisioteràpia i readaptació per a totes les jugadores i tots els 
jugadors del club. D’aquest servei 
s’encarregaran Angel Givica i en 
Martí Brunsó.

Àngel s’encarregarà de la part 
de readaptació i en Martí de la 
part de fisioteràpia.

Amb aquest servei i amb el 
creixement del club amb la cre-
ació del filial, el primer equip 
femení del FC Vilablareix... el 
club vol anar augmentant any 
rere any.

Per últim volem agrair a to-
tes les persones les quals durant 
tants anys segueixen confiant en 
nosaltres i d’altra banda donar 
la benvinguda a totes les perso-
nes que entren a formar part 
d’aquest gran club, el Fc Vilablareix n’està molt agraït.

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

INICIEM LA TEMPORADA 2021/2022

S'acaba l'estiu i el FC Vilablareix es torna a posar en marxa.

Després d'aquests dos anys on la covid ha sigut protagonista, aquesta temporada
sembla a sé que de mica en mica tot va tornant a la normalitat i el futbol tornarà amb
normalitat.

El FC Vilablareix s'ha posat a treballar de valent perquè aquesta temporada vagi
d'allò més bé. Els coordinadors de futbol 7 i 11 (David Aguilera i Angel Givica),
juntament de la mà de totes les entrenadores i entrenadors, han treballat perquè tots
els equips arribessin el millor possible a aquesta temporada.

Alguns equips ja han donat el tret de sortida a les seves respectives lligues, d'altres
ho estan a punt de fer. Ara només cal desitjar molta sort a tots els equips per la
temporada que els i espera per endavant, aquesta si, esperem que transcorri amb
normalitat. Molta sort a totes i a tots.

Amb l'inici d'aquesta temporada el club ha començat a
oferir el servei de fisioteràpia i readaptació per a totes
les jugadores i tots els jugadors del club. D'aquest
servei s'encarregaran Angel Givica i en Martí Brunsó.
Àngel s'encarregarà de la part de readaptació i en
Martí de la part de fisioteràpia.

Amb aquest servei i amb el creixement del club amb la
creació del filial, el primer equip femení del Fc
Vilablareix ... el club vol anar augmentant any rere any.

Per últim volem agrair a totes les persones les quals durant tants anys segueixen
confiant en nosaltres i d'altra banda donar la benvinguda a totes les persones que
entren a formar part d'aquest gran club, el Fc Vilablareix n'està molt agraït.

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

Comencem nova temporada!
 La temporada 2021/22 ha co-

mençat al C.B. Vilablareix amb 
alegria i, per sort, competicions! 
Després de la incertesa de la 
pandèmia i les restriccions per 
la covid-19, els diferents equips 
del Club han pogut començar 
les competicions amb normali-
tat. Fins i tot, amb públic! Molt 
contents/es que els familiars i 
amics/es puguin venir a gaudir 
de l’aprenentatge dels més pe-
tits/es de la casa! 

Durant el passat mes de setem-
bre es van celebrar de nou portes 
obertes, com el passat maig, per-
què tothom es senti benvingut/
da a provar el bàsquet. Tot i així, 
podeu contactar sempre que si-
gui necessari a través del correu 
(vilablareixcb@gmail.com) o l’Ins-

tagram (@cbvilablareix) per tal 
que qualsevol nen/a, noi/a provi 
l’experiència!

Aquesta temporada comença 
amb molta energia i des del Club 
tenim preparades moltes nove-
tats per aquest any que esperem 
poder-les celebrar i gaudir-les 
amb tots/es vosaltres!
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Un setembre amb moltes ganes!
Després d’un mes de vacances, la secció va reprendre l’activitat 
l’última setmana d’agost amb molta energia i moltes ganes de 

treballar. Després d’una temporada passada molt estranya, el club 
encara aquest nou any de competicions amb la mateixa línia i els 

mateixos objectius que els darrers anys.

 Aquesta serà la 15a temporada del club i la secció 
compta amb un volum considerable de gimnastes; 
un total de 110 gimnastes formaran part del nostre 
club. Les gimnastes que tenim van des dels 3 anys 
fins als 18. 

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

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

dual.
-  Campionat d’Espanya absolut.
-  Lliga Comarcal.
-  Trofeus nacionals i internacionals.

Les primeres de competir han estat les gim-
nastes federades. Elles han participat en diferents 
trofeus en la modalitat de conjunts i d’individual 
i han aconseguit estar en les tres primeres posici-
ons. Una fita que ens encoratja a seguir treballant 
per les competicions classificatòries que tindran 
lloc a final d’octubre. 

A part, volem destacar que dues 
gimnastes del club, la Jana i la Va-
leria han competit al Campionat 
d’Espanya en edat escolar repre-
sentant a la selecció catalana. Totes 
dues van ser seleccionades després 
de realitzar un control amb altres 
gimnastes de Catalunya. 

En aquesta mateixa competi-
ció, va estrenar el tapís la gimnas-

ta de Vilablareix Mila Riembau 
formant part del conjunt de la 
selecció catalana. La Mila, forma 
part del programa intern del Car 
de Sant Cugat des del passat mes 
de juliol.

Per altra banda, el club segueix 
a la 3a divisió de la Liga Iberdro-
la després de competir el passat 1 
d’octubre a Valencia i lluitar per 
mantenir la plaça. En aquesta 
mateixa competició, la Jana Caba-
llero va aconseguir la medalla de 
plata en l’aparell de cèrcol. 

Pel que fa a les més petites i les gimnastes de 
Lliga Territorial, l’equip tècnic ja està preparant 
les competicions del 2022 així com el festival de 
Nadal que enguany tindrà lloc el divendres 10 de 
desembre. 

El CTT Vilablareix es proclama 
sotcampió de Catalunya

 El proppassat 2 i 3 d’octubre es 
van disputar a la localitat altempor-
danesa de Bàscara els Campionats 
de Catalunya per comarques. És la 
primera gran competició de la tem-
porada i per part del CTT Vilabla-
reix hi participàvem tant en catego-
ria masculina com en femenina.

L’equip femení estava format 
per Èlia Serra, Judit Cifuentes i Eli-
senda Nonó. El primer partit es van 
enfrontar a Mataró i van aconse-
guir una treballada victòria per 3-2. 
Després es van desfer del  Garriga 
i a quarts de final, en un encontre 
molt disputat contra el TT Girona, 
finalment van acabar perdent per 
3-2. Al final, una meritòria 5a posi-
ció final. El masculí no va tenir tan-
ta sort i no va passar de la fase de 
grups i no va poder entrar a quarts 
del final. Novena posició final.

Però on realment van brillar les 
nostres jugadores va ser en dobles i 
individuals. La parella formada per 
l’Èlia i la Judit va anar de menys a 

més, desplegant en moltes ocasions 
un gran tennis taula fins arribar a 
la semifinal. Aquí es van poder treu-
re l’espina clavada del dia anterior 
i van guanyar al TT Girona, classi-
ficant per primera vegada el CTT 
Vilablareix femení a una final de 
Catalunya. A la final, contra el CTT 
Ripollet, tot i el bon joc, no van po-
der contra les barcelonines que es 
van imposar per 3-1. I en individu-
als, la Judit va arribar fins a quarts 
de final i va quedar en una meritò-
ria 5a posició. L’Èlia, va fer un gran 
campionat i va aconseguir pujar al 
podi aconseguint una gran 3a posi-
ció. Molt bon campionat de les nos-
tres jugadores, enhorabona!!

En categoria masculina, tots els 
nostres jugadors van passar de grup 
però van caure a les eliminatòries 
finals. En dobles destaca la 5a posi-
ció aconseguida per la parella Pau 
Vilarnau i Robert Verneda. En ge-
neral també molt bon torneig dels 
nostres joves jugadors.

Entrenaments renovats i 
començament de lligues  
i competicions clàssiques

 Per fi sembla que aquesta tempo-
rada s’ha iniciat de manera normal 
i els nostres jugadors ja  han comen-
çat les respectives competicions. 
Recordem que aquest any juguem a 
Primera Nacional Femenina, Sego-
na Nacional Masculina, Tercera Na-
cional Masculina, Preferent i Primera i Segona territorial. Totes les com-
peticions ja s’han iniciat, així com alguns opens girona i opens Catalunya.

Igualment, des de finals d’agost el CTT Vi-
lablareix ha obert les portes amb uns entrena-
ments totalment renovats i amb nous horaris 
per a tots els públics a partir de 4 anys.

ENTRENAMENTS 
PER A TOTHOM

Dilluns i dimecres
Iniciació de 17 a 18.30 h
Tecnificació de 18.30 a 20.30 h
Sènior de 20.30 a 22 h

Dimarts
Sènior de 19 a 22 h

Dijous
Tecnificació de 18 a 20 h
Sènior de 20 a 22 h

Divendres
Baby Ping Pong de 17 a 18.30 h
Iniciació de 17 a 18.30 h

Us recordem que si esteu interes-
sats per venir a jugar teniu 1 MES 
DE PROVA GRATUÏT i us podeu 
posar en contacte amb nosaltres:  
info@cttvilablareix.cat - 650 782 099
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Cristina Vilà

Iniciem un nou curs...
 Les vacances d'estiu com sem-

pre les hem vist passar volant i 
de cop ja som al curs 2021-2022. 
Aquest curs també ve condicio-
nat per les circumstàncies soci-
osanitàries de la pandèmia de 
la Covid, però això no treu que 
l'agafem amb moltes ganes i la 
mateixa il·lusió de sempre! 

Un setembre que l'hem inici-
at amb infants que ja venien l'any 
passat, i carai! com han crescut 
aquest estiu! A part, han comen-
çat noves famílies, noves cares, 
nous infants... tots amb els ner-
vis a flor de pell amb un perío-
de d'acollida ple d'emocions, in-
certeses, plors, neguits, alegries, 
noves coneixences... que mica en 
mica tots i totes anem superant!

“ Un bon curs comença  
amb un bon somriure! ”  
(Joan Turú)

Hi tornem!
El voleibol a Vilablareix torna a la pista a punt  

per començar una nova temporada. 

 Tant els petits com els més grans ja han reprès els 
entrenaments i van treballant per estar a punt per 
encarar les respectives competicions.

L’equip infantil comença aquesta temporada la 
competició amb camp gran, fent un pas endavant 
respecte les anteriors temporades de minivolei!

Els sèniors, aquest any sí, tornen a la normali-
tat pel que fa a ritme de competició! Veurem si ens 
aguanten bé després de dues temporades marcades 
pel covid!

Sembla que el curs comença amb empenta, il-
lusió i amb petits detalls que ens acosten al retorn 
a la normalitat, com que els entrenaments siguin a 
porta oberta o recuperar els vestidors i les dutxes 
després d’aquests! 

Des del Club de Volei Vilablareix volem donar 
expressament la benvinguda als i les esportistes que 
s’han incorporat aquesta temporada, i animem a 
més persones a afegir-se a jugar amb nosaltres! 

Les inscripcions són obertes sempre que hi hagi 
places lliures, i podeu demanar informació a l’adre-
ça voleiblareix@gmail.com

També ens trobareu a instagram, al perfil @vo-
leiblareix

Salut i volei per a totes i tots!
Ens veiem a la pista! 
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Tani Callís, Genis Boada, Martinna Lopez, Xenia Moyano i Eva Navarro, 3r d’ESO-A

Comencem un nou curs i amb les 
mateixes ganes i il·lusió de sempre

 Aquest curs ja tenim l’escola 
complerta de dues línies de P3 a 6è,  
fet que implica haver d’ocupar més 
espais que fins ara eren comuns.  
La nostra escola creix curs rere 
curs tant en nombre d’alumnes  
com en professorat.

En nom de tots els professio-
nals de l’Escola us desitgem un 
molt bon curs 2021-2022 i agra-
ïm la confiança que dipositen 
en nosaltres a l’encarregar-nos 
l’educació dels nens i nenes de 
Vilablareix.

La nostra primera setmana 
d’institut

 L’estiu ja s’ha acabat i el dia 
13 de setembre vam tornar, amb 
molta il·lusió, al nostre institut. 

Trobar-nos amb aquells com-
panys que no havíem vist durant 
els dos mesos anteriors, sempre 
és una gran emoció: riures, abra-
çades i pocs minuts per posar-se 
al dia de tot un estiu.

Tornar al cole, aquest curs, 
portava una alegria afegida, ja 
que hauríem entrat al nou centre. 
Veníem amb molt bones expecta-
tives: per primera vegada a l’insti-
tut nou... Però quan vam arribar, 
algunes de les nostres expectatives 
van disminuir: les primeres setma-
nes van ser més difícils del que 
pensàvem, perquè l’aigua i la llum 
eren d'obra, no teníem internet i 
algunes instal·lacions encara no 
estaven acabades perquè nosaltres 
hi poguéssim accedir.

Part d’aquesta decepció es de-
via, segurament, a la insòlita enyo-
rança que sentíem  per els mòduls: 
l’aire condicionat, poder sortir al 
passadís entre classes... Era, per no-
saltres, un breu espai per a que ens 
toqués l’aire i per poder descon-
nectar una mica de les aules. Ara, 

observar aquell espai buit, se’ns fa 
molt estrany: tenim molts i molts 
records de mil moments passats 
entre les parets d’aquells mòduls i 
el seu immens passadís.

Però, el fet d’estrenar un insti-
tut nou, ens ha portat moltes co-
ses bones: tenim els vidres de les 
finestres dobles, la calefacció per 
no tenir fred a l’hivern, més llum 
natural, un pati molt més gran, 
una nova entrada molt més acolli-
dora, moderna i amb més visibili-
tat per secretaria i consergeria, un 
pavelló al mateix centre… No tro-
barem a faltar anar fins al pavelló 
de Vilablareix durant 20 minuts i, 
de vegades, a sota la pluja. 

Trobem a faltar una mica els 
mòduls però, a poc a poc, anirem 
fent més nostre aquest institut que 
ens obre mil noves oportunitats.
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CAL JOVE

Nova associació juvenil de 
Vilablareix: Cal Jove 

 Els inicis de l’associació els si-
tuem en aquella època prepan-
dèmia, l’any 2019, concretament 
aquells dies que l’ajuntament de 
Vilablareix feia la crida anual del 
jovent per escollir entre tots i to-
tes, els grups que portarien a la 
festa major del poble. A aquella 
reunió vam assistir únicament 
cinc persones, dues persones en-
tre les quals fundaríem la futura 
associació sense saber-ho. Du-
rant l’hora de reunió van sortir 
diversos temes interessant a dur 
a terme durant la festa major en 
relació amb el jovent del poble, 
però ens trobàvem amb la man-
cança d’una associació juvenil 
que les pogués dur a terme. Va 
ser en aquell moment quan vam 
començar a pensar en com con-
vertir les nostres propostes en re-
alitat. Uns dies després d’aquella 
reunió, ja no érem dues perso-
nes interessades, ens vam conver-
tir en cinc, tots i totes disposades 
a fer realitat les nostres idees, 
enfocades cap a la participació i 
cohesió dels joves al poble, i so-
bretot, a la festa major. 

Tot i la iniciativa que mostrà-
vem, ens van trobar amb un gran 
inconvenient, una pandèmia mun-
dial, cosa que va provocar que l’as-
sociació no arribes a crear-se ofici-
alment.

Fins ara! Després d’un parell 
d’anys el grup de joves ha tornat 
més fort que mai amb moltes ga-
nes de moure’s i fer-se conèixer.

Aquesta nova associació l’hem 
anomenada Cal Jove, fent referèn-
cia a la casa dels joves, on acollim 
joves d’entre 14 i 30 anys com a 
membres, però també qualsevol 
tipus d’edat per a participar en 
les nostres activitats, tallers, con-

certs, etc. (excepte aquelles per a 
majors de 18 anys). 

La nostra activitat principal és 
l’entorratxa’t, una gimcana que 
té la finalitat de realitzar-se du-
rant la festa major del poble per 
tal de fomentar la participació i 
cohesió del jovent, fet que malau-
radament no s’ha pogut dut a ter-
me avui en dia.

Les activitats que hem dut a 
terme fins a l’actualitat han sigut 
dues barres dels vermuts musicals 
que s’han fet a la plaça de l’ajun-
tament, i un parell de tallers du-
rant la fira de la tardor, on fèiem 
polseres i decoràvem bosses de 
tela. Tot i que són poques les acti-
vitats que hem realitzat, disposem 
d’un gran recull de propostes 
que pretenem fer realitat al llarg 
de les diverses èpoques de l’any 
fomentant l’esport, la cultura i la 
música, entre d’altres.

Qui estigui interessat/da en 
conèixer les nostres futures activi-
tats pot contactar-nos des dels per-
fils Instagram @caljove_vilablareix i  
@entorratxat, o a través del correu 
caljovevilablareix@gmail.com

Neus Soler
Presidenta

Judit Galán
Tresorera

Pilar Vilaseca
Secretària

Guillem Fernández
Vicepresident

Èlia Frias
Coordinadora

Adrià Parés
Disseny gràfic

Aleix Biosca
Tècnic

Seguim treballant 
pels joves del poble

Arriba el fred i la tardor, ja podem començar a fer balanç d'aquest 
2021 que ha estat intens. Des de l'àrea de joventut seguim treballant 

per a la població jove del nostre municipi. 

 Abans d’acabar l’any ens hem 
reunit amb varis grups de joves 
per acompanyar-los en els seus 
projectes i escoltar-los per com-
prendre la seva necessitat actual i 
orientar-los laboralment perquè 
la seva introducció sigui més ame-
na i senzilla.  

A més, signem conveni amb 
l’Agent de Salut Jove amb Educació 
360 que enguany tornarà a l’insti-
tut per treballar aspectes d’alimen-
tació, autoestima i sexualitat amb 
els joves del centre escolar de se-
cundària. Ampliem les tasques del 
conveni per cobrir l’atenció a les 
famílies dels joves amb vàries for-
macions per a mares i pares d’ado-
lescents. Tanmateix seguim amb 
el projecte Connexions, el qual es 
promociona des de l’àrea de Jo-
ventut dels municipis veïns (Aigu-
aviva, Fornells de la Selva i Quart) i 
que forma part del projecte educa-
tiu del centre.   

Seguidament, apostem per 
seguir treballant amb els nostres 
eixos del Pla Local de Joventut 
2020-2023. En aquest moment ens 
alegra poder-vos anunciar l’ober-
tura de la Borsa d’Habitatge que 
el proper novembre serà una re-
alitat. Un dels objectius més relle-
vants de les polítiques de joventut 
és que els joves del municipi pu-
guin projectar el seu futur perso-
nal i familiar dins del municipi. 
El primer pas va ser l’enquesta 

d’habitatge de protecció oficial 
per conèixer el volum de joves in-
teressats en la proposta i aquesta 
tardor s’obre finalment la Borsa 
d’Habitatge. En la Borsa es poden 
inscriure aquells que compleixen 
els requisits fixats per la Llei d’Ha-
bitatge, aquells que resideixen o 

hagin residit a Vilablareix, que pu-
guin acreditar el límit d’ingressos 
permesos per optar a un habitatge 
de protecció oficial i acreditar la 
necessitat d’habitatge. D’aquesta 
manera ens permetrà conèixer la 
demanda de pisos de venda, llo-
guer i de segona mà.  INFORMA

www.vilablareix.cat T. 972 40 50 01 @vilablareix_cat /ajuntamentdevilablareix

BORSA D’HABITATGES 
DE PROTECCIÓ OFICIAL 2021

A partir del dimarts 2 de novembre obrirem la borsa de 
sol·licitants d’habitatge de protecció 
oficial pels joves del poble.

REQUISITS:
•  Les persones que compleixin els requisits fi-

xats per la Llei d’Habitatge i pels seus regla-
ments de desenvolupament, tenen dret a ser inscrits 
a la borsa d’interessats en habitatges amb protecció 
oficial de Vilablareix.

•  La inscripció a la borsa només es farà respecte d’un 
dels membres de la unitat de convivència que haurà 
de residir en l’habitatge sol·licitat.

•  Ser major d’edat o emancipat.

•  Residir o haver residit a Vilablareix i acreditar-ho mitjançant el cor-
responent certificat d’empadronament.

•  Acreditar el compliment d’uns límits d’ingressos per part del titular 
o titulars del futur habitatge, o per part de la unitat de convivència, 
segons s’estableixi a les bases d’adjudicació de cada promoció.

•  Per tenir dret a ésser inscrit a la borsa d’interessats en habitatges amb 
protecció oficial, caldrà acreditar la necessitat d’habitatge.

Les inscripcions es podran fer a través del registre 
municipal o per la seu electrònica del web de l’Ajuntament 

www.vilablareix.cat

Mira el 
vídeo!
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ESPLAI KAMONO

Sònia Jorquera

Tornada a la ludoteca
  

La tornada a la ludoteca a l’inici del curs 2021-2022 arriba 
marcada pel coronavirus com el curs anterior, que obliga a continuar 
adoptant mesures  per protegir la salut d’infants i la de les ludotecàries.  

 Continuem amb les normes 
bàsiques de distància; neteja de 
mans amb sabó; portar la masca-
reta; ventilar l’espai; netejar i des-
infectar els jocs i les joguines; en-
trades  per la porta del hall i 
sortides per l’altre costat; tenir 
en compte quins són els símpto-
mes per  no anar a la ludoteca,...  

Mesures que no impedei-
xen que els infants de la ludoteca  
s’ho passin d’allò  més bé i  que 
es socialitzin amb el grup que 
els pertoca i es que la ludoteca 
està dividida en tres espais: el 
primer espai és el dels més petits 
de P3 i P4, l’espai del centre és el 
dels mitjans de P5 i 1r  i per úl-

tim, el dels més grans, de 2n a 5è.  
En el dia a dia els infants ju-

guen i amb el joc aprenen, i a més 
a més també col·laboren amb la 
decoració de la ludoteca i gaudei-
xen fent tallers i/o diferents acti-
vitats durant el curs.  

Quan comencem el nou curs 
a la ludoteca estem ja al final de 
l’estiu i al cap de poques setmanes 
donen la benvinguda a la tardor. 
Aquesta estació destaca per tenir 
un període de curta durada dels 
dies, la típica caiguda de fulles dels 
arbres caducs, la tornada del fred i 
la baixada de temperatures. És com 
si fos uns quants mesos de transició 
en què es van reduint la durada 
dels dies i  van baixant les tempera-
tures. Si poguéssim definir de ma-
nera concisa la tardor podríem dir 
que és una època de canvis. 

En quan els colors, veiem com 
la paleta de colors que ofereix la 
tardor és molt particular. Es troben 
colors que van des del ocre, groc, 
vermell, marró i violeta. Aquesta 

barreja de colors aconsegueixen 
barrejar-se entre els paisatges de 
tota la major part del món. I és que 
les fulles dels arbres comencen a 
tenir tons entre groc i taronja amb 
el seu pigmentació única. 

En aquesta època de l'any te-
nim la temporada natural de la 
magrana i del raïm. També és la 
millor època per algunes fruites 
com són la taronja, pomes, man-
darines, alvocats, aranges i alguns 
fruits secs. Si ens anem a l'àmbit 
de les verdures, a la tardor es con-
reen gran quantitat de carxofes, 
coliflors, carabasses, carbassons, 
albergínies i cols.

El retorn de l’Esplai Kamono!
Sabem que ens estàveu esperant… I amb molta il·lusió  

podem dir que ja tornem a ser aquí!

 Com ja sabeu, aquest dissabte, 
16 d’octubre, va ser el primer dia 
d’esplai; però en venen molts més! 
Així que si estàs cursant entre 2n 
de primària i 2n d’ESO i encara no 
t’has apuntat, no t’ho pensis més i 
escriu-nos a les nostres xarxes soci-
als o correu electrònic!

L’Esplai Kamono es troba dues 
vegades al mes (els dissabtes) de 
16 a 19h, cada dia amb activitats 
diferents destinades a l’educació 
i la diversió de cada infant (les 
quals es poden consultar a la nos-
tra web https://esplaikamono.
wixsite.com/esplaikamono). 

A més a més, durant l’any tam-
bé estan programades grans acti-
vitats, com ara; una acampada (al 
desembre), colònies d’estiu (al 
maig) i excursions fora del poble.

Per poder seguir de primera 
mà cada un dels nostres passos i 

les novetats no oblideu seguir-nos 
a les xarxes socials: @esplaikamono 
(instagram) i Esplai Kamono (Fa-
cebook).

Apunta’t i gaudeix amb no-
saltres i altres infants del poble! 
Esperem veure’t aviat!

CALENDARI

OCTUBRE 2021 NOVEMBRE 2021 DESEMBRE 2021

GENER 2022 FEBRER 2022 MARÇ 2022

ABRIL 2022 MAIG 2022

 16 - Primer dia d'esplai
 

 30 - Geocatching

 
 13 - Ruta Sant Roc

 
 27 - Salting

 11 - Acampada

 15 - Scape room
 

 29 - Got talent

 12 - Trivial gegant
 

 26 - Olimpíades

 12 - Molló parc
 

 26 - Cinema Kamono

 9 - Gran Gimcana
 16 - Gran Gimcana

 7 - Colònies

Per a més informació: esplaikamono@gmail.com
Instagram: @esplaikamono
Facebook: Esplai Kamono

Qualsevol canvi serà comunicat amb antelació
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Pau Casals
Deixeu-me que uns digui una cosa... jo sóc català.

 A la Torratxa de la tardor de 
l’any 2011 vaig escriure un article 
sobre Pau Casals. Enguany fa 50 
anys del breu discurs que va pro-
nunciar a la ONU el 24 d’octubre 
de 1971, amb motiu del lliura-
ment de la Medalla de la Pau i de 
l’estrena del Himne de les Naci-
ons Unides que va composar ell 
mateix.

Aquestes van ser les seves pa-
raules:

Aquest és l’honor més gran que 
he rebut a la meva vida. La pau ha 
estat sempre la meva més gran preocu-
pació. Ja en la meva infantesa vaig 
aprendre a estimar-la. La meva mare 
–una dona excepcional, genial–, 
quan jo era noi, ja em parlava de la 
pau, perquè en aquells temps també hi 
havia moltes guerres.

Sóc català. Catalunya va tenir 
el primer Parlament democràtic molt 
abans que Anglaterra. I fou al meu 
país on hi hagué les primeres naci-
ons unides. En aquell temps –segle 
onzè–van reunir-se a Toluges –avui 
França–per parlar de la pau, perquè 
els catalans d’aquell temps ja estaven 
contra, CONTRA la guerra. Per això 
les Nacions Unides, que treballen úni-
cament per l’ideal de la pau, estan en 
el meu cor, perquè tot allò referent a la 
pau hi va directament.

Pau Casals va néixer el 29 de 
desembre de 1876 a El Vendrell. 

Amb només cinc anys ja estudia-
va piano, flauta i violí i, amb onze 
va conèixer el violoncel. Arreu 
del món van poder escoltar el 
virtuosisme i la forma pròpia que 
tenia de tocar el violoncel.

L’any 1919 va tornar a Barce-
lona per crear l’Orquestra Pau 
Casals, fent el primer concert al 
Palau de la Música Catalana. La 
seva activitat era constant i com-
binava els concerts de l’orques-
tra, amb altres de solista i també 
com a professor.

L’any 1939 es va veure obligat 
a exiliar-se l’any 1939, quan les 
tropes de Franco van ocupar Bar-
celona. Inicialment es va traslla-
dar a París, però molt aviat va ha-
ver de anar-se als Estats Units. Va 

lluitar contra el feixisme i va jurar 
no tornar mai a Espanya fins que 
hi hagués una democràcia i que 
Catalunya tingués autonomia. 

Malauradament, Pau Casals, 
va morir a Sant Joan de Puer-
to Rico, l’any 1973, sense haver 
pogut veure la democràcia a Es-
panya, ni l’Estatut d’Autonomia 
a Catalunya. La seva dona no 
va voler portar les despulles del 
mestre a Espanya fins l’any 1979, 
quan en Josep Tarradellas s’havia 
convertit en president de la Ge-
neralitat.

Pau Casals va ser un músic 
excepcional que va ser un català 
que estava orgullós de ser-ne; esti-
mant, per damunt de tot, a Cata-
lunya, a la Pau, a la Llibertat.

“ Va lluitar contra el feixisme i va jurar 
no tornar mai a Espanya fins que 
hi hagués una democràcia i que 
Catalunya tingués autonomia. ”

Reprenem els programes 
de Ràdio Vilablareix

Ja fa uns dies vam estrenar la nova temporada 2021-2022 de Ràdio 
Vilablareix, 107.5 FM (Girona). Amb una alegria afegida, reprenem 

programes que havien quedat emmudits d’ençà que es va declarar 
l’estat d’alarma, a principis de l’any 2020. Per precaució sanitària, 

vam decidir pausar-ne l’activitat fins aquest octubre del 2021. 

 Tot seguit, us fem una breu pinzellada dels pro-
grames que a dia d’avui tornem a tenir en antena.

L’entrevista
Conversem amb personalitats de diferents àm-
bits de la nostra cultura com la música, l’escrip-
tura, la comunicació, la política, etc. S’emet de 
dilluns a divendres a les 12h. Presentat per Di-
dac Romagós.

Micro de Nit
És el magazín d’aquesta casa. S’emet en directe 
els dilluns a les 21h i es pot escoltar en diferit els 
dimarts a les 10h. Presentat per Didac Romagós i 
amb la col·laboració de Jaume Vilalta, Fina Esté-
vez, Rafael Planella i Josep Aribau.

Parlem-ne, amb Guillem Terribas
Cada últim dilluns de mes a les 10h, Guillem Ter-
ribas repassa l’agenda cultural de les comarques 
gironines.

Actualitat Municipal
Cada dimarts a les 20h comptem amb la visita dels 
representants del nostre consistori comentant les 
informacions que afecten al nostre municipi.

Casal de la Gent Gran
Tots els últims dimarts de cada mes a les 21h. Pre-
sentat per Hermínia Ventura, Maria Mainegre i 
Josep Poch.

Permís per sentir
Programa d’entreteniment on tractem tots els 
temes relacionats amb el món de les emocions 
barrejant rigor i humor a parts iguals, amb Ela-
di Fernández, Jaume Arxer, Eduard Cuadrado i 
Frank Bayer. Cada dijous a les 20h.

Contrapunt
El programa de sardanes de Ràdio Vilablareix. 
Presentat per Manel Pallàs i Núria Masip. S’emet 
els diumenges a les 9h del matí, i en diferit els 
dilluns a les 16h. 
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Un nou cicle de lectures 
comença aquest octubre 

a Can Gruart
Nou trobades, dos autors convidats i un club de lectura que es 

consolida com el pol literari del nostre poble 

 Us presentem la programació 
del nostre club de lectura que ja 
arriba a la seva setena edició. Si 
no heu tingut temps d’inscriu-
re-us-hi oficialment a través de 
la pàgina de l’Hospici, sapigueu 
que teniu les portes obertes per 
venir a qualsevol de les sessions 
que hem programat al llarg de 
l’any. L’oferta de lectures és va-
riada, com veieu. Aquest 2021 i, 
esperem que el proper 2022, ve-
nen carregats de bons llibres de 
temàtiques i gèneres diversos: 
novel·les, contes, autors contem-
poranis, de proximitat, autors 
clàssics, autors vius, altres que 
no tant. Per triar i remenar! Què 
tenen en comú? Que els llegim a 
Vilablareix! 

Si us agrada llegir, creieu-nos, 
us agradarà encara més trobar-vos 
amb altres lectors i lectores, un 
cop al mes, per parlar d’allò que 
hem descobert dins dels llibres 
que compartim. A més, tenim pre-

vist que ens vinguin a 
veure algun dels au-
tors del llibres que 
llegirem. Tot un luxe 
tenir entre nosaltres el 
cassanenc Jordi Dausà 
parlant-nos de la seva 
més flamant novel·la 
(De sobte pensa en mi) 
que compta amb una 
acollida de públic i crí-
tica excel·lents o la re-
cent finalista del premi Just Manel 
Casero de novel·la curta, Assum 
Guardiola (Blau). Així que si vo-
leu venir-los a conèixer en tindreu 
oportunitat els dies senyalats. 

La primera cita va ser el pas-
sar divendres 8 d’octubre, amb la 
presència de l’autor. Les trobades 
següents se celebraran un diven-
dres al mes a les 19 h al Centre 

Cultural Can Gruart fins al juny 
de l’any vinent. Venir al club vol 
dir que us deixem els llibres a 
l’inici de mes i els/les membres 
del club els retorneu el dia que 
ens tornem a trobar. Una dinà-
mica ben senzilla. Hi ha persones 
que venen cada mes i no se’n per-
den ni un. I n’hi ha d’altres que 
venen el mes que poden o amb la 
lectura que més tenen ganes de 
compartir. 

Aquesta activitat és possible 
gràcies a l'Ajuntament de Vila-
blareix, que continua apostant 
per la qualitat en els seus actius 
culturals. També compta amb la 
col·laboració de Biblioteques de 
la Diputació de Girona, que ens 
facilita els lots de llibres. Però so-
bretot, sobretot: El club és reali-
tat, any rere any, gràcies a la par-
ticipació de les lectores i lectors 
que són el caliu i el valor princi-
pal d’activitats com la nostra. 

Us hi esperem!

Entrevista a Mar Bosch
Aquest mes de novembre veurem a 
les llibreries la teva darrera obra, 
El dia de l’esquerda (La Galera). És 
una novel·la juvenil. Com ha estat 
aquest salt a escriure per a joves?
El salt encara l’he de valorar, i ho 
faré quan porti un temps corrent 
per escoles, llibreries i biblioteques. 
Va ser una proposta de La Galera 
que vaig acceptar amb molt de gust 
i entusiasme. Per a mi, cada novel-
la és un salt perquè és una aventura 
nova, amb personatges diferents i 
mons en marxa que proposes a qui 
et llegeix. Amb La dona efervescent, 
l’última que he publicat, vaig fer 
un salt a una manera d’explicar la 
identitat femenina més arriscada i 
reivindicativa. Amb aquesta, inde-
pendentment de que sigui una no-
vel·la sota l’etiqueta de “juvenil”, he 
fet un salt que tenia ganes de fer: 
l’atac a la realitat des de la fantasia.

Però El dia de l’esquerda no és 
només una novel·la fantàstica, és so-
bretot una història d’aventures di-
vertida i estimulant. La protagonit-
zen una colla d’amics que estan en 
aquella edat fronterissa, en la que 
s’acaba a l’escola i es comença un 
nou camí a l’institut. L’estiu, potser, 
més especial de tots. El llindar entre 
la infància i l’adolescència, el florir 
de l’amor, la consolidació d’algunes 
amistats i la visió i relació amb els 
pares, aquells éssers extraordinaris i 
tan mundans a la vegada...

Explica’ns l’argument de la novel·la. 
Tracta precisament d’això: de fets 
gens normals explicats des de la 
naturalitat. A l’inversa del que 
he fet fins ara a les novel·les per 
a adults, que és narrar fenòmens 
quotidians –el món laboral, la ma-
ternitat, etc.– des de l’insòlit. A El 
dia de l’esquerda, he buscat un per-
sonatge completament innocent, 
una nouvinguda, víctima d’un sis-
tema corromput per la por al can-
vi, per la pèrdua de l’status quo. A 
ella l’he acompanyada d’una xarxa 
de suport, una colla d’amics dispo-
sats a protegir-la, incloure-la dins la 

comunitat i afrontar el futur 
amb renovada esperança.

Com es tradueix això en una 
trama? 
Els pares del Lluci (un noi 
de dotze anys) se separen 
i se n’ha d’anar del poble. 
Ell reuneix als seus amics 
per dir-los que aquell serà l’últim 
estiu que passaran junts. Té un nus 
a la gola i no sap per on començar. 
Però no pot dir-los-ho perquè un 
terratrèmol interromp la seva con-
versa. De l’interior de l’esquerda 
immensa que esberla la Terra, en 
surt una nena misteriosa que can-
viarà els seus plans. Qui és aques-
ta noieta? D’on ha sortit? Quin 
secrets els rebel·larà? A partir del 
que descobreixen d’ella, mai més 
veuran la realitat de la mateixa ma-
nera, ni als seus pares, ni el món 
on viuen. Aquella nova amistat vin-
guda de tant lluny, de tant endins 
del planeta, els capgirarà la vida 
i els farà viure una aventura ino-
blidable. Sobretot perquè la colla 
haurà de lluitar contra uns éssers 
que sembren el caos a la vila, ano-
menats els canviadors. Veurem si 
se’n surten!

I quin és, aquest poble?
L’escenari és estimat per a mi i 
potser sonarà a alguns lectors: El 
dia de l’Esquerda passa a Bedlam, 
que és el títol de la meva prime-
ra novel·la. El recupero perquè 
em feia il·lusió tornar a fer viure 
aquell lloc on tot era possible, 
on la gent estava sonada en bloc, 
però en realitat hi tocava més que 
cap altra. Bedlam ve a ser un no-
lloc, no és cap poble en concret i 
és tots els pobles. També és Vila-
blareix, és clar. De fet hi ha algun 
personatge molt conegut (i escol-
tat) del nostre poble que hi apa-
reix. Però això no ho explicaré.

Aquest fet que es trenquin els plans 
d’aquest jove, té a veure amb el 
que hem viscut amb la pandèmia?

En certa manera sí. De fet, aquesta 
novel·la està escrita bastant abans 
de l’epidèmia, però perfilada du-
rant el confinament. Què hem 
après durant aquest temps? Que 
quan ens tanquem, afloren les 
pors i els recels cap a tot el que et 
diuen i el que ve de fora. Aquests 
recels i aquestes pors són uns dels 
protagonistes de El dia de l’Esquer-
da: tot el mal que la por pot fer-
nos. La por a allò desconegut; els 
judicis de valor a l’altre només per 
ser diferent; les etiquetes que ens 
posen i que ens posem a nosaltres 
mateixos només per haver actu-
at d’una determinada manera en 
ocasions puntuals. A la novel·la hi 
trobareu escrit que les pors les te-
nim enganxades als ulls i que són 
el filtre, molt sovint, a través del 
qual mirem el món. 

El protagonista té un germà petit 
que és cec...
Sí, en Fer. I en Lluci (el germà 
gran) se sent amb la responsabili-
tat de narrar-li tot el que veu (per 
això també és el narrador princi-
pal d’aquesta història: els lectors 
som cecs guiats pel testimoni d’al-
gú que hi veu per nosaltres). La 
maduresa d’aquest adolescent és 
aquesta: intentar posar un món 
net dins els ulls del seu germà, 
descarregat de tot allò que ens el 
distorsiona i no ens permet viure 
en plenitud. Per això aquest llibre 
també parla d’amor entre perso-
nes de diferents edats i capacitats, 
i de la responsabilitat que tenim 
vers els altres. Això, els protagonis-
tes d’aquesta aventura, ho tenen 
molt clar. 

“ Si us agrada llegir, 
creieu-nos, us 
agradarà encara 
més trobar-vos 
amb altres lectors i 
lectores, un cop al 
mes, per parlar d’allò 
que hem descobert 
dins dels llibres que 
compartim. ”
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CAPÍTOL I
MEDI AMBIENT

La factura de la llum
Estimat lector, estimada lectora, perdoneu que interrompi les entregues 
del tema del que m’estava ocupant (Destrossant l’Amazones), per 
analitzar, encara que sigui mínimament, el greu tema que avui està en 
primer pla i que tants rius de tinta està generant i del que la oposició 
està culpant exclusivament al Govern actual, sense tenir en compte els 
seus orígens. Crec sincerament que a un riu no se’l pot valorar tan sols 
per la seva desembocadura, caldrà remuntar al seu origen i tot el que 
esdevingui en el seu recorregut: dificultats, afluents, etc. 

 Si acudim a l’origen d’aquest problema, segons 
El Rincón Legal de 11/01/2021, “fins l’any 1997 el 
sistema elèctric espanyol estava regulat pel Govern, 
presidit per aquell temps per José María Aznar du-
rant les dues legislatures del 1996 al 2004 en què va 
governar el Partit Popular. Així, l’Executiu establia 
el preu de l’electricitat. La clau va ser la privatitza-
ció progressiva d’Endesa els anys 1980 i 1990, sent 
determinant l’any 1997, com brou de cultiu en el 
qual es va forjar l’espoli actual. 

Endesa, fundada com “Empresa Nacional de 
Electriciedad Sociedada Anónima” (ENDESA) i el 
nom legal és Endesa SA, és una empresa espanyo-
la que opera en els sectors elèctric i gasístic. Va ser 
fundada per l’extint Institut Nacional d’Indústria 
el 18 de novembre de 1944, amb l’objectiu de con-
trolar un sector considerat estratègic com l’enèrgic, 
mitjançant una empresa pública. 

Va ser l’any 1988 quan comença la privatitza-
ció de l’empresa amb els socialistes al poder, sota 
el govern de Felipe González, a la seva legislatura 
que va transcórrer des del 1982 a l’any 1996, al ven-
dre un 25% del capital d’Endesa, traient-la a borsa. 
D’aquesta manera arrenca el seu procés de privatit-
zació amb una Oferta Pública de Venda (OPV).

Va continuar el Partit Popular amb Aznar el 
1997, any ja senyalat, col·locant en borsa un altre 
35%, novament via OPV, respecte del 25% ja per-
dut. Allà es perd la majoria del control públic, per 
això aquesta operació suposa un punt d’inflexió.

L’Any 1997, durant el primer Govern d’Aznar, 
es va promulgar la Llei 54/1997 de 27 de novembre 
del Sector Elèctric (com transposició de la Directiva 
96/92/CE de 19 de desembre de 1996), que alli-
berava el mercat elèctric a Espanya. I l’any 1998 el 
PP acaba de privatitzar-la al 97%, novament sota la 
legislatura d’Aznar. 

L’alliberament del sector elèctric il·lumina el 
mercat majorista o ‘pool’, on es ven i es compra 

l’energia per cada una de les hores del dia següent. 
És un sistema marginalista perquè el preu s’esta-
bleix en el punt on es creua la oferta dels venedors 
(que poden ser empreses generadores, importa-
dores o altres intermediaris) amb la demanda dels 
compradors (comercialitzadores, consumidores fi-
nals exportadores).

Simultàniament, el govern d’aquell moment 
blinda estatutàriament el consell d’administració 
de la companyia per garantir el seu futur control 
executiu amb directius políticament afins. Anecdò-
ticament comentem que per això Manuel Pizarro, 
diputat del Congrés del PP, va poder conservar la 
presidència d’Endesa després de que Rodríguez 
Zapatero (PSOE) guanyés les eleccions l’any 2004. 
L’any 2001, el grup ja era un negoci monumental: 
13.500 milions d’ingressos i 4.400 milions de bene-
ficis anuals. 

Amb posterioritat, el govern de Zapatero no va 
poder reprendre el control d’Endesa, seguint una 
ideologia gens afí a la privatització, a diferència 
d’Aznar i Felipe González, essent aquest últim del 
seu propi partit polític. Ho va intentar l’any 2005 
a través de la OPA (Oferta Pública d’Adquisició) 
de Gas Natural, amb l’objectiu d’apoderar-se nova-
ment del sistema elèctric espanyol, a fi de continuar 
en aquesta situació de privatització. Pizarro, encara 
president d’Endesa, amb la complicitat del PP, es va 
regirar per fer-la avortar. 

Finalment, després de 2 anys d’una batalla polí-
tica-econòmica extraordinàriament agressiva i cos-
tosa, la constructora espanyola Acciona i l’empresa 
italiana Enel van formalitzar la compra d’Endesa 
per més de 40.000 milions d’euros. Una de les ope-
racions més cares de la història econòmica europea. 
I d’aquells fangs, aquests llots.

A l’actualitat, Endesa és una de les tres grans 
companyies privades del sector elèctric a Espanya, 
juntament amb Iberdrola i Natrugy, dominen al vol-

tant del 90% del mercat elèctric nacional. Endesa 
desenvolupa activitats de generació, distribució i 
comercialització d’electricitat i gas natural. 

Culmina aquest despropòsit amb la reforma del 
Ministre José Manuel Soria (del Govern de Mariano 
Rajoy l’any 2013, obrint les portes als cops de des-
tral actuals al rebut de la llum. El marc normatiu 
va arribar a més, acompanyat d’una altre sèrie de 
decisions que, a la llarga, també han contribuït a 
encarir la factura, com la pujada dels costos fixes i 
la creació de nous impostos:

PUJADA DE PEATGES: El conjunt dels denomi-
nats peatges d’accés pateixen un increment mitjà 
del 8%, producte d’elevar un 12,8% el dels clients 
amb dret a la tarifa de l’últim recurs (TUR), un 
6,3% per la resta de la baixa tensió i un 2% en el cas 
de l’alta tensió.

MÉS CÀRRECS EN EL REBUT: Un altre dels 
elements que van passar a recarregar la factura 
elèctrica de les llars espanyoles va ser el dels anome-
nats costos extrapeninsulars, és a dir, la subvenció 
aplicada als territoris de Balears, Canàries, Ceuta i 
Melilla per moderar el seu elevat cost. Mentre que 
en l’anterior legislatura, el Govern havia establert 
un calendari pel que l’extra cost passava de forma 
progressiva a ser assumit pels Pressupostos Gene-
rals de l’Estat, les mesures introduïdes per Sòria 
van fer que la major part del muntant recaigués en 
el sistema elèctric, és a dir, en els usuaris a través 
del rebut. 

Enmig d’aquest contingut va arribar la gran re-
forma energètica del 2013, un dels quals, els ele-
ments claus van ser el canvi del sistema de fixació 
de preus. El vigent fins aquell moment es basava en 
una subhasta (Cesur) mitjançant la que es calculava 
la tarifa de l’últim recurs per el mercat regulat e 
forma trimestral.

CANVI EN EL SISTEMA: Sòria, aprofitant l’es-
càndol sorgit per la freqüent especulació que s’havia 
produït en aquest procés per a modificar-lo i intro-
duir la figura del preu voluntariat del petit consumi-
dor (PVPC), aquell que passaria a ser la referència 
per els usuaris que optaran pel mercat regulat (al 
contrari del mercat alliberador, en el que el client i 
la comercialitzadora acorden una tarifa fixa). 

El canvi va fer que la referència del preu de 
l’electricitat per aquests usuaris, aproximadament 
la meitat del total, fos el fixat cada dia en el mer-
cat, és a dir, el ‘spot’, i per cada franja horària. Una 
figura com la del PVPC, inexistent de països de 
l’entorn, i un mecanisme volàtil de fixació de preus 
formen un còctel explosiu quan es produeixen in-
crements de demanda com els que es donen a les 
onades de fred i calor. 

L’IMPOST DE GENERACIÓ: A més, el nou sis-
tema no va acabar amb les sospites sobre la manipu-
lació dels preus que pesaven sobre les subhastes Ce-
sur. De fet, van ser nombrosos els processos oberts 
des de llavors per les autoritats de Competència per 
aquesta qüestió, algunes de les quals han acabat en 
sancions contra les companyies elèctriques.

Però, a més, Sòria també va contribuir a elevar el 
preu de la factura amb la creació d’un impost que 
grava en un 7% la generació d’electricitat. L’objectiu 
d’aquest tribut era frenar el més aviat possible l’in-
crement del dèficit de tarifa, és a dir, d’aquella part 
de la factura que Moncloa va optar perquè es pagués 
a futur en l’etapa de l’alliberament del mercat. 

CONTRA LES RENOVABLES: Aquest dèficit de 
tarifa, que va arribar a assolir els 30.000 milions, va 
repercutir al client, el que va contribuir a encarir la 
factura, i que, de manera indirecta, va tenir com a 
fi donar-li l’esquena a les energies renovables. Di-
versos decrets promogut per Indústria en aquella 
legislatura van desincentivar la inversió en xarxes 
intel·ligents, imprescindibles per a gestionar la tran-
sició energètica, a la vegada que el sistema s’havia 
confeccionat anys abans, a la recta final del segle 
passat, estava dissenyat amb el plantejament de que 
la tecnologia del futur seria el cicle combinat i no 
les energies netes. 

FISCALITAT ADVERSA: En el mateix sentit, la 
primera regulació de l’autoconsum no va fer una 
altra cosa que desincentivar-lo al aplicar-li una ele-
vada carga fiscal a més de sembrar de traves admi-
nistratives la seva implantació. 

Encara que si per quelcom José Manuel Soria 
passés a la història de les renovables a Espanya serà 
per l’abrupte finalitat que va posar al sistema de 
primes establert pels governs de José Luís Rodrí-
guez Zapatero per el desenvolupament de l’ener-
gia verda. 

Convé saber, per últim, que la política contra les 
energies renovables comença en el Govern de José 
María Aznar, quan el lobby neoliberal del PP boico-
teja a Espanya a EEUU, utilitzant fraudulentament 
la capçalera de la Universitat Rey Juan Carlos i apro-
fitant els contactes obtinguts per la FAES, es va di-
fondre un suposat informa en el que afirmaven que 
el model espanyol d’energies renovables resultava 
catastròfic i que destruïa ocupació, perdent així Es-
panya el referent que fins ara ostentava en energies 
renovables, i perdent, també, un filó d’entrada de 
divises, 400 milions de dòlars que esperava rebre 
ENDESA, “patriòticament” sabotejat per aquests 
“defensors de l’Espanya una, gran i lliure”, i cal pre-
guntar-se “a qui va poder beneficiar? Sembla clar, 
als amics texans d’Aznar, i a l’energia nuclear.
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Excursió al Bergadà
El diumenge 3 d’octubre, trenta-vuit socis vam fer una excursió al 

Bergadà, al municipi de Gósol, des d’on comença la pujada al mític 
Pedraforca. Nosaltres el vam contemplar des de la distància.  

Tant l’esmorzar com el dinar es va fer en un restaurant de Gironella. 

GÓSOL
La vila forma part del Parc Natu-
ral del Cadí-Moixeró i està situat 
a la seva vesant sud, a l’oest del 
massís del Pedraforca.

El poble de Gósol no sempre 
ha estat a la ubicació actual, ja que 
fa temps estava situat al turó on hi 
ha les actuals ruïnes del castell de 
Gósol, del segle xi i inclòs dins la 
ruta del Camí dels Bons Homes.

PEDRAFORCA
El Pedraforca és una emblemàtica 
muntanya de Catalunya, situada 
entre els termes municipals de Sal-
des i Gósol, al Berguedà. Té una 
forma molt peculiar, formada per 
dues carenes paral·leles, els polle-
gons, unides per un coll l'Enforca-
dura. El Pollegó Superior té una al-
titud de 2.506,4 metres i el Pollegó 

Inferior de 2444,8 m. L'Enforcadu-
ra se situa a 2.356,2 m. La singulari-
tat de la seva forma, han convertit 
la muntanya en una de les més fa-
moses del territori català. El massís 
de Pedraforca està declarat parat-
ge natural d'interès nacional, i l'en-
torn forma part del Parc Natural 
del Cadí-Moixeró.

CENTRE PICASSO 
DE GÓSOL
L'any 1906 Pablo Picasso es va 
instal·lar a la fonda Cal Tam-
panada. A Gósol, Picasso va ex-
perimentar una transformació; 
i durant aquest període va can-
viar de paleta, de traç i de ritme 
compositiu. Els seus models van 
ser Fernàndez Olivier (la seva pa-
rella d'aleshores), la vila, la gent 
de la zona, les vaques i els cavalls. 
L'any 2006 es va celebrar el cen-
tenari de la seva estada a Gósol

Al museu hi podem veure la 
mostra més representativa de les 
tres-centes dues obres que s’atri-

bueixen al període gosolà de l’ar-
tista, els originals de les quals es 
troben repartides per diferents  
museus d’Europa i d’Estats Units.

S’hi poden contemplar en 
conjunt,  juntament amb el pai-
satge que va rodejar Picasso al 
1906: el Pedraforca, el Castell, la 
Plaça, un variat recull de fotogra-
fies antigues de Gósol, els estris 
quotidians de l’època com ara 
les llevadores, els càntirs d’oli, 
els llums per espantar llops, la 
filadora… reflex tots ells del ca-
ràcter de la gent que va fer possi-
ble aquest canvi en la història de 
l’art, adquirint i comprenent tot 
el seu significat.

Pel mes de novembre estem preparant una sortida a l’Empordà.
Per a més informació contactar amb el Casal.

SIS Gironès

SERVEIS SOCIALS

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) 
De què es tracta?
Aquelles accions organitzades i coordinades que es 
realitzen a la llar mitjançant un treballador familiar 
i/o un auxiliar de llar, i/o altres professionals, per 
tal de millorar la qualitat de vida de la persona en 
manca d’autonomia amb dificultats de desenvolu-
pament social i/o familiar.

Qui hi pot accedir?
•  Persones o famílies amb situació de manca d’auto-

nomia personal, dificultats de desenvolupament o 
amb problemàtiques familiars especials, que im-
pedeixen realitzar les tasques habituals i bàsiques 
de la vida diària.

•  Totes aquelles persones que resideixen a Vila-
blareix.

Passos a seguir: 
•  Concertar hora d’entrevista amb el treballador/a 

social referent del municipi.
•  El/la treballador/a social realitza l’estudi i valora-

ció de la necessitat d’aplicació del servei. 
•  Formalització de la sol·licitud. 
•  Signatura de contracte entre la persona usuària i 

el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

Documentació requerida: 
•  Fotocòpia DNI.
•  Imprès de sol·licitud.
•  Volant de convivència de l’ajuntament.
•  Última declaració de la renda i/o justificant d’in-

gressos econòmics de la família.
•  Full de domiciliació bancària (es sol·licita a l’enti-

tat bancària).
•  Altres a considerar pel personal tècnic.

On em puc adreçar?
Cal demanar cita prèvia als Serveis Bàsics de Serveis 
Socials de Vilablareix trucant a  l’Oficina d’Atenció 
a les Persones de Can Ribotic al número de telèfon 
972 405 528.

Pla d’ocupacio municipal
 La pandèmia del COVID-19, a banda de la malal-

tia vírica reconeguda i de tots els efectes secundaris 
físics que comporta, ha provocat grans dificultats 
psicològiques a moltes persones. El principal motiu 
d’aquestes dificultats psicològiques ha estat la sole-
dat i l’aïllament dels entorns personals, degut als 
confinaments i a la voluntat d’evitar la transmissió 
vírica. Aquests entorns podien ser tan de caire lúdic, 
amb entorns socials de la via pública, com d’activi-
tats personals amb entitats i família.

L’Ajuntament de Vilablareix, amb la voluntat 
d’ajudar a les persones afectades, per aquestes di-
ficultats psicològiques, ha creat una figura, mitjan-
çant un pla d’ocupació de sis mesos, que col·labora 
estretament amb l’oficina d’atenció a la gent gran, 
Can Ribotic, així com els Serveis Socials del munici-
pi. L’actuació d’aquesta treballadora familiar és do-
nar suport en el domicili, de forma individualitzada, 

per tal que aquestes persones superin i augmentin 
les seves capacitats per poder integrar-se de nou a la 
seva rutina existent abans de la pandèmia.

A hores d’ara, aquesta professional dóna servei a 
9 persones del municipi, amb una molt alta valora-
ció del mateix.

“ L’actuació d’aquesta treballadora 
familiar és donar suport en el 
domicili, de forma individualitzada, 
per tal que aquestes persones 
superin i augmentin les seves 
capacitats per poder integrar-se de 
nou a la seva rutina existent abans 
de la pandèmia. ”
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DISPENSARI DE VILABLAREIX

El son en els nens i els seus trastorns
 Els nadons fins els 3 mesos dormen una mitjana 

de 14-17 hores al dia (pot oscil·lar entre les 11-13 
hores fins a les 18-19 hores, en funció del nen). De 
4-11 mesos la durada és de 12-15 hores al dia (mí-
nim entre 10-11hores i un màxim de 16-18 hores). 
Entre els 12 i 24 mesos la mitjana és de 11-14 hores 
al dia (mínim de 9-10 hores i un màxim de 15-16 
hores). De 3-5 anys es recomanable que els nens 
dormin entre 10-13 hores (mínim de 8-9 hores i un 
màxim de 14 hores). Finalment, entre els 6-13 anys 
es recomanable que ho facin entre 9-11 hores dià-
ries (mínim de 7-8 hores fins a 12 hores, en funció 
del nen). Els valors són molt variables.

Respecte al nombre de 
vegades que es desperten per 
la nit un temps superior als 
5 minuts, és normal que ho 
facin un cop a la nit, en to-
tes les edats infantils. No és 
tan habitual que des dels 12 
mesos de vida fins els 13 anys 
és despertin 2 o 3 cops per la 
nit (més de 5 cinc minuts) i 
s’escapa de tota la normali-
tat, que es despertin fins a 4-5 
cops per la nit entre l’any de vida i els 13 anys (si 
duren més de 5 minuts)i ho fan més de 3 dies a la 
setmana més d’un mes.

L’insomni forma part del grup de trastorns del 
son que inclouen: dormir poc (insomni); dormir 
molt (hipersòmnies); coses rares: parasòmnies 
(somnambulisme, terrors del son, malsons), tras-
torns respiratoris durant el son (roncs, síndrome 
d’apnea del son), trastorns del moviment relaci-
onats amb els son (síndrome de cames inquietes, 
trastorns de moviments periòdics d’extremitats...) i 
alteracions del ritme circadià del son (mala regula-
ció de l’horari del son)

Els trastorns del son en pediatria són freqüents 
i afecten fins al 25% dels nens. Hi ha múltiples fac-
tors que afecten la qualitat del són. És una causa 
freqüent de consulta mèdica i pot ser la causa d’un 
altre trastorn de fons. Associa alteracions del com-
portament, obesitat i accidents. 

Moltes malalties afecten al son: asma, reflux gas-
troesofàgic, èczema atòpic, ansietat, autisme...

Pel diagnòstic de totes aquestes alteracions es 
necessari una bona història clínica insistint en la 
història familiar del son, edat d’inici, ronquera noc-
turna, hàbits incorrectes (ús de TV, mòbils, video-

jocs...), rendiment escolar i comportament, factors 
culturals i econòmics... S’ha de mesurar a més, el 
pes i talla del nen i veure si està en els percentils 
que li correspon.

Hi ha uns qüestionaris de valoració específics 
(BISQ, BEARS...) en funció de l’edat. També una 
agenda on s’avalua el diari de son i la conducta i la 
qualitat del mateix i l’agenda de son, tecnologia i 
activitat física (en majors de 5 anys) amb dades d’un 
mínim de 15 dies.

Finalment, són útils, les gravacions domèstiques 
en cas de parasòmnies, moviments periòdic s du-
rant el son, en trastorns del ritme circadià...

En ocasions, s’ha de deri-
var a la Unitat del son per 
completar més estudis: poli-
somnografia.

El tractament a realitzar 
dependrà de la causa que 
provoca l’alteració del son: re-
ducció adenoïdal i amigdalar 
si apnea del son moderada o 
greu; dieta (si obesitat), orto-
dòncia (maloclusió); frenec-
tomia lingual (si fre lingual)... 

En la síndrome de cames mogudes o dificultat de 
conciliar el son, donar ferro (si li falta).

Si es tracta d’un alteració del ritme circadià: hi-
giene del son (no dispositius electrònics a partir de 
les 20hores), luminoteràpia pel matí o melatonina 
(Mundey et al, 2005; Revell et al, 2006).

Si es tracta de comportaments anormals noc-
turns (somnambulisme, terrors nocturns, mal-
sons...), un cop descartada la causa respiratòria, es 
pot provar melatonina un temps.

Pel que fa a l’ insomni, aquest es defineix com 
la dificultat amb el son, la duració, consolidació 
o qualitat del mateix. Inclou alteracions en l’inici 
del son, despertars freqüents o llevar-se molt pre-
coçment pel matí. Això ha der ser persistent en el 
temps i ha de tenir conseqüències diürnes (més 
somnolent de dia, irritable, mal de cap, inatenció, 
més accidents...). Moltes vegades s’expressa com 
una resistència a anar al llit per part dels nens o una 
impossibilitat de poder dormir de manera indepen-
dent (segons refereixen pares o cuidadors)

Globalment pot arribar fins el 20-40%. Si hi ha 
depressió o ansietat o autisme el percentatge és 
molt alt (85-90%). En el dèficit d’atenció o hiperac-
tivitat pot anar del 25-50%

Per considerar-se insomni ha de durar més d’un 
més. Moltes vegades no hi ha cap causa (inici in-
fantil, persistent, secundària a hiperactivitat...) En 
altres ocasions hi ha mala higiene del son (nens 
majors-adolescents). Pot ser secundari a una causa 
orgànica (neurològica, falta de ferro, mèdica...). 
Però el comportament infantil és el més freqüent 

en nens (establiment de límits massa estrets o ab-
sència de límits).

El seu tractament és higiene del son, tractament 
de la causa (si n’hi ha), tractament conductual i 
amb medicaments (com la melatonina) del insom-
ni sense causa (Walters et al. 2000).

NORMES BÀSIQUES PER LA HIGIENE DEL SON:
• Rutines prèvies al mateix. A partir de l’any ja pot passar al llit propi.
• Horaris regulars al anar a dormir i llevar-se
• Evitar migdiades molt llargues o que acabin més tard de les 17h.
• Convertir el dormitori en un lloc agradable, no en una zona de càstig. 
• Afavorir l’activitat física i evitar que sigui a darrera hora del dia, si es pot.
• Molta llum pel matí (ideal a les 8h-9h), ja que això afavoreix un inici de son precoç.
• Temperatura del dormitori entre 19 i 22ºC (afavoreix el son).
• Ambient silenciós i sense llum.
• Tecnologia (ordinadors, mòbils...)han de finalitzar mínim 1 hora abans de les rutines del son.
• Darrer àpat o pressa de pit: mínim 30minuts (millor 1 hora del moment d’inici del son).
• Evitar begudes estimulants (coles, begudes energètiques...) a partir del migdia.
• Els hidrats de carboni i aliments rics en triptòfan (com la llet) pel sopar afavoreixen el son.
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ESPAI D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
CAN RIBOTIC

Reprenem i iniciem les activitats 
adreçades a persones  

majors de 65 anys a Vilablareix
Aquest últim trimestre de l’any s’han tornat a reprendre  

les activitats programades per persones majors de 65 anys  
que es realitzaven al municipi.

ACTIVITATS FÍSIQUES
•  Manteniment físic, els dilluns i di-

jous de 9.30 a 10.30 que es realitza 
a l’espai de l’exterior del pavelló. 
La pràctica regular d’activitat física 
augmenta la força, l’agilitat, la fle-
xibilitat i la resistència cardiovascu-
lar, hi afavoreix el benestar de la persona.

•  Ioga, els divendres de 9.30 a 10.30 i 10.45 a 12.45 
a Can Gruart. La seva pràctica aporta benefi-
cis físics i psicològics a gent que ho practica.

•  Parc de Salut, els dimarts de 10.00 a 11.00 al parc 
urbà de salut, gestionat per Dipsalut.

ACTIVITATS ESTIMULACIÓ COGNITIVA
•  Tallers de memòria, els dimarts a la tarda de 

15.30 a 16.30 a Can Ribotic. S’ha reprès amb ac-
tivitat grupal fomentant l’element socialitzador i 
també potenciar i mantenir l’estimulació cogni-
tiva i la vessant lúdica. Promocionant el benestar 
físic i emocional.

•  Feskits: Es realitza de forma individual a Can Ri-
botic a hores convingudes, amb aquest mètode 

les persones poden realitzar tractaments interac-
tius d'estimulació cognitiva en línia, treballant 
les àrees segons les necessitats de cada pacient: 
atenció i concentració, memòria, percepció i re-
coneixement, llenguatge, càlcul, orientació es-
pacial i temporal, així com funcions executives.

PROJECTES INTERGENERACIONALS
•  Projecte Intergeneracional Carte-
gem-nos, degut a l’èxit de la primera 
edició s’ha fet la proposta des de l’Ins-
titut, Can Ribotic i la tècnica de joven-
tut per realitzar-ne una segona edició.
•  Projecte Intergeneracional amb la 
llar d’infants: es vol reiniciar el pro-
jecte amb l’enregistrament de contes 
estacionals adreçats als més menuts de 

manera telemàtica ja que no es pot fer de mo-
ment de manera presencial.

SERVEIS COMUNITARIS
•  Participació en la Comissió Anàlisi i Intervenció 

Comunitària de Vilablareix (CAIC).
•  Participació 13ª Fira Tardor.

ALTRES
•  Servei de préstec Biblioteca, reinicia el servei 

amb renovacions trimestrals de llibres i que les 
persones grans poden accedir des de Can Ribotic.

•  Ajuda en el disseny del programa fem cultura 
de ràdio Vilablareix presentat per gent gran del 
municipi.

•  Ajudar i gestionar l’alta de la meva salut als mòbils, 
WathsApp, com altres consultes relacionades amb 
telefonia, xarxes socials, correus electrònic, etc.

Els requisits per accedir a les activitats ser persones 
major de 65 anys i que estiguin empadronats al mu-
nicipi. Aquí us deixem l’organigrama on veureu les 
activitats que es realitzen al municipi:

PROGRAMA ACTIVITATS GENT GRAN

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MATÍ

9.00  
a 13.00

SERVEI ESTADA 
I FESKITS

9.00  
a 11.00

SERVEI ESTADA 
I FESKITS

9.00  
a 13.00

SERVEI ESTADA 
I FESKITS

9.00  
a 11.00

SERVEI ESTADA 
I FESKITS

9.00  
a 13.00

SERVEI ESTADA 
I FESKITS

9.00 
a 13.00

PLA 
D’OCUPACIÓ. 
Tècnic auxiliar 
d’atenció a 
les persones
(Semestral)

9.00  
a 13.00

PLA 
D’OCUPACIÓ. 
Tècnic auxiliar 
d’atenció a 
les persones
(Semestral)

9.00  
a 13.00

PLA 
D’OCUPACIÓ. 
Tècnic auxiliar 
d’atenció a 
les persones
(Semestral)

9.00  
a 13.00

PLA 
D’OCUPACIÓ. 
Tècnic auxiliar 
d’atenció a 
les persones
(Semestral)

9.00  
a 13.00

PLA 
D’OCUPACIÓ. 
Tècnic auxiliar 
d’atenció a 
les persones
(Semestral)

9.00  
a 13.00

SERVEI DE  
PODOLOGIA
(Quinzenal)

9.00  
a 12.00

BALL EN LÍNIA  
(20 Pax cada 
hora)

9.30  
a 10.30

MANTENIMENT 
GENT GRAN

9.30  
a 10.30

MANTENIMENT 
GENT GRAN

10.00  
a 11.00

PARC DE  
SALUT

9.30  
a 10.30

IOGA

10.45  
a 11.45

IOGA

12.30 ENREGISTRA-
MENT RÀDIO 
(Mensual)

 

TARDA

15.00  
a 19.00

SERVEI ESTADA 
I FESKITS

15.30  
a 18.30

TALLER DE  
MEMÒRIA

15.00  
a 19.00

SERVEI ESTADA 
I FESKITS

18.00  
a 19.00

CAFÈ TERTÚLIA 18.30  
a 19.00

PROJECTE 
INTERGENERA-
CIONAL

15.00  
a 19.00

CASAL GENT 
GRAN

15.00  
a 19.00

CASAL GENT 
GRAN

15.00  
a 19.00

CASAL GENT 
GRAN

15.00  
a 19.00

CASAL GENT 
GRAN

15.00  
a 19.00

CASAL GENT 
GRAN

16.00  
a 19.00

AGULLA I FIL / 
PINTURA

16.00  
a 19.00

AGULLA I FIL / 
PINTURA

15.00  
a 17.00 
Hivern

16.00  
a 18.00  
Estiu

PETANCA 15.00  
a 17.00  
Hivern

16.00  
a 18.00  
Estiu

PETANCA

19.00  
a 21.00

19.00  
a 21.00

CORAL

18.00  
a 20.00

MINDFULNESS 
(Novembre)
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CAPÍTOL XXXVIII
MEMÒRIA HISTÒRICA DE VILABLAREIX

(...)

Com cada any a la primera sessió, 
aquesta el trenta de gener de 1955, 
s’aprova la liquidació del, pressupost 
de l’any 1954, que dóna un superàvit 
de 7.416’33 pessetes. I l’acta segueix

…el Sr. Alcalde da cuenta del nom-
bramiento de la Comadrona Sra. Teresa 
Sala Pou, que tomó posesión del plaza 
Sta. Eugenia-Vilablareix el día 28de ene-
ro corriente.

La corporación se da por enterada.

A la sessió del 6 de febrer es cons-
titueix un nou equip de govern.

Reunido el Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria. También comparecen los 
individuos que fueron proclamados es las 
últimas elecciones correspondientes al ter-
cio sindical y corporativo.

Comprobadas las posibilidades de ta-
chas resulta no existir ninguna.

En consecuencia se declara constitui-
do el nuevo Ayuntamiento con los Sres. 
siguientes:
Alcalde: Joaquín Jordà Clavell, 

nacido el 18-2-1900 y posesionado 
el 23-1-1940

Concejales:
- Martín Feliu Simón (Familiar), na-

cido el 14-11-1903 y posesionado el 
3-2-1952

- José Simón Ollé (Corporativo) nacido 
el 19-3-1907 y posesionado el 6-2-
1955

- José Bitlloch Ollé (Sindical) nacido el 
13-9-1904 y posesionado el 6-2-1955

Han cesado los Sres. José Molas Vidal 
y Dn. José Ollé Olivé. Los nuevos conceja-
les son José Simón y José Bitlloch.

 Los Sres. Concejales juran el cargo 
ante el Sr. Alcalde con las formalidades 
que señala la vigente Ley de Régimen Lo-
cal y Rgto. de funcionamiento y Organi-
zación Municipal, jurando ejercerlo todos 
con imparcialidad, celo, defensar los inte-
reses morales y materiales del Municipio 
dentro del mejor servicio a España, noble, 
franca y lealmente al jefe del Estado y ob-
servancia a las Leyes.

Se nombra teniente Alcalde al Sr. 
Martín Feliu Simón.

Las sesiones ordinarias se celebrarán 
cada último domingo de mes.

Sessió del 29 de maig 
Por unanimidad se acuerda librar la 

suma de tres mil pesetas para atender gas-
tos de Fiesta Mayor.

Asimismo, por unanimidad se acuer-

da delegar al Sr. Alcalde la represión 
contra los vagabundos según ordena el 
Gobierno Civil.

A la sessió del trenta d’octubre 
s’aprovà per unanimitat el pressu-
post per l’any 1956, que pujava a 
quaranta-set mil pessetes.

A vint-i-nou de gener s’apro-
va la liquidació del pressupost de 
1955, que presenta un superàvit de 
7.123’63 pessetes.

También por unanimidad se acuer-
da fijar el jornal medio de un bracero en 
treinta y cinco pesetas diarias.

Sessió del 26 de febrer
Seguidamente por el Sr. Alcalde se 

da cuenta que ha sido nombrado nuevo 
Practicante Sanitario, siendo el Sr. Nica-
sio-Ramón Artiles Fleitas que tomó pose-
sión el 16 de Febrero corriente, en cuya 
fecha cesa el Sr. Baró

A continuación por unanimidad se 
acuerda encargar al cobro de los arbitrios, 
sobre riqueza rústica y pecuaria a la Di-
putación Provincial, en vez de Hacienda 
como en la actualidad.

Sessió del 27 de maig
Seguidamente por unanimidad se 

acuerda verificar reparaciones en el edi-
ficio del Ayuntamiento, a fin de habilitar 
un local para Guardería Infantil, encar-
gando de ellos al albañil José Simón.

Asimismo, por unanimidad grati-
ficar a la Sra. Maestra con 150’. Ptas 
mensuales a fin de que las aplique a sub-
vencionar a una niña menor de edad que 
cuide de la Guardería Infantil, donde in-
gresarán los menores que no lleguen a la 
edad escolar evitando así el espectáculo de 
niños jugando por las calles con el cons-
tante peligro de ser atropellados.

El gasto de ello represente será satis-
fecho con cargo al expediente de crédito a 
tramitar.

Sessió del 30 de setembre
Seguidamente por unanimidad se 

aprueba el tercer quinquenio a favor del 
Secretario de este Ayuntamiento Dn. José 
Juanola Aragay y que el mismo se consig-
ne en el presupuesto para el año 1957.

A continuación se somete a la Corpo-
ración el Presupuesto Municipal Ordi-
nario para el año 1957, discutidas cada 
una de las partidas del mismo como los 
conceptos de ingresos que deben dotarlo se 
encuentran conformes, quedando aproba-

do por unanimidad en la cuantía de cin-
cuenta y cuatro mil pesetas tanto de gastos 
como de ingresos. Dicho presupuesto será 
expuesto al público en forma reglamenta-
ria y en su día elevado a la superioridad 
para su aprobación.

Sessió del 25 de novembre
Seguidamente por unanimidad se 

acuerda conformarse este Ayuntamiento 
en que el Médico Titular de la plaza San-
ta Eugenia-Vilablareix, resida en Gerona 
toda vez que según tiene acreditado dicho 
titular, Dn. Rafael Casas Cornellá, no ha 
podido obtener vivienda adecuada dentro 
de la demarcación de la titular, aparte de 
que, Gerona resulta aún más favorable 
para este Municipio.

Sessió del 31 de desembre
Seguidamente el Sr. Alcalde da cuen-

ta de todos los mandamientos de pagos 
y cobros realizados hasta fin de ejercicio 
que ascienden a la suma de 46.753’29 y 
58.126’99 respectivamente, según libros 
de Caja e Intervención y Arqueos, que son 
cerrados, dando una existencia en Caja 
en fin de año de 11.373’70 pesetas.

Examinados todos ellos, son hallados 
conformes, tanto en el aspecto de gastos 
como su importe, así como los ingresos que 
se ajustan a los padrones y documentos de 
cargo correspondientes.

Se aprueba la relación de deudores 
que asciende a 6.989’51 y los acreedores 
a 5.500’62.

Y por último son aprobadas las cuen-
tas de recaudación formuladas por el 
representarte Sr. Vicente Cánovas; el Sr. 
Galí recaudador de arbitrios; y los peque-
ños conceptos recaudados por el Sr. Secre-
tario en su función Secretarial.

El vint-i-set de gener s’aprova per 
unanimitat la liquidació del pressupost 
de l’any 1956, amb aquest resultat:

Existència de l’any anterior més 
ingressos de 1956: 58.126’99 pessetes 

Pagaments any 1956: 46.753’25 
pessetes 

Existències a 31 de desembre de 
1956 més pendent de cobrament: 
18.363’21 pessetes

Pendent de pagament : 5.500’62 
pessetes

SUPERÀVIT : 12.862’59 pessetes

(...)

CÀRITAS VILABLAREIX

Francesc Jové: “Ser partícip d’aquestes  
experiències, compartir aquestes vivències,  
suposa un enriquiment mutu, tant pel que  
ho comparteix com pel que escolta i acull”.

Fa uns deu anys que vaig començar a 
ser voluntari de Càritas, acompanyant 
gent gran. Visitava setmanalment els 
avis de la residència de la Creu de 
Palau, a Girona, i ara estic fent acom-
panyament a un veí de Vilablareix.

Durant aquests anys, he anat 
experimentant com, al oferir una 
mica del meu temps i dedicació, he 
obtingut molt més a canvi, com ja va 
dir el nostre Mestre: “Hi ha més ale-
gria en donar que en rebre” (Fets 
dels apòstols 20, 35).

Moltes persones grans viuen en 
soledat, una soledat no buscada. 
Tot i viure, alguns d’ells, en una re-
sidència envoltats d’altres persones, 
la majoria es troben sols. Necessiten 
afecte, estimació, amistat, consol, 
el calor familiar, una abraçada... 
Troben a faltar éssers estimats que 
potser ja no hi són... o familiars que 
no els visiten gaire sovint... Tenen 
molts desitjos d’explicar, per tornar 

a reviure, tants records de moments 
viscuts al llarg de la seva vida... 

Ser partícip d’aquestes experi-
ències, compartir aquestes vivènci-
es, suposa un enriquiment mutu, 
tant pel que ho comparteix com pel 
que escolta i acull.

Aquestes persones m’han aportat, 
a més: gratitud, alegria, experiència 
de la vida, ser conscient de les limi-
tacions que porta l’etapa de la velle-
sa com una etapa més a la que tots 
si Déu vol hi arribarem... He après 
que darrere de cada persona, hi ha 
una història plena de sentit, que 
desconeixia... En mi, s’ha despertat 
el desig d’imitar un bon exemple i, 
alhora, d’aprendre dels errors ob-
servats en els altres per evitar-los...

Repetides vegades em ve una 
qüestió a la ment: No fa tants anys, 
els avis solien viure amb els seus fills 
i nets, i aquesta convivència gene-
racional era ben enriquidora per a 

tothom. Els problemes es resolien 
plegats i no existia pràcticament 
aquesta soledat que avui envaeix 
els nostres grans. Què està passant 
en aquesta nostra societat, la del 
“benestar”, on no ens falten como-
ditats, però on els nostres avis tenen 
aquestes necessitats tan profundes? 
El calor familiar, la companyia dels 
nets, el dia a dia amb els seus, sen-
tir-se inclòs en la família que han 
aixecat amb tant d’esforç...

D’altra banda, a nivell personal, 
des que Déu m'ha regalat dues criatu-
res, he pogut adonar-me’n de tantes 
coses que han fet el meus pares per 
mi: des de donar-me la vida, a pre-
ocupar-se per la meva salut, creixe-
ment, educació, valors, estudis... tot!

Cada dia em convenço més que 
acollir els nostres grans és tenir 
l’oportunitat de compensar, no-
més una mica, tot el que ells han 
fet per nosaltres.

Recuperant la normalitat
 El grup de voluntaris i voluntàries de Càritas Vilablareix se-

guim acompanyant a les persones amb l’optimisme de veure que, 
a poc a poc, els indicadors de la Covid-19 ens permeten anar 
recuperant, amb cautela, la normalitat d’abans de la pandèmia.

Al setembre hem participat a la Fira de la Tardor amb la fi-
nalitat d’informar al poble de quina és la nostra tasca com a vo-
luntaris dins el programa “Ser Gran en Dignitat”. Agraïm a les 
persones que van acostar-se a la carpa pel seu interès i esperem 
poder ajudar- los quan ens necessitin. 

També us volem fer ressò de la campanya actual “diguem 
prou, NINGÚ SENSE LLAR” sobre el dret a l’habitatge que te-
nen totes les persones i la tasca que es fa en aquest àmbit. Càri-
tas no facilita habitatges directament, però 
sí que tenim serveis que en requereixen, 

com l’acompanyament a joves extutelats o El Pati, que és un sostre temporal per a dones 
amb fills. Actualment s’estan preparant equips de voluntaris que assessoraran i acompa-
nyaran persones que estan a punt de perdre l’habitatge, en els tràmits que hagin de fer.

Càritas sempre és al costat de les persones més fràgils i vulnerables, circumstàncies a 
les quals tots estem exposats. Cal tenir-ho en compte.
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Mn. Pere Bellvert i Morente, rector de la parròquia de Sant Menna de Vilablareix

Preparació dl sínode de bisbes de l’any 2023.  
Fase preparatòria en totes les esglésies diocesanes del món.

“Per una Església sinodal: 
comunió, participació i missió”

ALGUNS PUNTS EXTRETS DEL DOCUMENT PREPARATORI

 L’Església de Déu és convocada 
en Sínode. El camí, el títol del qual 
és «Per una Església sinodal: comu-
nió, participació i missió», s’iniciarà 
solemnement el 9-10 d’octubre de 
2021 a Roma i el 17 d’octubre se-
güent a cada Església particular. Una 
etapa fonamental serà la celebració 
de la XVI Assemblea General Ordi-
nària del Sínode dels Bisbes, el mes 
d’octubre de 2023. Amb aquesta 
convocatòria, el papa Francesc con-
vida tota l’Església a interrogar-se 
sobre un tema decisiu per a la seva 
vida i la seva missió: «Precisament el 
camí de la sinodalitat és el camí que 
Déu espera de l’Església del tercer 
mil·lenni”. Aquest itinerari, que se 
situa en la línia de l’«aggiornamento» 
de l’Església proposat pel Concili 
Vaticà II, és un do i una tasca: cami-
nant junts, i junts reflexionant sobre 
el camí recorregut, l’Església podrà 
aprendre, a partir del que anirà ex-
perimentant, quins són els processos 
que poden ajudar-la a viure la co-
munió, a realitzar la participació i a 
obrir-se a la missió. El nostre “cami-
nar junts”, en efecte, és el que millor 
realitza i manifesta la naturalesa de 
l’Església com a Poble de Déu pele-
grí i missioner.

Enfrontar junts aquesta qüestió 
exigeix disposar-se a l’escolta de l’Es-
perit Sant, que, com el vent, «bufa 
on vol: en sents la seva remor, però 
no saps ni d’on ve ni on va» (Jn 3,8), 
restant oberts a les sorpreses que 
certament prepararà per a nosal-
tres al llarg del camí. Fer memòria 
sobre com l’Esperit ha guiat el camí 
de l’Església en la història i ens cri-
da avui a ser tots junts testimonis de 
l’amor de Déu;

El camí sinodal es desenvolupa 
dins d’un context històric caracterit-
zat per canvis «epocals» de la socie-
tat i per una etapa crucial de la vida 
de l’Església, que no és possible ig-

norar: és en els plecs d’aquest con-
text complex, en les seves tensions 
i contradiccions, on estem cridats a 
«escrutar a fons els signes dels temps 
i interpretar-los a la llum de l’Evan-
geli» (GS, n. 4). 

Una tragèdia global com la pan-
dèmia del COVID-19 «ha despertat 
durant un cert temps la consciència 
de ser una comunitat mundial que 
navega en una mateixa barca, on 
el mal d’un perjudica tothom. Re-
cordem que ningú no se salva sol, 
que únicament és possible salvar-se 
junts» (Fratelli tutti, n. 32). Al ma-
teix temps la pandèmia ha fet deto-
nar les desigualtats i les injustícies ja 
existents: la humanitat apareix cada 
vegada més sacsejada per processos 
de massificació i de fragmentació; la 
tràgica condició que viuen els emi-
grants a totes les regions del món 
testifiquen com d’altes i fortes són 
encara les barreres que divideixen 
l’única família humana. 

No obstant això, no podem 
amagar-nos: la mateixa Església ha 
d’afrontar la falta de fe i la corrupció 
també dins seu. En particular, no po-
dem oblidar el sofriment viscut per 
persones menors i adults vulnerables 
a causa d’abusos sexuals, de poder i 
de consciència comesos per un no-
table nombre de clergues i persones 
consagrades. Contínuament som in-
terpel·lats com a Poble de Déu a as-

sumir el dolor dels nostres germans 
vulnerats en la seva carn i en el seu 
esperit; per molt temps el de les víc-
times ha estat un clam que l’Església 
no ha sabut escoltar suficientment. 
Es tracta de ferides profundes, que 
difícilment se cicatritzen, per les 
quals no es demanarà mai prou per-
dó i que constitueixen obstacles, a 
vegades imponents, per a procedir 
en la direcció del «caminar junts». 
L’Església sencera està cridada a con-
frontar-se amb el pes d’una cultura 
impregnada de clericalisme, here-
tada de la seva història, i de formes 
d’exercici de l’autoritat en les que 
s’insereixen els diversos tipus d’abús 
(de poder, econòmics, de conscièn-
cia, sexuals). 

Malgrat les nostres infidelitats, 
l’Esperit continua actuant en la his-
tòria i mostrant la seva potència vivi-
ficant. No podem ignorar la varietat 
de condicions en les que viuen les 
comunitats cristianes en les diverses 
regions del món. Juntament a països 
en els quals l’Església reuneix la ma-
joria de la població i representa una 
referència cultural per a tota la so-
cietat, existeixen altres països en els 
quals els catòlics són una minoria; en 
alguns d’aquests països, els catòlics, 
juntament amb els altres cristians, 
experimenten formes de persecució, 
fins i tot molt violentes, i sovint el 
martiri. Si, d’una banda, predomi-
na una mentalitat secularitzada que 
tendeix a expulsar la religió de l’es-
pai públic, de l’altra, existeix un in-
tegrisme religiós, que no respecta la 
llibertat dels altres, alimenta formes 
d’intolerància i de violència, que es 
reflecteixen també en la comunitat 
cristiana i en les seves relacions amb 
la societat. No és infreqüent que els 
cristians assumeixin aquestes matei-
xes actituds, fomentant també les 
divisions i les contraposicions també 
en l’Església. Igualment, és necessari 

tenir present la manera en què repercutei-
xen, dins de la comunitat cristiana i en les 
seves relacions amb la societat, les fractures 
que caracteritzen aquesta societat, per ra-
ons ètniques, racials, de casta o per altres 
formes d’estratificació social o de violència 
cultural i estructural. Aquestes situacions 
tenen un profund impacte en el significat 
de l’expressió «caminar junts» i en les pos-
sibilitats concretes de posar-les en acte.

En aquest context, la sinodalitat repre-
senta el camí principal per a l’Església, 
cridada a renovar-se sota l’acció de l’Es-
perit i gràcies a l’escolta de la Paraula. La 
capacitat d’imaginar un futur divers per a 
l’Església i per a les institucions a l’alçada 
de la missió rebuda depèn en gran part de 
la decisió de començar a posar en pràctica 
processos d’escolta, de diàleg i de discerni-
ment comunitari, en els que tots i cada un 
puguin participar i contribuir. 

L’objectiu de la primera fase del camí si-
nodal és afavorir un ampli procés de consul-
ta per a recollir la riquesa de les experiènci-
es de sinodalitat viscudes, amb les diferents 
articulacions i matisos, implicant els pastors 
i els fidels de les Esglésies particulars a tots 
els nivells, a través de mitjans més adequats 
segons les específiques realitats locals

La síntesi, que cada una de les Esglésies 
particulars elaborarà al final d’aquest tre-
ball d’escolta i discerniment, constituirà la 
seva aportació al camí de l’Església univer-
sal. Recordem que la finalitat del Sínode, i 
per tant d’aquesta consulta, no és produir 
documents, sinó fer que germinin somnis, 
suscitar profecies i visions, fer florir espe-
rances, estimular la confiança, embenar 
ferides, entreteixir relacions, ressuscitar 
una aurora d’esperança, aprendre els uns 
dels altres. 

El Parenostre, 
pregària del cristià

 El nostre Bisbe, en l’inici del curs escolar, escrivia la seva carta 
al Full Parroquial amb el títol: “PER A QUÈ SERVEIX LA CATE-
QUESI?”. Ens donava un seguit de raons de pes per a convèncer 
als pares que val la pena portar a catequesi als seus fills: Si conei-
xen al Déu de l’amor, els seus fills no cauran en el culte als ídols 
o en els fonamentalismes del nostres dies, que tan esclavitzen; di-
guem-li plaers, ideologies, màgies estranyes o bens materials com 
a absoluts. Aprendran valors i actituds fonamentals per a la vida, 
però molt especialment conèixer perquè cal viure’ls, aquest valors 
que ens fan virtuosos. Faran experiència de l’acció de Déu en els 
sagraments, que ens fan presents l’obra de Crist en la vida del 
cristià. Coneixeran testimonis vivents de vida cristiana en els seus 
propis catequistes que, a més, els obriran als grans testimonis de la 
Sagrada Escriptura, de la vida de la Mare de Déu i els sants. Però, 
sobretot, conèixer a Jesús com Aquell que a prop nostre, dins nos-
tre, és la presència de Déu enmig nostre.

En la catequesi, els nens i nenes pregaran. No voldria pensar 
que aprendran a pregar. La pregària com les coses més essencials 
de la vida s’ aprèn a la família. Els primers catequistes dels nens 
que venen a catequesi son els pares. Dels llavis dels pares, com 
els apòstols varen aprendre dels llavis de Jesús, cal que el nen i la 
nena que ve a catequesi hagi aprés ja el PARENOSTRE, la gran 
pregària del cristià, la més bonica i la més completa. Que trist 
veurà com en els nostres dies hi ha batejats que no saben dir el 
Parenostre. Potser no l’han aprés mai..., potser l’han oblidat. El 
Parenostre no és una fórmula per a memoritzar. És una pregària 
per a resar, per a dir-la cada dia, varis cops al dia... Sols així es por-
ta al cor i no s’oblida mai.

Quan l’any 1983 hom aplegà en un sol volum els escrits del 
bisbe Jaume Camprodon en el Full Parroquial de Girona, li posà 
per títol EL POBLE DEL PARENOSTRE. L’Església és una gran 
família aplegada en el res de la pregària del Senyor. De fet, tots els 
batejats, sigui quina sigui la seva església o denominació (Catòlics, 
Ortodoxes, Protestants, Anglicans... ), resem la mateixa pregària: 
EL PARENOSTRE. El Parenostre ens uneix a tots, tal com Jesús 
ens fa dir: Pare nostre, que esteu en el cel...

MEDITACIÓ DE TARDOR
El proppassat dia 22 de setembre vam començar la tar-
dor i feia ja dies que els estudiants havien reprès les 
classes amb un nou curs. Poc a poc sembla que anem 
sortint de la pandèmia per més que no es pot estar mai 
tranquil del tot com ho demostren les entranyes de la 
terra estripades en el volcà de l’illa de La Palma. Hi ha 
qui, els fets luctuosos de l’actualitat, li recorden la pàgi-
na bíblica de les plagues d’Egipte; així m’ho comenta-
va un cambrer d’una àrea de servei a l’ex-autopista de 
peatge, sols que ell em parlava de set plagues i no deu... 

No han mancat mai a la Humanitat els atzurs i les 
calamitats. Però, recordem la dita popular, tan escaient 
per a la vida de cada dia: “Fa més soroll un arbre que cau 
que no pas un bosc que creix”. Cal viure en positiu. És 

molt més el bé que fa créixer i teixeix la vida de cada dia 
que el soroll de les adversitats. La vida diària: aquí és on 
es juguen els goigs i les esperances dels homes i dones 
del nostre temps, com ens recorda el Concili Vaticà II. 

Amb un nou curs, amb una nova estació climàtica, 
amb unes noves activitats parroquials, és molt el que 
se’ns ofereix per ser construït i estimat. No desapro-
fitem els moments presents, tal com ens diu l’apòstol 
Pau, són moments de gràcia en els quals Déu va teixint 
la nostra vida i la història de la Humanitat. A la manera 
divina; en el silenci i amb la discreció del nostre Déu, 
un Déu que sembla que s’amaga, un “Deus abscondi-
tus”; però que hi és! I recordem la dita: “El bé no fa 
soroll i el soroll no fa bé”.
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NOVEMBRE - DESEMBRE
AGENDA

Dijous 18 de novembre | 18.30h | Centre cultural Can Gruart  

TALLER PER LA CREACIÓ D’UN MURAL 
PEL “DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES” amb la il·lustradora 
Marta Bellvehí
Inscripcions al web de l’Ajuntament

Dijous 25 de novembre | 17.30h | Annex el camp de futbol

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES  
•  Lectura de manifest a càrrec de l’ateneu de la dona i 

associacions de Vilablareix.
•  Descoberta del mural amb animació de BlocQuilombo

Festes de Nadal i Reis
BENVINGUDA AL NADAL. ENCESA DE LLUMS!  
Divendres 3 de desembre | 18h | Voltants del Centre Cultural Can Gruart
Cantada de nadales amb la Coral de l’institut, la coral de Sant 
roc i els infants de la Ludoteca Les Orenetes i acompanyament 
musical de l’Esplai Kamono. 
Per passar el fred podreu recollir una tassa amb caldo. 

CONCURS D’ADORNAMENT DE FAÇANES DE NADAL
El jurat passarà a veure les decoracions el dijous 23 de desembre
Inscripcions telefòniques a les oficines municipals abans del 22 de desembre. 
El guanyador es  publicarà el dimecres 29 i es farà entrega d’una panera de 
productes de proximitat. 

EXPOSICIÓ DE TIONS
Diumenge 19 de desembre | d’11 a 13h | Plaça del Perelló
Porta el teu tió amb un cartell explicant com es diu i a quina 
casa ha vingut a passar el Nadal.
Entrega de tions per a l’exposició de 10 a 11h.

CONCERT DE SANT ESTEVE AMB LA CORAL  
SOL IXENT
Diumenge 26 de desembre | 18h | Església de Sant Mena

VISITA DEL PATGE REIAL 
Dijous 30 de desembre | 17h | Pati de Can Gruart

CAMPAMENT DELS TRES REIS MAGS DE L’ORIENT
Dimecres 5 de gener  | 18h | Plaça del Perelló 

Sant Menna 2021
Dissabte 13 de novembre

17 h | Pavelló municipal

Animació familiar  

“Big Chiken”de Xiula 
Preu: 2€ (a partir de 3 anys)

Tot seguit...

Castanyada per a tothom

21 h | Pavelló municipal

Concert de  

Judit Neddermann
Preu: 5€ - Aforament limitat 

Entrades al web de l’Ajuntament www.vilablareix.cat

Diumenge 14 de novembre
10.15 h | Església de Sant Menna

Missa solemne en honor a Sant Menna
acompanyada de la cobla Principal d’Olot

Tot seguit...

Tres sardanes amb la mateixa cobla 

i vermut per a tots els assistents

18 h | Pavelló municipal

Tastets musicals amb 

SweetSouls, GENNI & Aleks Locksmith, Mery
Preu: 2€ 

Organitzat per Cal Jove, l’Associació de joves de Vilablareix

Dissabte 6 de novembre

SORTIDA PORTAVENTURA HALLOWEEN 
Preu: 45€ (inscripcions a www. zonajovegirones.cat)

Tots els dilluns del mes de novembre (8,15,22,29) | De 18 a 20h
Centre Cultural Can Gruart

TALLER  DE MINDFULNESS
a càrrec de Paula Llorens, psicòloga del Consorci 
de Benestar Socials del Gironès
Inscripcions a Can Ribotic
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