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 Telèfons d’inTerès
Ajuntament (Oficines Municipals) 972 40 50 01
 ajuntament@vilablareix.cat / Fax 972 23 87 64
Consultori mèdic 972 49 55 87
CAP de Salt 972 24 37 37
Sanitat Respon 902 11 14 44
Ambulàncies 972 41 00 10
Farmàcia 972 23 26 05
Llar d’Infants La Farigola 972 24 98 24
Escola Madrenc 972 24 26 12
Escola Madrenc P3-P4 972 40 53 96
Institut de Vilablareix 972 40 60 05
Local de Joves 972 39 68 40
Ludoteca 972 40 55 37
Biblioteca / Telecentre 972 40 04 55
Centre Cultural Can Gruart 972 40 55 34
Casal de la gent gran 972 40 55 38
Rectoria (Mossèn) 608 43 58 96
Pavelló poliesportiu 972 23 22 86
Camp de Futbol 872 00 01 40
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
Mossos d’Esquadra / Bombers 112

 Horaris de serveis
Oficina de correus
De dilluns a divendres de 13 a 14 h

Oficines municipals
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dimarts de 16 a 20 h

Serveis tècnics
Arquitecte superior
Manel Aguilera, els dijous
Arquitecte tècnic
Eulàlia Cudolà, els dimecres

Recollida de rebuig
Dimarts, dijous i dissabtes

Recollida de trastos vells
Primer dimarts de cada mes
(cal trucar a l’Ajuntament)

Recollida de fracció orgànica
Dilluns, dimecres i divendres

Recollida d’envasos
Dimarts i dijous

Recollida de paper i cartró
Dimarts i divendres

Recollida de vidre
Últim dimarts de cada mes

www.vilablareix.cat @vilablareix_cat /ajuntamentdevilablareix

 Horaris del ConsUlTori MèdiC

SeRveiS DillunS DimARtS DimecReS DijOuS DivenDReS
medicina General 8.30 a 13.30 h 14.30 a 20 h 14.30 a 20 h 14.30 a 20 h 8.30 a 13.30 h

AtS infermeria 8.30 a 13.30 h 14.30 a 20 h 14.30 a 20 h 14.30 a 20 h 8.30 a 13.30 h

extraccions 8.30 a 9 h - - - 8.30 a 9 h
 (cita prèvia*)    (cita prèvia*)

Pediatria 8.30 a 13.30 h - - - 8.30 a 13.30 h

 MATí   TARDA   MATí

meDicinA GeneRAl: Dr. Miquel Quesada / Dr. Artur Marquès D.I. Carme Jiménez | PeDiAtRiA: Dra. C. Roure D.I. Manuela Cayuela
citA PRèviA: Consultori de Vilablareix* 972 49 55 87 · CAP Salt 972 24 37 37 | uRGèncieS: 061

 Horaris BUs l-5 - TMG
Pl. Germans   Pl. Marquès
 Sàbat Correus de Camps Sant Narcís Hospital de Salt vilablareix Aiguaviva

 X. Cugat Gran Via Sta. Eugènia Can Xirgu

 DillunS A DivenDReS  DiumenGeS 
 (feiners) Cada 30 Min. DiSSAbteS i feStiuS
SORtiDA De vilAblAReix 7.21 fins 20.51 7.21 fins 12.51 i 16.51 15.51 
ARRibADA A cORReuS 7.45 fins 21.15 7.45 fins 13.45 i 17.15 16.35

SORTIDES:    
> Germans Sàbat 7.00 fins 21.30 7.00 fins 14.30 i 15.30 i 21.30 10.30 fins 21.30
> Correus 7.10 fins 21.35 7.05 fins 14.35 i 15.35 fins 21.35 10.35 i 21.35 
> Pl. Marquès de Camps 7.15 fins 14.40 7.10 fins 14.40 i 16.40 i 21.40 10.40 i 21.40
> Hospital de Salt 7.27 fins 21.57 7.27 fins 21.57  
> Arribada a Vilablareix 7.30 fins 22.00 7.30 fins 13.30 i 16.00 i 22.00 16.58 i 21.58
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 És al juny, en començar l’estiu, quan el sol es pon més tard i ens allarga 
els dies, quan acaben les activitats dels més petits i aprofitem per fer ba-
lanç. Com ha anat el curs? Hem tingut un bon ambient a classe i al cen-
tre? Hem fet nous amics i amigues? Quines notes hem tret? Són preguntes 
que ens hem de respondre per intentar fer millor el proper curs. Tot i les 
dificultats del nostre municipi en algun dels equipaments educatius pro-
vocats per la manca d’espai en el cas de l’escola –que intentem minimit-
zar amb noves inversions cada any– o per la provisionalitat del mòduls en 
el cas de l’institut –que aquest estiu continuarem millorant engrandint el 
pati– podem dir que ha estat un bon curs. Comptem amb un gran equip 
d’educadores a la llar d’infants que fan que els nens i nenes s’ho passin 
d’allò més bé mentre aprenen, i amb dos equips directius i claustres de 
professors i professores, a l’escola i l’institut, implicats en els projectes 
educatius dels dos centres i en la vida del municipi, que fan que estudiar 
a Vilablareix sigui una opció de vida irrenunciable.

També és el final de temporada de totes les activitats esportives de les 
diferents seccions de l’Associació Esportiva Vilablareix i, per tant, el mo-
ment de fer balanç.

Crec que, si parlem de resultats esportius, podem afirmar que és el mi-
llor any de la història de l’esport al nostre poble. En tots els esports hem 
obtingut grans resultats: campions de lliga en diferents categories de bàs-
quet i futbol, primers, segons i tercers llocs en rítmica, fins i tot campions 
de l’Estat espanyol i de Catalunya en tennis taula. La bona marxa de les 
seccions d’handbol i BTT, amb l’èxit de la marxa que organitzen per la 
festa major, són també un bon exemple del que és l’esport a Vilablareix.

Però crec que el bon funcionament de l’esport al poble no s’ha d’avalu-
ar només pels resultats esportius sinó, i sobretot, pel que significa la possibi-
litat de fer esport al poble. Els valors de companyonia, solidaritat, salut, etc. 
que s’aprenen i es transmeten fent esport són la base d’una bona societat, i 
la feina que fan tots els entrenadors i entrenadores de les diferents seccions 
va, o hauria d’anar, sempre més enllà de la competitivitat i els resultats. En 
aquest sentit, els encoratjo a seguir per aquest camí i ser un exemple per la 
resta de clubs als quals s’enfronten durant la temporada.

Així doncs, comencem l’estiu acabant el curs i la temporada, fruïm 
de les nits a la fresca, fem poble, estimem-nos i tinguem cura els uns dels 
altres, participem de les activitats que es duguin a terme al poble i carre-
guem-nos de forces per encarar un nou curs que, tot i les dificultats que es-
tem passant, de ben segur que serà engrescador i profitós per a tots i totes.

David mascort 
Alcalde de Vilablareix
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PlenS i junteS

PLE
SeSSió ORDinÀRiA  
13 De mAiG
» L’alcalde dóna compte de la con-

tractació de la Sra. Yolanda Buñuel 
a la llar d’infants en substitució de 
la Sra. Afra Falgueras i de la Sra. 
Eva Olivan en substitució de la Sra. 
Sònia Jorquera a la ludoteca, amb-
dues per maternitat.

S’aprova per unanimitat:
» Manifestar la voluntat del muni-

cipi de VILABLAREIX d’exercir 
la seva sobirania fiscal i iniciar els 
mecanismes necessaris per tal de 
procedir al pagament de l’Impost 
sobre la Renda a les Persones Fí-
siques (IRPF) i l’Impost sobre el 
Valor Afegit (IVA) d’aquest Ajun-
tament a l’Agència Tributària de 
Catalunya, en els propers mesos.

» Acceptar la subvenció de la Genera-
litat de Catalunya del Departament 
d’Ensenyament, exercici 2011-12, 
per una quantitat de 83.200 €, a 
raó de 1.300 € per alumne.

» El Pla d’autoprotecció de la Llar 
d’infants.

» Supressió de la Delegació i Sub-
delegació del Govern Espanyol a 
Catalunya.

S’aprova per majoria absoluta amb 
l’abstenció del grup municipal de 
CiU:
» Substituir el dia 12 d’octubre, dia 

de la Hispanitat, per un altre dia 
a escollir pels treballadors/es mu-
nicipals que es gaudirà com a dia 
d’assumptes propis.

JUNTES DE 
GOVERN LOCAL
SeSSió Del 3 D’AbRil
S’acorda aprovar:
» Atorgar a la Sra. Joana Jiménez 

Amaya per parar en el mercat de 
Vilablareix amb una parada de 
roba; al Sr. Albert Saurina per pa-
rar en el mercat de Vilablareix amb 
una parada de fruits secs, herbes i 
llaminadures; al Josep Pubill Ama-
dor per parar en el mercat de Vila-
blareix amb una parada de roba; i 

al Sr. Enric Callol per parar en el 
mercat de Vilablareix amb una pa-
rada de sabates. 

» El pressupost i adjudicació a 
FECSA-ENDESA per import de 
330,34 € (iva inclòs) per dur a 
terme l’ampliació de potència de 
l’Ajuntament de Vilablareix. 

» El pressupost i adjudicar a Tanques 
Metàl·liques Mir per import de 185 € 
(iva exclòs) per arranjar la tanca 
del magatzem municipal.

» Suport a la Diputació de Girona, 
Barcelona i Lleida per sol·licitar 
una subvenció a una convocatòria 
europea d’Intelligent Energy Eu-
rope anomenada MLEI (Mobili-
sing Local Energy Investments). El 
projecte que es presentarà s’ano-
mena CLOE (Coaching Local 
Energy: Raising sustainable energy 
investments in small and medium 
municipalities).

» El pressupost i adjudicació a l’enti-
tat Girosos SL, per import de 11.050 € 
(iva exclòs) per al servei de socorris-
me a la piscina municipal.

SeSSió Del 15 D’AbRil
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 106.051,15 €.

» Autoritzar al Sr. Daniel Bartomeu 
i Gifreu actuant en nom i repre-
sentació del C.B. Vilablareix, fer 
ús de les instal·lacions municipals 
per l’organització del casal d’estiu, 
amb el següent horari: de 9 a 12h 
al pavelló municipal i de 12 a 13h 
a la piscina municipal. 

» El pressupost i adjudicar a SI-
MON-FORTIÀ S.L. per import de 
3.669 € (iva exclòs) per dur a ter-
me les actuacions necessàries per 
l’adaptació del lavabo de promoció 
econòmica ubicat en el Viver d’em-
preses el Rusc.

» Atorgar les següents subvencions: 
- Futbol Club Vilablareix: 1.000 €
- Tennis Taula: 1.000 €
- Rítmica: 915 €
- Club Bàsquet Vilablareix: 2.225 €
- Handbol: 280 €

» El calendari i horari d’obertura de 
la llar d’infants pel curs 2013-2014, 

els preus per gaudir del servei pú-
blic de la llar d’infants i els criteris 
d’admissió.

SeSSió Del 6 De mAiG
S’acorda aprovar:
» El plec de clàusules administratives 

particulars i el plec de prescripci-
ons tècniques i l’obertura de la con-
vocatòria per la contractació del 
servei de manteniment de les ins-
tal·lacions de l’enllumenat públic 
municipal de Vilablareix.

» Aprovació de la certificació núm. 
8 per import de 91.941,15 € i cer-
tificació núm. 9 per import de 
17.471,31 € de l’obra del camp 
de futbol.

» Els padrons de contribuents de la 
taxa de recollida de deixalles per ha-
bitatges de caràcter familiar, taxa re-
collida de deixalles per restaurants 
i establiments de caràcter similar i la 
taxa de conservació del cementiri, 
corresponents a l’exercici 2013.

» El pressupost i adjudicació a CÀ-
NOVAS OFICEG S.L. per import 
de 15.274,77 € per la gestió de 
totes les assegurances de la Cor-
poració Municipal segons pressu-
post presentat.

SeSSió Del 20 De mAiG

S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 140.188,48 €.

» El conveni marc amb el Consell 
Comarcal del Gironès per l’orga-
nització del Festival d’Arts Escèni-
ques “Emergent”.

» El pressupost per la compra d’una 
placa vitroceràmica per la cuina de 
la piscina per import de 407,27 €.

» El Pla de Seguretat i Salut de les 
obres d’instal·lació elèctrica i tele-
comunicacions de l’Ajuntament.

» Sol·licitar a la Diputació de Giro-
na una subvenció per import de 
1.600 € per l’adquisició d’un or-
dinador i el canvi de servidor de 
dades municipals.

» El pressupost per arranjar el camí 
del cementiri i el de can Saüch 
per import de 420 € (IVA exclòs).

Podeu consultar totes les juntes de govern i plens municipals al web www.vilablareix.cat
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ActuAlitAt

feStA mAjOR 2013
els dies 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 i 19 de maig s’ha celebrat 
la festa major del nostre poble amb moltes i diverses 
activitats tant al matí, com a la tarda i a la nit, i per a totes 
les edats. en definitiva, uns dies per gaudir i fer poble amb 
veïns, veïnes, amics i familiars. 

 inauguració de l’exposició d’art 
Els actes de la festa major es van obrir amb la inauguració de l’exposició d’art 
on els veïns i veïnes van exposar els seus treballs fets durant l’any.

9
MaiG

caminada nocturna
En la caminada nocturna, que organitza 
Veu Jove, hi van participar unes 200 perso-
nes amb dos recorreguts diferents: un de 
més llarg d’uns 10 km i un d’aproximada-
ment 4 km.

10
MaiG



6

 
ActuAlitAt

 torneig de futbol
El Futbol Club Vilablareix va organitzar el tradicional 
torneig de futbol de festa major que es va realitzar al 
nou camp municipal de futbol. 

11
MaiG

teatre: Què fem amb… l’envàs?
L’Olla dels Maiquiets van estrenar una nova obra 
que és una adaptació d’Hugo Marc on els assistents 
s’ho van passar d’allò més bé.

clASSificAciOnS

MASCULí - VOLTA CURTA 
1r Ivó Castellà   1h 05’ 20’’   
2n Paco Sotoca   1h 05’ 21’ 
3r Dani Martinez   1h 10’ 54’’ 
 
MASCULí - VOLTA LLARGA 
1r  Ramon Lozano 1h 40’ 46’’   
2n Jordi Camps 1h 44’ 06’’    
3r Victor Guzman 1h 47’ 23’’ 

FEMENí
1a Paz Algar 1h 58’07”
2a  Núria Blay 2h 02’18”
3a Cristina Casanova 2h 05’49”

INFANTIL MASCULí
1r  Aaron Gallardo
2n  Martí Pilsa
3r  Arnau Ayats

INFANTIL FEMENí
1a Ariadna Vilar
2a Cristina Vila
3a Mariona Bartomeu

8a marxa Popular btt 
Un any més la BTT va omplir de bicis les zones 
verdes del Marroc amb gairebé 600 participants.

Audició de sardanes i havaneres 
Per primer vegada l’audició de sardanes i les havaneres es 
van celebrar a la plaça del complex cultural de Can Gruart 
amb La Principal de Banyoles i el grup Els Cremats.

12
MaiG
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concert tomeu Penya
El cantautor mallorquí va actuar el 
dijous de la festa major. Un concert 
on els assistents van ‘xalar’ amb les 
seves canços i vivències.

16
MaiG

concert dels alumnes de l’emG
Els alumnes de l’Escola de Música del Giro-
nès, dirigits per Josep Manzano, van omplir 
la sala de conferències de Can Gruart.

15
MaiG

 cercavila i pregó de la festa major 
Veïns i veïnes i hereus i pubilles van seguir la txaranga, Damm-er, 
que va oferir una cercavila fins a la plaça Perelló on l’actor de la 
Riera, Toni Muñoz, va oferir el pregó de la festa major.

17
MaiG

festa del pubillatge
El pavelló municipal va acollir el comiat de 
l’hereu, Gerard Vilaró, i la pubilla, Aleida 
Coll, i de l’hereuet, Aleix Altayó, i la pubi-
lleta Carla Sucarrat. En l’acte van prendre el 
relleu els nous representants de Vilablareix.
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birrablareix
Aquest any van actuar els grups locals 
After Sunfall i Casparvon. I van tancar 
la nit els Strombers i Mit&Offen dj’s.

xxx concurs infantil de dibuix lliure i de flors i plantes 
Durant el matí desenes de nens i nenes van participar al 
concurs que es va organitzar a Can Gruart. A l’interior es 
van poder veure les plantes exposades.

xxx campionat de botifarra
Un total de 26 parelles van participar al 30è campionat de 
Botifarra a la sala polivalent del pavelló. Els guanyadors van 
ser la parella Joaquim Mascort i la seva filla Mònica. 

futbol: Solters contra casats
Un any més es va tornar a celebrar el tradicional partit 
entre solters i casats on l’important era passar-ho bé.

18
MaiG

GuAnYADORS
cOncuRS  
De Dibuix

P3 Marta Sala
P4  Mar Garcia
P5 Jordi Auguet

1r i 2n EP
1r Aleix Baig
2n Jan Cubarsí
3r Anna Pilsa

3r i 4t EP
1r  Joel Marcos
2n Helena Perchacs
3r Natàlia Leiva

5è i 6è
1r Mar Soler
2n Francesc Soler
3r Jaume Nogué

GuAnYADOReS cOncuRS De PlAnteS

Fulla
1a  Mercè Vicente
2a Lídia Serra
3a Neus Vendrell

Planta Grossa
1a Xesca Carbó
2a Ma Àngels Parra
3a Eva Alsina

Flor
1a Glòria Naspreda
2a Asunció Luis
3a Maria Gay

Guanyadors  Joaquim Mascort i Mònica Mascort

Finalistes Lluís Cubarsí i Carlos Castaño

©
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espectacle infantil: Animalades
La formació Quina Xerinola va oferir el seu espectacle, que porta 
per títol Animalades, al Casal de la Gent Gran amb moltíssim públic.

Sopar ball
Un total de 275 persones van compartir taula al pavelló amb el sopar 
que va oferir un grup de voluntaris i la feina a la cuina de l’Ateneu 
de la Dona. La nit es va tancar amb el ball de l’Orquestra Metropol.
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 Ofici solemne i concert
Diumenge al matí, l’església parroquial de Sant Menna 
va acollir l’ofici solemne i, a continuació, l’Orquestra 
de Cambra de l’Empordà va oferir un concert de valsos 
i música catalana vuitcentista.

Sardanes i concert
La pluja, un any més, va obligar a traslladar les tres sar-
danes al pavelló municipal. Posteriorment es va cele-
brar el concert i ball amb La Principal de la Bisbal que 
tancava els actes de la festa major 2013.

19
MaiG
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 A les set del matí ja van sortir 
els primers participants que van 
optar per fer la marxa caminant i 
gaudint del paisatge. Els primers 
en competir van ser els esportistes 
més petits. Les curses infantils es 
van dividir en dues categories en 
funció de l’edat i en dos recorre-
guts diferents, un de 800 metres i 
un altre d’aproximadament 2 qui-
lòmetres. 

La prova que va aplegar més 
esportistes i que cada any guanya 
adeptes va ser la marxa popular de 
10 quilòmetres, que els més ràpids 
van acabar en menys d’una hora i 
que pujava fins a Sant Roc amb un 
recorregut ben enfangat a causa de 
les pluges dels dies anteriors.

XXIV Marxa Popular de Sant Roc
el passat 26 de maig es va celebrar la xxiv marxa Popular de Sant 

Roc amb la participació de 265 corredors entre adults i infants

clASSificAciOnS 

De 0 a 8 anys
Nens 
1r  Javi Mendoza
2n  Aleix Baig
3r  Pere Daniel

Nenes
1a  Ainoa Rizos
2a  Núria Rizos
3a Cristina Vilar

De 9 a 12 anys
Nens
1r  Eudald Serra

Nenes
1a  Carla Figueras
2a  Claudia Marcó
3a Ariadna Vilar

cursa Homes 
1r  Salvador Ciurana
2n  Jordi Rabionet
3r  Lluís Zúñiga

cursa Dones
1a  Mireia Soler 
2a  Rosa Ma Rojas
3a  Helena Suarez
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ACTUALITAT

 La Setmana Cultural va comen-
çar el diumenge 21 amb la sorti-
da al teatre a Barcelona per veure 
l’obra T’estimo, ets perfecte, ja et canvi-
aré. El dilluns les activitats van con-
tinuar amb les narracions de contes 
infantils a la biblioteca municipal 
que es van tornar a repetir el dijous. 

Un dels actes amb més partici-
pació va ser, un any més, el con-
curs de pastissos amb una trentena 
de pastissos que ho van posar difí-
cil al jurat. Els guanyadors d’en-
guany varen ser:

Pastissos per celíacs:
Mertixell Masó i Fullà

Pastissos dolços:
1r  Carme Agustí 
2n  Hermínia Ventura 
3r  Roser Bonmatí

Pastissos salats:
1r  Lucia Santoyo
2n  Carme Agustí
3r  Marta Fusté

El dijous al local de joves es 
va realitzar l’exposició I després de 
l’ESO què?, mentre que el diven-
dres al Centre Cultural de Can 
Gruart hi va tenir lloc la conferèn-
cia a càrrec de la coordinadora 
territorial de l’Institut Català de la 
Dona a Girona, la Fina Surina, que 
va parlar sobre El paper de les dones 
en el món actual. 

SETMANA CULTURAL
vilablareix va celebrar entre el 21 i el 28 d’abril la Setmana 
cultural. una setmana plena d’activitats per a totes les edats

cOnteS

cOncuRS  
De PAStiSSOS

cOnfeRènciA
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El fi de festa el va posar la 14a 
Festa de la Gent Gran al pavelló 
municipal que va aplegar més de 
180 persones. Aquesta festa, que 
organitza l’Ajuntament per home-
natjar els veïns i veïnes que amb el 
seu esforç han aconseguit que Vila-
blareix sigui el que és a dia d’avui, 
va començar amb una missa acom-
panyada per la coral Sant Roc i va 
continuar amb un dinar al pavelló 
durant el qual es va homenatjar als 
que durant aquest any compleixen 
80 anys i 50 anys de matrimoni.

Va acabar la festa amb un recital 
de cançons pel grup Samfaina, que 
va animar els assistents en convertir 
la sala en una pista de ball.

Insígnia de plata de l’Ajuntament 
pels seus 80 anys:
Antonio Alcaraz i Altosa
Angelina Codony i Padrosa
Mercè Llobet i Ribó
Palmira Naspreda i Serra
Josefina Planas i Garriga 
Concepció Requena i Broch
Vicens Velázquez i Pasamar
Miquel Vilalta i Colom

Torratxa pels 50 anys  
de matrimoni:

Lluís Carrera i Bancells i  
Carme Boada i Costa

Josep Bartomeu i Pérez i 
Concepció Requena i Broch

14a feStA De 
lA Gent GRAn
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ACTUALITAT

Un moment de la presentació del llibre 
Bedlam de Mar Bosch a Can Gruart.

Exposicions  
a Can Gruart
noves exposicions d’art han omplert 
les sales del centre cultural aquests 
mesos d’abril, maig i juny:

 El passat 20 de març va tenir lloc al Centre Cultural 
de Can Gruart la presentació de la novel·la Bedlam 
(Darrere les hores càlides) de Mar Bosch Oliveras, veïna 
de Vilablareix.

L’autora, nascuda a Girona el maig de 1981, és lli-
cenciada en Filosofia i especialitzada en Periodisme Cul-
tural a la Universitat de Girona. Durant els darrers anys 
s’ha dedicat bàsicament al món de l’educació. De ben 
petita es va aficionar a escriure històries per entretenir 
familiars i amics. Primer van ser poemes. Després relats 
curts. Finalment, articles, ressenyes i reflexions al seu 
bloc personal. Bedlam, és la seva primera novel·la i li ha 
valgut el XXXII Premi de novel·la curta Just M. Casero.

La presentació a Vilablareix va anar a càrrec de Gui-
llem Terribas (Llibreria 22) que va explicar què supo-
sa un premi de les característiques del Casero per a un 
autor novell: No només la publicació de l’obra per part 
d’una editorial de prestigi com és Empúries sinó tam-
bé el tret de sortida d’una prometedora carrera literà-
ria. Terribas, activista cultural i promotor del premi des 
de fa més de 30 anys, va destacar la solidesa de la prosa, 
el sentit de l’humor i la valentia d’aquesta novel·la, sor-
prenent exercici de “maduresa i total llibertat”.

Des de la seva publicació (gener 2013) la novel·la 
ha tingut una bona acollida, tant per la crítica com 
pel públic en general. Un dels llibres recomanats del 
darrer Sant Jordi, Bedlam ha estat comparada amb 
l’estil de Calders, la imatgeria del cinema i la tirada 
per un cert aire naïf que recorda a l’Alícia al país de 
les meravelles o El petit Príncep.

Bedlam dóna nom a un poble de realitat màgica i es-
tranya, on els seus habitants comparteixen el fet d’haver 
perdut alguna cosa, d’haver esborrat de les seves ments 
quelcom que els feia nosa i de pretendre reconstruir la 
vida al voltant d’un buit. Així se succeeixen les experi-
ències viscudes pels seus personatges excepcionals i mo-

ments de tensió s’alternen amb passatges en-
tranyables a cavall entre aquest món sinistre i 
tendre, i un altre que a penes es deixa veure, 
enllà de les muralles de Bedlam.

PresenTaCiÓ del lliBre

Bedlam  
de mar bosch 

EXPOSICIÓ ESCOLA RIU D’ART (Riudellots de la Selva)
“REMIREM EL ROMÀNIC”. Dibuix, pintura i escultura.

Del 5 Al 30 D’AbRil De 2013

EXPOSICIÓ DE PERE ROMAGÓS PLANAS, 
“ISAAC D’AIGUAVIVA”. Dibuix, pintura i escultura.

Del 3 Al 31 De mAiG De 2013

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA. Pintura

Del 5 Al 28 De junY De 2013
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 En el número anterior us vam 
informar del nou model que s’im-
plantarà el proper mes d’octubre al 
nostre municipi. El model de reco-
llida selectiva Porta a Porta consis-
teix en lliurar els residus al servei 
municipal de recollida davant de la 
porta de casa, en uns dies i hores 
determinats per a cada fracció. 

L’11 d’abril va tenir lloc la pri-
mera xerrada informativa a la po-
blació, amb més de 200 assistents al 
Centre Cultural Can Gruart.

Durant el mes de maig hem re-
alitzat diverses reunions amb els 
restaurants i els comerços del mu-
nicipi per explicar com serà la reco-
llida en aquests establiments. Tam-
bé hem organitzat reunions amb els 
veïns/es dels habitatges plurifamili-
ars i de la zona del disseminat.

Iniciarem la campanya d’im-
plantació a principis de setembre, 
la qual consistirà en xerrades in-

formatives i en el lliurament de 
material necessari per a la reco-
llida Porta a Porta (el conjunt de 
cubells, bosses compostables i ma-
terial informatiu).

Durant els primers mesos del 
nou servei es disposarà d’un asses-
sorament per part de l’ajuntament 
i d’un educador ambiental que aju-
daran i aconsellaran els veïns/es en 
cas de dubtes. 

celrà ha iniciat la recollida 
Porta a Porta aquest passat 
mes d’abril

Des del passat 26 d’abril Celrà ja 
té implantat el sistema de recolli-
da selectiva Porta a Porta. Amb les 
dades de les recollides de les dues 
primeres setmanes del canvi de sis-
tema ja s’han vist uns resultats molt 
positius. En aquest període, Celrà 
ha passat d’un 21,83 % de recollida 
selectiva amb el model de conteni-
dors a un 84,91 % de recollida se-
lectiva amb el model Porta a Porta. 

Si a Vilablareix aconseguim 
aquests resultats, disminuirem els 
costos del servei en uns 25.000 euros  
i aconseguirem una reducció de 
les emissions de gasos amb efec-
te hivernacle d’aproximadament 
200.000 kg de CO2.

L’Ajuntament segueix treballant 
amb el Porta a Porta

l’Àrea de medi Ambient ha iniciat les xerrades  
per informar els veïns/es del nou canvi de sistema  

en la recollida de residus de vilablareix

Les xerrades informatives responen els dubtes dels veïns i veïnes del poble.

“ iniciarem la campanya 
 d’implantació a principis 
 de setembre.”
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ActuAlitAt

 L’Ajuntament de Vilablareix ha enge-
gat des d’aquest abril una nova promoció 
del mercat dels dimecres al poble vàlida 
fins al 26 de juny.

Aquesta vegada, l’àrea de Promoció 
Econòmica sorteja cada setmana dos car-
ros com els de la imatge entre tots els que 
feu la vostra compra a les parades que 
s’ubiquen els dimecres al matí a la carre-
tera Santa Coloma.

S’inicien les obres de reforma  
de les dependències municipals

 L’Ajuntament de Vilablareix ha iniciat les obres de 
reforma de les dependències municipals. Aquesta ac-
tuació permetrà baixar l’atenció al públic, que actual-
ment es troba a la primera planta, a l’entrada de l’edi-
fici amb l’objectiu de facilitar l’accessibilitat a tots els 
veïns i veïnes. “Estem començant a preparar l’espai 
per poder baixar tota l’atenció al públic a la planta 
baixa de l’edifici i el primer que cal fer és adaptar la 
instal·lació elèctrica per posar-ho tot en marxa”, ha 
explicat l’alcalde, David Mascort. “El primer pas que 
havíem de fer era adaptar tota la instal·lació elèctrica 
perquè no teníem prou capacitat per acollir tots els 
llocs de treball que s’hi traslladaran. Aquest és, per 
tant, un primer pas que fem abans d’iniciar les obres 
de reforma i el trasllat de l’atenció al públic”, ha afe-
git l’alcalde.

D’aquesta manera, i un cop finalitzada l’obra, els ve-
ïns i veïnes no hauran de pujar fins al segon pis per fer 
els tràmits ordinaris.

L’obra es preveu finalitzar durant aquest mateix 2013.

Obres al pati dels 
mòduls de P3 i P4

 L’Ajuntament de Vilablareix ha aprofitat les vacances esco-
lars de la Setmana Santa per fer diverses actuacions al pati de 
l’escola dels mòduls on s’hi ubiquen el alumnes de P3 i P4 de 
l’Escola Madrenc. 

D’una banda, s’ha renovat tota la tanca exterior de l’escola 
i s’ha instal·lat una tanca de fusta que delimita la zona interior 
del pati. A més, s’ha anivellat el terra per evitar que s’hi formin 
basses durant els dies de pluja i s’ha obert una nova petita por-
ta d’accés. Finalment, l’Ajuntament també ha instal·lat un nou 
cobert amb el qual el pati guanya més zones d’ombra. Aques-
tes actuacions han tingut un cost de 12.541 euros (IVA a part). 

“Creiem que amb aquestes modificacions la mainada té un 
espai molt ben adequat per passar les seves estones de lleure”, 
va explicar el regidor d’Educació, Manel Pallàs. 

“ un cop finalitzada l’obra, 
 els veïns i veïnes no hauran 
 de pujar fins al segon pis 
 per fer els tràmits ordinaris.”

Els treballs de reforma a ple rendiment.

NOVA PROMOCIófinS Al 26 De junY

MERCAT MUNICIPAL

http://www.facebook.com/ajuntamentdevilablareix
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 El ple de l’Ajuntament de Vila-
blareix, format pels grups d’ERC, 
CiU i IpP-PM, va aprovar per una-
nimitat en el ple de maig una mo-
ció sobre la sobirania fiscal en la 
qual la corporació es compromet a 
pagar els seus impostos a l’Agència 
Tributària Catalana. “El propòsit és 
que molts ajuntaments del nostre 
país aprovin aquesta moció i pa-
guin els seus impostos a l’Agència 
Tributària Catalana per així poder 
quantificar quants diners ingressa-

rem a la Generalitat de Catalunya i 
no al govern espanyol”, va manifes-
tar l’alcalde, David Mascort. 

D’altra banda, el ple de l’Ajunta-
ment –amb l’abstenció de CiU– va 
aprovar també substituir el dia 12 
d’octubre, dia de la Hispanitat, que 

aquest any cau en dissabte, per un 
altre dia a escollir pels treballadors/
es municipals com a dia d’assumptes 
propis. “El 12 d’octubre no tenim res 
a celebrar”, va manifestar l’alcalde. 

Finalment, tots els grups van 
aprovar una moció, que impulsa 
l’Associació de Municipis per la 
Independència, per demanar la 
supressió de la delegació i subde-
legacions del govern espanyol a Ca-
talunya per “obsoletes, inoperants i 
buides de competències”. 

L’Ajuntament aprova per unanimitat  
deixar d’ingressar els seus impostos  

a l’Estat espanyol
A través de la moció en defensa de la sobirania fiscal, 

aprovada per ple aquest maig, vilablareix es compromet a 
ingressar els seus impostos a l’Agència tributària catalana

Miquel nogué,  
marxa a estudiar  
a Canadà

 El nostre veí, Miquel Nogué, es-
tudiant de 4t d’ESO de l’institut de 
Vilablareix, és un dels 100 alumnes 

beneficiats a l’Estat espanyol de la beca que otorga la 
Fundació Amancio Ortega.

A mitjan curs els professors els van informar de 
les beques per aquells alumnes amb notes de mitjana 
superiors a 8 per anar a estudiar al Canadà. “Vaig de-
cidir presentar-me, i per això vaig haver de passar una 
prova escrita a Barcelona i després una entrevista per 
Internet”, explica en Miquel.

D’aquesta manera, a partir de setembre i fins al 
juny, els 10 mesos que dura el curs escolar, viurà al Ca-
nadà. “Estic content perquè m’ha tocat en una ciutat 
prop de Toronto que es diu Barrie. Estudiarem en ins-
tituts públics i cap dels cent becats coincidirem en el 
mateix institut, on haurem de cursar en anglès les di-
ferents assignatures”, afegeix.

La Fundació també ha becat l’estudiant i compa-
nya a l’institut d’en Miquel, la Clàudia Carreras.

arianna vilar,  
una jove campiona de l’esquí

 La veïna Arianna Vilar s’ha proclamat aquest hivern 
campiona d’Espanya en la categoria alevina en el cir-
cuït Audi Quattro Cup. Una competició que es va ce-
lebrar el passat mes de març al Club d’Esquí Cerler 
Aneto. Durant la jornada de dissabte, l’Arianna (May 
Luengo Ski Club) va assolir la primera plaça després 
de fer el descens de l’eslàlom gegant amb un temps de 
49.21. Mentre que diumenge, aquesta jove esportista 
del poble, va tornar a vèncer a totes les seves rivals amb 
un temps de 45.23 en l’eslàlom súper gegant.

jOveS tAlentS Del POble

“ el 12 d’octubre 
 no tenim res  

a celebrar.”
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RecORDS De vilAblAReix

Va néixer a Montfullà però ja amb 17 anys vi-
via a Vilablareix. La Maria Panella ha fet els 
80 anys i ha passat gran part de la seva vida, 

en concret 51 anys, treballant a Can Castanyer. Un 
mas a tocar de l’església que ara ja està deshabitat.

La Maria recorda amb alegria les classes d’estu-
di que feia a Montfullà amb el mossèn Josep Vidal. 
“M’agradava anar-hi. A vegades hi arribàvem i era a 
enterro. I, és clar, aleshores havíem de tornar cap a 
casa”, explica. “No hi havia telèfon en aquella èpo-
ca”, afegeix bromejant.

Quan va fer els 10 anys, la Maria va començar a 
anar a l’escola d’Estanyol on hi arribava a peu. Un 
trajecte d’uns tres quarts d’hora que feia cada dia 
fins a quatre vegades (matí i tarda), acompanyada 
de la resta de companys i amics de l’escola. “Ens ho 
vam passar bé”, apunta.

La Maria Panella ha viscut gran part de la seva vida a Can 
Castanyer on hi va treballar ja des de ben jove. Un casa i una 
família que la va tractar com una més. Ara viu a casa amb 
el seu germà, la seva cunyada i el seu nebot. Ella, però, és 
d’estar a l’aire lliure i encara va a treballar a l’hort i a vendre 
a mercat. De vitalitat no li en falta.

Maria Panella

Estudiant 
a Estanyol.



Entre Can Roura i Can Castanyer
“Després vaig anar a aprendre a cosir a Can Roura, a 
Estanyol, davant de l’estanc nou. Hi anava pels matins 
mentre que per les tardes vaig començar a treballar a 
Can Castanyer”, apunta.

A Can Roura va aprendre a cosir de tot amb un 
modista i quan no tenia feina per fer –recorda– “em 
donaven més feina i ens ho passàvem bé”.

La Maria explica que a Can Castanyer hi va arri-
bar després que la noia que hi havia en el seu lloc es 
casés. “Aleshores em van demanar per anar-hi a tre-
ballar fins que al cap d’un temps em van demanar 
que m’hi quedés per sempre”, afirma. A Can Cas-
tanyer la Maria s’ocupava de totes les feines de la 
casa on hi vivia l’Encarnació i un oncle seu. “Fregar, 
cosir, cuinar... fèiem la feina de la casa”, diu. Unes 
feines que va fer amb atenció, dedicació i estima du-
rant 51 anys. “Gairebé tota una vida”, apunta.

El cotxe
Una de les coses que sempre li ha agradat més a la 
Maria Panella és conduir. “M’agrada molt i tota la vida 
m’ha agradat molt”, assegura. Quan tenia 32 anys va 
demanar als amos de Can Castanyer poder treure’s el 
carnet de conduir. “Van quedar ben parats”, recorda. 
I, ràpidament, s’hi va posar per treure-se’l. Aquella 
proposta de la Maria va acabar donant els seus fruits 
al caps d’uns anys quan va faltar l’amo. “Quan es va 
morir vaig haver de portar el cotxe per força, ja que 
l’Encarnació també era soltera”, explica. “I, és clar, 
havia d’anar a Girona i jo la portava. I ella estava con-
tenta perquè la podia portar”, afegeix.

La Maria encara manté la seva afició pels cotxes 
i encara condueix el seu Ford Fiesta per anar a tre-
ballar l’hort. “O a caçar bolets o buscar espàrrecs”, 
afirma rient. El primer cotxe que va tenir va ser un 
600 furgoneta de dues places, després un R5, un 

El mas de Can Castanyer on hi va treballar la Maria.

La Maria amb el seu nebot en braços durant el seu bateig.

La Maria Panella, amb la seva àvia, 
en el casament del seu germà.

Preparant el dinar 
a Can Castanyer.



Peugeot 206 i el cotxe que té actualment. “Ara em 
sabria molt de greu que no em renovessin el carnet 
de conduir”, reconeix.

Feina a La Gerundense
Un cop va faltar l’oncle de l’Encarnació a Can Cas-
tanyer, la Maria li va proposar poder començar a 
treballar a la fàbrica de plàstics La Gerundense, que 
s’ubicava a Can Balmes, a Palol. D’aquesta manera, 
la Maria començava la seva feina ben d’hora al matí 
a Can Castanyer i per les tardes anava a treballar 
vuit hores a la fàbrica: “Només érem la mestressa i 
jo i no hi havia massa feina a la casa, així que li vaig 
demanar per anar a treballar-hi i de seguida em va 
dir que sí. Hi vaig treballar 23 anys”. “A Can Casta-
nyer hi vaig estar sempre molt bé”, afegeix.

Tant és així que fins i tot la Maria continuava 
anant a dormir a Can Castanyer quan l’Encarnació 
va faltar. 

Al Perelló
Al 2002, la Maria i el seu germà i la seva cunyada 
van decidir venir a viure finalment al Perelló. On 
actualment resideixen. Des de casa seva, la Maria re-
corda com eren les festes majors del poble: “Fèiem 
tres dies de festa i el tercer celebràvem Sant Isidre”. 
I, també recorda com feia de pabordessa: “Es feien 
dues rifes cada mes i rifaven una polla cada vegada. 
M’agradava molt! I un cop l’any havíem de passar a 
buscar blat o cèntims per ajudar l’església”, recor-
da, a més a més, la Maria.

El temps i els anys han passat. Gairebé tota una 
vida, com diu ella. Però la Maria viu cada dia com 
un de nou. Agafa el seu cotxe i va fins a l’hort a 
feinejar per després anar a mercat a Girona. “És el 
que més m’agrada”, diu. A més reconeix que quan 
és a l’hort li marxen “totes les cabòries”. “Allà no hi 
ha res que faci mal”, apunta la Maria Panella que 
gaudeix del seu dia a dia molt a prop del seu nebot, 
en Jordi, el seu germà i la seva cunyada.

D’excursió a l’Escala amb el seu germà i cunyada.
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Dani Bartomeu

Acaben les competicions,  
comença el Campus!

 Quan em toca escriure el text de la Torratxa del mes 
de juny, sempre em trobo amb un problema greu: he 
d’enviar l’escrit quan encara molts equips estan com-
petint, però la revista arriba a casa dels veïns i veïnes 
quan ja hem acabat les lligues. Partint d’aquesta base, 
esportivament ha estat una temporada positiva pel 
que fa als resultats. 

Així, el sots 25 Palahí, el sots 21 i els dos júniors 
s’han classificat per a la fase del títol. En el moment 
d’enviar aquest escrit, el júnior blau ja era campió, 
mentre que el sots 25 Palahí i el júnior groc estaven 
lluitant per guanyar les seves respectives lligues. 

Els altres equips han aconseguit resultats igual-
ment interessants. Així, el sènior masculí i el sènior 
femení groc han aconseguit mantenir la categoria (3a 
Catalana); el sènior femení blau, nou en el club aques-
ta temporada, ha anat de menys a més, demostrant 
que tenen un molt bon futur; el sots 25 C.B. Vilabla-
reix ha competit en tots els partits tot i tenir un equip 
molt jove; el cadet ha fet una temporada més que no-
table a nivell “A”; i l’aleví ha complert amb el seu ob-
jectiu d’anar creixent dia a dia, sense que els resultats 
siguin el més important. 

En resum, tot i les pedres que hem anat trobant pel 
camí, els resultats ens han acompanyat, i es confirma, 
un any més, el nom que el Club Bàsquet Vilablareix 
porta temporades (ja en són més de 10!) creant-se.

Podem dir que ja s’ha acabat l’activitat del club 
aquesta temporada? NO!!! Entre el 25 de juny i el 2 
d’agost organitzem la 10a edició del Campus d’Estiu. 
L’horari és de 9 a 13 hores i es reparteix entre el pa-
velló i la piscina. L’experiència ens fa ser una molt 
bona opció per aquest estiu, i tothom qui ho desitgi es 
pot informar o inscriure a través dels diferents canals: 
www.cbvilablareix.cat, cbvilablareix@hotmail.com, 
facebook (grup C.B.Vilablareix), l’Ajuntament de 
Vilablareix, el pavelló municipal o a través del telèfon 
639 182 473. El bàsquet, l’esport, els jocs, la piscina i la 
diversió estan assegurats!

El C.B. Vilablareix a 
la selecció gironina!

 En Jordi Carrera i en Miquel Nogué, jugadors 
del cadet, van ser convocats per la selecció giro-
nina cadet de 1r any. D’aquesta manera, van par-
ticipar en els entrenaments que s’hi van fer i van 
jugar a la trobada que es va fer amb les seleccions 
de la resta de províncies catalanes.

Felicitats a en Jordi i a en Miquel, jugadors del 
poble, 100 % formats al club. Alguna cosa devem 
estar fent bé!

Equip júnior groc.

Equip sots 21.

Equip sots 25 Palahí.

http://www.cbvilablareix.cat
mailto:cbvilablareix@hotmail.com
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Manel Segura

Continua la temporada triomfal.  
Ara CAMPIONS DE CATALUNYA 2013

 El CTT Vilablareix continua sumant títols en una temporada que ja podem qualificar 
com la millor de tota la història. El passat cap de setmana del 18 i 19 de maig a Espar-
reguera es va proclamar Campió de Catalunya per equips en la categoria de benjamí i 
en Martí Pèlachs campió individual. Per acabar de fer el triplet, en Martí, conjuntament 
amb en Sergi Bahí van aconseguir el sotscampionat de dobles. 

campions de catalunya per equips 
L’any passat el CTT Vilablareix va aconseguir un meri-
tori sotscampionat de Catalunya. Aquest any, després 
del gran èxit a Pontevedra (Campions d’Espanya), els 
nostres jugadors –Martí Pèlachs i Sergi Bahí– partien 
com a primers caps de sèrie en el torneig. 

A la fase de grups no van tenir cap mena de problema 
i es van desfer en dos 3-0 al CTT Ripollet “C” i el CETT 
Esparreguera “C” classificant-se per quarts de final. En 
aquesta ronda els va tocar el TT Vic. En Sergi va perdre 
el primer partit però en Martí va guanyar el seu i en els 
dobles van guanyar 3-0. En el partit final en Martí es va 
imposar al seu jugador número 1, Josep Maria Blanca-
fort, sense cedir cap set i es van endur la victòria per 3-1. 

A semifinals es van enfrontar al CER L’Escala. En el 
primer partit en Sergi va jugar contra en Norbert Tau-
ler. Va ser un gran partit del nostre jugador. Després 
d’uns sets molt igualats, en el cinquè en Sergi es va 
acabar imposant per 11-8. En el segon, en Martí no va 
tenir excessius problemes per derrotar l’Iker Gonzà-
lez per 3-1. I en els dobles, la gran compenetració d’en 
Martí i en Sergi els va portar a no perdre cap set i acon-
seguir la victòria global per 3-0 i el pas cap a la final. 

L’Esparreguera, l’amfitrió, era l’últim escull per 
aconseguir el títol. En el primer partit en Sergi no va 
poder amb l’Arnau Pons i tot i fer un bon partit, va cau-
re per 1-3. En el segon en Martí no va tenir cap proble-
ma i va derrotar Xavier Oller per 3-0. Els dobles es pre-
sentaven decisius. Els nostres jugadors van sortir molt 

concentrats i van guanyar el primer set però van perdre 
els dos següents. Però a partir d’aquí en Martí va donar 
un recital de lideratge i van acabar guanyant els dobles 
per 3-2. I en el darrer partit es va veure el millor especta-
cle de tennis taula de la jornada. En Martí i l’Arnau van 
donar una gran exhibició de tennis taula amb cops re-
alment espectaculars. En Martí es va imposar al primer 
però va perdre el segon. A partir d’aquí va imprimir 
encara un ritme més frenètic i va guanyar el tercer i el 
quart per un ajustat 15-13. Victòria final per 3-1 i CAM-
PIONS DE CATALUNYA!!! Felicitats!! 

martí campió de catalunya  
i sotscampions en dobles
L’actuació d’en Martí en la competició d’individuals 
només té un adjectiu: MEMORABLE. Fins arribar a 
semifinals va guanyar tots els partits per 3-0 i només 
contra en Màrius Melendez dels Falcons va perdre un 
set. I a la final, contra l’Arnau Pons, l’exhibició va ser 
de les que marcaran època, guanyant per 11-6, 11-5 i 
11-5 sense donar cap opció al gran jugador de l’Espar-
reguera. En Martí CAMPIÓ DE CATALUNYA!!! 

I per acabar la brillant actuació del cap de setma-
na, en Martí i en Sergi es van proclamar també sots-
campions de Catalunya després de perdre la final en 5 
ajustats sets contra els Falcons de Sabadell.

 Un altre gran èxit del nostre club. Felicitats a tots 
els jugadors, entrenadors i pares.

Per a més informació podeu visitar www.cttvilablareix.cat i seguir-nos a través del Twitter @cttvilablareix

En Marti i en Sergi al podi recollint els trofeus.
Els pares, entrenadors i jugadors a 
Esparreguera.
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 Després d’un any en el nostre club com a president ha arri-
bat l’hora de fer balanç d’aquesta temporada que hem acabat. Sé 
perfectament que la feina feta no serà a gust de tothom, però no-
més s’equivoca qui pren decisions. 

Durant aquest any hem intentat fer el millor possible pels 
nens i nenes del FC Vilablareix. Hem portat més entrenadors i 
hem fet més equips per tal que els petits vagin agafant el referent 
de fins a on poden arribar dins el nostre petit club. Un club en el 
qual ja hi ha força gent de fora interessada en venir a jugar amb 
nosaltres, per tant, és de suposar que les coses que anem fent s’es-
tan fent bé.

Actualment tenim equips que juguen la lliga de la Federació 
Catalana de Futbol, aquests són els més grans, els infantils i ale-
vins, i de cara a la propera temporada ja hi haurà el cadet, això 
ho comento perquè aquests equips han de ser el referent de fins 
a on poden arribar els que juguen la lligueta del Consell Esportiu 
de Gironès. Amb això volem intentar que la nostra mainada no 
hagi de marxar fora de Vilablareix per anar jugant dins les dife-
rents categories que hi ha en el futbol i així tenir un creixement 
natural de les diferents categories. 

Esperem en la propera temporada seguir creixent i així anar 
fomentant els valors de l’esport de grup amb companyerisme, or-
dre, disciplina i respecte.

Vull aprofitar aquestes línies per donar-vos les gràcies als pares 
i mares que ens heu confiat els vostres fills/es per poder gaudir 
d’aquest esport amb tots vosaltres. També a Ràdio Vilablareix per 
la informació dels resultats de cada cap de setmana dels nostres 
equips en el seu programa de dilluns esportiu. I com a darrer agra-
ïment i un dels més importants a l’Ajuntament de Vilablareix per 
la gran inversió portada a terme per tal de fer-ho possible.

toli baena
President de FC Vilablareix

Resum de la  
temporada 2012-13

 Els nostres infantils han pujat de cate-
goria en quedar primers en la lliga.

Els alevins del 2001 han mantingut 
la categoria que varen aconseguir en la 
temporada anterior han quedat dins la 
part alta de la classificació.

Els alevins del 2002 han fet una molt 
bona temporada, han quedat quarts em-
patats a punts amb el tercer en la seva lliga.

Els benjamins del 2003 han fet una 
molt bona temporada amb bons resultats.

Els benjamins del 2004 han fet una 
bona temporada però amb mala sort, 
ja que s’han perdut partits per la míni-
ma però l’evolució d’aquest equip ha 
estat bona.

Els prebenjamins del 2005 tot i te-
nir uns resultats no molt bons ho han 
fet molt bé, ja que els han tocat equips 
molt forts dins el seu grup i sobretot 
aquest any que s’ha seguit el format de 
lliga tipus Federació.

Els prebenjamins del 2006 en el seu 
primer any de lligueta del Consell tam-
bé se n’han sortit bé, tenint en compte 
els equips forts que els ha tocat durant 
la temporada dins el seu grup i sobretot 
aquest any que s’ha seguit el format de 
lliga com la de la Federació.

Els escoletes que ens han demostrat 
en el seu primer any que tot i ser els més 
petits han sigut uns veritables cracs.

Enhorabona a tothom i  
moltíssimes gràcies a tots! 

cARtA Del PReSiDent

Fi de temporada
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“Venim a rítmica i fem el frontal. 
M’agrada molt.” 

Ariadna Moliner

“Quan m’ho passo més bé és 
quan faig les planxes o aprenc a 
fer pilota.” Júlia Mir

“Vinc a fer rítmica a Vilablareix i 
m’ho passo molt i molt bé! Faig 
rodes, espagats, planxes, fondos, 
juguem amb la pilota, la corda i 
l’aro. M’ho passo estupendo!” 

Júlia Gutiérrez

“Faig esport quan vaig a rítmica. 
M’agrada molt perquè m’ho passo 
bé aquí. És guai quan juguem a pi-
lota, aro i corda.” Mar Godoy

“Fem passes i m’ho passo molt bé. I 
també fem esquena. També ens dis-
fressem de mariners per ensenyar 
un ball als papes.” Edurne Rizos

“M’agrada rítmica perquè aprenem 
coses noves, sí que de vegades ens 
hem de posar serioses, però les pro-
fessores són divertides i ens ajuden 
amb les coses que no sabem fer.” 

Olívia puig

“Encara que sóc bastant nova al 
club, m’ha encantat conèixer a 
tantes nenes i entrenadores il·lu-
sionades amb aquest esport. Veu-
re dia a dia l’ambient del pavelló 
és fantàstic, tothom es diverteix 
però a la vegada treballa i s’esforça 
al màxim per treure el millor de si 
mateix. M’agrada que cada dia ens 
ensenyin coses noves, que ens aju-
din amb el que necessitem o sim-
plement els valors que aprens amb 
la gimnàstica. El més emocionant 
és poder compartir la rítmica amb 
tota la gent del poble i poder gau-
dir tots junts. Espero que el club se-
gueixi creixent, ja que a moltes ne-
nes els agrada, els ajuda i aprenen 
coses noves per a ser millors.”

Esther Juanola

“Jo he escrit això especialment 
per la rítmica perquè és un esport 
molt bonic i sempre descobreixes 
coses noves, i amb molta il·lusió les 
intentes fer. Quan te toca fer apa-
rell tens un nou món que desco-
brir i coses noves que aprendre, 
també tens l’oportunitat de poder 
viatjar a llocs nous amb la rítmica 
sempre al costat.”

Sibil·la Lloret

“M’agrada molt fer rítmica en 
aquest club ja que la il·lusió que 
hem tingut tant entrenadores com 
gimnastes per anar millorant cada 
any no es troba a cap altre club.

Nosaltres com a gimnastes te-
nim moltes ganes d’aprendre i va-
lorem molt les ganes que posen les 
entrenadores per fer que aquest 
club creixi cada cop més.”

Maria Barceló

“Vaig decidir fer gimnàstica en 
aquest club perquè vaig veure que 
era un esport molt bonic i la il·lu-
sió de totes les persones que el for-
men és genial i t’anima a entrar en 
aquest món d’aprenentatge i des-
cobriments increïbles. També és 
una manera de socialitzar amb la 
gent que t’envolta i poder conèi-
xer-ne de nova.”

Neus Soler 

“M’agrada molt venir perquè 
aprenem coses molt xules.” 

Cristina Vilar

“La gimnàstica rítmica és molt 
guai!” Eva Sedeño

La rítmica vist per  
les nostres gimnastes!

Aquesta edició volem que siguin les gimnastes del club qui  
us expliqui com de bé ens ho passem a gimnàstica rítmica.  

tot seguit teniu les seves experiències:
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El dia 22 i 23 d’abril l’escola va 
celebrar les jornades culturals

Aquests dies es va modificar el ritme habitual de les classes, es van realitzar 
moltes activitats i es van mostrar alguns treballs realitzats pels alumnes

PReSentAció Del cOnte cReAt PelS AlumneS De l’eScOlA

El dia de Sant Jordi es va presentar el conte “El follet i el diable”. 
Cada classe ha participat en l’escriptura i la il·lustració d’una pàgina 

del conte. El resultat d’aquesta activitat col·laborativa ha 
estat molt positiu. A l’escola guardem l’original en for-

mat gran i cada alumne en té una còpia com a record.

l’HORA Del cOnte

Alguns avis i àvies de 
l’escola ens van visitar i 
ens van explicar contes. 
Va ser una activitat molt 
emotiva i els nens i les 
nenes van mostrar molt 
interès.

“StORYtellinG”

Lectura de contes en anglès a educació in-
fantil per part de Hannah W. (auxiliar de 
conversa).

inteRcAnvi i/O PRéStec De llibReS 

Activitat portada a terme entre els alumnes 
del mateix cicle.
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jORnADA De PORteS ObeRteS

Al llarg del matí i de la tarda els pa-
res i els familiars dels alumnes van 
poder visitar els diferents espais de 
l’escola i compartir alguna activitat 
amb els nens. Tant a les aules com als 
passadissos i llocs comuns de l’escola 
es va poder observar els treballs rea-
litzats. Els alumnes van fer de guies 
als pares.

exPOSició De PeRSOnAtGeS fAntÀSticS

Mostra feta a partir de materials reciclats a càrrec dels alumnes de 5è i 6è.

JornadesCUlTUrals2012-2013
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Jessica Alfaro

A la llar d’infants  
arriba la setmana cultural

A tots ens encanta perquè també és la diada de Sant jordi!

En Gerard explicant-nos la llegenda de Sant Jordi amb el grup de les granotes i el ratolins.

El grup dels picasoques contents amb les seves roses.
A dalt, el grup de les abelles amb la rosa de Sant 
Jordi. A baix, les marietes amb les titelles.

 Durant tota la setmana fem dife-
rents activitats relacionades amb la 
llegenda:

Dilluns expliquem el conte de 
la llegenda, dimarts fem titelles, di-
mecres la Paula i l’Eva, educadores 
de la llar, fan una audició de guitar-
ra, dijous fem la festa de la prima-
vera i el divendres en Gerard, pare 

de la Laia de P1, ens explica la lle-
genda de Sant Jordi.

Durant tots aquests dies hem es-
tat preparant la rosa per a la mare 
i el punt de llibre per al pare i el 
dia 23 vàrem sortir amb la rosa i el 
punt molt contents i emocionats 
perquè els donàvem als pares.

Visca la diada de Sant Jordi!

 En el començar de la primave-
ra hem tornat a visitar l’hort. Ens 
agrada molt poder-hi passar esto-
nes per veure com van creixent 
totes les verdures, les maduixes i 
totes les olors de les plantes que 
hi tenim. Aquest any en Marc, el 
pare d’un nen de P1, ens ha fet un 
gran regal, ens ha deixat un hort 
que fa goig veure’l. 

l’HORt
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Mar Darder, Jaume Oliveras, Anna Roa i Anna Sencianes

 El passat mes d’abril, els i les 
alumnes de 4t d’ESO de l’INS Vi-
lablareix vam poder estar una set-
mana a Dublín, capital d’Irlanda. 
La història de la Irlanda moderna 
i les seves disputes amb Gran Bre-
tanya començaren al 1541, amb 
la coronació de Henry VIII com a 
rei d’Irlanda, unificant aquests dos 
terrenys. A partir de llavors, Gran 
Bretanya no tractava Irlanda com a 
una germana, sinó més aviat com 
una esclava. Per això els irlandesos 
han aixecat vàries vegades al llarg 
de la història el seu esperit nacio-
nalista contra la potència opres-
sora, fins que al 1916, després de 
molts intents frustrats, va fer un 
pas endavant cap a la sobirania na-
cional. El punt culminant va ser la 
guerra de la independència, del 
1919 al 1922. Al final de la batalla, 
Irlanda va aconseguir la separació 
de Gran Bretanya, però unes quan-
tes províncies són, encara, dels bri-

tànics, d’aquells que durant la his-
tòria han reprimit sota les seves 
urpes el poble irlandès. En aquest 
aspecte, els catalans no som tant di-
ferents als irlandesos, es podria dir 
que som germans espirituals.

Pel que fa a la vida diària dels 
dublinesos, podríem dir que pas-
sejant per Dublín vam fer ús del 
LUAS, un tramvia que recorre tota 
la ciutat, tot veient com els cartells 
estan escrits tant en anglès com en 
gaèlic. A més, vam poder apreciar 
les varietats lingüístiques que pro-
voca la presència d’aquest últim a 
Irlanda, com ara el nom del cos de 
policia, que es diu garda, i no police 
com seria a qualsevol lloc de parla 
anglesa.

Pel que fa a les compres a Du-
blín, vam veure com els souvenirs 

més venuts són els CD de música ir-
landesa, el whisky, la roba de Tweed 
o cristall irlandès i, tot i que l’aflu-
ència als pubs i el consum d’al-
cohol a la ciutat és un fet innega-
ble, no se’ns va deixar entrar a cap 
d’aquests a partir d’una hora, ja que 
l’edat mínima són els 18 anys o 21 
en alguns casos. La zona de bars 
més coneguda és el Temple Bar.

A Dublín vam poder assistir a 
una sessió de música i dansa irlan-
desa. Dos nois ens van poder en-
senyar una de les músiques i dan-
ses més importants de Dublín. Un 
d’ells ens va ensenyar la part de la 
música on ens cantava i tocava amb 
els instruments les cançons més 
populars d’allà, mentre que l’al-
tre ens mostrava com es ballaven 
les danses on a més, ens va poder 
fer una classe de dansa pas per pas 
fins que arribàvem al final i la fè-
iem tots junts. Per altra part, en la 
secció dels esports de Dublín, vam 
veure que els més practicats eren el 
Hurling i el Gaelic Football. 

Finalment cal parlar dels hàbits 
alimentaris. La nostra opinió de 
la gastronomia de Dublín és que 
mengen a unes hores bastant dife-
rents d’aquí i la dieta conté molta 
matèria grassa. Dinen de 12 a 13 h i 
només mengen un sandvitx per po-
der seguir amb la feina. Sopen cap 
a les 18 h i amb molta abundància, 
i l’esmorzar només és complet els 
caps de setmana, que és quan te-
nen temps de cuinar ja que entre 
setmana esmorzen cap a les 6 h per 
anar a treballar.

Viatge a Dublín

“ els irlandesos han  
aixecat varies vegades  
al llarg de la història el 
seu esperit nacionalista  
contra la potència  
opressora, fins que 
al 1916, després de  
molts intents frustrats,  
va fer un pas endavant  
cap a la sobirania 

 nacional.”
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lOcAl De jOveS

A punt per l’estiu
 Aquest final d’hivern i inici de 

primavera el local de joves ha fet 
canvis i renovació de l’equipament: 
hem pintat les parets, canviat la por-
ta exterior i reorganitzat tot l’espai.

S’ha modificat l’horari d’ober-
tura del local i ara ens hi podeu 
trobar els dimarts, dijous i diven-
dres de 4 a 8 del vespre fins al 28 de 
juny i després el nostre horari d’es-
tiu serà de dilluns a divendres de 6 
a 9 del vespre; així podreu gaudir 
cada tarda del local i de tot l’espai 
exterior amb la pista de bàsquet i 
futbol i l’àrea de pícnic.

Des de l’Àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de Vilablareix hem 

fet diferents actuacions a l’Institut 
del municipi. Aquests últims mesos, 
les més destacables són dos exposi-
cions: una anomenada “Ètica etíli-
ca”, sobre l’alcohol, que es va trac-
tar a tercer d’ESO i la segona “Sota 
pressió”, sobre la pressió del grup a 
la presa de decisions, que es va trac-
tar a primer d’ESO.

Cal informar-vos que l’Àrea de 
Joventut, un any més, ha preparat 
per aquest estiu moltes activitats i 
també continua organitzant els ma-
tins actius que estaran plens de sor-
preses i activitats per fer dins i fora 
del nostre municipi, i una acampa-
da final a la costa!

eSPlAi KAmOnO

Ens veiem al setembre!
 Aquests últims mesos, l’esplai ha estat molt actiu fent moltes activitats. Fins i tot 

han preparat una visita a veure les estrelles a Sant Roc. També hi ha prevista una 
sortida de colònies l’1 i 2 de juny per acomiadar el casal amb un pica-pica per als 
pares i nens i nenes que hi participen. 

A la tardor tornaran amb més activitats per tots els nens del municipi, cal es-
mentar que pel proper curs l’esplai ampliarà el nombre de participants i les edats 
dels nens i nenes que podran ser de 4 anys fins a 14 anys.
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luDOtecA leS OReneteS
Mònica Garcia

Celebrem el  
Dia Internacional del Joc

la ludoteca vol fomentar, a través del joc,  
les relacions intergeneracionals entre els nens i nenes  

i els veïns del casal de la Gent Gran

 El dia 28 de maig se celebra el Dia Internacional 
del Joc. La ludoteca valora moltíssim el desenvolupa-
ment de la personalitat dels infants per mitjà del joc 
i de la joguina. Aprofitant aquesta celebració i el fet 
que compartim edifici amb el casal de la gent gran, 
la setmana del 27 al 31 de maig de 2013 realitzarem 
diferents activitats amb aquest col·lectiu. Volem pro-
moure les relacions intergeneracionals, amb la fina-
litat de fomentar la comunicació i la interacció entre 
persones de diferents grups d’edat amb l’ànim d’en-
riquir els vincles i el coneixement mutu i afavorir al 
màxim una societat per a totes les edats.

Els infants intercanviaran experiències i vivències 
amb la gent gran, tot compartint jocs de taula, de pe-
tanca i alguna manualitat.

Estem desitjant amb candeletes aquesta setmana i a 
la pròxima Torratxa poder-vos explicar la gran experi-
ència que hauran viscut els infants amb la gent gran i 
viceversa. 

A tRAvéS DelS jOcS i tAlleRS A lA luDOtecA elS nenS i neneS DeSenvOluPen lA imAGinAció i lA cReAtivitAt

Els nens i nenes de la Ludoteca molt concentrats amb el 
Joc de mobilitat segura durant la passada Setmana Santa.
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cASAl De lA Gent GRAn

excuRSió A cAlAf
El dijous 9 de maig 42 socis van realitzar 
una excursió a Calaf (Anoia). Es va sortir a 
les 8 i 20 de Vilablareix, després d’esmor-
zar vàrem fer una visita guiada a Calaf, di-
nar i escoltar els boleros interpretats per 
en Moncho.

SARDinADA
L’1 de maig es va celebra la tradicional sar-
dinada. Al dinar hi van participar més de 
100 persones, que després d’un entrant 
van poder degustar les sardines ben cuina-
des pels xefs del Casal. La diada va acabar 
amb una ballada de ball en línia.

La Primavera 
al Casal

SiGnAtuRA Del cOnveni 
Amb l’AjuntAment
El divendres 3 de maig es va signar el con-
veni entre l’Ajuntament de Vilablareix i el 
Casal de la Gent Gran, conforme es cedia 
el nou local per efectuar-hi les activitats prò-
pies del Casal. El conveni el van signar l’al-
calde, Sr. David Mascort, i el president del 
Casal, Sr. Enric Guillaumes, en presència 
d’alguns membres de la junta directiva.
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107.5 FM 
RÀDIO VILABLAREIX
Didac Romagòs

Ràdio Vilablareix  
present a la Festa Major

 Ràdio Vilablareix ha tornat a ce-
lebrar la Festa Major amb tots vos-
altres, acompanyant-vos com sem-
pre amb la millor música en català 
i també informant en detall de tots 
els actes que s’han anat succeint al 
nostre municipi.

Són molts els protagonistes i as-
sociacions que ens han visitat als 
nostres estudis per explicar l’inau-
guració d’art, la caminada noctur-
na, el torneig de futbol del FC Vi-
lablareix, la vuitena marxa BTT, la 
nova obra de l’Olla dels Maiquiets. 
També hem rebut la visita de l’he-
reu, la pubilla i el pregoner.

En plena Festa Major, hem vol-
gut retre un homenatge al compo-
sitor Pau Casals, en el programa de 
música clàssica, que és possible grà-
cies a Rosa Anticó i Pedro Zamora.

I per acabar, els alumnes de sisè 
de l’Escola Madrenc també han fet 
un total de quatre programes de 
ràdio sobre els escriptors Emili Tei-
xidor i Pere Calders, que s’ha po-
gut escoltar durant aquesta setma-
na de festa.

 

Toni Muñoz, pregoner de la Festa.

La pubilla i l’hereu de Vilablareix 2012.

Organitzadors de la Cursa BTT.

Marta Angelats, membre de Veu Jove, 
organitzadors de la caminada nocturna.

Representants del FC Vilablareix.

L’Ateneu de la Dona, organitzadores del Sopar de la Festa Major.

Jaume Vilalta, director de la companyia 
de teatre L’Olla dels Maiquiets.
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CULTURA
Jordi Pagès

 Hi ha diverses teories de l’origen de la bandera de 
Catalunya. De totes maneres, la més coincident és la 
que ens diu que apareix l’any 1082 com la bandera 
dels comptes de Barcelona i es troba sobre el sepulcre 
d’en Ramon Berenguer II.

Al principi es tractava d’un se-
nyal de llinatge, però poc a poc va 
agafar protagonisme fins arribar 
a ser una de les primeres bande-
res nacionals. Per tant, la bande-
ra catalana és una de les banderes 
més antigues d’Europa i també 
de les més antigues del món.

Després de l’Onze de Setem-
bre de 1714, el rei borbó Felip V va prohibir el seu 
ús i no la va deixar utilitzar a cap esdeveniment. Tot i 
això, les quatre barres van continuar dins dels escuts 
d’armes de diverses ciutats i, a la Renaixença, la se-
nyera va ser el símbol dels moviments nacionalistes 
arreu dels Països Catalans. 

L’any 1914 la Mancomunitat de Catalunya la va uti-
litzar com el seu emblema oficial i la Generalitat de 
Catalunya l’any 1931. De totes maneres tant al 1923 
com al 1939 la bandera catalana va ser prohibida i per-
seguida per les autoritats espanyoles.

Actualment, la Senyera és el símbol nacional de Ca-
talunya i, tal com diu l’Estatut d’Autonomia, és pres-
sent als edificis públics i en els actes oficials.

Però també onegen per tot Catalunya les bande-
res conegudes com l’Estelada. El seu origen va ser 
a principis del segle xx, quan en Vicenç Albert Ba-
llester, un marí català resident a Cuba, va afegir a la 
senyera un triangle blau amb un estel blanc de cinc 

puntes, similar a la bandera cu-
bana. Ballester creia que es ne-
cessitava una bandera de combat 
perquè els catalans poguessin vi-
sualitzar clarament les aspiraci-
ons independentistes del poble 
català.

En qualsevol cas, diuen que el 
creador de l’estelada la volia fins 

aconseguir la independència. Esperem que aquest fet 
històric arribi ben aviat, que puguem guardar l’estela-
da com un record i que la senyera sigui la bandera na-
cional d’un nou estat lliure i independent.

“ la bandera catalana, 
 és una de les banderes 
 més antigues d’europa 
 i també de les més  

antigues del món.”

La Senyera i l’Estelada

La bandera de Cuba va ser la font d’inspiració de 
l’Estelada, símbol de la independència de Catalunya.
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CAPÍTOL IV-2 
meDi Ambient
Andrés L. Pérez Velasco

Risc nuclear?
Improbable, però n’hi ha

el panorama nuclear a catalunya

 Per ordre ITC/3372/2011 per 
Ascó I i ITC/3373/2011 per a Ascó 
II, publicades al BOE 296 del 9 de 
desembre de 2011, es va renovar 
per deu anys, a comptar des del 
2 d’octubre de 2011, la llicència 
d’explotació d’aquestes centrals.

Molt s’ha escrit sobre la seva se-
guretat, però la realitat és la que 
segueix:

El 14 de gener de 2005, després 
d’una parada automàtica del reac-
tor amb plena potència va fallar 
una turbo bomba del sistema d’ai-
gua d’alimentació auxiliar. No obs-
tant això, el titular no va ser cons-
cient d’aquest error fins que una 
inspecció del Consell de Seguretat 
Nuclear de juny de 2007 el 
va descobrir. El succés va ser 
classificat Nivell 1 en l’Esca-
la Internacional d’Accidents 
Nuclears (INES)*.

El 29 de maig de 2007, 
es van declarar inoperables 
una motobomba i la turbo 
bomba d’aigua d’alimenta-
ció auxiliar. Es va procedir a aturar 
la planta. La causa del cabal infe-
rior al previst era que una volande-
ra metàl·lica estava obstruint el pas 
de cabal. El succés va ser classificat 
Nivell 1 en l’Escala INES.

El dia 5 d’abril de 2008 el Con-
sell de Seguretat Nuclear (CSN) 
va informar d’un incident succeït 

a la central nuclear d’Ascó. Enca-
ra que va ser categoritzat inicial-
ment com a Nivell 1 a l’INES, el 
CSN va decidir elevar l’incident 
a Nivell 2** el dia 14 d’abril per 
inadequat control del material 
radioactiu i per proporcionar in-
formació incompleta i deficient a 
l’organisme regulador. Això va su-
posar la destitució del director i 
el cap de protecció radiològica de 
la central.

Al maig del 2009 l’incident de 
fuga de partícules radioactives del 
2007-2008 es va traduir en la impo-
sició d’una multa de més de 15 mi-
lions d’euros per part del Ministeri 
d’Indústria.

El 21 de gener de 2011, es van re-
alitzar moviments indeguts d’unes 
comportes per tenir un pes supe-
rior al permès. El fet no va tenir 
impacte en les persones ni al medi 
ambient i va ser categoritzat com a 
Nivell 1 (INES).

Al novembre de 2012, l’infor-
me del Sistema Integrat de Super-

visió de Centrals Nuclears (SISC) 
de l’últim trimestre de 2011 va 
afirmar que inspectors del CSN no 
van poder trobar documentació 
sobre l’emmagatzematge de 233 
fonts radioactives encapsulades 
que es comptabilitzen en el pro-
grama general de residus radio-
actius. Segons l’empresa les fonts 
amb parador desconegut, hauri-
en estat emmagatzemades en bi-
dons, i part dels quals s’haurien 
transportat al magatzem de baixa 
i mitjana activitat d’El Cabril (Còr-
dova), encara que no existeix do-
cumentació que ho avali, afegeix 
el document del SISC. Les altres 
fonts s’haurien dipositat a l’interi-

or de bidons que estarien en-
cara en el magatzem tempo-
ral de residus radioactius de 
la nuclear, juntament amb 
residus de diversa naturalesa, 
“constatant discrepàncies en-
tre el que indica l’inventari o 
transmès verbalment a la ins-
pecció, i que indica la docu-

mentació dels bidons”.
Per Ecologistes en Acció, resul-

ta temerari mantenir les centrals en 
funcionament, pel que sol·liciten 
la parada de les dues centrals. De 
no ser així, es podria atribuir la res-
ponsabilitat dels fets que poguessin 
derivar al CSN i a Endesa i Iberdro-
la, els explotadors d’Ascó I i II.

(*) INES és una eina per comunicar-se sense demora a disposició del públic en condicions compatibles la importància per la segu-
retat dels incidents i accidents reportats nuclears i radiològics, sense incloure els fenòmens naturals, com el radó. L’escala es 
pot aplicar a qualsevol esdeveniment relacionat amb instal·lacions nuclears, així com el transport, l’emmagatzematge i l’ús de 
materials radioactius i fonts de radiació.

(**) Nivell 2 INES: Impacte en les persones i el medi ambient. Exposició d’un membre del públic a més de 10 mSv i exposició d’un 
treballador en excés als límits legals anuals.

“ Per ecologistes en Acció, 
 resulta temerari mantenir les 
 centrals en funcionament, 
 pel que sol·liciten la parada 
 de les dues centrals.”
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A L’OMBRA DEL CAMPANAR
Mn. Josep Ramírez i Carles, rector de la parròquia

Homenatge als jubilats 
 El dia 28 d’abril i entre els actes que l’Ajuntament 

havia programat per a aquesta ja tradicional diada de-
dicada als nostres jubilats, tingué lloc a l’església par-
roquial, la celebració de l’Ofici solemne d’acció de 
gràcies a Nostre Senyor per tot el que suposa tenir en-
tre nosaltres un bon nombre de persones jubilades. El 
temple s’omplí de gom a gom i els cants litúrgics fo-
ren interpretats per la coral local “Sant Roc” amb una 
excel·lent actuació. La idea central que el mossèn ex-

posà en la prèdica fou, ultra donar gràcies a Déu, do-
nar-les també a tots els jubilats del poble, fossin pre-
sents a l’acte religiós o no, per tota la seva aportació al 
progrés i benestar de la nostra vila i recordar-los que, 
malgrat la seva edat, no són inútils ni sobrers entre 
nosaltres sinó tot el contrari, els necessitem.

Acabada la celebració religiosa els homenatjats 
es traslladaren al pavelló municipal on foren obse-
quiats amb un bon dinar. Per molts anys!

Primeres Comunions 
un total d’onze nens i nenes van rebre la Primera comunió  

a l’església parroquial de Sant menna de vilablareix
 

 El dia 5 d’abril, a les 12 del mig-
dia, celebràrem un any més la Pri-
mera Comunió d’un grupet de 
nens i nenes que durant dos cur-
sos havien estat preparats per les 
catequistes de la parròquia. Acom-
panyats pels seus pares, familiars 
i amics, es reuniren al temple per 
procedir a tan entranyable acte. 
Com és de suposar, el recinte sa-
grat s’omplí totalment per a poder 
assistir a la celebració. Els neocom-
bregants feren una vistosa i sim-
pàtica entrada fins als seus bancs, 
ubicats davant el presbiteri, on 
ocuparen el lloc que els havia estat 
assenyalat a cadascú.

Recordo que en una ocasió vaig 
preguntar a un noi que havia fet la 
Comunió un parell d’anys abans: 
“Te’n recordes del dia de la teva 
Primera Comunió?” I em va res-
pondre: “Sí, mossèn; fou aquell dia 
en què a l’església tothom xerrava 
i feia enrenou, mentre vostè inten-
tava dir la Missa”. Vaig quedar real-
ment sorprès. Això era el que havia 
calat en el record d’aquell noiet. 
Per això i veient que, en comen-
çar l’acte religiós, també es pro-
duïa el mateix desagradable feno-

men, és a dir, molts dels assistents, 
sense tenir en compte la dignitat 
del lloc i de la cerimònia que anà-
vem a començar, xerraven i feien 
“xerinola”, convertint el temple en 
un “mercat de Calaf”, com diem 
vulgarment, demanàrem silenci i 
atenció als presents; després d’in-
sistir força vegades, s’aconseguí un 
clima d’atenció, silenci i respecte 
que vam agrair molt i que va fer 
més agradable la celebració.

Els nens i nenes que combrega-
ren per primera vegada foren (per 
ordre alfabètic):

Aleix Altayó Enrech
Dolors Bonet Gràcia
Denís Cano Muela
Toni Espinal Lidón
Pol Ferrer Casellas
Pol Feliu Vilà
Carla Gri Collado
Júlia Kaufmann Pibernat
Marc Matamala Besalú
Martí Melció Bartomeu
Paula Peña Frigola 

No cal dir que felicitem els com-
bregants i els seus bons pares recor-
dant-los que aquest solemne i en-
tranyable acte no és un final, com 

dient: “ja està, ja hem arribat on 
volíem; tot s’ha acabat”, sinó un co-
mençament: “Primera” Comunió, 
diem; no “Primera i darrera”; per 
això ens agradaria tornar a veure 
cada diumenge, acompanyats dels 
seus pares, aquests nois i noies en 
la celebració de l’Eucaristia o Missa 
dominical. 

Aprofito l’avinentesa per agrair 
sincerament, en nom propi i de la 
parròquia, a les tres catequistes, la 
Roser, l’Assumpta i l’Ester, el mag-
nífic i transcendental treball de 
preparació que han anat realitzant 
durant dos cursos en la preparació 
dels nens i nenes esmentats. Espe-
rem que amb la mateixa genero-
sitat, competència i dedicació pu-
guin continuar en els anys propers 
aquesta magnífica labor. 

“ felicitem els combregants 
 i els seus bons pares
 recordant-los que aquest
 solemne i entranyable 
 acte no és un final.”
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CAPÍTOL XXI 
memÒRiA HiStÒRicA De vilAblAReix

(...)

El 3 de març es reuneixen en sessió extraordinària. 
En primer lloc s’aprova per unanimitat els comptes de 
l’any 1928, que s’havien presentat a la sessió del 31 
de gener passat, encara que l’aprovació tenia caràcter 
provisional.

L’alcalde manifesta que també havia reunit el Ple, 
per donar compte, també

...de que la Exma. Diputación Provincial había remiti-
do los dos proyectos del camino vecinal “de la carretera de 
Gerona a Manresa, a la de Gerona a Santa Coloma, por Vi-
lablareix y Salt”. Primer trozo: “ De la carretera de Gerona a 
Santa Coloma a la parroquia de Vilablareix” un proyecto pri-
meramente confeccionado, y aprobado por este Ayuntamiento, 
redactado por el ingeniero D. Ramón Iribarren, por encargo 
del mismo Ayuntamiento, y que sigue en toda su extensión el 
camino actual por “can Ollé”; y el otro proyecto confeccionado 
por el ingeniero D. Alfredo García por encargo expreso de la 
Exma. Diputación Provincial, el cual sigue, en buena parte, 
el camino antiguo por “can Tou”; remitiendo ambos proyec-
tos la Diputación, a los efectos de que por este Ayuntamiento 
se comparen y se acuerde cual de los dos es a su juicio el más 
conveniente a los intereses del vecindario en general. Y a fin 
de que los señores Concejales posean elementos de juicio, los 
ponía a su disposición sobre la mesa. Se examinan con todo 
detenimiento los dos proyectos y demás antecedentes obrantes 
en este Ayuntamiento referentes a la construcción del propio 
camino y:- Resultando que comparados los dos proyectos; en 
el primer se aprovecha el puente existente sobre la riera Mar-
rochs, y otras obras de menor importancia, como dice el Sr. 
Iribarren en la Memoria correspondiente, mientras en el se-
gundo no se aprovecha ninguna; que en, el primero no figu-
ran terrenos a indemnizar por parte del Ayuntamiento, y en 
el segundo los hay.

Resultando que teniendo los dos caminos una longitud 
aproximada de dos kilómetros, el Presupuesto total del primer 
proyecto es de 33.908’38 ptas y el segundo 47.734’15 ptas.; y 
por consiguiente una diferencia de 13.825’73 ptas. Sin con-
tar el importe de los terrenos a expropiación.

Resultando que tanto un proyecto como el otro satisfacen 
cumplidamente las necesidades del vecindario, con la venta-
ja respecto del primero de resultar mucho más económico el 
Ayuntamiento en Pleno acuerda por unanimidad: Ratificar 
en el acuerdo tomado el día 11 de enero de 1928 aprobando 
en todas sus partes el proyecto de camino vecinal confecciona-
do por el ingeniero Sr. Iribarren; y 2º contestar a la Exma. Di-
putación Provincial que de los dos proyectos formulados para 
la construcción del camino vecinal, es preferible se construya 
el redactado por el ingeniero D. Ramón Iribarren, por encar-

go de este Ayuntamiento, e informado favorablemente por la 
Jefatura de Obras Públicas.

Da cuenta el Sr. Alcalde de haberse acercado algunos con-
tribuyentes, vecinos unos, forasteros otros, manifestando el 
deseo de construir una Junta o comisión al objeto de arbitrar 
recursos para ñla construcción de un puente sobre la riera 
Marrochs en el punto conocido “por les Paseres” necesidad 
muy sentida en el vecindario; y pidiendo el apoyo del Ayun-
tamiento. Considerando acertada la iniciativa y muy justo el 
apoyo que se solicita, se acuerda por unanimidad: 1º Desig-
nar el Sr. Alcalde y los Concejales Sres. D. Narciso Ollé y D. 
Juan Carré para que formen parte de aquella Junta o Comi-
sión y 2º Encabezar la subscripción pública para la construc-
ción el puente con la cantidad de mil pesetas con cargo al so-
brante del Presupuesto del año 1929, al objeto de que pueda 
construirse cuento antes dicha obra a utilidad del vecindario.

Y no habiendo…

El 9 d’abril el Ple es va reunir en sessió extraordi-
nària i l’acta diu

El Sr. Alcalde da cuenta de que habiendo examinado la 
plantilla del personal de este Municipio confeccionada por el 
anterior Ayuntamiento había observado que el sueldo de 300 
pesetas asignadas al Alguacil es exagerado no estando en pro-
porción con el trabajo que realiza actualmente dicho funcio-
nario, por lo que propone al Ayuntamiento se reduzca dicho 
sueldo. En su vista el Ayuntamiento en pleno compartiendo 
los mismos puntos de vista del Sr. Alcalde, por unanimidad 
acuerda modificar la plantilla de empleados municipales en 
el sentido de que el sueldo anual del Alguacil de este Ayunta-
miento sea en lo sucesivo de cien pesetas en lugar de las tresci-
entas que hasta hoy se le abonaban; publicando nuevamente 
dicha plantilla así rectificada, a los objetos legales.

Luego se da cuenta de una comunicación firmada por el 
concejal D. Juan Aymerich manifestando que habiendo sido 
designado para el cargo de Juez municipal, y habiendo toma-
do posesión del mismo renuncia al cargo de Concejal por ha-
ber incompatibilidad. Se acuerda aceptar la renuncia.

Igualmente se da cuenta de otra comunicación de la Di-
putación provincial trasladando que por la misma Diputa-
ción, en sesión del 28 de Marzo último, se tomó el acuerdo 
aprobando el proyecto del camino vecinal de la carretera de de 
Gerona a Manresa a la de Gerona a Sta. Coloma por Vilabla-
reix y Salt, trozo 1º, de la carretera de Gerona a Sta. Coloma 
a la parroquia de Vilablareix, redactado por el ingeniero D. 
Ramón Iribarren. El Ayuntamiento acuerda haberse entera-
do en satisfación.

Y no habiendo…

J. Manel Pallàs

(...)
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JUNY - JULIOL - AGOST - SETEMBRE - OCTUBRE 
AGenDA

Juny
 
REVETLLA DE SANT JOAN 
diumenge 23 de juny
Centre Cultural Can Gruart 
Organitza: Casal de la Gent Gran i Ateneu de la Dona
 
SORTIDA AL PARC AqUàTIC 
dissabte 29 de juny
lloret de Mar
Preu: 10 € / Per a joves de 14 a 25 anys 

 

Juliol
 
SORTIDA BARCELONA: TARDA DE COMPRES I NIT 
AL TEATRE POLIORAMA “TOTS FEM COMèDIA”
dissabte 6 de juliol|sortida: 16 h (plaça lluís Companys) 
funció de teatre: 20.45 h
Preu: 30 €
 
TALLER DE POSTRES REFRESCANTS 
dimarts 9 de juliol|Cuina de can Ballí
Preu: 5 € / Per a tothom
 
CURS DE REFLEXOTERàPIA 
dimarts de juliol|20 a 21.30 h 
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 20 € / Per a tothom
 
SORTIDA A PORTAVENTURA 
divendres 12 de juliol 
Preu: 40 € / Per a joves de 12 a 25 anys
 
NIT EMPARAULATS (SCRABBLE) 
dilluns 15 de juliol|20 h|Centre cultural Can Gruart 
Preu: 1 € / Per a tothom
 
TALLER D’ESTAMPACIó DE SAMARRETES  
I ALTRES PECES DE ROBA 
dimecres 17 de juliol|20 h|Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 5 € / Per a joves de 12 a 25 anys  
(cal portar la roba que es vol estampar) 
 
VIU LA MODA D’AqUEST ESTIU  
(SORTIDA A BARCELONA) 
dissabte 20 de juliol 
Preu: 20 € / Per a joves de 14 a 25 anys
 

CURSOS
 
INFORMàTICA A LA FRESCA 
dimarts mes de juliol|20 h|Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 15 € / Per a tothom
 
MECANOGRAFIA 
dilluns, dimecres i divendres|15 a 17 h o 19 a 21 h 
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 120 € / Per a tothom
 
ANGLèS 
dimarts i dijous|16 a 18 h|  Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 100 € / Per a joves de 12 a 18 anys 
 
REFORç 
dilluns i dimecres|16 a 18 h 
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 100 € / Per a joves de 12 a 18 anys 
 
DANSA DEL VENTRE (INICIACIó)
dimarts|19.30 a 21 h|  Gimnàs del pavelló 
Preu: 25 € / Per a tothom 

Agost 
 
TALLER DE CUPCAkES 
dimarts 6 d’agost|20 a 22 h 
Cuina de can Ballí 
Preu: 10 € / Per a tothom
 
TALLER D’ESPELMES DECORATIVES  
I ANTIMOSqUITS 
dilluns 12 d’agost|19 h 
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 3 € / Per a joves de 12 a 25 anys
 
SORTIDA AMB kAYAk 
divendres 23 d’agost|9 h 
llançà 
Preu: 25 € / Per a joves de 12 a 25 anys
 
NIT DE TRIVIAL 
dilluns 26 d’agost|20 h 
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuït / Per a tothom
 
SORTIDA A VEURE LES ESTRELLES 
dimecres 28 d’agost|21 h 
voltants de sant roc 
Gratuït / Per a tothom

dijous 4 de juliol 
Plaça Perelló | 21 h 
FESTIVAL D’ARTS ESCÈNIQUES 
EMERGENT 

dijous 11 de juliol 
Centre Cultural Can Gruart | 22 h
TEATRE
SOM TAIATRU presenta  
“SENSE PRESSES SI US PLAU” 

dijous 18 de juliol
Centre Cultural Can Gruart | 22 h 
CINEMA 
BRAVE 

dijous 1 d’agost 
Centre Cultural Can Gruart | 22 h
TEATRE
ACTUACIó DE L’ATENEU DE LA DONA 

dijous 8 d’agost 
Centre Cultural Can Gruart | 22 h
CINEMA 
DJANGO DESENCADENAT 

dijous 29 d’agost 
Centre Cultural Can Gruart | 22 h
MÚSICA
LE CROUPIER

Dijous a la fresca 
solidaris

Participa i col·labora aportant aliments bàsics 
aquest estiu durant la campanya de recollida 
d’aliments pels serveis socials municipals.
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Setembre
VINE A JUGAR UN 21 
dimarts 3 de setembre|18 h
Pista exterior del local de joves
Gratuït / Per a joves de 12 a 35 anys
 
BUS A LES FESTES DEL TURA 
dissabte 7 de setembre|22 h
olot
Preu: 12 € / Per a joves de 16 a 35 anys
 
PASSEJADA PER VILABLAREIX  
diumenge 15 de setembre|10 h 
voltants vilablareix
Gratuït / Per a tothom
 
XERRADA “COM CUIDAR EL TEU COS  
I LA TEVA PELL DESPRÉS DE L’ESTIU” 
dijous 19 de setembre|20 h
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuït / Per a tothom

VINE A BERENAR AMB LA REGIDORA I PLANIFICA  
qUè VOLS FER AqUESTA TARDOR A VILABLAREIX 
divendres 27 de setembre|19 h
local de joves
Gratuït / Per a joves de 12 a 35 anys
 
PRESENTACIó DE L’INICI DE TEMPORADA  
DE L’ESPLAI kAMONO 
dissabte 28 de setembre|16 h
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuït / Per a tothom

CURSOS
 
MANTENIMENT FÍSIC GENT GRAN 
dimecres|10 a 11 h
Gimnàs municipal
Inici: Dimecres 18 de setembre
Gratuït (cal inscripció prèvia a l’Ajuntament)
Per a persones més grans de 65 anys  
i jubilats de més de 60 anys
 
MANTENIMENT FÍSIC ADULTS I AERÒBIC 
dimarts i dijous|18.30 a 19.30 (manteniment físic) 
19.30 a 20.30 o 20.30 a 21.30 (aeròbic)
Gimnàs municipal
Inici: Dimarts 17 de setembre
Preu: 45 €/trimestre + 3 € assegurança 
Per a tothom
 

Octubre

CURSOS
 
PILATES 
dimarts i dijous|15 a 16 h, 20 a 21 h o 21 a 22 h
Teatre
Inici: dimarts 1 d’octubre
Preu: 60 €/trimestre / Per a tothom
 
IOGA 
dilluns i divendres|20 a 21 h
Teatre
Inici: divendres 4 d’octubre
Preu: 60 €/trimestre / Per a tothom
 
ESTIRAMENTS
dimecres|20 a 21 h
Gimnàs del pavelló
Inici: dimecres 2 d’octubre
30 €/trimestre
 
DANSA DEL VENTRE 
dimecres|20 a 21.30 h
Gimnàs del pavelló 
Inici: dimecres 2 d’octubre
Preu: 50 €/trimestre / Per a tothom
 
CLASSES DE REFORç 
nens/es de 8 a 12 anys >  dilluns i dimecres|18.30 a 20 h
Joves de 13 a 18 anys >  dimarts i dijous|18.30 a 20 h
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 200 €/trimestre  
(100 €/trimestre amb el carnet jove de Vilablareix)
 
CLASSES D’ANGLèS 
nens/es de 9 a 12 anys >  dimarts i dijous|18.30 a 20 h
Joves de 13 a 18 anys >  dilluns i dimecres|18.30 a 20 h
Joves de 18 a 35 anys >  dimecres|20 a 21.30 h
adults majors de 35 anys >  dimecres|15.30 a 17 h
Centre Cultural Can Gruart
Preu nens/es i joves: 200 €/trimestre  
(100 €/trimestre amb el carnet jove de Vilablareix) 
Preu adults: 80 €/trimestre
 
CLASSES DE FRANCèS 
Joves de 12 a 18 anys >  dimecres|17.30 a 19 h
Joves de 19 a 35 anys >  dimecres|19 a 20.30 h
adults majors de 35 anys >  nivell 1 dimecres|20.30 a 22 h
adults majors de 35 anys >  nivell 2 dijous|20.30 a 22 h 
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 100 €/trimestre  
(50 €/trimestre amb el carnet jove de Vilablareix) 
 
CURS DE PINTURA 
divendres|19 a 21 h 
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 120 €/trimestre / Per a tothom

FIRA DE LA TARDOR

diumenge 22 de setembre

DiSSAbteS 6 de la tarda
BALL DE SALó 

al Casal de la Gent Gran
dissabte 14 setembre amb David Casas

dissabte 28 setembre  amb Jaume Castellà “El Pinxo”

dissabte 12 d’octubre  amb Cristina Cat

Preu: 6 € 
amb berenar

És obligat apuntar-se prèviament a les activitats. En cas de no  
arribar al mínim d’inscripcions aquestes quedaran anul·lades

Per a més informació i inscripcions:
Can Gruart 972 405 534 / Local de joves 972 396 840

www.vilablareix.cat


