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Benvinguda
TARDOR!

 

21 D’OCTUBRE

COMENCEM EL

PORTA A 

PORTA
PÀG. 6-8



 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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 Arriba la tardor i comença un nou curs escolar que els més petits i els jo-
ves encaren amb il·lusió i energies renovades després de l’aturada estiuen-
ca. Com cada any, es troben amb unes instal·lacions on l’Ajuntament ha fet 
tota una sèrie d’inversions que les han de fer més acollidores i funcionals. 
Aquest estiu hem aprofitat per a millorar els lavabos i algunes aules de l’es-
cola, per condicionar l’entrada dels mòduls dels més petits i per a doblar 
l’espai destinat a pati de l’IES i posar-hi uns lavabos nous. Tot això ha sig-
nificat una inversió total de més de 30.000 euros per part de l’Ajuntament 
que, sumats als que ja hi havia destinat al llarg del primer semestre fan que 
siguin més de 50.000 euros els que hi hem destinat. Aquestes inversions, 
que en bona part correspondrien a la Generalitat i que hem de fer nosaltres 
amb els diners de tots els veïns de Vilablareix –tot i que és possible que una 
petita part ens sigui subvencionada més endavant– intenten fer millors les 
condicions d’aprenentatge dels nostres alumnes mentre la Generalitat no 
construeix els equipaments que falten al nostre poble.

També aquest mes de setembre és el mes en que fem la fira de la tardor 
i aquest any, un any més, ha estat un èxit de participació. El poble es va om-
plir de gent que ens visitava i que participava de les diferents activitats i haig 
d’agrair i felicitar a totes les persones que amb la seva feina la fan possible. 
Cal fer esment especial a la primera edició dels Tastets de tardor que amb 
tanta il·lusió i empenta havíem preparat tant l’Ajuntament com els 6 restau-
rants del nostre poble. Aquesta mostra gastronòmica es va convertir en un 
espai de trobada de molts veïns del poble i va fer que tothom marxés amb 
ganes de repetir-ho aviat. El gran èxit d’aquesta primera edició ens fa pre-
parar amb més entusiasme, si és possible, les properes edicions perquè es-
devingui un referent al poble i al seu entorn. 

També el setembre ha estat el mes de la Via Catalana, la cadena huma-
na que el dia 11 de setembre va unir el país amb un sol crit: INDEPENDÈN-
CIA! Tots junts anem avançant en aquest camí que ens ha de dur a un nou 
estat on la nostra gent, tots els nostres veïns, amics i familiars puguin viure 
millor, en millors condicions. Un país on allò que guanyem i paguem ser-
veixi perquè tinguem aquells serveis que necessitem, on hi hagi diners per a 
construir la nostra escola i el nostre institut, on aquells que més ho necessi-
ten rebin l’ajut necessari per a poder tirar endavant, on els nostres impostos 
serveixin per a ajudar a aquell que no té feina a trobar-ne per, en definitiva, 
poder gaudir de la qualitat de vida que correspon a allò que paguem. Sa-
bem que no serà un camí fàcil, que ens hi posaran tots els entrebancs possi-
bles, que serà dur, però també sabem que cada vegada som més i que cada 
dia anem sumant més persones del nostre país al nostre projecte, persones 
treballadores que volen el millor pels seus fills i els seus néts i que només de-
manen una cosa: PODER VOTAR.

I farem tot el que calgui per què tothom es pugui expressar i pugui deci-
dir quin ha de ser el futur del nostre país.

David Mascort 
Alcalde de Vilablareix
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PLENS i juNtES

PLENS

SESSió ORDiNÀRiA 
8 DE juLiOL
S’aprova per unanimitat:
» Manifestar la voluntat del municipi 

de Vilablareix d’exercir la seva so-
birania fiscal i iniciar els mecanis-
mes necessaris per tal de procedir al 
pagament de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques (IRPF) i 
l’impost sobre el valor afegit (IVA) 
d’aquest Ajuntament a l’Agència 
Tributària de Catalunya, en els pro-
pers mesos.

» Acceptar la subvenció de la Genera-
litat de Catalunya del Departament 
d’Ensenyament, exercici 2011-2012, 
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 Subde-
legació del Govern Espanyol a Ca-
talunya.

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 munici-
pals que es gaudirà com a dia d’as-
sumptes propis.

SESSió ORDiNÀRiA  
9 DE SEtEMbRE
S’aprova per unanimitat:
» La modificació del conveni de 

concessió de subvenció entre el 
Consell Català de l’Esport i l’Ajun-
tament de Vilablareix per al fi-
nançament de la construcció del 
Camp de Futbol.

» La delegació en el Consell Comar-
cal del Gironès de les competències 
d’aquest Ajuntament en matèria de 
la prestació del servei de recollida 
dels residus municipals.

» El Compte General de l’exercici 
2012.

» Provisionalment la modificació pun-
tual de les NNSS del Planejament 
Urbanístic del Sector Mas Aliu.

» Acceptar la relació de deutes pen-
dents notificada per la Generalitat 
de Catalunya, per un import total 
de: 22.081,15 €. I que correspon a 
les subvencions que ha continuació 
es descriuen:
·  Subvenció de la Secretaria Gene-

ral de Joventut corresponents a 
les anualitats 2010 i 2012 per la 
realització d’activitats: 8.822,8 €.

· Subvenció de la Secretaria Gene-
ral de Joventut per la realització 
d’inversions: 1.861,35 €.

·  Subvenció de l’Institut Català de 
les Dones, exercici 2012: 880 €.

·  Subvenció manteniment Jutjat de 
Pau exercici 2011 i 2012: 3.610 €.

·  Subvenció del Consell Català de 
l’Esport, anualitat 2012: 6.907 €.

» Declarar vàlida la licitació i acceptar 
la proposta de la mesa de contrac-
tació que Tècniques i Recuperaci-
ons del Gironès Tiroi SL, amb NIF 
B17592122, constitueix l’oferta eco-
nòmicament més avantatjosa per 
l’execució del contracte de gestió 
d’un servei públic per la construc-
ció i explotació d’una deixalleria en 
les condicions establertes en el plec 
de clàusules administratives i tècni-
ques particulars.

S’aprova per majoria absoluta amb 
l’abstenció del grup municipal de 
CiU
» La proposta de modificació de crè-

dits núm. 3/13 en el pressupost d’en-
guany, xifrat en les quantitats següents:
· Total baixa despeses:  73.523,84
· Total majors ingressos:  75.000,00
· Total baixa despeses:  148.523,84
· Total crèdits extraordinaris  

(despeses):  148.523,84
· Total despeses:  148.523,84
· Total modif. pressupost:  0,00

» Sol·licitar al Departament de Ben-
estar Social i Família una subvenció 
per import de 15.000 € pel desen-
volupament del projecte titulat “On 
són les noies?”.

JUNTES DE 
GOVERN LOCAL

SESSió DEL 3 DE juNy
S’acorda aprovar:
» Que el logotip pel nou sistema de 

recollida de residus serà el dissenyat 
pel Sr. Jordi Simón i Llorente veí de 
Vilablareix.

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

» El Conveni amb l’Associació d’Empre-
nedoria d’Alt Rendiment (ADEAR). 

SESSió DEL 17 DE juNy
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren 

a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 135.769,86 €.

» Autoritzar al Sr. Conrad Vilella Ca-
balleria, titular d’una parada en el 
mercat de Vilablareix, a no venir a 
parar de forma setmanal sinó cada 
15 dies.

» Atorgar una subvenció per import 
de 1.200 € al Club de Tennis Tau-
la Vilablareix atès les despeses que 
han hagut de suportar per l’assis-
tència a les següents competicions: 
Campionat d’Espanya a Ponteve-
dra, Torneig Estatal a Valladolid i 
Top Estatal a Mollina (Màlaga).

» El pressupost i adjudicació a J. Ar-
nan pel canvi de vidres del pavelló 
per import de 537,85 € (iva exclòs). 

» Proposa la partició de la secció úni-
ca electoral.

» Canviar la ubicació del Col·legi 
Electoral de Vilablareix. Per tant el 
nou Col·legi Electoral que acollirà 
el districte únic 01 del municipi de 
Vilablareix, amb les dues seccions 
(001 i 002) resultants de la partició 
que s’ha proposat en aquest acord, 
estarà ubicat tal com s’indica a con-
tinuació: Col·legi Electoral de Vi-
lablareix, districte únic (01), secci-
ons 001 i 002. Centre Cultural Can 
Gruart, carrer Farigola núm. 50.

» El pressupost i adjudicar a Àrids Vi-
lanna SLU, per import de 2.475 € (iva 
exclòs) per arranjar el paviment 

Podeu consultar totes les 
juntes de govern i plens 

municipals al web
www.vilablareix.cat
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d’asfalt d’alguns carrers del munici-
pi, concretament del carrer Perelló, 
carrer Nord i carrer Camós. 

» El pressupost i adjudicar a Cons-
truccions Busquets Viloví SLU, per 
import de 1.4439,10 € (iva exclòs), 
per a instal·lar en el camp de Futbol 
el següent equipament: 
· 2 porteries de futbol 7 de 6x2.
· 2 banquetes de jugadors.
· 1 marcador per a ús exterior que 

informa dels minuts del partit i el 
tempteig dels dos equips. 

SESSió DE L’1 DE juLiOL
S’acorda aprovar:
» Autoritzar a la Sra. Mònica Garcia i 

Venzal l’ús de la sala polivalent de 
Can Gruart durant tres dies de 10 a 
13 hores per l’organització del màs-
ter Nail Artist.

» El pressupost i adjudicar a Tea3 
Sports per import de 974,33 € (iva 
exclòs) pel subministrament i col-
locació de la xarxa de protecció de 
3,5 metres d’alçada. 

» El pressupost i adjudicar a l’entitat Si-
mon-Fortià SL, per dur a terme les 
obres necessàries per l’adaptació del la-
vabo per import de 3.761,20 € (iva ex-
clòs), al local A4 del Viver d’Empreses.

SESSió DEL 15 DE juLiOL
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren 

a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 107.874,23 €.

» El pressupost i adjudicació a Pre-
venplag SL per import de 271,44 € 
(iva exclòs) per dur a terme la desin-
sectació contra vespes i altres insec-
tes voladors a la Piscina Municipal. 

» Atès la voluntat de la Corporació 
Municipal de sol·licitar una sub-
venció extraordinària per la rea-
lització de les següents actuacions: 
equipament camp de futbol, equi-
pament cuina camp de futbol, di-
recció obres, ampliació tancament 
sala polivalent, tancament vestuaris 
pavelló, xarxa protecció, rampa ac-
cés mòduls camp de futbol.

» Sol·licitar una subvenció extraordi-
nària a la Diputació de Girona per 
import de 55.000 € per la realitza-
ció de les actuacions.

SESSió DEL 29 DE juLiOL
S’acorda aprovar:
» Requerir documentació a l’empresa 

que ha fet l’oferta econòmicament 
més avantatjosa en el concurs pel 
manteniment de la xarxa de l’enllu-
menat municipal.

» Declarar vàlida la licitació i acceptar 
la proposta de la mesa de contracta-
ció que Simsa SA constitueix l’oferta 
econòmicament més avantatjosa per 
l’execució del contracte per import 
de 17.259 € (iva exclòs) pels dos anys 
de durada del contracte. Import anu-
al de 8.629,5 € (iva exclòs).

» El pressupost i adjudicar a Prevenplag 
SL per import de 2.887,38 € per dur 
a terme la desinsectació i desratitza-
ció dels següents equipaments mu-
nicipals: l’Escola, l’Escola bressol, 
el magatzem de la brigada, el local 
dels joves, pavelló esportiu. 

» El pressupost i adjudicar a Xato Me-
talls per import de 1.070 € (iva ex-
clòs), per a fabricar i muntar una 
porta de comptadors darrere de 
l’Ajuntament i reparar la porta de 
la caseta del Pla Parcial del Sector el 
Perelló-Can Pere Màrtir. 

» El pressupost i adjudicar a Trans-
ports Mateu SL per dur a terme l’ar-
ranjament del camí de Can Sínia 
per import de 750 € (iva no inclòs), 
atès la necessitat de procedir a ar-
ranjar el camí de Can Sínia. 

SESSió DEL 26 D’AGOSt
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren 

a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 116.636,07 €.

» Declarar vàlida la licitació i adjudi-
car a Simsa SA el contracte de con-
servació i manteniment de les ins-
tal·lacions de l’enllumenat públic 
municipal, per l’execució del con-
tracte per import de 17.259 €(iva 
exclòs) pels dos anys de durada del 
contracte. Import anual de 8.629,5 
€ (iva exclòs).

» Deixar al Sr. Josep Pere, en nom i 
representació de l’ANC de 50 taules 
i 200 cadires pel dia 11 de setembre.

» El pressupost i adjudicar a Cons-
truccions Busquets Vilobí SL per 
la pavimentació de l’accés als nous 

vestuaris del camp de futbol per im-
port de 5.500,33 € (iva exclòs).

SESSió DEL 9 DE SEtEMbRE
S’acorda aprovar:
» Requeriment de documentació a 

Portes Door empresa que ha fet 
l’oferta econòmica més avantatjosa 
en el concurs públic de les finestres 
de la Corporació Municipal. 

» El pressupost i adjudicació a Ay-
merich Instal·lacions SL per import 
de 3.344,42 € per dur a terme el 
desplaçament de la impulsió d’ai-
re i dels dos tubs de retorn de l’aire 
dels vestidors del pavelló municipal. 

» El pressupost i adjudicació a Josep 
Fusté per import de 3.810,78 € per 
dur a terme el tancament amb pla-
dur dels vestuaris del pavelló. 

» El pressupost i adjudicació a Cepsa 
per import de 714,92 € (iva inclòs) 
per dur a terme la neteja viària amb 
màquina d’alta capacitat.

SESSió DEL 16 DE SEtEMbRE
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren 

a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 70.358,41 €.

» Aprovar l’atorgament d’una sub-
venció extraordinària al CEIP Ma-
drenc de Vilablareix per import de 
15.142,72 €.

» Aprovar l’atorgament d’una subven-
ció extraordinària a l’Institut de Vila-
blareix per import de 23.187,42 €.

» Sol·licitud de subvenció a Dipsa-
lut: programa PT10 per import de 
6.736,27 € i PM07 per import de 
1.775,30 €.

» Aprovar el retorn de l’aval dipositat 
per Lanscape Vertix SL per import 
de 216.000 €.

» Pressupost i adjudicació Deem-En-
ginyers per estudi d’inundabilitat 
de la parcel·la municipal ubicada 
al carrer Riu Güell de Vilablareix 
per import de 1.475 € (iva exclòs) i 
per aixecament topogràfic de 475 € 
(iva exclòs).

» Aprovació del pressupost i adjudica-
ció a l’empresa Casamitjana Bosc i 
Jardí  per aspirador de fulles per im-
port de 274,46 € (iva exclòs).



6

 
ACtuALitAt

COMENCEM EL PORTA A PORTA
El pròxim 21 d’octubre es posa en servei el sistema de recollida 
selectiva, Porta a Porta, a vilablareix. L’objectiu és incrementar la 
recollida fins al 70 o 80% i estalviar en costos d’entrada de residus 
a l’abocador. i, per tant, no incrementar la taxa d’escombraries el 
2014 i, fins i tot abaixar-la pel 2015

COMENCEM EL PORTA A PORTA!

Les restes orgàniques, 
dins una bossa compostable
Restes de fruita i verdura · Restes de 
carn i peix · Restes de menjar cuinat · 
Closques d’ou, de marisc i de fruita 
seca · Marro de cafè i restes d’infusions 
· Paper de cuina brut de menjar · Taps 
de suro, llumins i serradures · Petites 
restes de jardineria 

Els envasos, aixafats 
per reduir-ne el volum
Envasos de plàstic 
Bosses de plàstic  
Brics
Llaunes i taps metàl·lics
Aerosols 
Safates de porexpan
Altres envasos

El cartró, 
sempre ben plegat
Paper usat 
Diaris i revistes
Sobres i cartes 
Envasos de cartró
Caixes de cartró  

Elpaper i cartró
PORTA a porta PORTA a porta

vidreElL’orgànica
PORTA a porta PORTA a porta

envasosEls

a la resta
PORTA a porta

Pols d’escombrar, burilles de cigarreta, 
productes d’higiene personal, etc.

Les compreses i els bolquers es recolliran cada dia, 
en una bossa a part i identificada amb un adhesiu.

I tot el que no es pot reciclar…

REFORÇ DE PAPER
I CARTRÓ COMERCIAL:
CADA DIVENDRES A 
PARTIR DE LES 10 H
Lligat, dins una caixa 
de cartró o dins una 
bossa de paper 

A VILABLAREIX 
FEM PORTA A PORTA

ELS CUBELLS ES PODEN TREURE ENTRE LES 19 I LES 20 HCALENDARI DE RECOLLIDA 
Un dimecres es 
recollirà vidre i el 
següent, paper i 
cartró, de forma 
alternada. 
No ho barregeu!

DIMARTS

ENVASOS

DIVENDRES

ENVASOS

DIUMENGE

RESTA

DILLUNS

ORGÀNICA

DIJOUS

ORGÀNICA

DISSABTE

ORGÀNICA

DIMECRES

VIDRE 
PAPER I CARTRÓ

972 40 55 33
OFICINA D’ATENCIÓ DEL PORTA A PORTA

www.vilablareixportaaporta.cat
portaaporta@vilablareix.cat 

El vidre, 
sense taps ni tapes
Ampolles de vidre
Pots de vidre 

Les restes orgàniques, 
dins una bossa compostable
Restes de fruita i verdura · Restes de 
carn i peix · Restes de menjar cuinat · 
Closques d’ou, de marisc i de fruita 
seca · Marro de cafè i restes d’infusions 
· Paper de cuina brut de menjar · Taps 
de suro, llumins i serradures · Petites 
restes de jardineria 

Els envasos, aixafats 
per reduir-ne el volum
Envasos de plàstic 
Bosses de plàstic  
Brics
Llaunes i taps metàl·lics
Aerosols 
Safates de porexpan
Altres envasos

El cartró, 
sempre ben plegat
Paper usat 
Diaris i revistes
Sobres i cartes 
Envasos de cartró
Caixes de cartró  

Elpaper i cartró
PORTA a porta PORTA a porta

vidreElL’orgànica
PORTA a porta PORTA a porta

envasosEls

a la resta
PORTA a porta

Pols d’escombrar, burilles de cigarreta, 
productes d’higiene personal, etc.

Les compreses i els bolquers es recolliran cada dia, 
en una bossa a part i identificada amb un adhesiu.

I tot el que no es pot reciclar…

REFORÇ DE PAPER
I CARTRÓ COMERCIAL:
CADA DIVENDRES A 
PARTIR DE LES 10 H
Lligat, dins una caixa 
de cartró o dins una 
bossa de paper 

A VILABLAREIX 
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ELS CUBELLS ES PODEN TREURE ENTRE LES 19 I LES 20 HCALENDARI DE RECOLLIDA 
Un dimecres es 
recollirà vidre i el 
següent, paper i 
cartró, de forma 
alternada. 
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El vidre, 
sense taps ni tapes
Ampolles de vidre
Pots de vidre 

REFORÇ DE PAPER I CARTRÓ COMERCIAL:
CADA DIVENDRES A PARTIR DE LES 10 H
Lligat, dins una caixa de cartró
o dins una bossa de paper.

Un dimecres es recollirà vidre  
i el següent, paper i cartró,  
de formaalternada.
No ho barregeu!

Les compreses, els bolquers i els excrements d’animals domèstics  
es recolliran cada dia en una bossa a part identificada amb un adhesiu. 

L’horari de recollida serà de les 20 a les 22 h. Els cubells 
s’hauran d’entrar a casa tan bon punt s’hagin recollit. 
No es podran quedar al carrer durant tot el dia.

Els mobles es recolliran 
davant la porta de casa 
el primer dimarts de cada 
mes, cal trucar prèviament 
a l’Ajuntament. 

L’horari per treure els cubells
serà entre les 19 i les 20 h

 L’Ajuntament de Vilablareix iniciarà el servei de re-
collida selectiva, porta a porta, aquest 21 d’octubre. Ac-
tualment el poble separa un 35% dels residus que es ge-
neren però amb la implantació d’aquest nou model 
es pretén incrementar la recollida selectiva fins 
al 70 o 80%. I, d’aquesta manera, aconseguir fer 
de Vilablareix un poble més sostenible. Aquest 
canvi permetrà d’entrada poder mantenir la taxa 
d’escombraries durant el 2014 i, fins i tot, abai-
xar-la el 2015.

El motiu és que amb la recollida selectiva estalvia-
rem en els costos d’entrada de residus a l’aboca-
dor. I, a més, eliminarem els contenidors 
del carrer, guanyarem espai públic i ens 
estalviarem desplaçar-nos fins als conteni-
dors per dipositar la bossa. A partir del 21 
d’octubre, doncs, recordeu de deixar el vostre 
cubell a la porta de casa entre les 19 i les 20 h.
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Disposarem d’un cubell marró de 7 litres airejat per a la cuina i un altre 
de 20 litres per treure’l al carrer els dilluns, dijous i dissabtes. En aquest 
cubell hi posarem les restes de fruita i verdura, restes de carn i peix, restes 
de menjar cuinat, closques d’ou, de marisc i de fruita seca, marro de cafès 
i restes d’infusions, paper de cuina, tovallons i tovalles de paper, taps de 
suro, llumins i serradures, petites restes de jardineria. 

L’orgànica es posarà dins una bossa compostable sempre! Les bosses 
compostables es distribuiran gratuïtament a l’Oficina del Porta a Porta, amb 
un màxim de 5 paquets per habitatge. 

  PODA
Podeu treure les restes de poda i jardineria i les cendres dins un sac de 60 
litres els dilluns, coincidint amb la recollida d’orgànica. Per a quantitats 
més grans cal portar-les a la deixalleria.

  ENVASOS
Posarem els envasos dins un cubell groc de 40 litres i el traurem els di-
marts i els divendres. Hi posarem: envasos de plàstic, bosses de plàstic, 
brics, llaunes, taps i tapes metàl·liques, aerosols, safates de porexpan, pa-
per de carnisseria i de peixateria, paper film i d’alumini, altres envasos. 

Els envasos, com més aixafats per reduir-ne el volum millor. 
 

  PAPER I CARTRó
Disposarem d’un cubell de 30 litres de color taronja. En aquest cubell, 
els dimecres, cada quinze dies, hi posarem: paper usat, diaris i revistes, 
sobres i cartes, envasos de cartró, caixes de cartró. 

El cartró, sempre ben plegat. 

  VIDRE
El mateix cubell taronja que utilitzarem per treure el paper i cartró, tam-
bé el farem servir per treure el vidre el dimecres que toqui (alternat). És 
a dir, un dimecres traurem el paper i cartró, i el següent dimecres trau-
rem el vidre. Hi posarem: ampolles de vidre i pots de vidre. 

El vidre, sense taps ni tapes.  

  REbuIg 
Utilitzarem el mateix cubell taronja. Els diumenges utilitzarem aquest 
cubell per treure-hi el rebuig. Al rebuig només hi ha d’anar: pols d’escom-
brar, burilles de cigarreta, roba trencada que no es pugui reutilitzar, etc. 

NO hI POsAREM: 
Compreses i bolquers, buri-
lles de cigarreta, pols d’es-
combrar, etc. 

NO hI POsAREM: 
Plàstics que no siguin envàs 
(joguines, cubells de plàstic, 
persianes, etc.).

NO hI POsAREM: 
Paper plastificat, paper de car-
nisseria, paper de fax, paper 
d’alumini, paper film, etc. 

NO hI POsAREM: 
Miralls trencats, bombetes i 
fluorescents, ceràmica, plats 
i gots, etc. 

Les restes orgàniques, 
dins una bossa compostable
Restes de fruita i verdura · Restes de 
carn i peix · Restes de menjar cuinat · 
Closques d’ou, de marisc i de fruita 
seca · Marro de cafè i restes d’infusions 
· Paper de cuina brut de menjar · Taps 
de suro, llumins i serradures · Petites 
restes de jardineria 

Els envasos, aixafats 
per reduir-ne el volum
Envasos de plàstic 
Bosses de plàstic  
Brics
Llaunes i taps metàl·lics
Aerosols 
Safates de porexpan
Altres envasos

El cartró, 
sempre ben plegat
Paper usat 
Diaris i revistes
Sobres i cartes 
Envasos de cartró
Caixes de cartró  

Elpaper i cartró
PORTA a porta PORTA a porta

vidreElL’orgànica
PORTA a porta PORTA a porta

envasosEls

a la resta
PORTA a porta

Pols d’escombrar, burilles de cigarreta, 
productes d’higiene personal, etc.

Les compreses i els bolquers es recolliran cada dia, 
en una bossa a part i identificada amb un adhesiu.

I tot el que no es pot reciclar…

REFORÇ DE PAPER
I CARTRÓ COMERCIAL:
CADA DIVENDRES A 
PARTIR DE LES 10 H
Lligat, dins una caixa 
de cartró o dins una 
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A VILABLAREIX 
FEM PORTA A PORTA

ELS CUBELLS ES PODEN TREURE ENTRE LES 19 I LES 20 HCALENDARI DE RECOLLIDA 
Un dimecres es 
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següent, paper i 
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alternada. 
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El vidre, 
sense taps ni tapes
Ampolles de vidre
Pots de vidre 

Recordeu que si utilitzeu la 
deixalleria un mínim de 6 vega-
des l’any, us beneficiareu d’una 
bonificació del 10% en la taxa 
d’escombraries del següent any. 
Cal tenir la targeta de la deixalleria 
per optar a aquesta bonificació, si 
no la teniu, podeu demanar-la a la 
deixalleria presentant un rebut de 
l’aigua de l’últim mes. 

DEIXALLERIA
Utilitza la deixalleria per portar-hi aparells 
elèctrics i electrònics, electrodomèstics, 
voluminosos, residus especials i perillosos, 
restes de jardineria de mida gran, residus 
especials, pintures, vernissos, oli, etc. 

L’Ajuntament preveu a principis de l’any 
que ve disposar de la nova deixalleria a Vila-
blareix que s’ubicarà en la parcel·la annexa 
al Local de Joves, al carrer Güell, 65.

DEIXALLERIA DE gIRONA
Polígon Industrial Mas Xirgu
C/ Joan Torró i Cabratosa, 7-11 
Tel. 972 24 44 00 
Horari: de dilluns a dissabte de 10 a 20 h
Diumenge de 10 a 14 h. Els dies festius entre 
setmana la deixalleria estarà tancada. 
www.deixalleriadegirona.org

Descripció de cada fracció: 

http://www.deixalleriadegirona.org/
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 Després de gairebé un any de treballar-hi arriba el 
moment de la implantació del servei Porta a Porta de 
recollida de residus al nostre poble. Aquesta és una 
aposta de tots els grups polítics representats al Consis-
tori (ERC, CiU i IdP-PSC) amb un doble objectiu; per 
una banda, l’objectiu mediambiental de duplicar el ni-
vell de reciclatge actual del nostre municipi, estimat 
en el 35%, fins arribar a un 70% de forma immediata, 
i a mig termini assolir quotes del 
85-90% i per l’altra, i com a con-
seqüència del primer, un estalvi 
econòmic per a tots els veïns i ve-
ïnes de Vilablareix. 

Aquest canvi de sistema de 
recollida representa un canvi 
de mentalitat i d’hàbits que per 
alguns pot suposar un trasbals, però segur que amb 
pocs dies tots ens hi acostumarem i traurem profit 
dels molts avantatges que comporta. Des de l’Ajunta-
ment posarem tots els mitjans, recursos i eines a dis-
posició dels veïns i veïnes per a ajudar-los en l’adap-
tació a aquest canvi de model i ho farem per mitjà 
de tots els canals de comunicació disponibles: díp-
tics informatius, un web interactiu especialitzat, rà-
dio, televisió, facebook, twitter, etc. També posarem 
a la vostra disposició un educador especialitzat du-
rant els primers mesos que us ajudarà a resoldre els 
dubtes que puguin aparèixer.

Quan el dia 21 d’octubre comencem aquest siste-
ma de recollida tan sols haurem de treure el cubell 
que correspongui a la porta de casa i, per tant, no ens 
haurem de desplaçar per anar a llençar res als con-
tenidors essent molt més còmode per a tots. Però, a 
més, aconseguirem alliberar espai públic perquè ja no 
hi haurà cap contenidor al carrer i aconseguirem una 
imatge molt més amable dels nostres carrers i places 

i no la imatge de brutícia a l’en-
torn dels contenidors a la qual, 
tot i els esforços ingents per a 
mantenir-los nets i endreçats, 
ens hem acostumat els darrers 
40 anys. I no només això, sinó 
que també evitarem que perso-
nes i empreses de fora el munici-

pi omplin els nostres contenidors de residus i ens facin 
pagar per deixalles que no ens corresponen.

Els tres grups municipals estem convençuts que 
aquest és un pas que mira al futur, un futur on el res-
pecte al medi ambient ha d’estar en el cor de les deci-
sions i les accions que duem a terme com a ciutadans 
i creiem que Vilablareix, model en tantes altres qüesti-
ons, també l’havia de fer. 

Un projecte de tots els grups  
que formen el ple municipal

Oficina del Porta a Porta
Carrer Perelló, 120

972 40 55 33
Horari: de les 9 a 13 h

portaaporta@vilablareix.cat
www.vilablareixportaaporta.cat

Si encara no teniu els cubells, 
podeu adreçar-vos a 

l’Oficina del Porta a Porta

“ Aquest canvi de sistema 
 de recollida representa 
 un canvi de mentalitat i 
 d’hàbits.”
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Els tastets de tardor, la principal novetat d’enguany, van aplegar el 
dissabte 21 de setembre a unes mil persones a les carpes ubica-
des a l’exterior del Centre Cultural de Can Gruart. 
Mentre que diumenge un riu de gent va tornar a 
omplir el carrer Marroc i la plaça del Perelló per 
gaudir de les parades, mostres i activitats de la fira.

Vilablareix 2013

6a

DIVENDRES 20 DISSABTE 21

 Els actes de la Fira de la tardor els van 
obrir una nova edició de L’hora del con-
te a la biblioteca i una conferència sobre 
la cuina de tardor a càrrec de la Iolanda 
Bustos, xef del restaurant La Calèndula.

 Els Tastets de tardor, la principal no-
vetat de la 6a Fira de la tardor, va reu-
nir a més de mil persones a les carpes 
que es van ubicar a l’exterior del Cen-
tre Cultural de Can Gruart aquest pas-
sat dissabte 21 de setembre. La primera 
trobada gastronòmica de Vilablareix on 
tots els restaurants del poble van oferir 
la seva millor cuina casolana de tardor. 

I ara, durant aquesta setmana del 
22 al 29 de setembre, els restaurants 
oferiran els tastets de tardor en els 
seus menús. 

Els restaurants participants són: König, 
Restaurant Marcos, Restaurant La Tem-
porada, Restaurant Migdia, Restaurant 
Mengar i Restaurant Imperial Perelló. 



1010
 I després d’un vespre fantàstic a Can 

Gruart, l’alcalde, David Mascort, inaugu-
rava la 6a Fira de la tardor a les 10 del 
matí. Un any més, les activitats i les mos-
tres d’artesans van tornar a aplegar a un 
gran nombre de persones pels carrers del 
poble. En total hi van participar una qua-
rantena d’artesans i es van realitzar de-
mostracions d’oficis com el de terrissaire 
o llauner, entre d’altres. Mentre que per 
la tarda un total de sis colles geganteres 
de les comarques gironines van voltar pel 
poble fins acabar amb un ball de fi de fes-
ta en una plaça del Perelló plena a vessar. 

DIUMENGE 22
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CONCURS DE PINTURA

CONCURS DE FOTOGRAFIA 
“ENSENYA’NS LA FIRA 2013”

ANGEL SUREDA
ATENEU DE LA DONA
CAN BARNÉS
CAN CASADELLÀ
CAN CASTELLÀ
CAN JORDÀ
CAN LLINÀS
CAN MOIXAC
CAN RAMIÓ
CAN SAÜCH
CAN XACÓ
CONCEPCIÓ NOGUERA
EL VIVER NOU
FAMíLIA VIROLÈS/TORRENT

FC VILABLAREIX
FERRAN MOLINER
íNGRID CLARET
JOSEP ANGELATS
JOSEP MONTAL
MAS CREUS
MAS CURT
MAS MOLAS
MIQUEL VILALTA
RAFEL PLANELLA
ROBERT CUBARSí I ANNA VILARÓ
TRANSPORTS MATEU SL
SOM TAIATRU

TASTETS DE TARDOR

KÖNIG
RESTAURANT IMPERIAL PERELLÓ
RESTAURANT MARCOS
RESTAURANT MENGAR
RESTAURANT MIGDIA
RESTAURANT LA TEMPORADA
GINTONIQ
CAVES CANALS I MUNNÉ

AGRAÏMENTS

1r premi: Joan Tauleria Visa

1r premi: Marc Johé Calahorra

2n premi: Roser Cuadrado Rius

2n premi: Raul Rodriguez Rosa

3r premi: Pepo Lluís Manen

3r premi: Pep Oliva Mencio
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 L’acte institucional a Vilablareix, 
convocat per l’Ajuntament, es va 
iniciar a les 12 del migdia a la pla-
ça Perelló amb la lectura del mani-
fest d’Òmnium Cultural que es va 
llegir pel Concert de la llibertat al 
Camp Nou. 

Posteriorment, els més de 100 as-
sistents a l’acte van agafar forces per 
la tarda amb un vermut popular que 
es va servir davant de Can Ballí.

I ja des de primera hora de la 
tarda un riu de veïns i veïnes es 
van desplaçar cap a la N-II pel nou 
pont sobre el Tren d’Alta Veloci-
tat i ocupant els diversos trams més 
pròxims a Vilablareix amb estela-
des i senyeres.

La jornada es va viure amb ale-
gria, però sobretot, amb molta il·lu-
sió. El moment culminant es va pro-
duir just quan el rellotge va marcar 
les 17.14 hores. Moment en el qual 
tota la Via Catalana, que es va com-
pletar de nord a sud amb èxit, va 
cridar “independència!”.

Recordeu que podeu veure to-
tes les imatges de la Diada Nacional 
de Catalunya de Vilablareix a Vila-
blareix TV. L’enllaç per accedir-hi 
és: www.vilablareix.cat/latele

UNA DIADA hISTòRICA
L’11 de setembre ha estat, un any més, una Diada Nacional  
de Catalunya que s’ha viscut amb intensitat, emoció i orgull  

de ser catalans a tot el país

http://www.vilablareix.cat/latele
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Vilablareix s’adhereix 
al pacte Nacional 
pel dret a decidir

 L’Ajuntament s’ha sumat al pacte Nacional pel 
dret a decidir després que les tres formacions (ERC, 
CiU i Idp-PM) votessin a favor per unanimitat la mo-
ció d’adhesió durant el ple ordinari celebrat aquest 
dilluns 8 de juliol.

L’alcalde, David Mascort, va manifestar que els 
ajuntaments han estat “la punta de llança del mo-
viment pel dret a decidir”. “Hem d’intentar que no 
només hi siguem nosaltres i difondre-ho també en-
tre les associacions del nostre municipi perquè s’hi 
adhereixin i aconseguir que hi hagi el màxim nom-
bre de persones, institucions i associacions. I demos-
trar que som capaços de fer-ho a tots aquells que no 
volen que puguem exercir el nostre dret a decidir”, 
va afegir l’alcalde.

Llanos de Luna torna 
a portar l’Ajuntament  
als jutjats

 La delegada del Govern espanyol a Catalunya, Lla-
nos de Luna, torna a portar l’Ajuntament de Vila-
blareix als jutjats per haver aprovat una moció en 
defensa de la sobirania fiscal el passat 13 de maig. 
Aquesta és ja la segona vegada que l’Estat decideix 
portar l’Ajuntament als jutjats després que el passat 
mes de febrer ho fes per donar suport, aleshores, a 
la plataforma Diem Prou.

El ple ordinari celebrat el passat dilluns 8 de juliol.
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Mònica Garcia i Eva Olivan

Aprenem sobre animals. Acampada al pavelló.

Excursió al Zoo de Barcelona.

Casal d’estiu 2013
 Enguany el casal ha anat sobre els animals. Una acti-

vitat va ser explicar un conte hondureny per part d’una 
monitora alhora que els nens/es l’escenificaven.

“Hi havia una vegada en una selva un guepard que 
tenia molta gana, aleshores va bufar un vent molt 
fort i un arbre va caure a sobre el guepard i el va dei-
xar atrapat. 

Per allà va passar un bou que tenia molt bon cor i 
va ajudar al guepard a sortir de sota l’arbre. Quan el 
guepard es va veure alliberat,molt desagraït es va vo-
ler menjar el bou i entre discussió i discussió va pas-
sar per allà una llebre (molt intel·ligent) que va voler 
saber perquè estaven discutint. El bou i el guepard li 
van explicar i la llebre es va oferir a fer de jutge. 

Un cop escoltada la història, la llebre els va dir 
que no acabava de veure-ho clar i volia tornar a veu-
re exactament el que havia succeït. El bou li va tor-
nar a posar l’arbre a sobre el guepard perquè tornés a 
estar atrapat i la llebre li va dir al bou que ja podia 
marxar, que ara el guepard no se’l podia menjar. I li 
va dir al guepard que fos més agraït amb la gent que 
l’ajudava.”

L’equip de 

monitors i 

monitores 

del casal
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 L’activitat més destacada d’aquest estiu feta des de 
Joventut és el ‘Matins actius’, el casal de joves d’edats 
compreses entre 12 i 16 anys que es fa durant el mes 
de juliol. Aquest any hi han participat 19 joves de 14 
i 15 anys.

Aquesta activitat ha estat molt divertida i mogu-
da. Cada dilluns fèiem un esport diferent amb l’ajuda 
d’algun responsable o entre-
nador dels diferents esports 
que es practiquen a Vilabla-
reix. Moltes gràcies a totes les 
seccions esportives que ens 
han ensenyat a gaudir dels 
diferents esports!

També hem realitzat gim-
canes pel municipi, diferents jocs, hem après coses 
noves, ens hem embrutat, mullat i fins i tot hem par-

ticipat d’una estona de ràdio on explicàvem cada set-
mana el que havíem fet. 

Els dijous intentàvem fer una mica de cuina i dinar 
tots plegats, uns dies sortia més bo que d’altres i fins i 
tot ha començat a repuntar algun chef!

Ara, el que més ha agradat als joves dels ‘Matins ac-
tius’ han sigut les sortides dels divendres. La primera 

ens va servir per descobrir la nos-
tra ciutat veïna, Girona. Les se-
güents van ser al parc aquàtic i al 
parc d’atraccions, no cal dir com 
de bé s’ho van passar.

L’última setmana de casal 
vam anar d’acampada a la costa: 
vam gaudir de la platja, vam ca-

minar pel camí de ronda i vam fer un munt més d’ac-
tivitats. Va ser fantàstic! 

“ Moltes gràcies a totes les
 seccions esportives que
 ens han ensenyat a gaudir
  dels diferents esports!”

Matins actius!
un juliol molt entretingut per als joves de 12 a 16 anys

 



uN GRAN EStiu!
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Finalitza el programa  
de col·laboració social

 Des del passat 17 de desembre 
3 persones han començat a tre-
ballar per a l’Ajuntament en el 
marc d’un programa de Col·labo-
ració Social promogut pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya a par-
tir del qual percebran un com-
plement a la prestació que reben. 
Les 3 persones realitzen tasques 
de manteniment i millores de les 

instal·lacions i de la via pública, i 
també fan el manteniment i ne-
teja d’espais públics. Aquest pro-
jecte de col·laboració social ha 
durat sis mesos i finalitza el pro-
per 16 de juny, reportant bene-
ficis a les persones desocupades, 
incrementant la seva experièn-
cia i millorant les seves compe-
tències laborals.

 Un centenar de veïns i veïnes van participar en la 
primera edició de l’Activa’t, el dimecres 18 de setem-
bre, al Centre Cultural de Can Gruart. 

L’àrea de Salut de l’Ajuntament ha engegat aques-
ta nova iniciativa amb l’objectiu de promoure els 
bons hàbits i ho va complementar amb un berenar 
saludable a base de sucs i fruita. 

La regidora de Salut, Sònia Ruiz, va explicar que 
aquesta activitat neix amb l’objectiu d’introduir “tant a 
grans com a petits hàbits saludables com per exemple 
l’activitat física i una alimentació sana i equilibrada”. 

“L’activitat ha tingut una bona acollida i per aquest 
motiu la tornarem a repetir”, va afegir la regidora. 

La jornada va finalitzar amb una xerrada, a càrrec 
de Quim Lamora, titulada Com preparar el teu cos i la 
teva pell després de l’estiu. 

L’Ajuntament 
promou els hàbits saludables

un centenar de veïns i veïnes van participar en  
les diferents activitats físiques i el berenar saludable  

que es va celebrar el dimecres 18 de setembre

aCTIVA’T!



2121

Campanya per una via pública 
lliure de defecacions de gos

Millores a l’escola i l’institut
 Durant aquest estiu la brigada de l’Ajuntament 

ha realitzat diferents arrenjaments a l’escola Ma-
drenc: s’han insonoritzat dues aules i s’han adaptat 
dos lavabos nous al pati. Pel que fa a l’institut, s’ha 
ampliat la zona d’esbarjo i s’han 
posat dues fonts. 

Aquestes obres, en un principi, 
han anat a càrrec de l’Ajuntament 
amb un cost d’uns 30.000 €.

El Departament d’Ensenyament ha instal·lat dos 
nous mòduls al primitiu pati de l’institut. Aquest 
curs ha augmentat l’alumnat amb un curs d’ESO i 
els dos grups de 2n de Batxillerat.

 Vilablareix va realitzar aquest 
juny una campanya durant una set-
mana per conscienciar els propie-
taris de gossos incívics mar-
cant amb una bandereta les 
defecacions que no s’han 
recollit a la via pública. 

Durant tota la setma-
na, la brigada municipal va 
marcar amb una bandere-
ta les deposicions abando-
nades als carrers del poble 
amb l’objectiu de fer visible 

la feina i les hores que suposen per 
la brigada municipal haver-les de 
recollir a diari.

“En els últims anys això ha mi-
llorat molt però volem aprofitar 
aquesta setmana cívica per acabar 
de donar un impuls i ajudar els 
propietaris que encara no recullen 
les defecacions dels gossos a fer-
ho”, va manifestar l’alcalde, David 
Mascort. 

Durant aquesta setmana, l’Ajun-
tament també va organitzar diverses 
activitats, com una xerrada col·lo-
qui dijous a Can Gruart o un conte 
per a infants a la biblioteca. 

SETMANA
CÍVICA
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ACtuALitAt

un concert per la llibertat
 L’Orquestra de Cambra de l’Empordà va oferir el concert 

Espais Sentits el diumenge 8 de setembre al pavelló munici-
pal. Entre el repertori s’hi van escoltar temes com L’Estaca o 
País Petit de Lluís Llach, Al vent de Raimon o La Santa Espina 
d’Enric Morera. Un vespre que va ser un primer tastet a una 
Diada Nacional de Catalunya històrica.

En Dani Oliveras a la baja Aragón
 El veí de Vilablareix Dani Oliveras presentarà aquest ju-

liol la seva nova moto i equip per anar a córrer la Baja Ara-
gón. Una de les proves més prestigioses del calendari de la 
copa del Món de raids i la més important de l’Estat espa-
nyol i on hi va tenir un paper destacat. En Dani és pilot ofi-
cial d’Ossa.

un màster a Can Gruart
 Durant tres dies Can Gruart va acollir un màster, gràcies a 

la iniciativa de l’empresa Velna Cosmètics, amb seu al viver 
d’empreses, que és la distribuïdora a Girona de la marca Nail 
Artist. Durant aquests dies la marca comercial Nail Artist, que 
es dedica a la cosmètica, va reunir un total de 20 persones, de 
les quals 14 eren estudiants del màster.

Conferència de Som Energia
 Can Gruart va acollir aquest juliol una conferència de Som 

Energia, la Cooperativa d’Energia verda. Una cooperativa 
sense ànim de lucre que reuneix a milers de persones amb el 
desig de canviar el model energètic actual i treballar junts per 
assolir un model 100% renovable. Podeu veure algunes de les 
reflexions que es van exposar en el vídeo de Vilablareix Tele-
visió a www.vilablariex.cat/latele.

La Dolors fa 100 anys
 La regidora de la Gent Gran, Dolors Ferré, i l’alcalde, David 

Mascort, van retre un homenatge a la Dolors Huix i Vilert en 
el seu 100 aniversari el passat 16 de juny. Mascort, que és nét 
de la Dolors Huix i Vilert, li va fer entrega d’un ram de flors. 
Tota la família es va aplegar aquell dia a casa de la ja besàvia 
per celebrar aquest dia tan especial.

http://www.vilablariex.cat/latele
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 Els Dijous a la fresca solidaris, que s’han celebrat du-
rant els mesos de juliol i agost a Vilablareix, han per-
mès recollir uns 380 kg d’aliments aproximadament 
que es destinaran als Serveis Socials municipals. 

Aquesta ha estat la primera vegada que des de 
l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament s’ha orga-
nitzat aquesta campanya solidària de recollida d’ali-
ments per les famílies que més ho necessiten i apro-
fitant l’afluència de públic que s’aplega cada any a la 
plaça de Can Gruart per gaudir dels espectacles tea-
trals i musicals dels Dijous a la fresca. 

“La iniciativa considerem que ha estat un èxit ja 
que ens ha permès recollir molts aliments que ens ser-
veixen per donar cobertura als Serveis Socials munici-
pals”, va manifestar la regidora de Salut i Serveis Soci-
als, Sònia Ruiz. 

En total, durant aquests dos mesos, s’han celebrat 
sis Dijous a la fresca solidaris amb concerts, cinema i 
diverses obres interpretades per grups de teatre del 
poble.

Vilablareix recull 380 kg d’aliments 
durant els “Dijous a la fresca solidaris”

“ La iniciativa considerem 
 que ha estat un èxit.”
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RECORDS DE viLAbLAREix

L’Antonio del Saz, de 81 anys, i la Vicenta Car-
rasco, de 75, han escrit tota una vida plegats, 
des que van néixer. I és que l’Antonio i la Vi-

centa eren veïns al carrer on vivien en un poble de la 
província de Conca que es diu Portalrubio de Guada-
mejud. Anaven l’escola de nois, ell, de noies, ella, i ju-
gaven al carrer amb la resta de veïns. “Allà ens coneixí-
em tots”, apunta la Vicenta.

Quan l’Antonio tenia gairebé 18 anys i la Vicenta 
14 van començar a anar a ballar. O això intentaven. Al 

poble hi havia una sala de ball però només deixaven als 
major d’edat. “Quan intentàvem entrar ens treien amb 
un parell de palmells al coll”, recorda rient l’Antonio. 
La solució per aquesta parella, que ja s’havia posat l’ull 
l’un a l’altre, era ballar a les portes del local. Allà podi-
en sentir la música i ningú els podia negar el ball. Ells 
però no eren els únics. Molts més joves amb ganes de 
ballar i passar-ho bé s’ajuntaven amb ells, per la qual 
cosa a les portes d’aquell saló de ball hi havia un segon 
ball juvenil. “Era la nostra afició”, recorda l’Antonio.

L’Antonio i la Vicenta es coneixen des que van néixer. Es van 
criar al mateix carrer a Portalrubio de Guadamejud, Conca. 
L’Antonio i la Vicenta van començar a festejar just després que 
l’Antonio tornés del servei militar. Des d’aleshores fins ara han 
escrit una vida plegats. Van viure a Girona i ja fa més de 30 
anys a Vilablareix.

Antonio del Saz Martínez i 
Vicenta Carrasco López



Els anys de l’escola van ser durs. La Vicenta no fa-
llava mai a classe però l’Antonio recorda que cada 
setmana havia d’anar un o dos dies a trillar o recollir 
olives amb el seu pare. “No hi havia molt en aquella 
època però amb poc érem feliços”, explica la Vicenta.

Festeig i Girona
Un cop finalitzat el servei militar l’Antonio i la Vicenta 
van formalitzar la seva relació i van començar a feste-
jar. Això sí, quan podien. I és que l’Antonio va marxar 
amb 23 anys cap a Girona, on hi tenia una germana, a 
treballar i just quan havia acabat la mili. Així que du-
rant 4 anys l’Antonio es va haver de conformar en veu-
re la Vicenta quan podia baixar de vacances al poble. 
D’aquella època, que treballava a la farinera que hi 
havia a la carretera Barcelona de Girona, recorda que 
vivia amb 8 més a casa la seva germana. 

Finalment, al 1961, la Vicenta amb 23 anys, es van 
casar i van anar a viure plegats en un pis de Sant Nar-
cís. Ella recorda que la seva arribada a la ciutat va ser 
molt tranquil·la: “Em vaig adaptar ràpid a la llengua 
i als costums”. Tant és així que es va apuntar a classes 
de català per aprendre a llegir i escriure. “Ràpidament 
vaig entendre el català”, apunta la Vicenta.

A Vilablareix
La Vicenta va començar a treballar a la Coma Cros 
d’on en guarda molts bons records: “Tenia unes com-
panyes molt maques i m’ajudaven. Eren moltes hores 
però ens portàvem molt bé”. 

La vida a ciutat, però, no els acabava de convèn-
cer. “Vivíem a Sant Narcís i jo sempre havia viscut a pa-
gès. Vaig veure els terrenys i com que sempre m’havia 
agradat viure lluny dels blocs de pisos ens vam decidir 

Imatge de Vilablareix des de casa l’Antonio i la Vicenta el 1990.

Dinant en el creuer pel Mediterrani que van realitzar.

L’Antonio i dos amics després de la cacera.

La Vicenta al balcó de casa 
a Vilablareix el 1990.



a comprar”, explica l’Antonio. I dit i fet. Aleshores va 
ser quan es van decidir per comprar un terreny, ara ja 
fa 40 anys, a Vilablareix. A partir d’aquí, i a poc a poc, 
aquest jove matrimoni vingut de Conca va començar 
a edificar la casa que seria la de la seva vida. “Anàvem 
fent la casa quan ajuntàvem diners”, recorda l’Anto-
nio. “I, ara, ja fa 33 anys que hi vivim”, afegeix. 

“Podríem haver vingut a viure abans però jo no 
tenia cotxe i no podia anar a treballar i venir de tre-
ballar”, recorda la Vicenta que aleshores ja treballava 
com a auxiliar d’infermera a l’hospital Santa Caterina. 
Una professió que va exercir durant més de 30 anys. 
“Ha estat el treball que més m’ha agradat. Quan em 
vaig jubilar ho vaig trobar a faltar”, indica.

I, mentre la Vicenta exercia a Santa Caterina l’An-
tonio treballava per la Diputació de Girona. Una fei-
na que va exercir en diferents càrrecs durant 22 anys. 
“Sempre sortíem a ballar. A la platja si era estiu o a 
on fos. Hem estat per tota la província ballant en fes-
tes de nit i de dia”. A casa conserven alguns trofeus i 
molts bons records. Entre ells un d’especial en una 
competició celebrada a Tenerife: “Era una competi-
ció de resistència i vam es-
tar fins a les tres del matí 
ballant. Vam guanyar un 
rellotge i una ampolla de 
whisky”, explica l’Antonio.

Actualment la Vicenta i 
l’Antonio continuen prac-
ticant aquesta gran afició 
pel ball sempre que poden 
i on poden. I corda els en 
queda!

L’Antonio i la Vicenta de viatge a Egipte.

Brindant durant 
les noces d’or.
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Dani Bartomeu

 A l’última Torratxa no vam poder in-
formar de tots els resultats de final de 
temporada perquè teníem dife-
rents equips competint i lluitant 
per alguns títols. Gràcies al tre-
ball de jugadors i cos tècnic, i 
també gràcies a la sort que acom-
panya els campions, vam guanyar 
els campionats de 3 categories: 
sots 25, júnior A i júnior B. Això 
constitueix una fita molt impor-
tant pel club, i dubtem que alguna 
vegada un mateix club hagi guanyat 
la mateixa temporada els títols dels 
dos nivells de categoria júnior.

Però la temporada 2012-2013 és 
història, i ja ha arrancat la 2013-2014. 
Els nostres equips han començat les 
seves respectives lligues de la Federa-

ció Catalana de Basquetbol: el dos sèniors mascu-
lins, el sènior femení, el sots 25, els dos sots 21, 

el júnior i el preinfantil femení.
Als propers números d’aquesta revis-

ta repassarem els diferents equips, però 
crec que és un bon moment per par-

lar una mica del nostre nou equip sèni-
or de 3a Catalana, el Palahí Vilablareix. Per 

què? L’equip entrenat per en Xavier Carrión porta 4 
temporades entre nosaltres i mostra l’evolució cons-
tant del joc i els resultats de l’equip en paral·lel als 
del club. Van començar sent un equip de mitja taula, 
amb jugadors del club i altres que van venir de fora, i 
la temporada passada va proclamar-se campió de Giro-
na, competint i superant equips de gran nivell i tradi-

ció basquetbolística com l’Adepaf de Figueres, La 
Salle Girona o el Ceset. Aquesta progressió, la 

joventut i les ganes de l’equip i del cos tècnic 
ens fan afrontar amb més ganes que mai la 

temporada del nostre equip masculí de ca-
tegoria més alta.

Per últim, recordar-vos que si teniu 
ganes de jugar a bàsquet o de provar-ho, 
us podeu posar en contacte amb nosaltres 
a través del web www.cbvilablareix.cat, 

del correu cbvilablareix@hotmail.com o tru-
cant als coordinadors: Dani Bartomeu 660 174 766 

i Dani Arteaga 610 213 560.

Palahí Vilablareix campió sots 25 
temporada 2012-13

Nova temporada, 
noves il·lusions!

“ Els nostres equips han
 començat les seves 
 respectives lligues de 
 la federació Catalana 
 de basquetbol.”

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

Martí Pèlachs assoleix la 30a posició  
als Campionats d’Europa

 Aquest passat mes d’agost s’ha 
disputat a la localitat fronterera 
francesa de Schiltigheim els Cam-
pionats d’Europa d’edats Euro-
minichamps, on participen els 
500 millors palistes de tot el con-
tinent europeu. 

Representant l’Estat espanyol 
hi havia 3 jugadors, encapçalats 
pel campió d’Espanya, el juga-
dor del CTT Vilablareix Mar-
tí Pèlachs. La competició con-
sistia en superar dues fases de 
grups i després es disputaven 
eliminatòries directes.

A la primera fase de grups el nos-
tre jugador no va tenir problemes i es 
va classificar en primera posició sense 
excessives dificultats.

A la segona el nivell ja era molt 
elevat però tot i així en Martí va jugar 
molt concentrat i es va classificar com 
a segon de grup. Ja només quedaven 
els millors 64 jugadors que disputarien 
eliminatòries directes. En Martí va gua-
nyar la primera ronda però la segona va 
caure per un ajustat 3-2 tenint 4 pilotes 
de partit. Al final, molt meritòria 30 posi-
ció en els primers Campionats d’Europa 
on hi és present el CTT Vilablareix. 

Nova temporada amb energies renovades 
i ampliació de la sala d’entrenaments

Comencem aquesta nova temporada amb energies renovades 
després de la llarga però exitosa campanya de l’any passat

 Els nostres jugadors ja estan entrenant des de l’últi-
ma setmana d’agost perquè aquest mes de setembre ja 
han començat les primeres competicions com l’Open 
Catalunya i l’Open de Vic. Tot i això, les lligues regu-
lars començaran el primer cap de setmana d’octubre. 
Recordem que el CTT Vilablareix té equips a totes les 
lligues nacionals amb un total de 10 equips i un altre 
equip que participa a la lliga estatal de Tercera Divisió.

Aquesta temporada s’han tornat a ampliar horaris 
per l’increment de nens en els entrenaments. A més, 
fruit d’aquest increment, al juliol es va arribar a un 
acord amb l’Ajuntament que proporcionarà l’ampli-
ació de la sala polivalent per tal que s’hi puguin afe-
gir més taules per donar resposta a les necessitats ac-
tuals del club. És una demanda llargament reclamada 
per tots els nostres jugadors que ens permetrà dispo-
sar d’unes instal·lacions una mica més adequades a la 
nova realitat del club. Esperem que les obres estiguin 
llestes durant l’octubre per minimitzar l’impacte dels 
entrenaments i les competicions que s’hi han de jugar.

I per últim, recordar a tots els nens i nenes i en 
general a totes les persones, que el CTT Vilablareix 
disposa d’entrenaments i horaris adaptats a totes les 
edats i a tots els nivells:

-  Iniciació al tennis taula: dilluns i dimecres (fins a 
16 anys) i dimarts i dijous (a partir de 16 anys).

-  Tecnificació: dilluns i dimecres (fins a 16 anys) i 
dimarts i dijous (a partir de 16 anys).

-  Perfeccionament: dilluns, dimecres, dijous i di-
vendres (per a totes les edats).

Us recomanem que si esteu interessats us poseu 
en contacte amb nosaltres a través del correu info@ 
cttvilablareix.cat o al mòbil 650 782 099 per tal de con-
cretar un dia i venir a provar-ho sense cap compromís. 

Per a més informació podeu visitar el web del club:  
www.cttvilablareix.cat i seguir-nos a través del twitter  
@cttvilablareix amb el hashtag #cttvilablareix.

mailto:info@cttvilablareix.cat
mailto:info@cttvilablareix.cat
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Jugadors del FC Vilablareix 
temporada 2013-2014

Caballero Gutierrez, Ferran
Lazarov Yotova, Martin
Cubarsí Cabarrocas, Jan
Caballero Marquez, Erik
Nogué Ramió, Jaume
Deulofeu López, Albert
Diaz Sanchez, Gabriel
Ortega Delgado, Paula
Espinar Duran, Adrian
Diudé Codinach, Marc
Pernas Moreno, Antonio
Funez Carias, Frank Harrison
Duran Ramirez, Alex
Pilsa Mascort, Martí
Gutierrez Martinez, Ion
Ferrer Paramo, Arnau
Rubio Manrique, Alex
Marin Castilla, David
Garcia Alsina, Arnau
Segura Alemany, Roger
Rodríguez Ibañez, Jan
Heredia Fernández, Miguel Angel
Serrano Moreno, Ainhoa
Ruiz Manzaneda, Pau
Herrero Ballesteros, Raul
Vazquez Bartrina, Guillem
Sanchez Salgado, Ainhoa
Martinez Barranco, David
Aguilera Sanchez, Yeray
Torrent Soler, Arnau
Muñoz Muñoz, Eduard
Carbones Verdejo, Joaquim
Balde Sow, Lamine
Piñeros Ardila, Daniel
Felip Sureda, Marc
Boerrigter Gironès, Nil
Ponce Moran, Eduardo
Fernández Cortes, Baldomero
Cubarsí Paredes, Pau
Ruiz Peña, Ivo
Font Ballen, Daniel
Felip Sureda, Martí
Sawaneh Jabbie, Mahamadou
Heredia López, Alex
Feliu Sánchez, Aniol
Soler Martin, David
Jimenez Andreu, Carlos
Fernandez Perez, Biel
Vargas Muñoz, Aaron
Marcos Bernal, Joel
Fusté Martí, Oriol
Vega Charneco, Xavier

Pilsa Mascort, Ferran
Gómez Ortega, Xavier
Bueno Carmona, Matias
Roca Muela, Carlos
Ramirez Castillo, Biel
Cabello Rodríguez, Martin
Romagos Arnau, Marc
Redondo Portegas, Jana
Corvillo Almansa, Gerard
Sanchez Salgado, Aitor
Rodríguez Herrera, Aron
Falgueras Ramos, Joel
Sayols Olivan, Angel
Servellon Flores, Luis Armando
Fernandez Cortes, Rafael
Tejada Campanon, David
Zarco Boya, Guillem
Garcia Crehuet, Iñaki
Angelats Velazquez, Martí
Alcaide Huici, Jordi
Heredia López, David
Baus Garrido, Lidia Yun
Aluju Viñolas, Albert
Hernandez Varela, Enoth Alejandro
Caballero Marquez, Ivan
Alvarez Bollo, Didac
Maldonado Zuñiga, Anthony A
Feliu Vila, Pol
Armijo Adroher, Aitor
Prieto Oliveras, Aleix
Garcia Garvi, Pau
Armijo Adroher, Raul
Puyol Montilla, Daniel
Massip Recio, Nora
Asensio Garcia, Jan
Rojas Saker, Zahid David
Moraguez Serrano, Narcís
Bueno Carmona, Iñaki
Alonso Moreno, Gerard
Roura Palau, Sergi
Carbó, Jan
Aviles Peris, Aniol

Salvador Garcia, Martí 
El Addi Cotet, Anovar
Baena Bejar, Cristian
Sanchez Rocha, Alex
Garcia Garví, Martí 
Baena Bejar, Daniel
Segura Alemany, Arnau
Gàzquez Verdaguer, Àlex
Casas Pla, Jordi
Serrano Nogueira, Oscar
Gracian Ontiveros, Alex
Casas Ramos, Joel
Aguilar Fernandez, Marc
Granados Fontarosa, Biel
Coll Resina, Roger
Armijo Adroher, David
Ibánez López, Didac
Garcia Minguez, Pol
Aymerich Costa, Joan
López Osuna, Izan
Gou Agüera, Robert
Baig Valero, Aleix
Moreno Bramon, Àlex
Larrondo Guillen, Oscar
Blanco Alsina, Marc
Muñoz Diaz, Albert
Manrique Ferrer, Sergi
Coma Prat, Nil
Muñoz Picazo, Eloi
Muñoz Diaz, Edgar
Gracian Berechet, Jordi
Pérez Castagneto, Àngel
Pere Fernandez, Xavier
Riera Carrascal, Marc
Sabatés Banyeres, Jan
Sánchez Salavedra, Roger
Rosillo Rojas, Daniel
Sánchez Peñalosa, Oriol
Serrano Nogueira, Brian
Solà Maradiaga, Andreu
Vallejo Muela, Marc
Soler Serra, Francesc
Tenorio Benali, Albert
Vallribera Tejero, Pau
Ayats Peracaula, Arnau
Ventura Suñer, Daniel
Buisac Gomez, Jofre
Ajenjo Castro, Iker
Cañavete Montoliu, Arzel
Bollo Lechado, Izan
Garcia Alsina, Marc
Carrilero Ventura, Marc
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Un estiu ple  
de gimnàstica rítmica

 La secció de gimnàstica rítmica aquest estiu ha rea-
litzat un casal esportiu durant tot el mes de juliol. En 
total, han participat una trentena de nenes del poble 
i els municipis propers. Amb totes elles hem anat a la 
piscina municipal, a la ràdio, hem fet sortides pel po-
ble; però sobretot hem après molta rítmica. 

Tanmateix, durant tot el juliol les gimnastes més 
veteranes han participat dels entrenaments especí-
fics d’estiu per tal de preparar la propera temporada. 
Hem treballat els diferents aparells segons les edats i 
les categories i en fem una valoració molt positiva de 
tots els avenços realitzats per les gimnastes. 

Com a novetat i per acomiadar-nos de l’estiu amb 
bon regust hem gaudit per primer cop de les COLÒ-
NIES DE GIMNÀSTICA RÍTMICA del Club. Durant el 
cap de setmana del 6 al 8 de setembre les gimnastes 
van estar a Arenys de Mar, on van fer una estada lú-
dicoesportiva amb activitats de tot tipus (tallers, jocs, 
gimcanes, piscina, platja, jocs de nit, aparells, etc.).

Finalment, el passat 10 de setembre vam donar ini-
ci a la nova temporada 2013/2014 amb la incorpora-
ció de moltes noves gimnastes de totes les edats. Espe-
rem que aquesta sigui una gran temporada per elles i 
que sobretot la gaudeixin. 
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 Comença un   
     al Madrenc!

El passat 12 de setembre les aules de l’escola Madrenc es van tornar 
a obrir per iniciar el curs escolar 2013/2014. un nou curs de reptes i 

il·lusions on l’objectiu tornarà a ser aprendre, treballar i estudiar

 Les aules de l’escola Madrenc van tornar a 
obrir-se aquest passat 12 de setembre per inici-
ar les classes del curs 2013/2014. A continua-
ció us deixem el text que ens han fet arribar 
des de l’escola per donar-vos la benvinguda:

P3

P4

P5
A

P5
b

“Hem començat un nou curs amb 
ganes d’aprendre, treballar i estu-
diar. també volem jugar i compartir 
bons moments.

En aquestes imatges dels primers 
dies d’escola es veu la nostra il·lusió.

Aquells que hem estat neguitosos 
i algunes llàgrimes se’ns han esca-
pat, la bona acollida de les mestres 
i dels companys i de les companyes 
de l’escola ens han ajudat a adap-
tar-nos a les rutines escolars”.

E S C O L A    M A D R E N C  2 0 1 3 / 2 0 1 4
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1r

5è

3r

2n

6è

4t

E S C O L A    M A D R E N C  2 0 1 3 / 2 0 1 4
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Paula Planella

Comencem de nou!
 El temps, tant pels petits com pels grans passa molt 

ràpidament, aquest passat juliol vam dir adéu al curs 
2012/2013 amb un bonica festa molt participativa a 
Can Gruart on van participar-hi pares, mares, avis, àvi-
es, tiets, tietes… en la qual vàrem presentar un recull 
de fotos i vídeos de tot el curs; tot rematant-ho amb un 
boníssim pica-pica i tot jugant a la tarima dels afores 
del casal d’avis.

Després d’uns dies de vacances, acabem d’encetar 
un nou curs, amb el retorn de vells alumnes i també 
de nous. A poc a poc ens hem anat adaptant a la ru-
tina que gairebé ja havíem oblidat. Han anat passant 
els dies, i avui divendres, crits d’alegria, rialles, corre-
gudes amunt i avall… han esclatat de nou al pati i pas-
sadissos de la llar. Ja estem totalment adaptats, visca el 
nou curs!
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Laia Ventura i Cristina Duran

Un estiu de recerca  
a la Universitat

 Som la Laia Ventura i la Cristina Duran, estudiants de 
2n de Batxillerat de l’INS Vilablareix. Aquest estiu hem 
participat en el 6è Jove Campus de Recerca de la UdG, 
amb seixanta alumnes d’arreu de la província de Girona.

Poder participar-hi ha sigut una experiència molt 
valuosa. Durant dues setmanes hem gaudit de com a 
mínim dues xerrades diàries organitzades pels dife-
rents serveis i grups de recerca de la UdG. Així, hem 
vist com treballen a la biblioteca o al servei de llen-
gües modernes i hem descobert com investiguen àm-
bits tan diversos com la medicina, la tecnologia o la 
química. Cada xerrada tenia el seu interès. Tot i això, 
ens agradaria destacar l’activitat del servei d’esports: 
una classe de ball on vam ballar sols i en parella, que 
va servir per perdre la vergonya i agafar confiança.  

Durant el dia també disposàvem d’algunes hores 
per avançar en el nostre treball de recerca. Nosaltres 
hem treballat, en un cas (Laia Ventura), a la Facultat de 

Medicina, a Emili Grahit, i, en l’altre (Cristina Duran), 
al departament de Química, a la mateixa Facultat de Ci-
ències. L’últim dijous vam celebrar un acte de cloenda, 
amb assistència de familiars i professors i la participa-
ció del vicerector de Relacions Institucionals, Societat i 
Cultura, el coordinador del campus, les organitzadores 
i els becaris. Va ser una activitat entretinguda, amb ex-
periments de química, jocs de cartes, de mans... 

Per acabar el dia, els alumnes vam decidir fer un so-
par i sortir de festa a Girona. L’endemà al matí ens tor-
nàvem a trobar a Montilivi per afrontar l’últim dia del 
campus, un dia de platja. Després de dues setmanes amb 
els nous companys i amics, el comiat va ser un pas difícil, 
però tots sabíem que aquella amistat no s’acabaria allà.

Durant l’estiu ens hem vist sovint. Ens hem aga-
fat molt d’afecte i ara som un grup gran, una família. 
L’última trobada que vam fer va ser a una casa de colò-
nies, on vam passar junts dos dies molt divertits.

Totes dues estem molt agraïdes per l’oportunitat 
que ens ha proporcionat la UdG. També estem molt 
agraïdes a la Sara Rafel, la nostra tutora del treball de 
recerca, que ens està ajudant molt perquè tot surti bé. 
Ha sigut una experiència que mai oblidarem.

“ Poder participar-hi ha sigut una 
 experiència molt valuosa.”
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ExCuRSió A bARCELONA
El diumenge 16 de juny es va organitzar 
una excursió a Barcelona en la qual es va 
visitar el Parc Güell i el Poble Espanyol.

 
CASAL DE LA GENt GRAN

tRObADA CORAL SèNiOR
El passat 2 de juny al Teatre la Sitja de For-
nells es va organitzar la segona trobada de 
corals sèniors amb la participació de les 
corals: Santa Margarita de Quart-Llambi-
lles, Jaume Nunó de Sant Joan de les Aba-
desses, Veus Bisbalenques, Gesòria de Sant 
Feliu de Guíxols i la nostra, Sant Roc.

DiNAR 11 DE SEtEMbRE
Noranta persones van assistir al també tra-
dicional dinar de la Diada. Una amanida 
amb embotits, carn a la brasa, postres, vi, 
cava... va ser el menú. Es va avançar ½ hora 
per poder plegar més d’hora pels que vo-
lien anar a la Via Catalana.

fEStA DE LA GENt GRAN A 
SANt CARLES DE LA RÀPitA
Del 6 al 10 d’octubre uns quants socis ens và-
rem traslladar fins a Sant Carles de la Ràpita 
per a visitar el delta de l’Ebre i participar en 
les diferents activitats que es van organitzar, 
com un concurs de country i ball en línia.

DiNAR DEL tORNEiG 
iNtERMuNiCiPAL DE PEtANCA
El dissabte 15 de juny al pavelló de Sant Dalmai es va ce-
lebrar el tradicional dinar dels participants a la lliga in-
termunicipal amb l’assistència de la majoria d’alcaldes 
dels municipis participants. A part de l’equip del nos-
tre Casal també hi van participar els equips d’Aiguaviva, 
Fornells, Riudellots, Sant Dalmai, Vilobí, Jubilats de Salt 
i Bernardes de Salt.

Les activitats de l’estiu
de la gent del Casal
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ATENEU DE LA DONA

Les dones de l’Ateneu
segueixen amb moltes activitats

Revetlla de Sant joan
Juntament amb el Casal de Gent Gran vàrem organit-
zar la revetlla de Sant Joan. Acabat el sopar la gent va 
ballar amb música en viu. 

Col·laboracions locals
L’Ateneu de la Dona, com és habitual, vàrem col-
laborar en el sopar de final de curs organitzat per 
l’AMPA de l’Escola Madrenc com també amb la Fira 
de Tardor.

Estrena de l’obra “Passatgeres”
En un dels Dijous solidaris vàrem estrenar l’obra “Pas-
satgeres”, ideada per les components del grup de te-
atre i el nostre director Antoni Muñoz i interpretada 
per Roser Bonmatí, Dolors Ferre, Gràcia Garcia, M. 
Dolors Palau, M. Àngels Punyet, Hermínia Ventura i 
Anna Vilaró.

Presentació de la pel·lícula  
“La fosa” dirigida per Pere vilar

El divendres 6 de setembre l’Ateneu va organitzar un 
sopar per col·laborar, amb els guanys, en el cost de la 
pel·lícula “La Fosa”, dirigida pel nostre veí Pere Vilar i 
interpretada per Lluís Homar i Emma Vilarasau. 

La pel·lícula tracta de la batalla de l’Ebre durant la 
Guerra Civil. En Pere va anar comentant algunes esce-
nes que va passar, col·laboradors, cost... i va contestar 
les preguntes que li feien els presents a l’acte.

El sopar amb una cinquantena d’assistents es va ce-
lebrar al Casal de Gent Gran.
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107.5 FM 
RÀDIO VILABLAREIX
Didac Romagòs

Ràdio Vilablareix 
estrena temporada

 Ràdio Vilablareix, 107.5 FM, ar-
renca una nova temporada amb les 
piles carregades, acompanyant-vos 
amb la millor programació musical 
en català i també, informant en de-
tall de tots els actes que tenen lloc 
al nostre municipi.

Aquests dies d’estiu, ens han vi-
sitat cada setmana els diferents ca-
sals (Casal Vilablareix, Matins Ac-
tius i també el Rítmica Vilablareix) 
i han compaginat les activitats lúdi-
ques amb la ràdio, on se’ls ha en-
senyat com funciona una emissora 
municipal, han après a parlar en 
públic i han pogut fer un progra-
ma setmanal on anaven explicant 
el seu dia a dia.

De la mateixa manera, el dia 
de la Via Catalana, del passat 11 de 
setembre, es va fer una programa-
ció especial amb cançons i poemes 

patriòtics, missatges institucionals 
dels portaveus dels grups munici-
pals, es va llegir el manifest d’Òm-
nium Cultural i vàrem ser presents 
als trams de Fornells de la Selva per 
gravar un reportatge amb la gent 
de Vilablareix que s’hi va desplaçar.

A la Fira de la Tardor tinguérem 
l’oportunitat d’ambientar la fira i 
com és lògic, d’informar dels actes: 
la conferència de la cuinera Iolan-
da Bustos, l’hora del conte o la pri-
mera trobada gastronòmica amb la 
participació de tots els restaurants 
del municipi que va tenir lloc el pas-
sat dissabte 21 de setembre.

El magazín de Micro de Nit, 
conduït per Jaume Vilalta, ha can-
viat de format. Ara es dóna molta 
més importància a les associacions, 
les empreses del poble i els nostres 
convilatans. I a la segona hora, ter-
túlia d’actualitat amb dosis d’hu-
mor. No us podeu perdre la Char-
lotte i el Sr. Sidro. Recordeu, Micro 
de Nit, tots els dilluns de les nou a 
dos quarts d’onze del vespre, i els 
dimarts, en diferit, de les deu a dos 
quarts de dotze del matí.

I per acabar, només recordar-vos 
que els grups municipals ens con-
tinuen acompanyant cada dijous a 
les vuit del vespre en el programa 
d’Actualitat Municipal, que es tor-
na a emetre els divendres a les deu 
del matí.

107.5 FM
Dilluns
De 19.30 a les 20 h

dillUns esPorTiU

Dilluns
De 21 a les 22.30 h

MiCro de niT

Dimarts
De 10 h a 11.30 h

MiCro de niT 
(en diferit)

Dijous
De 20 h a 20.30 h

aCTUaliTaT  
MUniCiPal

Divendres
De 10 a 10.30 h

aCTUaliTaT  
MUniCiPal 
(en diferit)

Francesc Ribera, en Titot de Brams, 
als estudis de Ràdio Vilablareix, el 
passat juliol del 2013.

SEGuEix-NOS EN DIRECTE!
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CuLtuRA
Jordi Pagès

El Tapís de la Creació
 Una peça única en el món es tro-

ba en el Museu de la Catedral de 
Girona. Es tracta del Tapís de la 
Creació, tot i que no és realment 
un tapís ja que es tracta d’un bro-
dat de tema religiós, de fet el bro-
dat més important que es conserva 
de l’art romànic.

Està fet de lli i llana i datat a la 
segona meitat del segle xi o a prin-
cipis del xii. Té forma rectangular, 
amb unes mides de 3,65 x 4,70 me-
tres, encara que és incomplet. El 
seu autor és desconegut i, segons 
sembla, la seva finalitat era decorar 
els murs de la Catedral quan es fe-
ien grans celebracions litúrgiques.

Des del punt de vista artístic, 
aquesta obra reflecteix molt bé els 
principals trets característics de l’art 
romànic. Les seves figures són des-
proporcionades, rígides i amb els 
rostres inexpressius. Els objectes no 
tenen volum i els paisatges no són 
naturals, amb fons de color neutre.

La finalitat de l’art religiós du-
rant molts segles, incloent l’xi i el 
XII, era didàctica i des-
tinada tant al poble 
com també als mateixos 
clergues. Es tractava 
de donar un missatge, 
recordant algun dels 
aspectes del cristianis-
me que, segons l’èpo-
ca, dominava. Per això 
és tan important la 
iconografia del Tapís de la Creació 
i la seva distribució.

A la part central si troba el tema 
principal. Són els episodis de la Cre-
ació, segons el Gènesi. Un Crist jove 
presideix els moments de la crea-
ció, que estan representats per la se-
paració del dia i la nit, la creació del 
firmament o la separació de la terra 
i el mar. També inclou altres de més 
conegudes com la creació dels ani-
mals i d’Adam i Eva.

Al seu voltant hi ha represen-
tacions que en podríem dir paga-
nes. Aquest no és un fet extraordi-
nari, més aviat suposa que l’artista 
que va fer el tapís, coneixia el món 
clàssic i va brodar a les cantonades 
del cercle central els quatre vents, 
representats per uns personatges 

alats que bufen unes 
botzines.

A l’orla quadrada 
que emmarca el tapís 
hi ha les representaci-
ons dels mesos, les es-
tacions de l’any i els 
dies de la setmana, 
dels quals es conser-
ven el Sol i la Lluna, 

corresponents al diumenge i el di-
lluns. També hi apareixen unes figu-

res intercalades i dos dels quatre rius 
del Paradís, un a cadascun dels angles 
superiors, fet que fa suposar que, en 
els desapareguts angles inferiors, hi 
apareixerien els altres dos rius.

A la part inferior, la més incom-
pleta del tapís, hi ha representada 
la Història de la Santa Creu, però 
hi ha dubtes de si realment en for-
mava part del tapís original o que 
en el tros que falta hi haguessin al-
tres representacions del Gènesi o 
també, que podria haver-hi imat-
ges del Judici Final, com a missatge 
contraposat a la Creació.

Recentment, es va restaurar i tor-
nat a lloc amb unes millors mesures 
de seguretat i visibilitat. Aquest ex-
traordinari tresor de fama universal 
atrau a estudiosos d’arreu del món 
per la misteriosa riquesa del seu 
contingut temàtic i iconogràfic.

“ No és realment un tapís 
 ja que es tracta d’un 
 brodat de tema religiós, 
 de fet el brodat més 
 important que es 
 conserva de l’art 
 romànic.”

“ Aquest extraordinari 
 tresor, de fama universal, 
 atrau a estudiosos d’arreu 
 del món per la misteriosa 
 riquesa del seu contingut 
 temàtic i iconogràfic.”
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CAPÍTOL IV-3 
MEDi AMbiENt
Andrés L. Pérez Velasco

Risc nuclear?
Improbable, però n’hi ha
Davant la nova situació de Garoña em veig en  

l’obligació d’interrompre momentàniament aquesta sèrie,  
per fer una denúncia

 A la Torratxa número 54 deia: 
“Estem d’enhorabona! Garoña 
no seguirà funcionant fins al 2019”, 
com pretenia Nuclenor i la Junta 
de Castella i Lleó, USO i UGT, en-
tre d’altres. Que seguís funcionant 
seria una temeritat i hem 
de preguntar-nos per què 
se li permet seguir funcio-
nant en l’actualitat amb els 
sistemes de seguretat molt 
degradats i amb els greus 
problemes de contaminació 
tèrmica que està produint 
al riu Ebre (vulnerant l’au-
torització d’abocament de 
la Confederació Hidrogràfi-
ca de l’Ebre).

Avui, encara que la his-
tòria hauria d’estar clara, 
no ho està. Des de l’any 2009 s’han 
acumulat decisions, contradicci-
ons, xantatges i silencis sobre el 
funcionament de l’antiquada cen-
tral nuclear de Santa María de Ga-
roña (Burgos), inaugurada el 1971. 
I no està clara perquè el ministre 
d’Indústria, José Manuel Soria, al 
2012 confirma la intenció arran 
d’un informe, demanat pel Go-
vern, del Consell de Seguretat Nu-
clear (CSN), d’ampliar el termini 
de vida de Garoña, seguint l’apos-
ta per l’energia nuclear del Partit 
Popular. La pròrroga es cristal·litza 
al juny d’aquest any, amb una or-
dre ministerial que allarga el perí-
ode de funcionament fins al 2019, 
sempre que la central emprengui 
els canvis exigits pel CSN.

Al maig de 2013, Nuclenor de 
la qual és propietari Iberdrola i 
Endesa demana al Ministeri d’In-
dústria una pròrroga per continu-
ar com està en aquest moment, en 
parada freda.

Aquest mateix mes de maig, el 
Ministeri remet la petició al CSN, 
que autoritza la pròrroga el dia 27, 
cedint a les pressions i amb gran 
dany per a la seva independència. 
En la resolució s’adverteix que Ga-
roña haurà de dur a terme totes 
les reparacions exigides si vol re-
prendre l’activitat. No sembla fà-
cil, ja que les noves exigències de 
seguretat que es van aprovar des-
prés de l’accident de Fukushima 
més les que li va imposar el CSN 
el 2009 en el cas que desitgessin 
mantenir la seva activitat deu anys 
més, suposa que haurien de fer 
grans inversions.

En opinió d’Ecologistes en Ac-
ció, el tancament, si finalment es 
produeix, es deuria a les grans in-

versions que les enormes incerte-
ses tècniques provocarien, per l’es-
tat degradat de la central. Als 130 
milions d’euros que els propietaris 
de la central haurien de gastar per 
introduir les reparacions propo-

sades pel CSN el 2009, més 
les que es dedueixen de les 
proves d’estrès, caldria afe-
gir la possible construcció 
d’una torre de refrigeració i 
les llargues i costoses inspec-
cions necessàries en l’atuell 
per comprovar si està sot-
mesa als mateixos proble-
mes que la de la central de 
Döel 3 a Bèlgica, que pre-
sentava gairebé 2.000 fissu-
res. És a dir, perquè temin 
que per funcionar fins al 

2019 les inversions exigides difícil-
ment els seran rendibles.

Esperem que això sigui el punt 
i final definitiu de Garoña i que no 
es produeixin nous i escandalosos 
despropòsits, que ens facin de nou 
tornar a la por i la incertesa, ja que 
en cap moment es garantiria que 
no tingués, segons els ecologistes, 
nous problemes, atès el lamentable 
estat en què es troba la central.

Esperem també que el tanca-
ment de Garoña, si es produeix, 
sigui el principi del tancament es-
glaonat de la resta de les centrals 
nuclears, ja que segons els eco-
logistes, “són perfectament pres-
cindibles atès l’excés de potèn-
cia instal·lada en el nostre sistema 
elèctric”.

“ Des de l’any 2009 s’han 
 acumulat decisions, 
 contradiccions, xantatges i
 silencis sobre el funcionament 
 de l’antiquada central 
 nuclear de Santa María 
 de Garoña (burgos), 
 inaugurada el 1971.”
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Festa major
El diumenge 19 de maig, a les 11 
del matí, celebració de l’Ofici so-
lemne de Festa major a l’església 
parroquial, amb acompanyament 
litúrgic a càrrec de l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà la qual i 
amb magistral professionalisme ens 
va oferir, a continuació i dintre ma-
teix del temple, un deliciós concert 
llargament aplaudit pels assistents.

Missa a Sant Roc 
Podríem dir que, encara que relati-
vament recent, ja s’ha convertit en 
una tradició: em refereixo a la mis-
sa que celebrem a l’ermita de Sant 
Roc amb motiu de la seva festa, que 
s’escau el 16 d’agost de cada any; 
aquesta celebració la traslladem al 
diumenge següent, que enguany 
fou el dia 18. A l’hora habitual ens 
reunirem un bon nombre de feli-
gresos a l’Ermita on celebrarem la 
santa Missa. 

Nou curs  
de Catequesi
El primer divendres d’octubre, dia 
4, a les 7 de la tarda i als locals de 
la rectoria, començarà el nou curs 
de Catequesi per a la Primera Co-
munió. Es podrà fer la inscripció 
allà mateix. Les classes de cate-
quesi tindran lloc cada divendres 
no festiu, a les 7 de la tarda. 

 
A L’OMbRA DEL CAMPANAR
Mn. Josep Ramírez i Carles, rector

hORARIS DE MISSES
Reestructuració dels horaris de misses a 
les parròquies d’Aiguaviva i Montfullà

Atesa l’edat avançada del mossèn i tenint en compte que ha d’aten-
dre tres parròquies (Aiguaviva, Montfullà i Vilablareix), el Sr. Bisbe 
l’ha autoritzat a distribuir la celebració de les misses dominicals de 
manera que pugui atendre dignament aquest servei religiós. 
En el cas de Vilablareix es mantenen els mateixos horaris i les varia-
cions es produiran a les parròquies d’Aiguaviva i Montfullà. Els ho-
raris de misses, per tant, queden així:

VILABLAREIx
Missa anticipada: cada dissabte i vigílies de festa,  
a 2/4 de 8 del vespre al Perelló (baixos de l’ajuntament). 

Diumenges i festius,  
a les 11 del matí, a l’església parroquial.

AIGUAVIVA
Missa el 1r i 3r diumenge de cada mes,  
a 2/4 de 10 del matí a la parròquia.

MONTFULLà
Missa el 2n i 4t diumenge de cada mes,  
a 2/4 de 10 del matí a la parròquia.

En principi, l’horari serà aquest, que podrà ser modificat puntual-
ment segons circumstàncies ho demanin.

El Sr. Bisbe, i jo mateix, agraïm a tots la vostra comprensió i col·labo-
ració. Recordeu que no som els únics que han de recórrer a aquesta 
solució, ja que a la nostra diòcesi hi ha vàries parròquies, tan o més 
importants que la nostra, que han de seguir el mateix procediment. 
Potser cal una campanya d’oració i apostolat a fi que el Senyor enviï 
més obrers a la “seva vinya”, tal com ens recomana el mateix Jesús 
(Mt. 9, 38 i Lc. 10, 2).
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CAPÍTOL XXI 
MEMÒRiA HiStÒRiCA DE viLAbLAREix

(...)

La sessió extraordinària del 8 de juliol la va presidir 
com alcalde accidental D. Vicente Alsina, el qual:

…pone en conocimiento de los reunidos que el Sr. Alcalde 
D. Salvador Gispert-Sauch había presentado la renuncia de su 
cargo de Concejal por haber sido designado Diputado Provincial, 
optando por este último cargo que le crea incompatibilidad con el 
de Concejal según el art…

Enterados los reunidos por unanimidad aceptar la 
renuncia presentada por D. Salvador Gispert-Sauch, haciendo 
constar la satisfacción con qué han visto haya sido en su cargo 
de Diputado, no solo por justicia que supone sinó también 
porque desde la Diputación podrá defender los intereses de este 
pueblo, como lo ha hecho estando al frente de la Alcaldía, de un 
modo especial en la realización del proyecto del camino vecinal 
de este pueblo que debe construir la Diputación Provincial.

Després s’efectua l’elecció del nou Alcalde, és ele-
git D. Sixto Molas Güell amb cinc vots a favor i una 
papereta en blanc. Una vegada acceptat el càrrec se-
gueix la sessió:

Seguidamente se da lectura de la dimisión que del cargo 
de Depositario de este Ayuntamiento presenta D. Sebastián 
Gispert-Sauch fundado en su avanzada edad y a los muchos 
años de servicios que lleva prestados. Apreciando ser ciertos 
los motivos alegados por unanimidad se acepta la dimisión, 
haciendo constar la gratitud de este Ayuntamiento por los 
servicios prestados por dicho funcionario.

A propuesta del Concejal D. Vicente Alsina y dado que no 
es posible quedar desatendidos los servicios de Depositaría se 
acuerda anunciar desde luego la celebración de público concurso 
para la provisión del cargo de Depositario de este Ayuntamiento 
en propiedad y, nombrar interinamente, por mientras se celebra 
el referido concurso, Depositario a D. Salvador Gispert-Sauch 
con el sueldo anual que figura en el Presupuesto.

En el Ple del 23 de novembre s’aprova per unanimitat 
el pressupost per l’any 1931, que el total d’ingressos i des-
peses és de 7.190,78 pessetes. En el mateix ple s’acorda:

…que conste en acta que el Ayuntamiento ha visto en 
satisfacción, y agradece el donativo de 1.000 ptas. Con 
que el Exmo. Sr. Marqués de Camps ha contribuido a la 
construcción del puente sobre la riera Marrochs y que se 
comunique a dicho señor.

El 14 d’abril de 1931, Francesc Macià proclama la 
República Catalana.

El 17 d’abril de 1931, es celebra una sessió extraor-
dinària per a constituir el nou Ajuntament, l’acta està 
escrita íntegrament en català i la part transcrita està 
copiada literalment. (així com les següents)

L’Ajuntament va quedar constituït en la següent 
forma:

Dn. Sixt Molas Güell  Alcalde
Dn. Narcís Ollé esparch  Tinent-Alcalde
Dn. Salvi Aliu Bagudanch Síndic
Dn. Juan Carré Roca  Regidor primer

Dn. Juan Roca Roca  Regidor segon
Dn. Jaume Simón Arbonés Regidor tercer
Se senyala els diumenges i hora de les deu per a celebrar 

les sessions.
L’Ajuntament així constituït, i a proposta del Sr. Alcalde 

acorda per unanimitat, primer: fer constar en acta l’accep-
tació sincera de la República establerta a Catalunya i a tot 
Espanya, desitjant que pugui consolidar-se sense violències 
ni lluites entre germans; i segon: comunicar l’anterior acord 
al Exm. Sr. President de la República Catalana, i al M. I. Sr. 
Governador Civil de Girona. En aquest estat se conclou la 
sessió inaugural sense protestes ni reclamacions; quina acta 
signan els senyors Regidors amb mi de que certifico. = l’afegit 
(essent el·legit per unanimitat Dn. Sixt Molas Güell) val. 

El 19 d’abril, una vegada aprovada l’acta anterior:
...i donant compliment al article 60 de la Llei Municipal 

es procedeix a l’elecció de Regidors que tenen de constituir les 
diferents Comissions Permanents d’aquest Ajuntament, do-
nant el resultat següent:

Comissió d’Hisenda. = D. Sixt Molas i D. Salvi Aliu
Comissió de Governació. = D. Narcís Ollé i D. Juan Roca
Comissió de Foment. = D. Juan Carré i D. Jaume Simón
Després de la mateixa manera quedan designats per for-

mar part de la Junta Local de 1ª Ensenyança els Regidors 
D. Juan Roca i D. Salvi Aliu i per la Junta Local dels Cens 
Electoral D. Juan Roca Roca per Vocal propietari i D. Jaume 
Simón com a suplent. Seguidament, i no havent més assump-
tes de que tractar, el senyor President aixecà la sessió signat...

A la sessió del 26 d’abril, sols hi ha un punt, l’apro-
vació de l’acta anterior.

La sessió de la setmana següent diu:
A les Cases Consistorials del poble de Vilablareix a tres de 

Maig de l’any mil nou cents trenta-u, es reuní l’Ajuntament 
en sessió publica sota la presidència de l’Alcalde D. Sixt Mo-
las Güell. Es llegeix l’acta de la sessió anterior que es aprova-
da. S’acorda adquirir, amb càrrec al capítol imprevistos, una 
Bandera republicana i la regional Catalana, i també una 
al·legòria de la República per al saló d’actes. I no havent...

El 17 de maig, s’acorda:
...amb càrrec del capítol d’Improvistos adquirí els nous segells 

de la Corporació municipal i el de la Alcaldia, i no havent...

A la sessió del 10 de juny:
El Sr. Alcalde dóna compte que s’han rebut les fulles de 

cessió de terrenys signades pels propietaris afectats en la cons-
trucció del camí veïnal que s’està tramitant. Després l’Ajun-
tament per unanimitat acorda trametre a la Diputació de 
Girona les fulles de cessió de terrenys signades pels propietaris 
afectats en la construcció del camí veïnal “ de la carretera de 
Girona a Santa Coloma de Farnés a la de Girona a Manresa; 
tros 1er: De la carretera de Girona a Santa Coloma i la Par-
ròquia de Vilablareix”, fent-se aquest Ajuntament solidari i 
únic responsable de quantes reclamacions puguin derivar-se 
per raó de la ocupació de dits terrenys.

J. Manel Pallàs

(...)
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OCTUBRE - NOVEMBRE - DESEMBRE
AGENDA

DESEMBRE 
TALLER D’ESPELMES DE NADAL 
dilluns 16 de desembre|20 h 
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 10 € / Per a tothom

TALLER ‘VINE A FER EL TEU TIó’
divendres 13 de desembre|18 h 
Centre Cultural Can Gruart
Gratuït / Per a tothom

DINAR I QUINA PER  
LA MARATó DE TV3
Diumenge 15 de desembre

13 h|Can Gruart > Tres sardanes (disc)

14 h|Casal de la Gent Gran > Dinar popular 
Menú: Amanida, fideuà, postres, pa, vi i cafè
Preu: 15 € (inclou una quina)

16.30 h > Quina de La Marató
Amb obsequis donats per empreses del poble  
i proveïdors de l’Ajuntament

CONSTRUEIx EL TEU TITELLA NADALENC
divendres 20 de desembre|18 h
Centre Cultural Can Gruart
Gratuït / Per a tothom

OCTUBRE
TALLER DE SABó NATURAL
divendres 11 d’octubre|19 h
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 12 € / Per a tothom
 
TALLER DE COLLARETS DE “TRAPILLO”
divendres 18 d’octubre|19 h
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 10 € / Per a tothom
 
BUS A FIRES DE GIRONA
dies 25, 26, 28 d’octubre, 1 i 2 de novembre
Parada de bus
Preu: 2 € (1 € amb tiquet que el pots recollir  
al Local de joves)
Per a joves de 12 a 35 anys

NOVEMBRE

FESTA DE SANT MENNA
Divendres 8 de novembre
21.30 h|sala d’actes de l’ajuntament
L’Olla dels Maiquiets presenta l’obra:  
“Què fem amb... l’envàs?!” 
Preu: 3 €

 
Dissabte 9 de novembre
17.30 h|Pavelló municipal
Animació infantil amb Jordi Tonietti  
i Castanyada popular 

 
Diumenge 10 de novembre
11 h|església parroquial
Ofici solemne amb la cobla Els Rossinyolets

a continuació|Padró
Tres sardanes per la mateixa cobla i aperitiu

SORTIDA A PORTAVENTURA  
(hALLOwEEN)
dissabte 9 de novembre|salou
Preu: 40 € (35 € empadronat) /  
Per a joves de 12 a 35 anys

xERRADA DE PRIMERS AUxILIS  
EN GENT GRAN, NADONS I NENS
divendres 15 de novembre|20 h 
Centre Cultural Can Gruart
Gratuït / Per a tothom
 
TAST DE VINS DE CATALUNyA
divendres 29 de novembre|20 h 
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 15 € / Per a tothom
 
TALLER DE CUINA DE LA CASTANyA 
dilluns del mes de novembre|20 h|Can Ballí
Preu: 15 € / Per a tothom

Per participar a les activitats cal fer una inscripció prèvia tres dies 
abans de l’activitat al local de joves o Centre Cultural Can Gruart.

L’organització es reserva el dret d’anul·lar o modificar aquestes 
activitats en cas de no complir el mínim de participants requerits 
per a cada activitat.

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

www.vilablareix.cat

DiSSAbtES 6 de la tarda

Preu: 6 € 
amb berenar

BALL DE SALó 

al Casal de la Gent Gran
dissabte 26 d’octubre 
amb Ferran Prunell

dissabte 9 de novembre 
amb Jaume Castellà “El Pinxo”

dissabte 23 de novembre 
amb David Casas

dissabte 14 de desembre 
amb Chus


