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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 Porta a Porta
www.vilablareixportaaporta.cat
Tel. 972 40 55 33
portaaporta@vilablareix.cat
Fracció orgànica: 
Dilluns, dijous i dissabte
Envasos: Dimarts i divendres
Paper i cartró: Dimarts  
(cada quinze dies)
Recollida de vidre: Dimarts  
(cada quinze dies)
Recollida de resta: Diumenges
Recollida de trastos vells:
Primer dimarts de cada mes
(cal trucar a l’Ajuntament)

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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Amb la col·laboració de:

 Acabem un altre any difícil, molt difícil per a moltes famílies i arriben 
les festes de Nadal, festes de celebracions, retrobaments, taules parades, 
estones compartides i balanços anuals. És en aquest sentiment d’acompa-
nyament i solidaritat que trobem el millor de cadascun de nosaltres i de 
la nostra societat i el nostre país n’és un molt bon exemple.

Quan pitjor és la situació econòmica per a algunes, cada vegada més, 
famílies, més grans són les mostres de solidaritat de tots i cadascun de 
nosaltres ja sigui en accions conjuntes com en petites mostres individuals. 
El nostre poble n’és una bona mostra. Hem fet moltes accions de recollida 
d’aliments pel banc dels aliments amb uns grans resultats –tant les que 
hem organitzat des de l’Ajuntament com en el gran recapte de finals de 
novembre– però també hi ha hagut qui, individualment, ha donat un cop 
de mà a alguna família que ho ha necessitat, sigui fent arribar aliments, 
sigui col·laborant econòmicament en la compra de material escolar, sigui 
atenent alguna persona gran que ho necessitava. Però també n’és una 
mostra la gran quantitat de diners que es recullen per La Marató de TV3 
o les accions que fem en solidaritat amb pobles del món que pateixen 
catàstrofes naturals. 

Tots estem d’acord que no hauríem de dependre d’aquestes accions 
i que serien necessaris molts més recursos per a poder atendre a totes 
aquestes persones que han quedat sense feina: podent oferir-los activitats 
formatives per a reinserir-los al mercat laboral o poden oferir-los eines i 
instruments per a accedir a aquest mercat laboral i no haver de dependre 
d’aquestes accions solidàries.

Però aquests recursos no hi són, els tenim, però marxen i no tornen 
cap aquells que els generem amb el nostre treball i esforç. I l’única manera 
de poder garantir un estat del benestar que vetlli perquè tots tinguem 
les mateixes oportunitats és aconseguint poder decidir nosaltres a què 
volem destinar els recursos que generem. Aquest darrer 11 de setembre 
així ho va explicitar la immensa majoria de la societat catalana i així ho 
demostrarem l’any vinent, el 2014, quan celebrem la consulta que ja volen 
–i reclamen– més del 80% dels ciutadans de Catalunya. Només reclamem 
poder votar, només volem exercir la democràcia i farem tot el possible per 
tal que tothom –tant els que volen votar sí, com els que volen votar no– 
pugui exercir la democràcia. I contestarem una pregunta clara amb un sí 
o amb un no, per poder, l’endemà mateix, començar a construir el nostre 
estat, un nou estat ple d’il·lusió i esperança en el demà.

David mascort 
Alcalde de Vilablareix

Un 2014
per decidir
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PLEnS I junTES

PLENS

SESSIó ExTRAORDInàRIA 
DEL 30 DE SETEmbRE
L’alcalde dóna compte del Ple de 
l’estat d’execució del pressupost 
corresponent al segon trimestre de 
l’exercici 2013 tramés per aquest 
Ajuntament al Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques, mit-
jançant els formularis habilitats a 
l’efecte.

S’aprova per unanimitat:

» Declarar vàlida la licitació i adju-
dicar a TÈCNIQUES I RECUPE-
RACIONS DEL GIRONÈS TIROI 
S.L.” el contracte de construcció 
i explotació d’una deixalleria a 
Vilablareix.

» MANIFESTAR el seu suport a la 
comunitat educativa de les Illes 
Balears i a totes les accions que de 
manera cívica es realitzin.

S’aprova per majoria absoluta amb 
l’abstenció del grup municipal de CiU:

» El marc pressupostari a mig ter-
mini, de tres exercicis a partir del 
pressupost en vigor de 2014 a 2016 
per aplicació de l’art. 29 de la Llei 
Orgànica 2/2012 d’estabilitat pres-
supostària i sostenibilitat financera.

SESSIó ORDInàRIA  
DE L’11 DE nOvEmbRE
L’alcalde dóna compte de l’informe 
de morositat del tercer trimestre de 
l’exercici 2013.

S’aprova per unanimitat:

» Homologar el pla d’autoprotec-
ció del pavelló de conformitat 
amb l’establert a l’art. 16 del De-
cret 82/2010, de 29 de juny, pel 
qual s’aprova el catàleg d’activi-
tats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció.

» Homologar el pla d’autoprotec-
ció de la Ludoteca de conformitat 
amb l’establert a l’art. 16 del De-
cret 82/2010, de 29 de juny, pel 
qual s’aprova el catàleg d’activitats 
i centres obligats a adoptar mesu-
res d’autoprotecció.

» Verificar el text refós de les Nor-
mes Subsidiàries del Planejament 
Urbanístic de la Clau 16 que incor-
pora les prescripcions establertes 
per la Comissió Territorial d’Urba-
nisme de Girona en sessió del pas-
sat dia 9 d’octubre de 2013.

» Nomenar carrer de Barcelona a 
la prolongació del carrer de Bar-
celona d’Aiguaviva, ubicat en el 
Sector Mas Aliu de Vilablareix. 
S’adjunta com annex núm. 1 plà-
nol d’ubicació.

S’aprova per majoria absoluta amb 
l’abstenció del grup municipal de CiU:

» Aprovar provisionalment, per a 
l’exercici 2014 i següents, la modi-
ficació de les ordenances fiscals.

» Proposar al Departament d’Em-
presa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya l’establiment de les 
dues festes locals per a l’any 2014, 
els següents dies: 25 de juliol i 29 
d’octubre de 2014.

» La proposta de modificació de crè-
dits núm. 4/13 en el pressupost 
d’enguany, xifrat en les quantitats 
següents:

TOTAL baixa despeses  
75.200,00 €

TOTAL majors ingressos   
93.920,00 €

TOTAL FINANÇAMENT   
169.120,00 €

TOTAL crèdits extraordinaris 
(Despeses) 169.120,00 €

TOTAL DESPESES    
169.120,00 €

JUNTES DE 
GOVERN LOCAL

SESSIó DEL 7 D’OcTubRE
S’acorda aprovar:

» El conveni marc amb el Consell 
Comarcal del Gironès per la pres-
tació del servei de recollida i acolli-
da de gossos i gats abandonats.

» Concedir el permís de lactància 
a la Sra. Sònia Jorquera i Gaban-
dé d’una hora diària a l’inici de 
la seva jornada laboral, durant 20 
setmanes a comptar des de la seva 
incorporació en el lloc de treball. 

» El pressupost i adjudicar a GARAN-
GER per dur a terme el canvi de 15 
mecanismes de les cortines a la llar 
per import de 1.882,78 € (iva exclòs). 

» El conveni de col·laboració amb 
l’Escola l’Empordà - AEGLE, per 
la realització de les pràctiques 
d’activitats d’educació en el lleure 
infantil i juvenil. 

» Sol·licitar al SOC de la Generalitat 
de Catalunya la pròrroga de sub-
venció per a la contractació de la 
Sra. Mar Cases i Viladevalll, AODL 
de l’àrea de Promoció Econòmica.

» Sol·licitar una subvenció per import 
de 27.045,55 €, corresponent al 
67% dels costos totals, per al pro-
jecte d’una AODL.

» El Pla de Treball per tal de ser inclòs 
en la sol·licitud de pròrroga de sub-
venció per a la contractació de l’Agent 
d’Ocupació i Desenvolupament Lo-
cal, Mar Cases i Viladevall, al Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
de la Generalitat de Catalunya.

» Sol·licitar el parc mòbil de bicicle-
tes per l’escola CEIP MADRENC 
de Vilablareix i fixar el calendari. 

» Sol·licitar la celebració d’un con-
veni de mobilitat segura amb el 
Servei Català de Trànsit.

Podeu consultar totes les 
juntes de govern i plens 

municipals al web
www.vilablareix.cat

SESSIó DEL 21 D’OcTubRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figu-
ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 98.344,05 €.

» El conveni marc entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajunta-
ment de Vilablareix, per a la crea-
ció d’aules de teatre del Gironès.

» El pressupost i adjudicar a Trans-
ports Mateu s.l. per arranjar el 
camí del pont del molí per import 
de 790 € (iva exclòs). 

» El pressupost i adjudicar a SIMSA 
per import de 392,26 € (iva inclòs) 
per dur a terme l’alimentació elèc-
trica als aparells d’il·luminació del 
tancament de contenidors. 

» Concedir llicència de matrimoni 
a la Sra. Sònia Jorquera Gabandé 
pel termini de 15 dies naturals. 

SESSIó DEL 4 DE nOvEmbRE
S’acorda aprovar:

» El conveni de col·laboració entre 
el Servei Català de Trànsit i l’Ajun-
tament de Vilablareix en matèria 
d’educació per a la mobilitat segu-
ra pràctica amb bicicletes.

» Adjudicar la concertació de l’ope-
ració de tresoreria a l’entitat CAI-
XABANK S.A. Les condicions de 
l’operació són les següents: 
- Import de l’operació: 200.000 €
- Tipus d’Interès: Euribor 

trimestral més 5
- Comissions: 

· D’obertura: 0,75%
· D’estudi: 0,25%
· No disponibilitat: 2% anual 

- Termini: 1 any
- Disposició: Plena a la seva 

signatura. 

» El pressupost i adjudicar a Kozzak 
per dur a terme el manteniment, ac-

tuació i millora d’aspectes relacionats 
amb la seguretat, el posicionament, 
la comunicació dels usuaris de Vila-
blareix TV i Ràdio Vilablareix per im-
port de 80 € al mes (iva exclòs). 

» El pressupost i adjudicar SW HOS-
TING&COMMUNICATIONS TEC-
HNOLOGIES, S.L. per dur a terme 
un servei de suport en el manteni-
ment, actualització i millora de la 
pàgina web de l’Ajuntament per 
import de 72 € al mes (iva exclòs). 

SESSIó DEL 18 DE nOvEmbRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figu-
ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 105.481,08 €.

» Sol·licitar al conseller de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya que el Departament de 
Territori i Sostenibilitat formuli, 
promogui i tramiti el Pla director ur-
banístic de delimitació i ordenació 
del sector d’interès supramunicipal 
Salt-Vilablareix que està previst al 
Pla Director Urbanístic del sistema 
urbà de Girona i al Pla Territorial 
Parcial Comarques Gironines.

» El següent calendari fiscal per a 
l’exercici 2014: 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des.

IAE 1 31

IBIR
1 31

1 1

IBIU
1 31

1 1

IVTM 15 15 15 1

IAE. Impost d’Activitats Econòmiques
IBI Rústica. Impost de Béns Immobles Rústica
IBI Urbana. Impost de Béns Immobles
IVTM. Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

Tots aquells rebuts domiciliats de 
quota tributària d’import igual o 
superior a 90 € es fraccionen d’ofici 
en dos terminis, segons les dates in-
dicades ( ). Les persones interes-

sades que en el moment de l’acre-
ditació de l’impost (1 de gener) no 
el tinguin domiciliat i vulguin aco-
llir-se a aquesta possibilitat, podran 
fer-ho, prèvia presentació de la 
corresponent sol·licitud en aquest 
sentit. A aquests efectes, l’esmenta-
da sol·licitud s’haurà d’adreçar a 
l’Ajuntament titular de l’ingrés o a 
XALOC un mes abans que s’iniciï 
el termini de pagament en perío-
de voluntari, o fins la data indicada 
en l’ordenança fiscal del tribut o la 
general de gestió del seu munici-
pi. Altrament, la sol·licitud tindrà 
efectes per al següent i posteriors 
exercicis tributaris.

» Concedir llicència de matrimoni a 
la Sra. Cristina Vilà Bordas pel ter-
mini de 15 dies naturals, concreta-
ment del dia 15 al 29 de juny del 
2014.

» El pressupost i adjudicar a “TÈCNI-
QUES I RECUPERACIONS DEL 
GIRONÈS, TIROI S.L.” amb C.I.F. 
B17.592.122 per dur a terme el ser-
vei de recollida de la poda, segons 
l’establert a l’antecedent d’aquest 
acord.
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ACTUALITAT

El nostre patró, 
Sant Menna
Tots els actes i les diferents activitats que es
van organitzar per aquesta festa van tenir 
una molt bona assistència i participació 

 Els actes i les diferents activi-
tats que l’Ajuntament de Vilabla-
reix ha organitzat un any més per 
Sant Menna, el patró de Vilabla-
reix, han tingut una molt bona 
assistència i participació. 

Els actes festius és van obrir 
divendres amb la representació 
de l’obra Què fem amb l’envàs que 
van interpretar els membres de la 
formació teatral local l’Olla dels 
Maiquiets.

El dissabte va ser la jornada de 
més participació amb la festa in-
fantil que es va organitzar al pave-
lló municipal. Desenens de nens, 

nenes i pares i mares van córrer, 
saltar, riure i ballar amb l’anima-
ció infantil d’en Jordi Tonietti des 
de primera hora de la tarda. I 
ja ben arribat el vespre, tots van 
compartir els 60 quilograms de 
castanyes que es van torrar a l’ex-
terior del pavelló.

Els actes de Sant Menna, tal 
i com mana la tradició, van fina-
litzar diumenge amb la missa so-
lemne a l’església parroquial i les 
tres sardanes que van interpretar 
la cobla els Rossinyolets. La festa 
va acabar amb un pica-pica pels 
assistents.

Teatre
castanyada

Espectacle infantil

missa i sardanes

S A N T  M E N N A  2 0 1 3  S A N T  M E N N A  2 0 1 3  S A N T  M E N N A  2 0 1 3  S A N T  M E N N A  2 0 1 3  S A N T  M E N N A  2 0 1 3  S A N T  M E N N A  2 0 1 3  S A N T  M E N N A  2 0 1 3  S A N T  M E N N A  2 0 1 3  S A N T  M E N N A  2 0 1 3  S A N T  M E N N A  2 0 1 3  S A N T  M E N N A  2 0 1 3
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ACTUALITAT

 Després de molts anys d’esforços 
el nostre poble ha aconseguit que 
els nens i nenes i els i les joves pu-
guin fer tots els seus estudis a Vila-
blareix. És un orgull per l’equip de 
govern haver-ho aconseguit i que, 
des de la llar d’infants fins al Bat-
xillerat, puguin fer totes les etapes 
de la seva vida formativa sense ha-
ver de marxar del seu poble.

És evident que això ha estat 
possible per l’esforç i l’empen-
ta d’un equip de govern que ha 
fet, i fa, tot el possible per tal que 
pugui ser així. Però també és cert 
que això ha suposat un esforç per 
tots els veïns que, amb els seus im-
postos, han fet que això sigui pos-
sible. I aquest és un aspecte que 

no s’acaba amb la construcció 
de l’equipament corresponent o 
amb la cessió dels espais que ca-
len sinó que és un esforç que fem 
any rere any assumint tots els cos-
tos que se’n deriven.

Aquest és un resum de quins 
han estat aquests costos al curs 
2012/2013 i de qui els assumeix 
perquè tinguem clar l’esforç que 
fem tots junts per l’educació al 
nostre poble.

Així doncs, podem observar que 
el cost total que assumeix l’Ajunta-
ment per tots els serveis educatius 
de Vilablareix és de 479.390,68 € 
dels quals el mateix Ajuntament n’as-
sumeix directament 303.343,79 € (o 
el que és el mateix, 118,73 € per 

habitant) i la resta 
són assumits pels 
pares i mares i per la Generalitat. 
Aquesta és una dada molt impor-
tant perquè ens dóna una idea de 
quin és l’impacte de tots aquests 
serveis respecte el pressupost to-
tal de l’Ajuntament –aproximada-
ment 3.144.000 €– i de quines són 
les despeses que assumeix l’Ajun-
tament que no hauria d’assumir 
(totes les de l’IES) o de quines 
haurien de ser compartides amb 
major proporció per la Genera-
litat (la subvenció de la llar d’in-
fants era abans de 102.000 € i ara 
és de 52.500 € o les inversions a 
l’escola haurien de ser, com a mí-
nim, compartides).

Vilablareix  
congela les taxes 
i els impostos pel 
2014 i baixa el tipus 
d’IBI i escombraries 

 L’Ajuntament de Vilablareix va aprovar en el ple ce-
lebrat el passat dilluns, 11 de novembre, les ordenances 
fiscals pel 2014 on les taxes i els impostos es congelen o 
es baixen amb els vots a favor d’ERC i IpP-PSC i l’absten-
ció de CiU. 

L’alcalde, David Mascort, ha explicat que en concret 
es baixa la taxa de recollida d’escombraries en un 3,75% 
i el tipus de l’IBI per contrarestar l’efecte de l’augment 
del valor cadastral i de l’augment del tipus ordenat pel 
govern espanyol. La resta es congela tot. 

“En aquests moments en que tantes famílies ho estan 
passant malament; nosaltres pensem que la nostra feina 
és estar al seu costat. I intentar en la mesura del possible 
reduir la càrrega impositiva que correspon a l’Ajunta-
ment de Vilablareix”, ha argumentat l’alcalde. 

Mascort ha afegit, respecte a la taxa d’escombraries, 
que tal com van prometre durant el primer mes s’estudi-
aria la possibilitat de congelar o, fins i tot, abaixar la ta-
xa.“Al final estem en un 85% de recuperació de residus 
que generem i això ens permet reduir un 3,75% la taxa 
d’escombraries”, ha afegit l’alcalde de Vilablareix. 

Quant costen 
els serveis educatius  
al nostre poble?
L’alcalde, David mascort, i el regidor d’Educació, manel 
Pallàs, detallen quin pressupost destina l’Ajuntament de 
vilablareix per mantenir i millorar els diferents serveis 
educatius dels que disposa el poble

Esperant que tota aquesta informació 
us pugui ser útil, restem a la vostra dispo-
sició per a qualsevol aclariment o dubte 
que pugueu tenir.

David Mascort i Subiranas
Alcalde

Manel Pallàs i Julià
Regidor d’Educació

Llar d’infants La Farigola
desPeses

Personal 209.590,22 €
Neteja 11.624,39 €
Subministraments 
(telèfon, gas, llum, etc.) 8.723,39 €

Material divers 1.537,09 €
Manteniment i assegurances 4.303,04 €
Servei de psicologia 2.240,80 €
Inversions 1.694,94 €
Despeses indirectes 41.111,97 €
Total 280.825,84 €

inGressos
Quotes 108.605,00 €
Subvenció Generalitat 52.500,00 €
Ajuntament Vilablareix 119.720,84 €
Total 280.825,84 €

CEIP Madrenc
desPeses

Neteja 28.646,17 €
Subministrament
(telèfon, gas, llum, etc.) 17.601,54 €

Material divers 1.255,80 €
Manteniment 4.082,24 €
Personal 
(brigada i administració) 9.195,54 €

Lloguer espai per mòdul 4.200,00 €
Inversions i subvencions
(AMPA) 31.135,16 €

Despeses indirectes 7.173,93 €
Total 107.490,38 €

inGressos
Ajuntament Vilablareix 107.490,38 €
Total 107.490,38 €

Ludoteca Les Orenetes
desPeses

Personal 31.592,04 €
Neteja 2.720,64 €
Subministraments  
(telèfon, gas, llum, etc.) 2.942,99 €

Material divers 1.492,85 €
Manteniment i assegurances 2.684,54 €
Despeses indirectes 24.560,98 €
Total 65.994,04 €

inGressos
Quotes 14.941,89 €
Ajuntament Vilablareix 51.052,15 €
Total 65.994,04 €

Institut de Vilablareix
desPeses

Manteniment 1.663,20 €
Inversions i subvencions (AMPA) 23.233,50 €
Despeses indirectes 183,62 €
Total 25.080,42 €

inGressos
Ajuntament Vilablareix 25.080,42 €
Total 25.080,42 €

“ En aquests moments en 
 que tantes famílies ho estan
 passant malament; nosaltres 
 pensem que la nostra feina 
 és estar al seu costat.”
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ACTUALITAT

L’Ajuntament renova tancaments  
i finestres de l’edifici principal

 L’Ajuntament de Vilablareix ha renovat els tancaments exteriors o 
finestres, fins ara de fusta, de l’edifici principal. L’actuació, que ha tin-
gut un cost de 12.000 euros, s’ha finançat amb una subvenció d’11.000 
euros que ha atorgat la Diputació de Girona.

Aquesta renovació dels tancaments permetrà estalviar en energia i 
està inclosa en el Pla d’acció Local i Sostenibilitat (PALS) que s’inclou 
dins l’Agenda 21 de Vilablareix. 

Vilablareix ja recupera el 85%  
dels residus que genera 
David mascort: “Ens hem de felicitar tots 
plegats de com ho estem fent i de com 
està funcionant”

 Els veïns i veïnes de Vilablareix ja reciclen el 85% dels 
residus que generen a casa, a partir de les dades recolli-
des entre el 21 d’octubre i el 30 de novembre de 2013.  

L’alcalde, David Mascort, considera que gràcies 
a l’esforç de tots els veïns i veïnes del poble es pot 
fer un balanç “molt positiu” tant pel que s’està reco-
llint “com per la manera com està funcionant el sis-
tema de recollida, porta a porta”. 

“Estem recollint el 85% quan estàvem al 32% 
abans d’iniciar el porta a porta. Per tant, ens hem 
de felicitar tots plegats de com ho estem fent”, ha 
manifestat l’alcalde. 

Una altra de les millores que ha portat aquest 
nou sistema de recollida és l’eliminació dels conte-
nidors que fins ara ocupaven espais de la via públi-
ca, com en el passeig Catalunya o a la carretera San-
ta Coloma, entre d’altres. Un canvi a millor i que fa 
més net els carrers i places del poble.

“ El nou sistema ha permès  
eliminar els contenidors de colors  
de carrers i places.”

servei de reCollida esPeCial  
Per les fesTes de nadal
Des del dilluns 23 de desembre fins al dime-
cres 8 de gener es col·locaran contenidors de 
vidre, paper i orgànica al costat del magat-
zem municipal ubicat al carrer Güell, 64, per 
reforçar la recollida d’aquests residus durant 
les festes de Nadal. 

Canvi d’Horari en la reCollida  
dels envasos del diMarTs 24 i 31  
de deseMBre
La recollida d’envasos del dimarts 24 i 31 de 
desembre s’efectuarà entre les 15 h i les 20 h 
del vespre, en comptes de l’horari convencio-
nal. Així doncs, caldrà treure els cubells a fora 
abans de les 15 h del migdia.

FORMACIONS  
el rusc 2013
octubre-novembre

CiCle aCTiva’T
Tallers de formació per la motivació 
i la recerca de feina mitjançant les 
competències.

CUrs de GesTiÓ 
adMinisTraTiva i 

CoMerÇ inTernaCional
Curs per aprendre la realitat de tot 
el procés seqüencial d’importació i 
exportació.

sPeaKdaY
Curs per practicar la llengua anglesa, 
en diferents situacions per tal de mi-
llorar les competències en la recerca 
de feina.

linKedin Per  
la reCerCa de feina

Aprendre a generar un perfil a les 
Xarxes Socials mitjançant aquest pro-
grama.

la Crisi oPorTUniTaT 
Per reinvenTar-se

Taller per aprendre com treure partit 
del talent, capacitats personals, actitud 
positiva i activa, com fer un  anàlisi del 
mercat de treball.

PROGRAMACIÓ  
PER ATURATS

PROGRAMACIÓ 
PER EMPRENEDORS, 
EMPRESARIS 
I COMERCIANTS

insTrUMenTs CoMPTaBles, 
finanCers i asPeCTes 
fisCals de les PiMes
Taller on s’ha treballat els instruments 
comptables més rellevants per l’em-
presa i les seves obligacions tributàries.

Tallers diGiTals
Tallers on es varen explicar les eines 
més populars per a promoure un ne-
goci mitjançant internet.

Jornada d’orienTaCiÓ 
eMPrenedora
On es va treballar el perfil emprene-
dor en clau de competència.

Jornades neTWorKinG
On vàrem treballar com fer un estu-
di de mercat.

diMarTs 
eMPrenedors

Taller orientat als nous canals 
de comercialització, amb el 
desenvolupament d’un cas 
pràctic: La venta directa.

esTraTèGia i MÀrQUeTinG 
en l’enTorn aCTUal i i ii
Taller de posicionament, les estratègies 
i canals de màrqueting, exemples pràc-
tics d’implementació d’estratègies.
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ACTUALITAT

L’Ajuntament de Vilablareix promou  
els bons hàbits a taula 

L’àrea de Salut municipal va organitzar unes jornades  
de nutrició i salut aquest novembre per aprendre a fer  

el teu propi menú saludable

 L’Ajuntament de Vilablareix 
continua treballant per promou-
re els hàbits saludables i el benes-
tar en general dels veïns i veïnes 
del poble. 

Per aquest motiu, des de l’àrea 
de Salut, es van organitzar unes 
jornades de “Nutrició i salut amb 
menús saludables” que s’han ce-

lebrat a Can Gruart entre el 6 i el 
13 de novembre. 

“Volem seguir treballant i pro-
mocionant aquests hàbits saluda-
bles perquè formin part del nos-
tre dia a dia. Aquesta vegada ho 
hem enfocat més cap a un taller 
per fer menús saludables i acon-
seguir una dieta equilibrada”, va 

explicar la regidora de Salut i 
Serveis Socials, Sònia Ruiz. 

Durant la primera sessió la 
nutricionista Núria Méndez va 
oferir als assistents pautes i con-
ductes saludables a l’hora d’anar 
a fer la compra i de com i què cui-
nar a casa. 

Mentre que durant la sego-
na sessió es van posar en pràcti-
ca tots els coneixements i cadas-
cú va poder elaborar el seu propi 
menú diari. 

La nutrició i la salut és una 
temàtica que cada dia preocupa 
més a la població. I així ho de-
mostra la bona resposta que ha 
tingut aquesta jornada amb una 
trentena de participants. Des de 
l’Ajuntament es treballa per im-
pulsar noves jornades relaciona-
des amb la salut i el benestar. 

Esport a l’aire lliure
 L’àrea de Salut de l’Ajuntament de Vi-

lablareix, a través del Dipsalut, ha impul-
sat un any més els itineraris saludables, i 
la pràctica de l’exercici físic al parc urbà 
de salut.

Totes les jornades i activitats, que 
s’han realitzat fins aquest novembre, són 
obertes a tothom i gratuïtes. I, de fet, si 
esteu interessats en fer exercici físic a 
l’aire lliure, disposeu de les màquines 
del parc urbà de salut els 365 dies de 
l’any. Per més informació podeu consul-
tar el web www.itinerarissaludables.cat

Noves exposicions 
a Can Gruart

DEL 8 AL 29 DE nOvEmbRE DE 2013DEL 4 AL 31 D’OcTubRE DE 2013

mostra conjunta d’Eudald 
Alabau i d’Evelí Adam
La inauguració de l’exposició conjunta d’Eudald 
Alabau i Evelí Adam, que va tenir lloc el passat 8 
de novembre, va aplegar a més de 60 persones. La 
mostra, que contenia tant obres pictòriques com 
escultures, es va poder gaudir fins al passat 29 de 
novembre. Evelí Adam ha estat recentment pre-
miat en l’11è certamen internacional d’arts plàsti-
ques Aires de Córdoba.

Exposició escultòrica  
d’Isaac Giró
El Centre Cultural de Can Gruart va acollir una 
mostra escultòrica de l’artista Isaac Giró durant el 
més d’octubre a la sala polivalent del Centre Cul-
tural de Can Gruart. 

Vilablareix dóna sang 
 Un total de 43 persones van 

donar sang el passat 8 d’oc-
tubre al Centre Cultural de 
Can Gruart durant la jornada 
que va organitzar la delegació 
de Vilablareix de l’Associació 
de Donants de Sang de Giro-
na. Com és habitual, l’Ateneu 
de la dona hi va col·laborar 
aportant el berenar per a tots 
aquells que es van aproximar 
fins a can Gruart.

BUsQUeM Un 
artista solidari
La delegació a Vilablareix de l’Associació de Donants de Sang de Girona busca un ar-tista que vulgui col·laborar per fer una escultura per home-natjar els donants del poble. Si hi esteu interessats només us heu de posar en contacte amb el delegat, Jordi Baus, trucant al següent número de mòbil: 690 681 583. 

http://www.itinerarissaludables.cat/
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REcORDS DE vILAbLAREIx

La Dolors és de Girona. En concret, del 
carrer Argenteria on hi va viure fins 
que es va casar. Mentre que en Vicenç 

va néixer a Navas del Rey (Madrid). La infan-
tesa de la Dolors, per tant, va succeir entre els 
carrers del Barri Vell i d’aquella Girona més 
grisa i freda. Mentre que en Vicenç va arribar 
a Catalunya amb només sis anys. Primer va viu-
re a Peralada durant un any. Després, amb el 
seu pare, que treballava de guàrdia civil, es van 
traslladar a Banyoles on hi va viure durant 4 
anys fins que finalment, i amb dotze anys, van 
arribar a la ciutat de Girona. En concret a la 
plaça de l’Oli. “Al famós carrer del Sac on va 
néixer en Cugat”, recorda en Vicenç. 

És en aquest punt on les vides d’aquests dos joves 
adolescents es començaran a creuar i lligar per sem-
pre més. Abans d’arribar al seu casament i la seva 
primera casa a Palau-sacosta, però, en Vicenç recor-
da com de jove va aprendre a nedar a l’estany de 
Banyoles. “Volia aprendre i em vaig tirar en un lloc 
on no tocava fons i em van haver de venir a treure”, 
explica tot rient. 

“També feia d’escolà a l’església de Santa Maria, 
on vaig fer posteriorment la meva primera comu-
nió. Anava a l’escola amb un mestre, amb en Ponsa-
tí. Era una mica serio i ens picava amb un regle els 
dits quan no fèiem bondat. A mi també em va tocar 

el rebre, no era pas un angelet”, recorda uns anys 
en els quals va aprendre a jugar a pilota. Un cop 
acabada aquesta etapa, en Vicenç va anar a estudiar 
als Salesians del Pont Major on hi va ser durant dos 
anys fins que es va posar a treballar.

En Vicenç i la muntanya
Una de les activitats que més han apassionat a en 
Vicenç ha estat la muntanya. Va començar fent pics 
amb el GEiEG fins que amb una colla d’amics van 
decidir fer una agrupació pròpia. En total ha fet 
onze pics de 3.000 metres i entre ells l’Aneto. “I en-
cara continuem però anem més baixos”, apunta. 

Moltes de les històries que s’expliquen a Records de Vilablareix 
comencen amb dos infants que vivien de porta en porta i 
jugaven plegats amb la resta de veïns i veïnes del carrer. I és 
que hi ha vides que s’escriuen plegades ja des de la infància. 
Aquest, però, no és el relat d’en Vicenç Velázquez, de 80 anys, 
i de la Dolors Rovira, de 77. Ells es van conèixer ja de joves. I 
creuant-se mirades i somriures d’adolescents es van enamorar 
per sempre més. 

Vicenç Velázquez Pasamar 
i Dolors Rovira Pagès

Casament als Àngels el 26 de febrer de1962.



Una afició a la que va arrossegar també a la Do-
lors que ha escalat dos de 3.000 metres també.

Una altra de les seves grans aficions va ser 
el rem. Fins i tot van arribar a quedar campi-
ons d’Espanya al llac de Banyoles amb només 

18 anys. “Després, però, va desaparèixer. Entre-
nàvem a Pedret, a la resclosa, però no vam continu-
ar perquè les embarcacions eren dolentes, s’esquer-
daven i pesaven molt”. 

La Dolors, el futbol i la cuina
Per la seva part, la Dolors recorda, de la seva infan-
tesa, amb especial estima el Tarlà. Va estudiar a les 
Dominiques, quan aquestes eren al carrer del Nord 
i va anar a col·legi fins als 16 anys. Era una bona 
estudiant i especialment en matemàtiques. Després 
va començar a treballar en un despatx d’adminis-
trativa a Can Regàs.

 “No anàvem a jugar al carrer, a l’hivern passe-
jàvem per la Rambla i a l’estiu per la Devesa”, re-
corda, i hi afegeix: “Els diumenges anàvem també 
a caminar i a esmorzar a la Font del Lliure, a Sant 
Miquel; i a la tarda anava a futbol a veure el Girona 
a Vista Alegre”. “I a segona divisió també”, afirma.

Una altre de les grans passions de la Dolors ha 
estat, i és, la cuina. “M’agrada molt cuinar, la meva 
mare em deixava cuinar i vaig aprendre d’ella”, ex-
plica. Entre els plats que hi té més la mà trencada 
hi ha el rodó de vedella i la crema catalana.”La seva 
filla i gendre estan encantats”, apunta en Vicenç.

Des del 1959
En Vicenç i la Dolors es van conèixer el 1959. “Jo 
passava per davant on treballava a la botiga Perala-
da, de caves i vins, a Marquès de Camps”, diu la Do-
lors. I d’aquí va sorgir la fletxa d’en Cupido. 

“Va ser un amor a primera vista!”, afirmen. Les 
mirades adolescents que es creuaven dia a dia van 
començar també a trobar-se, a partir d’aleshores, a 
la Rambla. Des d’aleshores, en Vicenç amb 25 i la 
Dolors amb 22, van començar a festejar durant tres 
anys fins que es van casar i van anar a viure en una 
casa a Palau-sacosta on hi van ser durant 41 anys i 
van criar a tres fills; dues noies i un noi. “Alesho-
res tot allò eren camps i hi vam ser molt feliços”, 
explica en Vicenç. “Allà no necessitàvem desper-
tador perquè a les vuit del matí ens despertava la 
sirena dels Químics”, bromeja la Dolors.

Cap a Vilablareix
Tota aquella vida, però, 
farà un gir al 2000 quan 
una empresa va com-
prar tota la poma d’ha-
bitatges on la Dolors i en Vicenç hi havien viscut fe-
liçment amb els seus fills. Aquell va ser el moment 
en el qual aquest matrimoni va decidir fer el pas cap 
a Vilablareix.

“Les nostres filles viuen a Vilablareix i nosaltres 
sempre veníem a buscar els quatre néts a l’escola. 
El poble ens agradava i quan vam decidir comprar, 
la casa al carrer Puigmal s’estava fent”. Finalment, 
i després d’un temps en què es van acabar de deci-
dir, la Dolors i en Vicenç van fer el pas el 2006. Des 
d’aleshores afirmen que “s’ho han passat molt bé!”. 
“Quina diferència respecte Girona”, diu la Dolors. 
“Hi ha una gent molt maca, ens han acollit molt bé 
i ens hi hem integrat perfectament. Com si fóssim 
d’aquí de tota la vida”, afegeix en Vicenç. 

Des del 2007 en Vicenç i la Dolors han col·la-
borat també com a delegats a Vilablareix per l’AECC. 
Una entitat que els ha per-
mès, segons expliquen, 
conèixer molta gent. “És 
un poble molt col·labora-
dor”, diuen. I és que per 
ells, Vilablareix ha suposat 
un canvi en positiu en les 
seves vides. Estan a prop 
dels seus i se senten a casa. 
Vilablareix és casa seva. 

Festejant un diumenge 
per la Devesa.

La Dolors 
a Cadaqués.

En Vicenç (a la dreta) fent 
un pollastre a Santa Coloma 
de Farners.

En primer terme en Vicenç; 
al fons l’Hospital Josep Trueta.

La Dolors i en Vicenç 
celebrant els 50 anys 

de casats a Sant Roc.

Fotografia de 
família amb fills i néts.

Tots els néts de la 
Dolors i en Vicenç.



ENTITAT | ESPORTS 
BÀSQUET

18 19
Dani Bartomeu

 Quan apareix la darrera torratxa de l’any ja fa 
tres mesos que els nostres equips de bàsquet han co-
mençat les seves respectives lligues. Enguany tenim 
set equips: sis masculins (dos sèniors, un sots 25, dos 
sots 21 i un júnior) i un femení (sènior).

Quan comences una temporada pots tenir la 
sensació de pujar en un tren que es posa en mar-
xa, i tot i que sempre tens les millors intencions del 
món, sempre tens el dubte de si t’has pujat al tren 
correcte o no. La categoria serà massa fàcil? Massa 
difícil? T’hauràs apuntat al nivell que et pertocava? 
Per sort, de moment estem essent competitius a to-
tes les categories que disputem. A més, a les catego-
ries més altes que juguem (3a Catalana masculina i 
femenina), els nostres jugadors i jugadores, novells 
a la categoria, estan competint perfectíssimament 
bé, i una bona mostra d’això és la victòria del sènior 

“ Enguany tenim set equips:
 sis masculins (dos sèniors, un 

sots 25, dos sots 21 i un júnior)  
i un femení (sènior).”

jÚnIOR

SènIOR

femení a la pista de l’Adepaf de Figueres a la jorna-
da 9, invicte fins aleshores.

Un altre aspecte que no pots controlar és la sort 
de les lesions. Per desgràcia, hem arrancat la tem-
porada amb algunes lesions importants que han re-
duït els recursos humans d’alguns partits i d’alguns 
equips, però per sort hem superat aquests obstacles 
amb l’ajuda mútua dels diferents equips. Que im-
portant és aquesta ajuda i col·laboració en els clubs 
modestos!

En aquest número de la revista trobareu algunes 
fotos dels nostres equips, i les que faltin de la res-
ta d’equips les anireu trobant als propers números.

També lligat al C.B.Vilablareix, però en aquest 
cas dins la nostra vessant més social, els propers 25 i 
29 de desembre a partir de les 18.30 h, al pavelló de 
Vilablareix, tornarem a celebrar la tradicional Qui-
na de Nadal. Res millor que una Quina per pair els 
àpats abundants de les festes de Nadal, a més ben ca-
lentons a la sala polivalent del pavelló!

El tren basquetbolístic  
ja està en marxa

Per últim, i com sempre, recordar-vos que si te-
niu ganes de jugar a bàsquet o de provar-ho, us po-
deu posar en contacte amb nosaltres a través del 
web www.cbvilablareix.cat, del correu electrònic 
cbvilablareix@hotmail.com o bé trucant als coordi-
nadors (Dani Bartomeu 660 174 766, Dani Arteaga 
610 213 560).

SOTS 21 SOTS 21

SOTS 25

SènIORSènIOR

http://www.cbvilablareix.cat
mailto:cbvilablareix@hotmail.com
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FUTBOL

20 21
Carles Buisac i Mas

 Els equips que formen el F.C. VILABLAREIX en 
aquest moment són 2 escoletes, 2 prebenjamins, 2 
benjamins, 3 alevins, 2 infantils i 1 cadet amb un to-
tal aproximat de 150 esportistes que participen en 
els seus diferents campionats. Els escoletes, preben-
jamins i el benjamí de primer any participen en la 
lliga del Consell Esportiu del Gironès i el cadet, els 
dos infantils, els tres alevins i el benjamí de segon 
any participen en la lliga de la Federació Catalana 
de Futbol en les seves diferents categories.

Tots aquests equips estan entrenats per una sèrie 
de persones que nosaltres creiem que estan prepa-
rades per poder-ho fer i aquests són els que detallem 
a continuació: els escoletes estan portats per Marc 
Avellí, David Garcia i Marc Gázquez; els prebenja-
mins, la Cristina Muñoz i en David Garcia; els ben-
jamins per l’Àlex Fernàndez i l’Uriel Sánchez; els 
alevins els entrenen en Juanjo Ciriero, en Marc Gáz-

quez i en Jordi Gibert; amb els infantils hi tenim a 
Sebastià Bagaña i Pablo Gutiérrez i els cadets els en-
trenen en Ferran Romagós i l’Uriel Sánchez i, per 
tal d’acabar amb els entrenadors que tenim, hi ha 
el de porters que és en Rogelio Gutiérrez. Cal co-
mentar que a tots aquests entrenadors els ajuden 
una colla de persones a les quals també volem fer 
els nostre reconeixement i aquests són: Daniel Gu-
tiérrez, Adrià Caballero, Joel Coromines, Nico Laza-
rov, Erik Caballero, Andreu Solà, Guillem Fernán-
dez, Miranda Agustí i Albert Planes.

Tota aquesta gent està coordinada pel responsa-
ble coordinador del nostre club Ferran Romagós.

Per altra banda, també volem agrair a en Pere 
Alonso i Alins la seva dedicació al club, fent pos-
sible entre altres coses aquest reportatge fotogrà-
fic i en reconeixement com a membre fundador 
del club.

Seguim creixent!
com cada any hem tornar a créixer una mica més  

i ja tenim categoria de cadets

1r entr.: Ferran Romagós / 2n entr.: Uriel Sánchez / Delegat: Pere Diudé

1r entr.: Sebas Magaña / 2n entr.: Adrià Caballero / Delegat: Pepe Muñoz 1r entr.: David Garcia / 2n entr.: Marc Gázquez / Delegat: Sergi Gracian

1r entr.: Cristina Muñoz / 2n entr.: Guillem Fernández / Delegat: Frank Funez

1r entr.: Uriel Sánchez / 2n entr.: Erik Caballero / Delegat: Dani Garcia

1r entr.: Marc Gázquez / 2n entr.: David Garcia / Delegat: Raul Marcos

1r entr.: Pablo Gutierrez / 2n entr.: Daniel Gutierrez / 3r entr.: Rogelio Gutierrez / 
Delegat: Juli Falgueras

1r entr.: Jordi Gibert / 2n entr.: Joel Corominas / Delegat: Jordi Ayats 1r entr.: Marc Avellí / 2n entr.: Albert Planes / Delegat: Fran Muñoz

1r entr.: David Garcia / 2n entr.: Miranda Agustí / Delegat: Robert Cubarsí

1r entr.: Àlex Fernández / 2n entr.: Andreu Solà / Delegat: Jordi Riera

1r entr.: Juanjo Ciriero / 2n entr.: Nico Lazarov / Delegat: Andrés Sánchez
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Manel Segura

 L’expedició del CTT Vilablareix estava formada 
pels jugadors alevins Martí Pèlachs i Eloi Llorente i 
els jugadors juvenils Guillem Quesada i Pol Esteve.

L’Eloi Llorente va fer un gran torneig i final-
ment va quedar en una molt bona onzena posició. 
Va fer un gran torneig i va jugar a un gran nivell. 
Només la mala sort en els encreuaments li va impe-
dir assolir una posició més alta.

Però qui va excel·lir en la categoria alevina va ser 
en Martí. Després de passejar-se en la fase de grups, 
va haver de patir de valent per superar la primera 
eliminatòria i remuntar un 2-1 en contra. Però a 
partir d’aquest partit es va veure el millor Martí i 
es va imposar a tots els rivals, va anar superant to-
tes les eliminatòries fins arribar a la final i aconse-
guir la victòria en aquesta categoria. Recordem que 
en Martí és aleví de primer any i que la majoria de 
rivals als quals es va enfrontar eren de segon any. I 
això a aquestes edats encara té més mèrit.

Pel que fa als infantils, en Pol debutava en un 
zonal i va acabar en una digníssima quarta posició 
guanyant 2 partits i perdent-ne 3. Va tenir l’oportu-
nitat de lluitar pel tercer lloc però en el partit clau 
va acabar perdent per 12-10 en el cinquè set. 

I finalment, en Guillem Quesada, en el seu primer 
any de juvenil, va fer un torneig molt seriós i va tenir 
opcions fins al final de classificar-se, però finalment 
va acabar en dotzena posició. Va jugar a un gran ni-
vell i es va veure el millor Guillem de la temporada.

Torneig Ping-Pong  
per La Marató de TV3
Com ja ve essent habitual, una vegada més, el 
CTT Vilablareix ha organitzat el torneig solida-
ri de tennis taula per La Marató de TV3, el pas-
sat diumenge 15. Un matí solidari jugant a ping- 
pong o participant al torneig.

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 de 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 
divendres (per a totes les edats).

Us recomanem que si esteu interessats us po-
seu en contacte amb nosaltres a través del mail 
info@cttvilablareix.cat o al mòbil 650 782 099 per 
tal de concretar 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

 Després d’una pretemporada de preparació físi-
ca, ja ens hem posat a treballar de valent amb els 
muntatges de competició de la propera tempora-
da 2014. En aquests moments, totes les gimnastes i 
l’equip tècnic estem preparant els conjunts i les in-
dividuals per tal d’arribar a la primera competició 
en plena forma. 

Aquest any tenim un calendari de competicions 
que va des de la primera setmana de febrer fins a 
l’última quinzena de maig. És a dir, que totes les 
gimnastes del C.R.Vilablareix, competiran al llarg 
de la temporada d’hivern per tota la província i la 
comunitat catalana. 

Aprofitem des d’aquí, per encoratjar-les a seguir 
treballant com fins ara i demostrar que poden fer-
ho d’allò més bé!

Com cada any, el club ha organitzat un CASAL 
DE NADAL D’ACTIVITATS RÍTMIQUES per a 
totes aquelles nenes que vulguin passar unes fes-
tes nadalenques envoltades de gimnàstica rítmi-
ca. El casal es durà a terme al pavelló de Vilabla-
reix els dies 30 i 31 de desembre i 2 i 3 de gener 
de 9 a 13 h. 

Per poder formalitzar la inscripció, només cal 
enviar un correu electrònic a: campusvilablareix@
gmail.com. 

Per últim, informar-vos a tots que aquest dissabte 
14 de desembre a les 11 h hem realitzat el festival de 
Nadal del Club, amb l’AMPA Pare Coll i el Rítmica 
Bescanó com a clubs convidats.

El CTT Vilablareix queda campió  
en el Torneig Zonal en categoria aleví

El primer cap de setmana de novembre es va disputar a bàscara el 
Torneig Zonal classificatori pel Torneig Estatal de valladolid. Hi prenien part 

més de 300 jugadors de navarra, Aragó, balears i catalunya

Encarrilant la temporada

mailto:info@cttvilablareix.cat
mailto:campusvilablareix@gmail.com
mailto:campusvilablareix@gmail.com
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Cristina Vilà

 Els més petits del poble us volem ensenyar com 
treballem i gaudim des de la llar d’infants l’estació 
de la tardor. Sí, sí... ens encanta perquè ve aquella 
senyora que li diuen “La Castanyera” a fer-nos casta-
nyes i a cantar moltes i moltes cançons!!!

Ah! i nosaltres també ens disfressem de Casta-
nyera... mireu, mireu!

“Quan ve el temps de collir castanyes, 
la castanyera, la castanyera...
Ven castanyes de la muntanya,  
a la plaça de la ciutat...
La camisa li va petita, la faldilla li fa 
campana, les sabates li fan cloc-cloc...
I al ballar sempre gira així!”

Gaudim de la tardor

Des de la llar d’infants també protestem 
per la Llei Wert i tot el que comporta.

Els més petits de la llar d’infants fent de castanyera.

Els pica-soques a punt per les castanyes.

Les granotes mirant com es fan les castanyes.

Els espantaocells jugant amb les fulles seques.

L’Eva i la Marina torrant les castanyes.

Els cargols i la castanyera!
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PosTals GUanYadores del ConCUrs de nadales 2014

 Aquest curs tots els alumnes de l’escola han fet 
un dibuix relacionat amb elements del món de 
l’escola.

De cada classe es van escollir els dibuixos més 
ben fets. En Jordi Baus va fer el disseny a partir 
d’aquests.

Al llarg de dos matins i amb la participació dels 
alumnes de sisè es va dibuixar i pintar un mural a 
la paret dels mòduls.

Agraïm la col·laboració d’en Jordi en aquesta 
tasca.

Pintem la paret 
dels mòduls

1r. Pau cubarsí Paredes

4t. natàlia Leyba De Las Heras

2n. jan Rodríguez Ibáñez

5è. Olivia Puig carreras

3r. Aleix baix valero

6è. marta Tura baró
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Mònica Garcia HinojoMaria Barceló i Jaume Musellas

 El passat dimecres 20 de novembre Pere Ridao, 
cap del Centre d’Investigació de Robòtica Subma-
rina (CIRS) i professor associat del Departament 
d’Enginyeria Informàtica de la Universitat de Giro-
na, ens va parlar d’un tema mai tractat i desconegut 
per a nosaltres: la robòtica submarina.

Aquesta xerrada, que es va fer a Can Gruart din-
tre de la Setmana de la Ciència, estava destinada als 
estudiants del Batxillerat Científic del centre, però 
molts d’aquests alumnes participaven en una vaga 
aquell mateix dia, per la qual cosa direcció va deci-
dir que els alumnes de 4t els substituíssim.

L’acte va constar de dues parts. La primera va 
estar dedicada a la presentació de la robòtica sub-
marina, dels aparells i les tècniques utilitzades i de 
la importància d’aquesta petita “ciència” en l’àm-
bit de l’arqueologia marina. A la segona part Ridao 
ens va explicar detingudament el seu últim projec-
te: l’exploració d’un vaixell de la flota reial francesa 
de Lluís XIV, del segle xvii, anomenat “La Lune”. 

Aquest vaixell es va enfonsar a Toulon poc des-
prés de la seva tornada del nord d’Àfrica, amb més 
de 700 francesos a bord. “La Lune” va ser desco-
berta pel submarí tripulat “Nautile”, el qual estava 
fent unes pràctiques d’immersió per anar a explo-
rar posteriorment el Titanic. Les seves restes van ser 
estudiades pel departament d’arqueologia submari-

na francès (DRASSM). A finals d’agost del 2013, un 
equip de la Universitat de Girona va utilitzar un dels 
seus robots submarins autònoms, anomenat Girona 
500, per explorar-ne els jaciments. Aquest robot va 
submergir-se uns 90 metres i va “sobrevolar” les res-
tes alhora que prenia fotografies estereoscòpiques. 
Amb aquestes dades, es va poder construir un com-
plex mapa del jaciment, on s’hi poden veure els ca-
nons que hi havia en aquell temps en el vaixell, en-
tre d’altres estris. 

L’equip gironí de Ridao només va participar en 
la recreació del mapa. De la gran majoria dels al-
tres processos, se’n va ocupar l’equip francès que 
portava el cas, però estan segurs que si segueixen 
amb l’investigació, excavant i buscant més profun-
dament, hi podran trobar molts més objectes inte-
ressants per als arqueòlegs.

El que més ens va sorprendre és que, pel que 
sembla, Girona és una important ciutat en el món 
de la robòtica submarina, una ciència tecnològica 
poc coneguda però molt curiosa i interessant.

 El passat 20 de novembre es va celebrar el Dia 
Universal dels Drets dels Infants, en commemora-
ció de l’aprovació de la Convenció sobre els Drets 
de l’Infant per l’Assemblea General de les Nacions 
Unides l’any 1989.

Oi que és bonic estimar i ser estimats? Doncs 
els infants de la ludoteca van pensar el mateix, per 
això es van dibuixar ells mateixos en una cartolina 
i quan vam tenir tots els dibuixos els vam pintar els 
llavis i... a fer molts petons a totes les pintures! Per-
què a tots i a totes ens agrada que ENS ESTIMIN i 
nosaltres ESTIMAR.

Explorant la lluna  
amb un robot submarí

Estimar i ser estimats
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jOvEnTuT

 Les activitats a destacar del local de joves en els úl-
tims mesos han estat l’aposta per unes nits segures, 
organitzant el bus per les festes del Tura i el bus de 
fires a Girona. Com els darrers anys ha estat un èxit 
de participació, 685 joves han utilitzat el servei en el 
transcurs de les cinc nits. 

També des del local de joves un any més hem 
participat de la sortida Halloween a Portaventura 
conjuntament amb altres municipis del Gironès. Va 
ser un dia terrorífic per a tots ja que vam poder gau-
dir de grans espectacles de terror (entre ells la Sel-
va de la por). 

L’Àrea de joventut ha estat treballant dins el 
projecte de Punts d’informació juvenil i dinamitza-
ció a l’institut, realitzant diferents activitats durant 
aquest últim trimestre, treballant amb els diferents 
grups de classe: a primer d’ESO s’ha fet una xerra-
da sobre ‘Què vol dir ser delegat’ i un taller ano-
menat ’Juls, què t’ha passat?’ sobre l’assetjament 
escolar. Amb els alumnes de segon d’ESO s’ha fet 

l’activitat de ‘La setmana de la ciència’ anant a vi-
sitar l’exposició i fent una activitat a la Sitja de For-
nells de la Selva. Amb els de tercer d’ESO vam tre-
ballar l’activitat del ’Dia mundial de l’alimentació’ 
fent una xerrada sobre trastorns en l’alimentació.

 Ràdio Vilablareix pretén ser la veu del municipi. 
En definitiva, la veu que arriba a totes les llars. Asso-
ciacions, partits polítics, vilatans, vilatanes... 

Aquest darrer trimestre, hem estat informant 
dels diferents actes de la Festa de Sant Menna, 
amb la presència als nostres estudis radiofònics 
dels protagonistes que ho han fet possible. Tam-
bé hem parlat del sistema de recollida porta a por-
ta, amb les opinions dels regidors i regidores, de 
l’educador ambiental, Miquel Farigola, així com 
les d’habitants de Celrà, que ja fa temps que utilit-
zen aquest sistema.

Hem estat presents a totes les activitats i confe-
rències que han tingut lloc al Centre Cultural de 
Can Gruart: exposicions d’art, xerrades sobre noves 
tecnologies, d’alimentació saludable, actes de l’As-
semblea Nacional Catalana...

Els grups de música que canten en català han 
continuat visitant els nostres estudis. És el cas de: 
Canvi de Plans, Espiera del Cranc, Jorge Voss, Els 
Patch, Wantun, el Son de la Chama... De la mateixa 
manera, ens han acompanyat escriptors, com Rafa-
el Nadal, polítics com Joan Tardà, i gent relaciona-
da amb l’àmbit teatral, com Salvador Sunyer. 

Recordeu que ens podeu sintonitzar pel 107.5 
FM i per internet: www.vilablareix.cat/laradio 

I si ho desitgeu, podeu també seguir-nos a les 
xarxes socials: Ràdio Vilablareix al Facebook i  
@rvilablareix al Twitter, on ja hem superat la xifra 
dels 5.000 seguidors.

Les activitats dels joves Benvinguts. Passeu, passeu!
S’acosta el nadal i l’any 2014, és el moment de fer balanç

Festa d’inici a l’Esplai 
El passat 28 de setembre l’esplai 
va iniciar la seva activitat amb una 
petita festa on pares i nens van po-
der fer jocs i conèixer l’equip de 
monitors. Van acabar la tarda amb 
un bon pa amb tomàquet i pernil.

El grup del Lluçanès, els Canvi de Plans, a la ràdio.

Joan Tardà, diputat per ERC al Congrés, durant la seva 
visita a Ràdio Vilablareix.

El periodista i escriptor, Rafael Nadal.

El CTT Vilablareix, en el programa del Dilluns Esportiu.

http://www.vilablareix.cat/laradio
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ATENEU DE LA DONA

Informàtica
Els dimarts el matí s’està realitzant un curset 
d’informàtica entre els socis.

Castanyada
El dimecres 13 de novembre el Casal va organit-
zar una castanyada on també hi van participar 
els nens i nenes de la ludoteca.

Sortida a Sant Carles de la Ràpita 
Des del Casal es va organitzar una 
sortida a Sant Carles de la Ràpita del 
6 al 8 d’octubre, en la qual es va por-
tar a terme una excursió al Delta de 
l’Ebre. Una altra activitat era el con-
curs de ball en línia, on els nostres 
participants van obtenir el segon lloc.Firatast

Durant el Firatast vam treballar de valent. Entre el 
10 i 13 d’octubre vam servir varis centenars de plats 
i vam vendre unes 6.000 butlletes. En total van pas-
sar pel Palau Firal unes 17.000 persones. Els plats 
que vam oferir van ser: peus de porc, senglar amb 

castanyes, galta amb 
naps, cargols, man-
donguilles i pa amb 
tomàquet i pernil. I 
de postre: flam de 
canyella, coca de ra-
tafia, sara d’amet-
lles i mató amb con-
fitura.

Les dones de l’Ateneu  
no hem parat aquests mesos! 

com ja ve essent tradició, hem tornat al Firatast on hem tingut més 
èxit que mai. Hem organitzat també la cargolada, hem fet teatre 
i us animem a participar al nostre taller de manualitats i drapets

Tres mesos de plena activitat
Torneig de petanca
En el torneig social de petanca de 
tardor els tres primers classificats 
foren:

1r Manel Navarro
2n Juan Cortecero
3r Esteve Sureda

Dinar a favor de la Lluita contra 
el Càncer
Un total de 114 persones van assistir al 
dinar, on es van recollir 1.421 €, dels 
quals 451 de la venda de tires de núme-
ros pels 9 sortejos que es van fer.

Festa del soci
El 13 d’octubre va tenir lloc la Festa del soci a La Ter-
rassa de Platja d’Aro amb un dinar i ball de fi de festa. 
Hi van assistir 174 socis, també ens va acompanyar el 
nostre alcalde, David Mascort.

Aquest any es va celebrar també el primer con-
curs d’arrossos solidaris.

manualitats i drapets
Els dilluns de 5 a 7 de la tarda a 
l’antiga ludoteca ens reunim unes 
quantes dones i realitzem treballs 
de bijuteria, mitja, ganxet... Us hi 
apunteu?

cargolada
El diumenge 10 de no-
vembre vam celebrar a la 
sala polivalent del pave-
lló municipal la tradicio-
nal cargolada de tardor. 
I, a continuació, vam re-
presentar l’obra “Viatge-
res” en la qual hi van as-
sistir unes 80 persones. 
Ens ho vam passar d’allò 
més bé!

Teatre
Des del 20 de novembre tenim nou director. És 
en David Estany, que substitueix en Toni Muñoz. 
Aquest ens va dirigir per última vegada el dia de la 
cargolada. Gràcies, Toni!
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CULTURA

CAPÍTOL V-1 
mEDI AmbIEnT

Jordi Pagès

 Aquest text, entre altres, va ser un dels 
darrers que va escriure Carles Rahola 
pocs moments abans de morir afusellat 
al cementiri de Girona. Tenia 57 anys. 

Tot i que havia nascut a Cadaqués el 
28 de juny de 1881, quan només tenia 
3 anys, la seva família es va traslladar a 
Girona i ell sempre es va considerar gi-
roní. Les penúries econòmiques famili-
ars no li van permetre fer el batxillerat 
ni, per descomptat, estudis superiors. 
Va ser el seu interès personal per la lec-
tura i l’estudi que, d’una manera autodidacta, li 
va permetre aconseguir un nivell de coneixement 
que no va poder obtenir amb els estudis oficials.

Als quinze anys va començar a treballar la im-
premta que tenia el seu pare i, dos anys després, va 
guanyar unes oposicions a la Diputació on va estar 
treballant fins a la seva mort.

Va ser també durant aquesta època que es va ini-
ciar a l’escriptura, fent de corrector, articulista i edi-
torialista, formant part d’un grup de joves que vo-
lien animar l’activitat cultural gironina. Va dedicar 
la seva vida a activitats intel·lectuals, fent col·labo-
racions periodístiques i publicant llibres. També 
va fer recerca històrica i va participar en tota mena 
d’iniciatives. 

Carles Rahola no va triomfar ni com a pensador 
ni com assagista, probablement era massa idealis-
ta, massa romàntic, massa poc crític. Era home de 
bona fe, somniador i disposat sempre a confiar en la 
condició humana. Va ser guardonat en diverses oca-
sions i va ser designat acadèmic de la Real Acadèmia 
de la Història de Madrid i de la Reial Acadèmia de 
Bones Lletres de Barcelona. 

No va militar mai a cap partit polític. El seu pen-
sament, influït pels corrents de llibertat sorgits de la 
Revolució Francesa, era humanista liberal, republi-
cà i d’esquerres. Quan es va proclamar la Repúbli-

ca es va entusiasmar i, amb la pondera-
ció i respecte de sempre, va treballar pel 
seu triomf. Però, a l’esclatar la Guerra 
Civil es va enfonsar. Passava el contrari 
del que ell havia somniat.

A aquella etapa complicada va aju-
dar a tothom: capellans, familiars i 
amics. L’any 1939, els intel·lectuals i po-
lítics catalans que passaven per Girona, 
camí de l’exili, s’hostatjaven a casa seva. 
El van convèncer que ell també havia de 
marxar i va emprendre el camí cap a la 

frontera. A l’arribar a la Jonquera, no va voler conti-
nuar endavant i va tornar a Girona, convençut que 
no patiria cap represàlia per la seva actuació.

Quan les tropes franquistes van ocupar Girona, 
el 4 de febrer de 1939, Rahola va tornar al seu tre-
ball a la Diputació, on va ser detingut al cap de pocs 
dies. El van sotmetre a un consell de guerra sumarís-
sim el dia 1 de març. Va ser acusat de ser un dels més 
destacats separatistes de Girona, basant-se sobretot 
en tres articles seus: “Contra l’invasor”, “Refugis i 

jardins” i “L’heroisme”. 
Segons la sentència ati-
aven a seguir resistint, 
fet que van considerar 
com a delicte de “rebe-
lión militar”.

Va ser condemnat a 
mort i de res no van ser-
vir les gestions per ob-
tenir l’indult o l’ajorna-
ment de la sentència. A 
les cinc de la matinada 
del 15 de març, Carles 
Rahola va ser afusellat.

Carles Rahola
(1881-1939)

Andrés L. Pérez Velasco

Risc nuclear?
Improbable, però n’hi ha

El panorama nuclear a catalunya

 Acabaré aquesta sèrie de lliura-
ments amb el desmuntatge de la 
falsedat que l’energia nuclear és 
barata. Res més lluny de la reali-
tat. Vegem:

El govern reconeix que l’ener-
gia nuclear té costos ocults, im-
previsibles i que la societat ho 
acabarà pagant.

El 14 de setembre de 
2012 els ínclits Cristóbal 
Montoro i José Manuel So-
ria presentaven l’Avantpro-
jecte de llei de mesures 
fiscals en matèria mediam-
biental i sostenibilitat, en 
essència una reforma del 
mercat elèctric que recull nous 
impostos i que entraria en vigor 
el 2013. El que no van advertir és 
que amagava a manera d’ou de 
pasqua digital, una confessió ofici-
al del fiasco econòmic que s’ama-
ga després de l’energia nuclear.

L’Avantprojecte de llei en l’ex-
posició de motius (pàgina 2, apar-
tat 3,  segon paràgraf) diu: “La 
generació d’energia elèctrica 
mitjançant la utilització d’ener-
gia nuclear suposa l’assumpció 
per part de la societat d’una sè-
rie de càrregues i servituds, a cau-
sa de les peculiaritats inherents a 
aquest tipus d’energia, l’impacte 
econòmic és difícil d’avaluar. La 
societat ha de fer-se càrrec d’una 
sèrie de responsabilitats deriva-
des dels aspectes específics que 
incideixen en aquesta generació, 
com ara la gestió dels residus ra-
dioactius generats i l’ús de mate-

rials que poden ser utilitzats per a 
fins no pacífics.”

Així que el govern popular, 
que no ha escatimat saliva propa-
gant el dogma que l’energia nu-
clear és barata, reconeix en docu-
ment oficial que genera una sèrie 
de “càrregues i servituds d’impac-
te econòmic difícil d’avaluar”. Ja 

ho tradueixo. Es refereixen als 
costos de manteniment durant 
milers d’anys dels residus nucle-
ars, de les despeses bilionàries 
que suposarien un accident nu-
clear i l’enorme cost del desman-
tellament de les centrals una ve-
gada finalitzada la seva vida útil.

El document continua con-
firmant una de les tesis que els 
antinuclears esgrimeixen contra 
l’energia nuclear: “...la valora-
ció del cost total del desmantella-
ment de les centrals nuclears i la 
gestió definitiva dels residus ra-
dioactius mantenen un alt grau 
d’incertesa que, en última ins-
tància, es traslladaria a la socie-
tat”. Així que “les amortitzades 
centrals nuclears”, segons afirma 
Sòria quan té un micròfon da-
vant el bigoti, no ho estan, sinó 
que mantenen costos ocults, de 
suma incerta i se sobreentén 

que la seva cobertura recaurà 
en la població.

Tal incertesa ho és perquè 
el govern vol que així sigui, ja 
que quantificar el cost ocult de 
l’energia nuclear no és impossi-
ble. De fet, Ecologistes en Acció 
va realitzar un exhaustiu informe 
titulat Cap a la internalització dels 

costos ocults de les nuclears 
en què donava les xifres. I 
espanten. Recordem sen-
zillament que el desman-
tellament de la central 
Vandellòs I en l’any 2000 
va costar 115.000 milions 
de pessetes (prop de 7.000 

milions d’euros). Si aquest cost 
previst i ineludible es traslladés 
al preu de l’energia subministra-
da per les centrals durant la seva 
vida, de manera que no recai-
gués després a l’Estat, faria que 
veiéssim que en realitat el KW 
nuclear costa un 50% més.

Admet també l’avantprojecte 
de llei que “...l’Estat assumeix la 
titularitat dels residus radioactius 
una vegada s’hagi procedit al seu 
emmagatzematge definitiu...”. És 
a dir, les companyies elèctriques 
es lucren durant la vida de la cen-
tral i les seves escombraries radio-
activa i el marró de les restes des-
prés de la seva clausura passen a 
l’Estat. O sigui, nosaltres. Gran 
negoci. 

En pròximes entregues dona-
ré dades dels costos reals i faré 
una comparativa amb els costos 
de les energies renovables.

“ El govern reconeix que l’energia  
nuclear té costos ocults,  
imprevisibles i que la societat  
ho acabarà pagant.”

Sempre, com vosaltres sabeu, he estimat la Creu –símbol de germanor–, 
i desitjo que ella presideixi la meva sepultura, al costat, quan Déu així 
ho disposi, dels éssers estimats, si és possible. Una creu senzilla, que fos 
de pedra gironina, d’aqueixa pedra que jo he cantat tantes vegades.

“
”

Monument a Carles Rahola
a Girona.
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A L’OMBRA DEL CAMPANAR

CAPÍTOL XXII
mEmÒRIA HISTÒRIcA DE vILAbLAREIx

Mn. Josep Ramírez i Carles, rector de la parròquia J. Manel Pallàs

Festa del Casal
Dintre dels actes programats per l’Ajuntament amb 
motiu de la festa del Casal, el dia 13 d’octubre, a 
les 11 del matí, tingué lloc a l’església parroquial la 
celebració de l’Ofici Solemne amb assistència d’un 
gran nombre de socis de l’esmentat Casal i altres fe-
ligresos que amb la seva presència participaren de 
l’acte religiós. En la prèdica o homilia, el mossèn 
felicità tots el socis de l’esmentat Casal, presents 
i no presents, desitjant-los que per molts anys po-
guessin celebrar aquestes efemèrides, tot donant 
gràcies a Déu i demanant-li la seva constant protec-
ció. També felicitar el nostre Ajuntament pel seu 
interès en favor de les persones grans que tota la 
vida han treballat i s’han esforçat per aconseguir 
un poble pròsper per a tothom. Acabat l’acte reli-
giós, la jornada continuà amb la resta d’actes pro-
gramats per aquesta diada. 

Sant Menna,  
Patró de la parròquia
Com bé sabem, Sant Menna s’escau el dia 11 de no-
vembre, però per raons òbvies el celebrem el diu-
menge més proper que enguany fou la vigília, dia 
10. Entre els actes programats no podia mancar-hi 
la celebració de l’Ofici solemne en honor del sant 
Patró, amb acompanyament de la Cobla “Els Rossi-
nyolets”, de Castelló d’Empúries i participat pel po-
ble assistent, ben nombrós. En l’homilia el mossèn 
recordà que Vilablareix ve de lluny, tant en la ves-
sant civil com cristiana, tal com palesen, per exem-
ple, les excavacions ubicades davant mateix de l’es-
glésia parroquial que ens mostren les restes d’unes 
importants termes romanes, de l’any 40 (més o 
menys) i la coneguda “Torratxa” (d’on pren nom la 
nostra revista) una mica més avall, visible des de la 
carretera que va a Aiguaviva; és una important he-
rència que ens han transmès els nostres avantpas-
sats i que cal, si volem ser fidels a la nostra condició 
de bons ciutadans i cristians, llegar a les generaci-
ons futures. 

Acabada la celebració litúrgica, la mateixa Co-
bla interpretà, al Pedró, tres boniques i airoses sar-
danes, seguides d’un generós aperitiu ofert per 
l’Ajuntament als assistents. Després, tothom a casa 

a celebrar la festa amb un bon dinar tot esperant els 
actes programats a la tarda. Els qui volgueren, però, 
pogueren dinar al Pavelló d’esports i fruir, després, 
de l’obra de teatre “Passatgeres”. 

Cloenda de l’Any de la Fe
El 24 de novembre, festa de Crist Rei, a les 6 de 
la tarda, tingué lloc a la catedral de Girona un so-
lemne pontifical, celebrat pel nostre bisbe Francesc 
i participat per nombrosos fidels, com a cloenda 
de l’Any de la Fe, que hem anat recorrent durant 
aquest 2012-2013. Com molt bé advertia el papa 
Benet XVI en inaugurar-lo, no es tractava d’apren-
dre coses noves sinó d’aprofundir en les que ja sa-
bem, segurament des de petits i, sobretot, procurar 
viure-les en la vida de cada dia. 

(...)

El catorze de juny

El Sr. Alcalde proposa a l’Ajuntament acordi comuni-
car al President del Govern Provisional de la República i al 
de la Generalitat de Catalunya, la disconformitat i oposició 
d’aquest Municipi a la campanya que s’efectua actualment 
per l’expulsió de la Companyia de Jesús, declarant que aquest 
Ajuntament veu amb suma complacencia la permanencia de 
les Ordres Religioses en Espanya per els evidents i innegables 
benifets que proporcionen al pais, no sols en la difussió de la 
Doctrina salvadora de Crist sinó també en totes les ciencies i 
activitats humanes, demanat per llurs moltes i lloables acti-
vitats, que cap perjudici causen a ningú, la mateixa lliber-
tat per a tots els espanyols ens ha de concedir la República. 
I compartint tots els Regidors les mateixes idees exposades pel 
Sr. Alcalde, per unanimitat s’acorda la absoluta conformitat 
amb lo exposat per dit senyor.

El 7 de juliol s’aproven els comptes de l’any 1930, 
amb un càrrec al compte dels pressupostos de 7.925’83 
pessetes, amb un sobrant de 1.433’20 pessetes. Aques-
ta acta tornava a estar escrita en castellà.

A la sessió del 19 de juny una vegada aprovada l’ac-
ta anterior.

 S’aprova l’Estatut que la Diputació provisional de la Ge-
neralitat ha sotmès a aquest Ajuntament en virtut del Plebiscit 
d’Ajuntament de Catalunya que disposa l’apartat b) de l’arti-
cle 22 del decret de la Generalitat de 15 de maig darrer; donant 
a aquesta aprovació el sentit més extens per tal que s’interpre-
ti que el contingut de l’Estatut es expressió de la voluntat de la 
nostra terra.

El 2 d’agost s’acorda autoritzar un suplement de crè-
dit de quatre-centes cinquanta pessetes per poder pa-
gar a la Diputació la part corresponent del camí veïnal, 
de la carretera de Girona a Santa Coloma a la parròquia 
de Vilablareix, que era una quantitat de quatre-centes 
seixanta pessetes amb trenta i quatre cèntims.

Com no s’havia produït cap reclamació durant 
l’exposició al públic del suplement de crèdit, a la ses-
sió del sis de setembre, 

es dóna lectura del mateix expedient i reiterant-se tots els 
Sr. Regidors en la necessitat urgent d’atendre el pagament 
del saldo per la construcció del camí veinal de la carretera de 
Girona a Santa Coloma a la Parròquia de Vilablareix, per 
unanimitat s’acorda aprovar el suplement de crèdit de qua-
tre centes cinquanta pessetes quedant així com a definitiva la 
consignació següent: Títol XI.= art 3erc= Obres Públiques – 
Consignació primitiva 25’- = augment 450’- = consignació 
definitiva 475’- pessetes.

A partir de la propera acta estan escrites tan en ca-
talà com en castellà. Les de pur tràmit, que l’únic punt 
a tractar era la lectura i aprovació de l’acta anterior, si 
que estan totes en català. Tanmateix estan transcrites 
textualment, sense corregir cap falta.

L’acta de l’onze d’octubre en la que es presenta el 
projecte de pressupost per l’exercici 1932. A la matei-
xa s’acorda: 

1º Aprobar en principio, el proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinario, formado para el ejercicio 1932.

2º Que se anuncie la exposición al público, por término 
de ocho días del referido proyecto de presupuesto en la secre-
taría de esta corporación a los efectos de lo prevenido en los 
artículos 295 del vigente estatuto municipal y 5º del Regla-
mento de la Hacienda municipal, transcurrido el cual, somé-
tase a la aprobación ulterior de esta Corporación a los efectos 
procedentes.

Y no habiendo...

El quinze de novembre s’aprova definitivament el 
pressupost de l’any 1932, desprès de no haver-se pre-
sentat cap reclamació ni observació:

…se ha acordado por unanimidad prestarle aprobación 
quedando en su consecuencia fijado el total de Ingresos en si-
ete mil setecientas seis pesetas con noventa y tres céntimos y el 
de gastos en igual cantidad. Resultando por consiguiente ni-
velado dicho presupuesto.

El vint-i-dos de novembre, és dóna compta de la 
substitució del secretari En Josep Franquesa Llach, pel 
d’En Josep Franquesa Alsina, pel seu delicat estat de 
salut.

A la darrera acta de l’any 1931, que data del vint-i-
set de desembre, es varen designar els Vocals nats de la 
Comissió d’avaluació de la part real del repartiment, 
que ja s’havia fet en sessions anteriors.

A la sessió del trenta-u de gener de 1932, l’alcalde 
posa en coneixement del reunits de, 

...que el Recaudador dels arbritis municipals En Josep 
López Martínez ha presentat la liquidació del valors que ha 
tingut al seu poder en el present any 193, ja que segons el 
càrrec que li fou entregat per l’Ajuntament importava un to-
tal de quatre mil vuit centes quaranta i una pesetes amb tren-
ta cèntims; i en el compte que presenta, figuren entregades en 
metàlic i rebuts de contribució pagats per compte de l’Ajun-
tament la quantitat de 4.694,84 pesetes, ademés de 145’20 
ptas. que’s reté per al 3% de premi de cobrança i dos rebuts de 
contribuyents morosos que importen junta 1’26 ptas.

 (...)

Les Festes de Nadal
Missa del Gall
Com recordareu havíem anunciat que a les 
festes diguem-ne anyals (Missa del Gall, bene-
dicció dels Rams, Setmana Santa...) se cele-
brarien els actes religiosos un any a cada par-
ròquia (Aiguaviva, Montfullà, Vilablareix); 
però en vista de l’experiència passada s’ha 
decidit, d’acord amb els consells parroquials, 
centrar-ho tot a Vilablareix, que és la parrò-
quia més gran; a les altres dues, això sí, hi tin-
dran lloc les celebracions pròpies de cadas-
cuna: festa major, primera comunió, aplecs, 
jubilats i altres que es puguin presentar oca-
sionalment. Per això anunciem ja des d’ara 
que la Missa del Gall tindrà lloc a Vilablareix, 
el dia 24 de desembre, a les 12 de la nit.

Pessebre vivent i  
Cavalcada de reis
S’anunciaran en programes a part.

BON NADAL A TOTS  
I FELIÇ 2014!
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GENER - FEBRER - MARÇ 
AGEnDA

PROGRAMACIÓ DE NADAL

Dimarts 24 de desembre
MISSA DEL GALL 
església de sant Menna | 12 h de la nit
Acompanyada per la 
coral sant roc de Vilablareix
A la sortida se servirà xocolata desfeta

Dimecres 25 de desembre
MISSA DE NADAL
església de sant Menna | 11 h del matí

QUINA 
sala polivalent del pavelló | 18.30 h
Organitza: Club Bàsquet Vilablareix

Dijous 26 de desembre
CONCERT DE NADAL 
església de sant Menna | 18 h
Amb la Coral Tribana de Salt

39è PESSEBRE VIVENT 
al voltant de  l’església | 19 h

Divendres 27 de desembre
39è PESSEBRE VIVENT
al voltant de  l’església | 18 h

Diumenge 29 de desembre
QUINA 
sala polivalent del pavelló | 18.30 h
Organitza: Club Bàsquet Vilablareix

Dilluns 30 de desembre
RECOLLIDA DE CARTES PER  
S.M. REIS MAGS D’ORIENT
Hall de la ludoteca | d’11 a 13 h

Diumenge 5 de desembre
CAVALCADA DE REIS
Carrers del poble | 19 h
Passejada de les carrosses reials i comitiva. 
Recorregut: carrers Güell, Pont d’en Canals, 
Pirineus, Mosquerola, rotonda carretera de 
Santa Coloma, Camós, Perelló. Arribada a la 
plaça de l’Ajuntament al voltant de les 20 h.

GENER

SORTIDA FAMILIAR AL TEATRE:  
GERONIMO STILTON  
dissabte 4 de gener | 10 h
Barcelona
Preu: 17 € bus + entrada
Per a tothom

XERRADA DE PRIMERS AUXILIS  
EN NADONS I NENS  
dijous 23 de gener | 19 h
Centre Cultural de Can Gruart
Gratuït / Per a tothom

FEBRER

TALLER SCRAP (TALLER AMB PAPER) 
dimecres del mes de febrer | de 20 a 22 h
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 45 € / Per a tothom

TALLER DE SUSHI 
dissabte 22 de febrer | 10 h del matí
Cuina de Can Ballí
Preu: 20 € (inclou material) / Per a tothom

MARÇ

SOPAR-BALL DE CARNAVAL
dissabte 1 de març | 21 h
Casal de la Gent Gran
Organitza: Casal de la gent Gran  
i Ateneu de la Dona

CARNESTOLTES
diumenge 2 de març | 16 h
Cercavila des de la plaça de l’Ajuntament  
fins al pavelló municipal i tot seguit, concurs  
de disfresses, animació infantil i xocolatada

APLEC DE 
SANT ROC
diumenge 16 de març 
11 h | Missa a l’ermita
16 h | Audició de sardanes

TALLER DE CUINA MEDICINAL
Cuina amb aliments que ens curen  
diferents patologies 
dilluns del mes de març | de 20 a 22 h
lloc: Cuina de Can Ballí
Preu: 50 € (inclou material)
Per a tothom

XERRADA DE PRIMERS AUXILIS 
PER A GENT GRAN  
dijous 20 de març | 19 h
Centre Cultural de Can Gruart
Gratuït / Per a tothom

ACTIVITATS TRIMESTRALS

CURS DE SALSA
dijous|de 20 a 22 h
Teatre
Preu: 60 € / trimestre per parella  
Per a tothom

EXERCICIS HIPOPRESSIUS
dijous|de 16 a 17 h o de 17 a 18 h
Teatre
Consisteix en exercicis que es realitzen 
amb diferents postures amb ritme lent 
que aconsegueixen l’activació de 
diferents músculs del cos i la relaxació 
d’altres (van molt bé per tota la zona 
abdominal).
Preu: 30 € / trimestre   
Per a tothom

PILATES
dimarts|de 20.30 a 21.30 h
Teatre
Preu: 30 € / trimestre 
Per a tothom

IOGA
dilluns|de 21 a 22 h 
divendres|de 20 a 21 h
Teatre
Preu: 60 € / trimestre 
Per a tothom

ESTIRAMENTS 
dimecres|de 20 a 21 h
Gimnàs del pavelló
Preu: 30 € / trimestre
Per a tothom

DISSAbTES 6 de la tarda

Preu: 6 € 
amb berenar

BALL DE SALÓ
al Casal de la Gent Gran
Dissabte, 11 de gener
amb Jaume Castellà “el Pinxo”

Dissabte, 25 de gener
amb Chus de Santa Coloma

Dissabte, 8 de febrer
amb Pep i Ma José

Dissabte, 22 de febrer
amb Nou Transit

Dissabte, 8 de març
amb  David Casas

Dissabte, 22 de març
amb Cristina Cat

Dissabte, 12 d’abril
amb Chus de Santa Coloma

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


