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Ballem amb 
  la primavera!
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EDITORIAL

3

 Arriba la primavera i amb ella, com cada any, l’exemplar de La 
Torratxa on veiem com ha anat l’hivern, les festes de Nadal, el Car-
nestoltes, etc. Ha estat un trimestre farcit d’activitats i on vull des-
tacar la presentació d’una nova associació de Vilablareix. Es tracta 
de la delegació de l’Oncolliga al nostre poble, una associació que 
treballarà per recollir diners per ajudar les persones malaltes de 
càncer i els seus familiars i que esperem que gaudeixi de la col·la-
boració i el suport dels veïns i veïnes.

Com deia, arriba la primavera i tot es desperta, les fulles apa-
reixen als arbres i les flors ens alegren la vida, la natura segueix el 
seu curs i també la vida al nostre poble. La primavera és sinònim 
de final de temporada esportiva, de final de curs escolar i, per tant, 
de fer balanç i començar a programar l’any vinent. Arriben els dies 
de sortir a passeig al capvespre gaudint de millors temperatures, de 
participar en alguna de les múltiples activitats a l’aire lliure que es 
duen a terme al nostre poble i, com cada any, de participar en la 
Festa Major, que amb tanta feina i esforç preparen la comissió de 
festes, els joves, els treballadors de l’Ajuntament i el propi equip 
de govern. 

Però també és temps de seguir treballant i preparant-nos per 
aquest procés que ens ha de dur a poder decidir el futur del nostre 
país. Estem en un moment clau en la història i no hem de defallir, 
per més atacs que rebem i per més por que ens vulguin fer, en la 
reclamació del nostre dret a poder votar lliurement què volem per 
Catalunya. Hem de mantenir-nos ferms en la voluntat de poder 
votar, perque votar és democràcia i perque només votant serem no-
saltres qui decidirem el nostre futur i no el decidiran per nosaltres. 

Així doncs, gaudiu de la primavera, sigueu optimistes, treballeu 
cada dia per fer millor el nostre entorn i el nostre país, i aprofiteu 
la Festa Major per sortir i fer poble. Participeu de tants actes com 
pugueu, xerreu, passegeu, jugueu, relacioneu-vos amb els vostres 
veïns i sentiu-vos orgullosos de ser de Vilablareix fent que Vilabla-
reix sigui cada vegada un lloc millor on viure!
 

David Mascort 
Alcalde de Vilablareix

LA TORRATXA 59
SUMARI

2 SERVEIS

3 EDITORIAL

4 PLENS I JUNTES

7 ACTUALITAT

20 RECORDS DE 
 VILABLAREIX

24 BÀSQUET

25 TENNIS TAULA

26 FUTBOL

27 GIMNÀSTICA RÍTMICA

28 LLAR D’INFANTS 
 LA FARIGOLA

29 INS VILABLAREIX

30 ESCOLA MADRENC

32 LUDOTECA 
 LES ORENETES

33 LOCAL DE JOVES

34 CASAL DE LA  
 GENT GRAN

35 ATENEU DE LA DONA

36 RÀDIO VILABLAREIX

38 CULTURA

39 MEDI AMBIENT

40 A L’OMBRA 
 DEL CAMPANAR

41 MEMÒRIA HISTÒRICA

42 SETMANA CULTURAL

43 FESTA MAJOR

46 AGENDA

Dies de 
gaudi i feina

Amb la col·laboració de:

 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 DISSABTE (feiners) DIUMEnGES I FESTIUS
 CADA 30 MIN.  
SORTIDA DE vILABLAREIx 7.21 fins 20.51 15.51 
ARRIBADA A cORREUS 7.45 fins 21.15 16.35

SORTIDES:   
> Germans Sàbat 7.00 fins 21.30 10.30 fins 21.30
> Correus 7.10 fins 21.35 10.35 i 21.35 
> Pl. Marquès de Camps 7.15 fins 14.40 10.40 i 21.40
> Hospital de Salt 7.27 fins 21.57  
> Arribada a Vilablareix 7.30 fins 22.00 16.58 i 21.58

Edita: Ajuntament de Vilablareix | consell de Redacció: Sònia Ruiz, Josep Morales, Jordi Baus, J. Manel Pallàs i Jofre Sàez | col·laboradors: J. Manel Pallàs, Jaume 
Vilalta, Jordi Pagès, Jordi Baus, Llar d’Infants La Farigola, Escola Madrenc, Institut de Vilablareix, Futbol Club Vilablareix, CTT Vilablareix, Club Rítmica Vilablareix, Club 
Bàsquet Vilablareix, Ludoteca Les Orenetes, Local de Joves, Didac Romagòs, Andrés Pérez i Mossèn Josep Ramírez | © Fotografies: J. M. Pallàs, Jordi Avellí i entitats | Disseny 
i maquetació: REC•Comunicació | Impressió: Imprenta Pagès, SA | Dipòsit legal: GI-957/99
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PLEnS I jUnTES

PLENS

SESSIó ExTRAORDInÀRIA 
DEL 13 DE DESEMBRE
L’alcalde dóna compte al 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 majoria absoluta amb 
l’abstenció del grup municipal de 
PIpP i tres vots en contra del grup 
municipal de CiU:

» Inicialment el Pressupost Gene-
ral de la Corporació per a l’exer-
cici 2014, l’import 2.998.036,58 € 
consolidat del qual en els seus 
estats de despeses i d’ingressos és 
de constituït per: 

a) Pressupost propi de la Corpo-
ració, d’import 2.678.788,95 €. 

b) L’estat de previsió de despe-
ses i d’ingressos de la societat 
mercantil “Vilablareix Futur 
SL”. Import: 319.247,63 €.

» Inicialment la plantilla de perso-
nal, comprensiva de tots els llocs 
de treball reservats a funcionaris 
i personal laboral. 

S’aprova per unanimitat:

» Inicialment el projecte de modifi-
cació les normes subsidiàries del 
planejament urbanístic del sec-
tor Mas Aliu, en els termes que 
consten en l’expedient. 

» Inicialment el projecte de modifi-
cació les normes subsidiàries del 
planejament urbanístic del PAU 
les Fruites II en els termes que 
consten en l’expedient.

» Ratificar l’acord de la Junta de 
Govern local del dia 11 de no-

vembre d’aprovació del projecte 
executiu de la Deixalleria pre-
sentat per l’entitat adjudicatària 
del contracte per la construcció 
i adjudicació d’una deixalleria 
“Tècniques i Recuperacions del 
Gironès SL”.

SESSIó ExTRAORDInÀRIA 
DEL 23 DE DESEMBRE
S’aprova per unanimitat:

» La modificació de l’art. 24 de 
l’ordenança fiscal núm. 9, res-
tant el text de la següent manera: 
“Art. 24.1 Tributs de cobrament 
periòdic, enlloc de: Ajornament 
de deutes”. 

» Davant l’anunci de la convoca-
tòria d’una consulta per tal de 
decidir si la nació catalana vol 
esdevenir un Estat independent, 
aquest Ple per unanimitat inte-
grat per representants electes 
per la ciutadania de Vilablareix, 
vol manifestar: “La seva satisfac-
ció per l’acord entre la majoria 
de les forces polítiques al Par-
lament que farà possible la ce-
lebració d’una consulta on el 
poble de Catalunya decidirà, de 
manera lliure i democràtica, el 
seu futur col·lectiu”.

SESSIó ORDInÀRIA DEL  
13 DE GEnER
S’aprova per unanimitat:

» Inicialment el Reglament d’ús de 
la biblioteca Municipal i dels ser-
veis bibliotecaris. 

» La sol·licitud d’adhesió a l’Associ-
ació de municipis catalans per a la 
recollida selectiva porta a porta. 

» Adherir-se a l’Associació de muni-
cipis catalans per a la recollida se-
lectiva porta a porta a l’acord marc 

i aprovar el conveni de col·labora-
ció per a la compra conjunta de 
bosses i fundes compostables.

» Presentar al·legació a la planifica-
ció inicial del PUOSC 2013-2016 
dins el tràmit d’informació públi-
ca als efectes de modificar l’anu-
alitat de la subvenció i permetre 
l’execució del projecte titulat 
“Projecte de millora de la xarxa 
d’aigua potable i serveis existents 
de la població de Vilablareix, 
Fase II”, per l’anualitat 2014. 

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

» La rectificació de l’Inventari de 
béns d’aquest Ajuntament se-
gons l’annex que s’adjunta a la 
present proposta.

S’aprova per majoria absoluta amb 
el vot en contra del grup municipal 
CiU:

» Alienar mitjançant oferta econò-
micament més avantatjosa, amb 
un únic criteri d’adjudicació i en 
procediment obert els següents 
béns patrimonials: 

- Finca 1990 de Vilablareix, Tom 
4176, Llibre 53, Foli 57.

- Per 136.300 € impostos a part i 
podrà ser millorat a l’alça. 

- Finca 1471 de Vilablareix, Tom 
3998, Llibre 41, Foli 151. 

 Per 130.200 €, impostos a part i 
podrà ser millorat a l’alça. 

  Aquest preu no inclou l’import 
de l’IVA ni de la resta d’impos-
tos i despeses a què donin lloc 
la transmissió, els quals seran a 
càrrec de l’adquirent. 

» Provisionalment la modificació 
de l’art. 7 apartat c06 de l’0rde-
nança 6 en els següents termes: 

- S’afegeix en l’art. 7 un apartat 
c.06 Parades, barraques i casetes 

de venda el dissabte, diumenge 
o festius de 11 a 16 hores.

SESSIó DEL 10 DE MARç
L’alcalde dóna compte:

» De la contractació del Sr. Nicols 
Sánchez de Pablo Gómez Car-
ballo, per ocupar la plaça de 
conserge del pavelló municipal 
en substitució del Sr. Gerard Se-
gura i Rigau i fins a la seva incor-
poració.

» De l’aprovació del Decret d’Al-
caldia núm. 42 d’aprovació de la 
liquidació del pressupost gene-
ral de l’Ajuntament de l’exercici 
2013.

» De l’estat d’execució del pressu-
post corresponent al darrer tri-
mestre de l’exercici 2013 tramès 
per aquest Ajuntament al Minis-
teri d’Hisenda i Administracions 
Públiques.

Per unanimitat s’acorda:

- Aprovar provisionalment la mo-
dificació puntual de les NNSS 
del Planejament Urbanístic del 
Sector Mas Aliu.

» Aprovar provisionalment la mo-
dificació puntual de les NNSS 
del Planejament Urbanístic del 
PAU les Fruites II de Vilablareix. 

» Aprovar inicialment el projec-
te de modificació de les normes 
subsidiàries del planejament ur-
banístic del sòl no urbanitzable 
“Can Figueras”, en els termes que 
consten en l’expedient.

» Aprovar el projecte pedagògic 
de la ludoteca municipal pel curs 
2013-2014.

JUNTES DE  
GOVERN LOCAL

SESSIó DEL 16 DE DESEMBRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figu-
ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 91.975,93 €.

» El conveni de col·laboració amb 
els Ajuntaments de Celrà, Salt i el 
Consell Comarcal del Gironès per 
a l’execució del projecte “Empren-
dre al Gironès” subvencionat pel 
Departament d’Empresa i Ocupa-
ció, Ministeri d’ocupació i segure-
tat social i Fons Social Europeu. 

» Atorgar una subvenció per im-
port de 1.300 €, corresponent a 
una col·laboració econòmica en 
les despeses sofertes per part dels 
pares de l’hereuet i la pubilleta 
per assistir a 26 actes en repre-
sentació del municipi. 

SESSIó DEL 7 DE GEnER
S’acorda aprovar:

» El pressupost i adjudicar a “Si-
mon Fortià SL” per import de 
549 € (iva exclòs) per dur a ter-
me la rebaixa i polir el paviment 
de formigó existent per posterior 
aplicació de pintura.

» El pressupost i adjudicar a Ay-
merich Instal·lacions per import 
de 1.170,66 € per dur a terme les 
instal·lacions necessàries en la 
sala polivalent. 

» El pressupost i adjudicar a “Ras-
talL DXT SL”, per l’arranjament 
del terra del gimnàs del pavelló 
municipal, per import de 1.228 € 
(iva exclòs) de conformitat amb 
l’establert al Real decret legisla-
tiu 3/2011 pel qual s’aprovi el 

Text refós de la llei de contractes 
de les administracions.

» El pressupost i adjudicar a “En-
torn Urbà” per import de 1.272 € 
(iva exclòs) per l’adquisició d’una 
taula multijoc exterior i 6 jardine-
res de fusta. 

» Atorgar a l’AMPA de l’Institut de 
Vilablariex una subvenció per im-
port de 1.740 € per subvencionar 
el cost dels autobusos per sortides 
d’ESO i 1r de Batxillerat. 

SESSIó DEL 20 DE GEnER
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figu-
ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 86.321,97 €.

» Inicialment el projecte execu-
tiu titulat “Reforma parcial de 
l’Ajuntament” redactat per l’ar-
quitecte el Sr. Manel Aguilera. 

» El pressupost i adjudicar a “Man-
resa i Fills, SL”, els treballs d’ar-
ranjament del camí de Vic per 
import de 1.480 € (iva exclòs).

» El pressupost i adjudicar a “Ci-
metec Teulades”, per import de 
2.430 € per dur a terme la reha-
bilitació del porxo de can Ballí. 

» El pressupost i adjudicar a “Si-
mon Fortià SL” per import de 
6.540,64 € (IVA inclòs) per dur 
a terme la impermeabilització de 
la terrassa de Can Ballí.

SESSIó DEL 3 DE FEBRER
S’acorda aprovar:

» Atorgar a la Sra. Eva Pla, el dret 
a la compactació del permís de 
lactància des del dia 31 de març 
fins al 17 d’abril de 2014 ambdós 
inclosos. 
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» Atorgar una subvenció a l’organit-
zació del XXXIX Pessebre Vivent 
i Cavalcada de Reis per import de 
1.805 €. 

» Sol·licitar una subvenció a la Di-
putació de Girona dins el progra-
ma del “Pla a l’Acció”.

» El pressupost i adjudicar a “Glas-
don Europe” per import de 249 € 
(iva exclòs) per l’adquisició d’una 
màquina per repartir sal en el cas 
de nevades. 

» Atorgar a l’entitat “CCONG ayu-
da a desarrollo” una subvenció 
per import de 500 €.

SESSIó DEL 17 DE FEBRER
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figu-
ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 90.728,03 €.

» El pressupost i adjudicar a “Va-
lentí Ferran desbrossaments SL” 
per import de 945 € (iva exclòs) 
per dur a terme la tala de 27 ar-
bres i triturar les soques dels ar-
bres de la plaça Catalunya. 

» Atorgar a “La Fundació Escle-
rosi Múltiple” un ajut econòmic 
per import de 100 € per poder 
seguir lluitant contra aquesta 
malaltia neurològica que afecta 
també a persones molt joves. 

» Autoritzar a l’“Escuderia Baix 
Empordà” que la caravana de ve-
hicles passi pel nostre municipi 
el dia 26 d’abril al matí, en motiu 
de l’organització del “1r Girona 
Històric”.

» El pressupost i adjudicar a “Neò-
polis”, per import de 3.700 € (iva 
exclòs), per diagnosticar la reali-
tat actual i les necessitats no co-
bertes i d’aquesta manera poder 
oferir el coneixement necessari 
per a poder dissenyar polítiques 

de joventut el més realistes i inte-
grals possibles. 

» Reservar la casa de colònies “Can 
Ferrer” del dia 12 al 16 de juliol 
per l’organització de les colònies 
que anualment organitza el casal 
de la Corporació Municipal per 
un import de 5.040 €. 

» El pressupost i adjudicar a “Jar-
dineria Figueras”, per import de 
12.707 € (iva no inclòs), per sem-
brar la gespa, col·locar un reg au-
tomàtic i terra vegetal sobre una 
superfície de 1.430 m2. 

SESSIó DEL 3 DE MARç
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figu-
ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 54.549,33 €.

» Sol·licitar una subvenció a la Di-
putació de Girona per import de 
4.700 € per organitzar diferents 
tallers i l’edició del butlletí em-
presarial.

» El pressupost i adjudicar a “Xato 
Metalls SC”, per import de 207,36 € 
(iva exclòs) per protegir el lateral, 
la part superior i el sòcol de l’ar-
mari de les bústies amb planxa de 
ferro galvanitzada.

» Sol·licitar una subvenció a la 
Diputació de Girona, concreta-
ment al Departament de Coo-
peració Esportiva, per import de 
1.305 €, per les despeses sofertes 
en l’organització dels cursos i la 
marxa popular de BTT.

» Sol·licitar una subvenció a la Di-
putació de Girona, per import 
de 4.264,65 € per fer front a les 
despeses de subministrament de 
l’enllumenat públic i per l’orga-
nització d’activitats culturals.

» Inicialment el projecte d’urba-
nització del polígon d’actuació 
“Les Fruites”.

SESSIó DEL 17 DE MARç
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figu-
ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 49.664,89 €.

» La sol·licitud presentada pel Sr. 
Jordi Ontiveros, per instal·lar 
una parada per vendre pollastres 
en el municipi els dissabtes. 

» La sol·licitud d’autorització de 
l’As. Grup 5 Classicrally per pas-
sar pel nostre municipi la con-
centració turística, “3a Volta al 
Maresme de regularitat per a 
vehicles clàssics” programada pel 
dia 26 d’abril pròxim. 

» Adjudicar a “Prodaisa” per im-
port de 1.488 € (iva exclòs) per 
dur a terme la neteja i extracció 
de residus sòlids que s’han intro-
duït en els tubs de l’aigua en un 
tram del carrer Marroc.

» Adjudicar a “Jardineria Figueras” 
per import de 2.510 €  (iva ex-
clòs)  per la poda dels pollancres  
de la carretera Santa Coloma.

Podeu consultar totes les 
juntes de govern i plens 

municipals al web
www.vilablareix.cat

 L’entorn de Sant Roc va tornar a omplir-se de ve-
ïns, familiars, amics i visitants aquest diumenge 16 de 
març per celebrar, un any més, l’Aplec i amb un temps 
radiant.

Molts grups ja van pujar fins a l’ermita a primera 
hora del matí per poder agafar el millor lloc del prat. 
Primer un bon esmorzar i a l’hora de dinar preparar 
la paella, els calçots o la carn a la brasa.

A més, durant tot el dia es van poder comprar pro-
ductes artesanals i pujar a les atraccions que com cada 
any pugen a Sant Roc per fer les delícies dels més petits.

I, un any més també, l’ofici solemne que es va ce-
lebrar l’ermita va estar acompanyat per la coral Sant 
Roc. La jornada, després de molt riure i xerrar amb 
amics i veïns, va finalitzar amb l’audició de sardanes 
amb la cobla Baix Empordà.

Des de l’Ajuntament volem agrair la col·laboració 
de Burés Profesional i Transports Mateu per deixar 
aparcar els vehicles dins els espais de les seves empreses.

Enguany el segon diumenge de quaresma va caure el 16 de 
març. El dia assoleiat va fer que els assistents gaudissin d’un 
gran dia. 



9“ És el primer any que venim però la meva 
mare canta a la coral Sant Roc. I la veritat 
és que val molt la pena perquè hi ha molt 
bon ambient i hi tenim paradetes, fires i 
el dia acompanya moltíssim.”Esther vidal i Lluís campdering

“Nosaltres feia molts anys que no havíem 
pujat i ens hem trobat un Sant Roc molt 
ben arreglat. La veritat és que fa goig de 
veure; tot això ha canviat molt. Què pa-
garia per estar avui dinant jo aquí!”jordi Fulladosa i Laura Tomàs

“Som de Mas Llunès, hem pujat a veure 
uns amics que han fet pastissos pel viat-
ge final de curs i hem aprofitat per gau-
dir de l’Aplec de Sant Roc i pujar-hi amb 
bicicleta.”Ariel Matias i Eduard Matias

“A mi m’agrada molt córrer i he decidit 
pujar a l’Aplec corrent. M’agrada molt 
venir-hi perquè és una tradició i, a més a 
més, avui fa molt bon dia i convida a sor-
tir i venir fins aquí a trobar-te amb la gent 
del poble.” Ingrid claret

“Nosaltres hi venim des de fa molts anys. 
Som de Vilablareix i pugem amb tota la 
família a donar una volta, esmorzar i a 
missa. I, com cada any, ens agrada com-
prar els torrons.”Anna Palacín i Sílvia Freixes

“Hem vingut com cada any ha passar el 
matí amb la família i els amics i a gaudir 
d’aquest dia tan bonic que avui podem 
disfrutar.”Raquel Falguera i Miquel Molas
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Carnaval, carnaval... !
Un any més els carrers de vilablareix es van omplir de disfresses i 
comparses per celebrar la festa més esbojarrada i divertida.

 Vilablareix va tornar a celebrar el Carnaval omplint els car-
rers i el pavelló municipal de disfresses i comparses en una acti-
vitat que, com cada any, organitza Veu Jove, amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament.

La cercavila va sortir 
a les quatre de la tarda 
des de la plaça del Pere-
lló on ja hi havia un bon 
número de disfresses i 
comparses ansioses per 
passar-ho bé, saltar i ba-
llar. A partir de la plaça, 
la cercavila va anar re-
corrent diversos carrers 
del poble fins arribar al 
pavelló municipal on 
els esperava l’espectacle infantil. 
Aquest any, en total, van participar 
en el concurs 14 comparses i hi van 
haver 182 participants.

La festa, com és habitual, va aca-
bar amb una xocolatada que van 
preparar les dones de l’Ateneu amb 
molta estima.
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Els escolars reclamen Pau al món
Un total de 320 alumnes es van reunir a la plaça de la Pau el passat 
30 de gener en el Dia Escolar de la no violència i la Pau.

 Un total de 320 escolars es van 
reunir el 30 de gener a la plaça de 
la Pau a Vilablareix per reclamar 
pau al món.  

Aquest va ser un acte conjunt 
per commemorar El Dia Escolar de 
la No violència i la Pau. Així, repre-
sentants dels diferents cursos de la 
llar d’infants La Farigola, de l’Insti-
tut de Vilablareix i de l’Escola Ma-
drenc van participar en aquest dia 
llegint poemes o escrits on reclama-
ven un món més just per a tothom.  

Aquesta és una jornada educa-
tiva no governamental fundada el 
1964 pel poeta i pacifista mallorquí 
Llorenç Vidal com a punt de parti-
da i de suport per a una educació 

no violenta i pacificadora i que es 
practica el 30 de gener de cada any, 
en l’aniversari de la mort del Ma-
hatma Gandhi.  

L’esdeveniment va finalitzar amb 
la cançó Somnis d’infant que van can-
tar conjuntament mestres, professors 
i alumnes.

HOMEnATGE A 

Dani Oliveras i Carreras
Amb el nou any 2014 en Dani ha vist realitzada una de les seves 
grans il·lusions, poder participar en la cursa més dura i emblemàtica 
del calendari de raids, el “Dakar”.

 En Dani va aconseguir el seu objectiu, arribar a Val-
paraiso, i el seu 36è lloc de la classificació final, dels 
78 que varen acabar-lo i dels 196 que eren a la sorti-
da, s’ha de considerar un gran èxit en la seva prime-
ra participació. L’Ajuntament de Vilablareix, i tots els 
veïns, vam retre-li un homenatge el passat 24 de gener 
en reconeixement a l’objectiu aconseguit i per ani-
mar-lo a seguir endavant.

Aquesta és la narració que ens fa del seu primer 
Dakar:

«El meu propòsit era poder participar en el Dakar-2015, però 
quina va ser la meva gran alegria? El 26 de novembre!! Aquell 
dia va trucar Gas-Gas per dir-me si volia ocupar la plaça que 
havia deixat lliure en Jordi Viladoms, que havia anat a KTM. 
Només quedava un mes i Gas-Gas ja havia enviat tot el mate-
rial a l’Argentina. No m’ho vaig pensar dues vegades i vaig co-
mençar a preparar-me. Amb els altres companys de l’equip ens 
vam desplaçar al Marroc una setmana per treballar la navega-
ció, aspecte molt important en aquest tipus de curses.

Vàrem iniciar el Dakar quatre participants en l’equip Gas-
Gas, Gerard Farrés, Marc Guasch, Miguel Puertas i jo mateix. 
La prioritat principal era acabar la cursa i dels quatre vàrem 
arribar tres. En Gerard Farrés va ser el mal afortunat de no 
acabar la prova quan a l’etapa 5a se li va encendre la moto.

La moto, que era més gran i tenia més pes que la uti-
litzada als entrenaments, tenia tres dipòsits de gasolina que 
eren independents. En una de les etapes se’m va rebentar el 
tub de subministrament i en un principi 
vaig utilitzar els altres dos. Després el vaig 
arreglar com vaig poder. Cada dia teníem 
assistència en el campament menys en les 
dues etapes marató, que ens havíem d’es-
pavilar nosaltres. Durant l’etapa sí que es 
podia rebre ajut, però d’un altre pilot.

Una jornada del Dakar constava d’uns 
50 a 200 km d’enllaç pel matí, uns 300 
a 500 km d’etapa cronometrada i, en aca-
bar l’etapa, de 150 a 250 km més d’enllaç. 
És a dir, una mitjana de 600-700 km dia-
ris totals. Llavors un cop arribat al campa-
ment (bivouac) tens la feina de preparar el 
“Roadbook” pel següent dia on assenyalem 
molt bé amb colors els perills de l’etapa, els 
canvis de ritme, els canvis de direcció, etc. 

Després vas a fer-te una dutxa ràpida, sopar ràpid i intentes 
anar a dormir el més aviat possible, ja que el dia següent t’has 
de llevar molt d’hora (a les 3:30h) i has d’intentar dormir com 
a mínim 6 hores per poder estar el més descansat possible.

Un dels perills a tenir en compte aquest any era la deshi-
dratació i l’altura ja que els primers dies a l’Argentina vàrem 
fer etapes a 45˚C-50˚C de temperatura i era molt important 
durant l’etapa veure molta aigua, ja que a més era una calor 
molt humida. Per altra banda, l’alçada també s’havia de te-
nir en compte ja que et causa el mal d’altura i has d’estar molt 
concentrat en pensar que has de respirar per no marejar-te. La 
3a etapa vàrem pujar en 30 minuts de 2.000 a 4.700 m i 
amb el cansament acumulat tot es feia més complicat.

El meu pitjor dia va ser l’etapa 8a, la primera de Xile, 
quan al km 120 vaig caure, trencant el tub d’escapament 
amb una pedra, i encara em quedaven 280 km d’etapa, la 
qual cosa em ve fer perdre molt de temps, 4h i mitja més que 

els meus companys d’equip, pel que vaig 
saltar de la 28a posició de la general a la 
58a. Després dia a dia vaig anar remun-
tant posicions fins a finalitzar en la 36a 
posició final.

Per a mi ha estat una experiència molt 
positiva i ja estic esperant la propera edi-
ció. De moment, m’han d’operar del tendó 
supraespinós a l’espatlla, recuperació i pos-
siblement fins al juliol no podré pujar a la 
moto per començar els entrenaments.

De cares a la pròxima temporada te-
nim un programa preparat amb GasGas, 
de molta preparació física, i on participaré 
al campionat d’Espanya i en algunes car-
reres internacionals de raids com el Ral·li 
de Grècia o el del Marroc».
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nOvA EnTITAT AL POBLE

L’Oncolliga arriba a Vilablareix
 El passat 28 de febrer es va presentar al Centre Cul-

tural de Can Gruart la nova delegació de l’Oncolliga 
a Vilablareix.

La presentació va comptar amb la música en directe 
d’Aleida Sound i la conferència del psicooncòleg de la 
Fundació Oncolliga, Jesús Vieytes. La jornada va fina-
litzar amb el berenar que va oferir l’Ateneu de la dona.

Per aquest mes de juny l’entitat ja està organitzant 
una jornada lúdica amb l’objectiu de recaptar fons i 
en la que hi participaran diverses empreses del poble.

L’Oncolliga és una entitat sense afany de lucre que 
té per finalitat principal l’atenció psico-social a les per-
sones amb càncer i als seus familiars.

Si esteu interessats a col·laborar-hi, aquí teniu 
les seves dades de contacte de les delegades:

Roser Bonmatí, Anna Vilaró i Dolors Ferré
Tel. 676 770 513Presentació de la delegació de l’Oncolliga a Vilablareix.

Homenatge a 
Joan Plantelech
El ple municipal, celebrat el passat mes de març, 
va retre un merescut homenatge a Joan Plantelech, 
que es jubila com a treballador municipal. Una per-
sona que va començar el que avui es coneix com la 
brigada municipal i que sempre es va dedicar a la 
feina amb esforç i entrega.

Llanos de Luna torna 
a ensopegar-se a 
Vilablareix

 El jutjat contenciós administratiu número 3 de Giro-
na ha desestimat també la segona denúncia que la de-
legada del govern espanyol a Catalunya, María de los 
Llanos de Luna, havia interposat contra l’Ajuntament 
de Vilablareix per haver aprovat una moció a favor de 
la sobirania fiscal.

“Estem contents perquè entenem que la justícia 
està actuant de forma justa i tornem a repetir el que ja 
vam dir: algú hauria de demanar responsabilitats a la 
delegada del govern pel dispendi que està ocasionant 
a les diferents administracions públiques”, va manifes-
tar l’alcalde, David Mascort.

Mascort va afegir que s’està “perdent el temps i els 
diners” amb una qüestió que “només té a veure amb 
la política i no amb la jurídica”. “La persecució contra 
tots els ajuntaments que pensem diferent es veu atura-
da una vegada més per la justícia”, va apuntar Mascort.

Ara, però, Llanos de Luna ha interposat un recurs 
després que el jutjat desestimés, aleshores, la seva de-
núncia contra l’Ajuntament per haver donat suport a 
la Plataforma Diem Prou. En aquest sentit, l’alcalde 
va manifestar que això “suposarà més recursos econò-
mics i humans empleats en respondre a unes qüesti-
ons que no tenen cap efecte jurídic”.

“Per una banda aproven la llei de racionalització 
de l’administració, per fer estalviar diners a les admi-
nistracions. I per l’altre van malgastant els fons pú-
blics, i els diners de tots els ciutadans, en qüestions 
que només suposen la persecució d’aquells que pen-
sem diferent”, ha conclòs David Mascort.

Moció a favor de la consulta  
del 9 de novembre
Els tres grups que formen el ple municipal van apro-
var en el ple celebrat al mes de desembre una moció 
suport a la consulta que Catalunya ha de celebrar el 
proper 9 de novembre.

Unanimitat en la campanya “Signa 
un vot per la independència”
El ple va aprovar per unanimitat de tots els grups 
la moció de suport a la campanya “Signa un vot per 
la independència” que van impulsar conjuntament 
l’Associació de Municipis per la Independència i 
l’Assemblea Nacional Catalana i que es va celebrar 
el 22 i 23 de març.

Aprovat el recurs contra la llei de 
“racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local” del PP
El ple extraordinari, celebrat el passat dilluns 24 
de febrer, va aprovar per unanimitat tramitar el re-
curs contra la llei de “racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local” del PP. Per l’alcalde, Da-
vid Mascort, aquesta llei suposa un nou “atac brutal” 
contra les administracions locals: “l’únic que es vol 
amb aquesta llei és recentralitzar-ho tot a través de 
les Diputacions”, va manifestar Mascort que va afe-
gir que, per aquest motiu, l’Ajuntament de Vilabla-
reix s’ha sumat al recurs d’inconstitucionalitat.

Can Gruart acull la presentació de la novel·la 
El primer heroi de Martí Gironell
El veí de vilablareix va presentar la seva tercera obra, 
aquest març, en un acte presentat pel regidor de 
cultura, Manel Pallàs, i el llibreter Guillem Terribas.

 El Centre Cultural de Can Gruart va acollir, el passat 
12 de març, la presentació de la novel·la El Primer heroi 
del veí de Vilablareix, Martí Gironell.

L’acte, que va presentar el regidor de Cultura de 
l’Ajuntament, Manel Pallàs, va comptar també amb la 
presència del llibreter Guillem Terribas. 

Aquesta és la darrera novel·la que escriu el perio-
dista i en la qual, aquesta vegada, s’endinsa en la pre-
hitòria. En concret, en un poblat neolític. Una aventu-
ra fundacional plena de reptes i amenaces, en la qual 
el lector descobrirà un món nou i fascinant.

Una obra magníficament documentada que per-
met connectar amb les nostres arrels més autèntiques 
a través d’una terra i un temps verge i salvatge. Un peri-
ple vívid i tangible cap als inicis de la Humanitat. Tant 
és així que l’arqueòleg Eudald Carbonell ha manifestat 

respecte El primer Heroi: «Men-
tre llegeixes, t’imagines que 
ets un més de la tribu.»

AcTIvITAT AL PLE

“ Estem contents perquè entenem 
 que la justícia està actuant 
 de forma justa (...)”

Un moment de l’acte al Centre Cultural de Can Gruart.
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L’incivisme surt car
 L’Ajuntament de Vilabla-

reix ha detectat algunes ac-
tuacions incíviques en mobi-
liari i senyalització municipal 
en els darrers mesos. Cal 
pensar que aquest material 
el paguem tots els veïns del 
poble i que la seva reposició 
suposa un cost que afecta a 
tots els qui vivim al poble.

Neteja de la llera  
del riu Marroc

 Una nova actuació sobre la llera del riu ha millorat 
el pas lliure de l’aigua en cas de forts aiguats i avingu-
des i evitar inundacions. Un cop desbrossada la llera, 
es van treure tots els residus que van quedar a la vista. 
El tram de llera desbrossat i netejat anava des del límit 
municipal amb Salt fins a l’encreuament amb la carre-
tera Santa Coloma. En total són 2.630 metres.

També es va desbrossar la llera del Güell. En con-
cret, el tram de 1.420 metres, des de l’empresa CLH 
fins a l’aparcament del carrer Güell. L’actuació ha tin-
gut un cost de 6.044,50 euros.

Obres i millores 
L’Ajuntament ha eliminat diversos roures malalts i  
ha fet obres de millora en diversos equipaments.

 L’Ajuntament ha eliminat 29 
dels 150 roures dels carrers Triba-
na, Marroc i passeig Catalunya que 
amb les seves arrels estan aixecant 
el paviment.

El 100% d’aquests roures estan 
malalts i desprenen una resina que 
embruta el carrer i pot provocar re-
lliscades als vianants. Per controlar 
la malaltia cal un costós tractament 
anual. Per aquest motiu, i de for-

ma progressiva, s’aniran eliminant 
la resta de roures d’aquests carrers. 

L’Ajuntament ha realitzat di-
verses obres de millora a Can Ba-
lli i al pavelló municipal. En aquest 
equipament s’han tancat i pintat 
els vestidors com a mesura d’es-
talvi energètic per garantir-ne una 
major seguretat. I, de la mateixa 
manera, s’ha ampliat la sala poli-
valent per donar més espai al ten-

nis taula i s’ha canviat el terra del 
gimnàs.

A Can Ballí, s’ha refet la porxa-
da amb noves teules i s’ha imper-
meabilitzat la terrassa. A més, s’ha 
refet una part de la vorera que es-
tava malmesa de la rotonda entre 
la carretera Santa Coloma i l’avin-
guda Lluís Companys.

Totes aquestes actuacions han 
tingut un cost de 37.708 euros.

Amb el porta a porta 
tenim un municipi més net!

Noves teules al porxo de Can Ballí. Obres a la carretera Santa Coloma.Millores al pavelló municipal.

nOU cAMIó PER LA REcOLLIDA
El servei de recollida del porta a porta a Vilablareix disposa 
d’un nou camió que millora les prestacions i la fiabilitat que 
tenia l’anterior en la lectura dels cubells.

camí de les xapes

carrer Pont d’en canals amb 
Farigola.

carrer Ponent.

carrer La crosa i carrer 
Bassegoda.

carrer Marroc.camí de can culebra.

carrer Pont d’en canals amb 
carrer Pirineus.

Plaça catalunya

Pavelló.

carrer Molí de Salt amb passeig 
catalunya.

 En la Torratxa número 55 de l’abril del 2013 ja us informàvem que un dels objectius de la 
implantació del porta a porta era aconseguir un municipi més net. Amb la retirada de con-
tenidors de la via pública hem evitat desbordaments de contenidors i hem guanyat espai pú-
blic. Tot seguit us presentem un seguit de fotografies on es plasma aquesta millora:
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Vilablareix viu la màgia  
de les festes de Nadal

El pessebre vivent, la visita del patge a la ludoteca o la cavalcada 
pels carrers del poble són algunes de les activitats que es van viure 
amb il·lusió en aquestes dates nadalenques. 

 Vilablareix va viure les festes de 
Nadal amb activitats i actes que, 
com cada any, van aplegar el poble 
entorn de l’església de Sant Men-
na, amb el pessebre vivent, i la pla-
ça del Perelló amb la cavalcada de 
Ses Majestats els Reis d’Orient, en-
tre d’altres.

Els Amics de Sant Roc van re-
presentar el ja 39è pessebre vivent 
que va comptar amb una gran 
afluència de públic el passat Sant 
Esteve. L’any que ve serà ja el 40è!

Ja amb el nou any, la ludote-
ca va rebre una visita molt especi-
al: el patge reial. Desenes de nens 
i nenes van poder portar-li la car-
ta i parlar una estona amb ell. Un 
moment que molts d’ells no obli-
daran. 

I, finalment, la cavalcada de Ses 
Majestats els Reis de l’Orient va re-
partir, un any més, il·lusions i mi-
lers de caramels a tots els veïns i ve-
ïnes del poble en la nit més màgica 
de l’any. 

Exposicions
a Can Gruart

FEBRER 2014

DEL 5 DE DESEMBRE DE 2013 AL 30 DE GEnER DE 2014

Mostra de l’Escola de pintura 
del casal de la Gent Gran  
de vilablareix

Exposició col·lectiva a càrrec 
de l’Associació per l’Art & 
artistassinfronteras

Vilablareix amb La Marató i rècord!
 Vilablareix va recollir diumenge 15 de desembre un 

total de 5.014,14 euros amb els actes organitzats per 
La Marató de TV3 que aquest any estava dedicada a la 
investigació de les malalties neurodegeneratives.

El Casal de la Gent Gran va acollir el dinar on hi 
van participar més de 150 persones i la quina solidària 
on s’hi van afegir unes quantes desenes més fins a fer 
petit aquest nou equipament municipal. Aquest any, 
a més, es va sortejar una peça teixida amb la tècnica 
del patchwork que van elaborar les alumnes de la mer-
ceria Angelina.

Més de 300 kg d’aliments 
pel Gran Recapte

 Vilablareix ha recollit més de 300 kilograms 
d’aliments durant el Gran Recapte que organitza 
el Banc d’Aliments de Catalunya durant la prime-
ra setmana de desembre.

Jornada de donació  
de sang

 Un total de 56 donants van acudir a la crida que 
l’Associació de Donants de Sang va fer el passat 27 
de febrer al Centre Cultural de Can Gruart.
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REcORDS DE vILABLAREIx

La Palmira Naspreda Serra, tot i néixer a Sant 
Martí de Llémena, és una d’aquelles veïnes 
de Vilablareix que tothom coneix com “del 

poble de tota la vida”. De fet, la Palmira només va 
viure a Sant Martí de Llémena fins als 19 anys. Una 
època de la qual recorda el seu pas per l’escola, les 
estones amb els amics i les amigues i la feina al camp.

De Sant Martí de Llémena però des dels 19 anys a Vilablareix, 
la Palmira és una d’aquelles veïnes del poble “de tota la 
vida”. Ara, amb 81 anys, gaudeix dels seus néts i recorda els 
anys viscuts a Can Gruart. Un mas que ha estat un referent 
històric pel poble i que ara ha esdevingut el referent cultural 
de Vilablareix. Un munt de records li vénen cada vegada que 
hi passa per davant.

Palmira  
Naspreda Serra

El dia de la comunió de la Palmira a Sant Martí.



Va estudiar a l’escola fins que va fer els 14 anys. 
A partir d’aleshores, i fins a fer els 19 anys, va anar 
a viure tota sola a Can Martí on hi va treballar com 
a masovera. Eren set germans i la mare vivia a Cal 
Carreter, la casa familiar. La Palmira explica que els 
diumenges anaven a missa amb la resta de la seva fa-
mília i a les tardes a ballar a Sant Martí o a Sant Es-
teve de Llémena. “No hi havia res més”, afirma. Una 
altre de les activitats que recorda eren els berenars 
que solien fer a les fonts amb el grupet d’amics que 
eren. “ Es feia el que es podia”, afegeix amb un som-
riure a la boca.

La Palmira explica que de tot allò ja no 
en queda gairebé res. “Poca gent hi queda 
allà, moltes cases han anat a terra”, apun-
ta per afegir: “Allà ja no hi ha indústria. 
Recordo que abans la gent anava al bosc 
a fer carbó i a tallar llenya però ja no en 
queda res”.

Tal com hem explicat, va ser a partir 
dels 19 anys quan la vida d’aquesta jove 
va fer un gir de 180 graus. Els esperaven 
a Can Gruart. I dit i fet, el pare, la mare 
i els seus germans, en Miquel, en Pere i 
en Fidel, van baixar de la Vall de Llémena 
per instal·lar-se a Vilablareix: “vam anar a 
buscar una casa que era més gran per gua-
nyar-nos la vida. Molta gent la volia però 
el propietari ens la va donar a nosaltres; 
un tal Botinyà de Girona. Hi havia vaques, 
sembràvem blat de moro i, en definitiva, 
treballàvem el camp i el bestiar”. 

A Can Gruart no se’n lliurava ningú de la feina. 
La Palmira comenta que allà hi treballava tothom 
però assegura que hi estaven molt bé. Al cap de poc 
d’arribar, a més, explica que va conèixer a un jove 
que es deia Joaquim Ros Figueras. Era el seu veí. I 

amb poc temps es va acabar convertint 
en el seu home. “Era de Can Ciurana de 
Güell i ens vam casar al 1956. L’any de 
la fred. Va fer una fred horrible que mai 
més s’ha vist per aquí. I ens vam casar a 
Sant Menna”, explica amb nostàlgia.

Un cop casada, la jove parella van 
anar a viure a Can Janot com a maso-
vers. Un mas on encara hi resideix la 
Palmira feliçment. Aquí es guanyaven 
la vida gràcies a les vaques, el bestiar i 
treballant la terra. “Molta gent venia a 
buscar la llet i criàvem pollastres”, apun-
ta. Abans de començar a fer feina, però, 
van anar de viatge de noces quatre dies 
fins a Barcelona i van pujar a Montserrat 
amb el cremallera: “Van ser tres o qua-
tre dies que ens ho vam passar molt bé”. 

En té un record especial del viatge que van fer a 
Lanzarote amb el seu fill Jordi ja que va ser la pri-
mera vegada que la Palmira va pujar en avió. Una 
experiència única, aleshores, i que la va fascinar. I, 
de la mateixa manera, recorda un viatge que van 
realitzar a València amb els amics del poble.

Ara, del seu marit recorda que era “una persona 
molt de casa”. “Estava per la família i vam tenir dos 
fills, en Joan i en Jordi”, diu. En Jordi viu a Vilabla-
reix, mentre que en Joan viu a Vidreres. I d’ells han 
vingut quatre néts: en Carles, en Gerard, l’Albert i 
la Laura.

Can Gruart ha quedat en el record de la Palmi-
ra. Li agrada veure com s’ha pogut mantenir el mas 
i afirma que l’“impressiona ara” quan hi passa per 
davant. Pensa: “Ha quedat molt bonic”. 

La Palmira viu la seva vellesa amb tranquil·litat i 
gràcies a la pau que li ofereix Vilablareix. Surt per 
les tardes a passeig amb les veïnes pel poble i pel 
carril bici però lluny del trànsit dels cotxes. A ella li 
agrada viure amb la tranquil·litat del camp.

Imatge del dia del casament del seu fill Jordi.

A la matança del porc a Cartellà.

Davant el mas de Can Gruart amb alguns membres de la família.

Els néts de la Palmira, l’Albert i la Laura.
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A l’equador de la temporada  
 basquetbolística

 Enguany tenim uns 150 partits repartits entre els 7 
equips. Aquests partits es disputen entre els mesos de 
setembre i juny i, per tant, ens trobem a l’equador de 
tot aquest camí. En aquest camí, com sempre, van apa-
reixent entrebancs en forma de lesions, de jugadors 
que poden entrenar poc per exàmens, per la feina... 
però l’esforç de tots plegats està permetent realitzar 
bones temporades.

Així, per exemple, dos equips debutants a les seves 
respectives categories, com el sènior masculí de 3a Ca-
talana i el sènior femení de 3a Catalana, amb una mit-
jana d’edat propera als 22 anys, estant competint de tu 
a tu amb equips molt més veterans i avesats a la catego-
ria. D’una banda, l’equip masculí està instal·lat a mit-
ja taula, 3 victòries per damunt de la zona perillosa, la 
qual cosa té molt de mèrit perquè fins a 6 equips cor-
ren perill de baixar en forma de promoció o de des-
cens directe. D’altra banda, el femení està sent la gran 
revelació de la seva lliga, com demostra la seva lluita 
pel tercer lloc de la classificació.

Els altres equips del club també estan competint 
bé a les seves competicions, destacant sobretot el sots 
25 i els dos sots 21: alguns d’aquests equips estaran in-
tentant fins al final de la 2a fase que el poble de Vila-
blareix, representat pel seu equip de bàsquet, quedi 
campió.

Per acabar, volem agrair la col·laboració de les 
prop de 300 persones que van venir a la Quina de Na-
dal a gaudir amb tots nosaltres. I és que sense la col·la-
boració de tots plegats res d’això seria possible.

Dani Bartomeu Manel Segura

El CTT Vilablareix continua en la zona  
de fase d’ascens de Tercera Divisió Estatal
 Després d’haver-se disputat ja tota la primera vol-

ta i 2 partits de la segona, el CTT Vilablareix, format 
per Ivan Martínez, Guillem Quesada, Martí Pèlachs i 
Guillem Soy, està a la 3a posició de la lliga, fet que de 
moment els faria disputar la fase d’ascens a Segona 
Nacional.

Ivan Martínez, el líder de l’equip, no-
més ha perdut un partit i és la garantia i 
seguretat pels dos jugadors més joves.

En Guillem Quesada, que va comen-
çar molt irregular, aquestes darreres jor-
nades està rendint a un gran nivell i ha 
aconseguit victòries de molt de mèrit.

En Martí, per la seva part, tot i 
la seva curta edat (recordem que 
l’any passat es va proclamar Cam-
pió d’Espanya de Benjamins) és 
el que està notant més el can-
vi de categoria. Tot i així, està 
lluitant cada partit i els re-
sultats comencen a arribar. 
Fruit d’això, la Federació Cata-
lana el va convocar per defensar 
Catalunya en el Torneig Internacio-
nal de Catalunya del 9 de febrer. 

I finalment en Guillem Soy, que 
ha jugat pocs partits però ha fet tots 
els punts que se li demanaven.

A falta de 8 jornades pel final, el 
CTT Vilablareix està a la tercera po-
sició empatat amb 2 equips més però 
a només 1 victòria del segon lloc i a 
2 del capdavanter, que ara mateix és 
el CN Mataró.

Per tant, des d’aquí donem molts 
d’ànims als nostres jugadors perquè 
encarin aquest tram final amb tota 
la força necessària perquè aconse-
gueixin assolir el màxim núme-
ro de victòries. Sort!

“ L’equip s’ha mostrat molt regular
 des de l’inici però en les últimes 
 jornades és quan encara s’ha vist
 una progressió més positiva.”

MÉS InFORMAcIó:    
- Al facebook del club (c.B.vilablareix)
- Al web www.cbvilablareix.cat
- Per telèfon (660174766 – 610213560)

CTT Vilablareix Edats, 
cada dia més

 Però és en edats on les coses encara van millor. 
Les noves promeses del club van segones en la 
seva categoria havent fet un salt increïble de quali-
tat els darrers mesos gràcies a l’esforç en els entre-
naments. Tot i les contínues rotacions setmanals 
a causa dels nombrosos jugadors que tenim actu-
alment, el nivell dels partits no se n’ha ressentit i 
els nois han guanyat els últims 5 partits seguits, fet 
que els ha fet escalar fins a la segona posició. Espe-
rem que la bona ratxa continuï fins al final.

SOTS 21 A

SOTS 21 LA TEMPORADA

SènIOR TERRITORIAL

SènIOR FEMEnÍ

SOTS 25

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 poseu en 
contacte amb nosaltres a través de 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

http://www.cbvilablareix.cat
mailto:info@cttvilablareix.cat
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Nou coordinador  
del FC Vilablareix
Us presentem el nou coordinador 
del Fc vilablareix que ens ha escrit 
aquesta carta:

 Sóc en Ferran Romagós Coro-
nel, nascut el 14 /12 /1989 a Gi-
rona, empadronat a Bescanó, 
però actualment amb domicili 
a Girona.

He estudiat al Bell -lloc del 
Pla fins a l’etapa de Batxille-
rat i sóc llicenciat en Ciències 
de l’Activitat Física i l’esport a l’INEFC 
de Barcelona. A dia d’avui, sóc coordinador i entrena-
dor del FC Vilablareix i monitor del col·legi Dr. Sobre-
qués de Bescanó.

Com a coordinador del FC Vilablareix juntament 
amb els membres de la junta directiva tenim l’objectiu 
de fer créixer el club de manera sòlida i estable, fona-
mentant unes actituds, valors i normes, i aconseguir 
tenir equips en totes les categories possibles.

Com a entrenador del FC Vilablareix juntament 
amb la resta d’entrenadors i personal de l’equip tècnic 
tenim l’objectiu i el deure de formar com a persones 
i com a jugadors a tots els jugadors del club. Amb uns 
principis de comportament i actitud, i amb uns prin-
cipis tècnico tàctics respectivament, d’una manera més 
específica per a cada etapa del procés d’aprenentatge.

Partit benèfic a favor  
del Banc dels Aliments
Iniciativa solidària proposada per les mares 
dels nens de l’equip benjamí 2005

STAFF TècnIc Fc vILABLAREIx

cADET: Entrenador: Ferran Romagós /  
2n entrenador: Uriel Sánchez

InFAnTIL A: Entrenador: Pablo Gutierrez Crespo / 
2n entrenador: Daniel Gutierrez Crespo

InFAnTIL B: Entrenador: Sebas Magaña /  
2n entrenador: Adrià Caballero

ALEvÍ A: Entrenador: Jordi Gibert /  
2n entrenador: Genís Rubio

ALEvÍ B: Entrenador: Marc Gázquez / 
2n entrenador: David Garcia

ALEvÍ c: Entrenador: Juanjo Ciriero / 
2n entrenador: Nico Lazarov

BEnjAMÍ 2004: Entrenador: Uriel Sánchez / 
2n entrenador: Erik Caballero

BEnjAMÍ 2005: Entrenador: Alex Fernandez / 
2n entrenador: Andreu Solà

PREBEnjAMÍ 2006: Entrenador: Cristina Muñoz / 
2n entrenador: Guillem Fernandez

PREBEnjAMÍ 2007: Entrenador: David Garcia / 
2n entrenador: Miranda Agustí

EScOLETA A: Entrenador: David Garcia / 
2n entrenador: Marc Gázquez

EScOLETA B: Entrenador: Marc Avellí / 
2n entrenador: Albert Planes

Primer lloc del conjunt Benjamí a Palafrugell.

Les gimnastes de CCEE.

La infantil Raquel Barceló al segon esglaó del podi al 
trofeu de Santa Coloma de Farners.
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Les competicions 
ja són aquí!

 El passat mes de febrer, el Club Rítmica Vilablareix 
va començar la temporada de competicions. Enguany, 
un total de 57 gimnastes participaran als Jocs Espor-
tius Escolars de Catalunya, Campionat de Catalunya 
en Edat Escolar, Copa Catalana i Campionat de Cata-
lunya de Base. 

Les primeres a inaugurar la temporada han estat 
les gimnastes de nivell B que han disputat la primera i 
la segona fase a Palafrugell i Vila-roja respectivament. 
Totes les nenes van realitzar uns muntatges molt bo-
nics i van obtenir uns resultats molt satisfactoris. Des-
tacar especialment el primer i el segon lloc de Núria 
Rizos i Anna Pilsa tant a la primera com a la segona 
fase. El conjunt benjamí de les 3 bessones també va 
obtenir el primer lloc a Palafrugell i la segona posició 
a Vila-roja.

A nivell federat, el passat 16 de febrer les gimnas-
tes de CCEE van realitzar un trofeu a Santa Coloma 
de Farners on la infantil Raquel Barceló va assolir el 
segon lloc en la classificació general. En categoria ale-
ví, el conjunt nivell III va obtenir la primera plaça del 
podi, i les gimnastes Olivia Puig i Judit Gutierrez van 
ser cinquena i sisena respectivament. 

Les gimnastes de Copa Catalana Maria Barceló, 
Judit Besalú i Neus Soler han celebrat a Vilanova del 
Camí la primera fase de nivell IV, el nivell V amb Marta 
Juanola a Santa Coloma i el nivell VII amb Ester Juano-
la a Tarragona. Totes elles han fet un molt bon paper. 

Des del club, s’encoratja a les gimnastes a continu-
ar treballant amb les mateixes ganes i il·lusió per con-
tinuar la temporada amb els mateixos èxits. 
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 Per fi ha arribat el Nadal! Les abelles, els cargols, 
les granotes, els pica-soques i els espantaocells l’es-
peràvem amb molta il·lusió! Feia un any que desit-
jàvem que el gran tió de la llar baixés de la munta-
nya i que el patge reial passés per l’escola per recollir 
les nostres cartes reials. A més d’altres activitats mà-
giques que realitzem cada any durant aquesta època: 
les boniques postals de Nadal, els nostres esplèndids 
fanalets i com no, les nostres cantarelles nadalenques 
amb panderetes.

Aquest Nadal l’hem 
viscut amb intensitat, i sa-
beu què? El tió i els Reis 
ens van portar uns regals 
preciosos perquè ens hem 
portat molt bé durant tot 
l’any! Visca el Nadal!

Alumnes de 1r A

 El dia 30 de gener hem 
celebrat el dia mundial de la 
pau, una festa nova pels nens i ne-
nes de la llar d’infants la Farigola.

Els nens i nenes de l’escola i 
de l’institut ens vam reunir tots a 
la plaça de la Pau per fer un petit 
acte de celebració d’aquest dia tan 
especial.

Les festes de Nadal

DIA DE LA PAU

 El 27 de gener de 1945 l’exèrcit rus va alliberar els 
presoners del Camp d’Auschwitz; per aquesta raó, el 
mateix dia es commemora el Dia de l’Holocaust. Nosal-
tres, els alumnes de 1r d’ESO, vam llegir textos sobre 
diferents experiències viscudes entorn del nazisme i 
els camps de concentració, tant per part de les per-
sones que van ser víctimes d’aquestes persecucions 
com per part dels que van ajudar els desgraciats, com 
va ser el cas d’Irena Sendler, que va salvar molts nens 
del Gueto de Varsòvia –els treia dins de sacs, caixes o 
bosses d’escombraries i els deixava sota la custòdia de 
famílies de confiança–. També la mestra suïssa Elisa-
bet Eidenbenz va fundar la Maternitat d’Elna per aju-
dar els nadons i les dones embarassades internats als 
camps de concentració del sud-est de França. Vam lle-
gir la salvació d’un nen jueu, enviat a un camp de con-
centració, gràcies a un policia holandès que va fer un 
senyal amb el barret perquè en lloc de pujar en el tren 
que anava a un camp d’extermini pugés en un tren 
d’una altra andana.

Al Dia de la Pau es rememora la figura de Mahat-
ma Gandhi, un pensador i polític indi que va morir el 
30 de gener de 1948. El dijous 30 de gener, doncs, des-
prés de fer la primera hora de classe, ens vam dirigir a 

la plaça de la Pau de Vilablareix; tots dúiem un colom 
de paper blanc i uns textos que havíem preparat el 
dia abans. Allà ens vam reunir amb la resta de centres 
de Vilablareix: l’alumnat de Primària de l’escola Ma-
drenc i els petitons de P-2 de l’escola bressol. Tothom 
va llegir els seus poemes i contes. Per acabar, vam can-
tar plegats la Cançó “Somnis d’Infant.”

“jo he somiat encara que un dia
 la justícia brollarà com l’aigua
 i l’honradesa, com el gran torrent.”(Martin Luther King)

Dia de l’Holocaust 
i Dia de la Pau

La darrera setmana de gener hi havia dues celebracions 
importants: el 27 de gener, Dia de l’Holocaust, 

i el 30 de gener, Dia de la Pau.
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 Un any més l’escola ha participat en els tallers sobre 
mobilitat segura que organitzen els Mossos d’Esqua-
dra. Aquest curs hi ha participat els alumnes d’educa-
ció infantil, 1r, 3r i 5è.

L’objectiu de l’activitat és prendre consciència i 
portar a la pràctica una mobilitat més segura i res-
ponsable.

Els tallers realitzats han estat els següents:

P3 - conductes segures

P4 -  El cinturó de seguretat

P5 -  Les paraules màgiques

1r -  La nostra ciutat

3r -  caminem segurs

5è -  Baixem del cotxe!

Totes les activitats han estat molt motivadores, en-
grescadores i participatives.

Finalment, per tal de consolidar l’activitat realit-
zada amb els Mossos d’Esquadra, aquests darrers dos 
cursos, els alumnes participaran en el Parc de Trànsit 
de la Generalitat de Catalunya, que s’instal·larà al pa-
velló els dies 13-14 de març. 

Taller de mobilitat
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LUDOTECA LES ORENETES
Mònica Garcia

 La Maria ha fet les pràctiques de monitora de lleure 
a la Ludoteca Les Orenetes i li hem preguntat el que 
ha fet els dies de Nadal:

MARIA: Quin Nadal més enfeinat! Vam preparar el ca-
lendari d’advent, un arbre molt original. El tronc i les 
branques eren fetes amb pals de fusta de colors i les 
fulles amb caixes de regals. Cada caixa tenia un nú-
mero de l’1 al 24. Cada dia els nens/es treien la caixa 
amb el número del dia corresponent.

MòNICA: Explica’ns més coses...

MARIA: Mireu, m’ho vaig passar molt bé ajudant els 
nen/es a fer una postal de Nadal, els grans feien servir 
les estisores i els més petits punxons. També vam anar al 
parc i vam fer una gimcana on una de les proves era fer 
una fila i passar una pilota per entremig de les cames.

També vaig jugar amb els nens i nenes als jocs que 
hi ha a la ludoteca.

El dia de Cap d’Any vam fer festa grossa. Ens vam 
posar ben mudats/es per a l’ocasió. A les 12 h del mig-
dia vam fer les campanades amb “lacasitos”, vam ba-
llar, beure, menjar llaminadures... En fi que ens ho 
vam passar d’allò més bé. 

Ens van visitar els Reis, perquè quan vam arribar el 
dia 7 al matí vam veure que ens havien deixat un munt 
de joguines.

MòNICA: I per acabar, què en penses de les ludoteques?

MARIA: Si jo fos nena m’agradaria venir en aquesta lu-
doteca perquè és molt divertida i t’ho passes molt bé.

MòNICA: Gràcies, Maria, per contestar les nostres pre-
guntes.

Per Carnestoltes també hem tingut molta feina. 
Aquest any el tema girava a l’entorn dels mussols. Ens 
hi hem disfressat i n’hem pintat per poder-los penjar a 
la ludoteca. El divendres 28 de febrer vam fer la nostra 
festa de Carnestoltes amb jocs i un gran ball.

I voldria acabar aquest article informant que aquest 
curs celebrarem els 25 anys de la Ludoteca Les Orene-
tes i que estem preparant una exposició fotogràfica i 
alguna sorpresa.

QUI TINGUI ALGUNA FOTO D’ALGUNA ACTIVITAT DE 
LA LUDOTECA LES ORENETES ENS LA PODEU FER ARRI-
BAR I LA INCLOUREM A L’EXPOSICIÓ. Teniu temps per 
porta-les fins al dia 25 d’abril. Moltes gràcies per la 
vostra col·laboració.

Vivències a la ludoteca Nou Punt Jove de Salut

 Aquest mes de gener l’Ajuntament de Vilablareix 
ha signat un conveni amb l’entitat ACAS per tal de po-
der obrir un nou servei al municipi. Aquest nou servei, 
que ja està en funcionament, és el Punt Jove de Salut 
on els joves poden contactar amb l’Agent de Salut Jove 
municipal per tal de poder resoldre els seus dubtes. 

La principal tasca d’aquest servei i de l’agent és fer 
prevenció en salut amb els joves, realitzant diversos ta-
llers i activitats sobre drogues, alcohol, alimentació, ci-
beraddiccions, entre altres temes, així com també, as-
sessorament i acompanyament en temes de sexualitat 
dels joves. També podrem veure l’Agent de Salut fent 
actuacions i prevenció dins d’algunes celebracions del 
municipi, com serà el Birrablareix (festa jove) al pro-
per 16 de maig amb una campanya preventiva d’oci 
nocturn.

L’Agent de Salut farà atenció directe als joves els 
últims dimecres de cada mes de 5 a 7 de la tarda al lo-
cal de joves, així com també la podrem trobar via te-
lefònica al 636 396 775, via e-mail enviant un correu a 
agentsalut07@yahoo.es o via facebook ’Local de joves 

de Vilablareix’. Aquest espai és un espai anònim on 
els joves poden fer les seves consultes i resoldre dubtes 
de tots els temes relacionats amb la salut i de manera 
confidencial.

L’Agent de Salut també farà atenció als pares o gent 
pròxima als joves que tinguin qualsevol consulta sobre 
algun tema relacionat amb els seus fills, néts... Hauran 
d’adreçar-se al local de joves i demanar hora de visita, 
seran atesos al Centre Cultural de Can Gruart. O bé 
per telèfon, mail o facebook.

Alumnes durant una activitat de salut realitzada a l’Institut de Vilablareix.

“ Aquest espai és un espai anònim 
 on els joves poden fer les seves 
 consultes i resoldre dubtes de 
 tots els temes relacionats amb la 
 salut i de manera confidencial.”

T’hi esperem!

mailto:agentsalut07@yahoo.es
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CASAL DE LA GENT GRAN

PETAncA
Un any més el casal participa al campionat de petanca 
entre els pobles veïns, els participants aquesta tempo-
rada, a part del nostre equip, hi participen Aiguaviva, 
Bernardes de Salt, Fornells, Jubilats de Salt, Riude-
llots, San Dalmai i Vilobí.

ExPOSIcIó OUTLET
El 7 de febrer es va inaugurar a can Gruart la prime-
ra exposició del grup de socis que fan pintura amb la 
Cesca Carbó.

cALçOTADA
Més de 100 persones assistiren enguany a la tradicio-
nal calçotada el diumenge 23 de febrer. Un any més 
els cuiners varen fer la seva feina amb tota la professi-
onalitat que ells saben. La trobada va acabar amb una 
sessió de ball en línia.

cARnAvAL
El dissabte 1 de març, juntament amb l’Ateneu de la 
Dona, vàrem organitzar el sopar ball de carnaval. La 
gran majoria va venir amb la seva disfressa.

Tanmateix, del 16 al 18 de febrer un grup de socis i 
no socis vàrem anar el carnaval de Tursal que enguany 
es va celebrar a Sitges. Els guanyadors de disfresses va-
ren ser dos matrimonis del nostre grup.

El Casal aprova la nova junta 
El casal va celebrar el 15 de gener l’assemblea general ordinària 
on Enric Guillaumes va sorgir com a president. L’associació, però, 
fa moltes activitats més com una exposició a can Gruart i, sobretot, 
passar-ho d’allò més bé.

Les dones que fan poble
L’Ateneu de la Dona és una entitat molt activa en tots els actes que 
s’organitzen al poble. Aquestes són les activitats en les quals han 
participat els últims mesos.

Un moment de l’assemblea a Can Gruart.

Alguns dels assistents al carnaval de Sitges.Un moment de la inauguració de l’exposició Outlet.

ASSEMBLEA GEnERAL ORDInÀRIA
El 15 de gener es va celebrar l’assemblea general ordi-
nària, els punts principals eren:

- Estat de comptes.

- Eleccions a la Junta del Casal de la Gent Gran.

Al presentar-se sols una llista, el 30 de gener va que-
dar constituïda. La nova junta pels pròxims tres anys 
està formada per: 

President: Enric Guillaumes
Vicepresident:  Josep Poch
Tresorer:  Joaquim Peracaula
Secretari:  Emer Lloveras
Vocal:  Maria Mainegre

DELÍcIES DEL PORc
El 26 de gener a la sala polivalent 
del pavelló, un any més vam cele-
brar “Les delícies del porc”, no hi 
va faltar la carn de perol, botifar-
res, xoriços, mongetes... 

cARnAvAL
Juntament amb el Casal de la Gent 
Gran, vam organitzar el carnestol-
tes. A la jornada del diumenge dia 
2 de març a la tarda vàrem fer la 
xocolata desfeta que vam servir a 
grans i petits després de l’especta-
cle infantil.

DOnAcIó DE SAnG
Una vegada més hem col·laborat 
amb l’Associació de Donants de 
Sang de Vilablareix repartint el be-
renar a totes les persones que van 
venir a can Gruart a fer la donació.

Us hem d’explicar també que 
el diumenge 23 de març, a can 
Gruart es van reunir amb assem-
blea els delegats de donadors del 
Gironès i Pla de l’Estany. Una ve-
gada acabada al Casal de la Gent 
Gran és va celebrar un dinar de 
germanor que el van servir les do-
nes de l’Ateneu.

MAnUALITATS 
I DRAPETS
Com ja sabeu ens seguim trobant 
els dilluns de 5 a 7 de la tarda a 
l’antiga ludoteca, fent diverses ac-
tivitats. Les que ens reunim ens ho 
passem d’allò més bé. Us animeu?
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107.5 FM 
RÀDIO VILABLAREIX

La Setmana de la Ràdio  
només a Ràdio Vilablareix,  
107.5 FM (Girona)
Per segon any consecutiu, Ràdio vilablareix, va tornar a celebrar 
la Setmana de la Ràdio, del 10 al 14 de febrer, per commemorar el 
13 de febrer com a Dia Mundial de la Ràdio. Durant aquells dies, 
personalitats de diferents àmbits de la cultura catalana van visitar 
els nostres estudis radiofònics.

 El Dia Mundial de la Ràdio va ser instaurat per la 
UNESCO l’any 2011 per iniciativa de l’Acadèmia Es-
panyola de la Ràdio. Aquesta data coincideix amb la 
fundació de la ràdio de les Nacions Unides l’any 1946.

Des del segle xix, aquest mitjà ha estat àmpliament 
accessible, relativament barat, de funcionament molt 
simple i sobrepassa a les altres tecnologies al arribar al 
95% de la població mundial.

Al nostre municipi, del 10 al 14 de febrer, persona-
litats de diferents àmbits de la nostra cultura catalana 
van ser presents en directe als nostres estudis. Vàrem 
tenir l’honor de comptar amb: Èric Bertran, Lexu’s, 
Anna Bertran, Joan Manuel del Pozo, Jaume Sobre-
qués, Ada Parellada, Anna Arqué, Marina Geli, Eduar-
do Reyes, Martí Anglada, Joan Canadell, Bikimel, Jo-
sep M. Terricabras, Patrícia Gabancho, Matthew Tree 
i Pilar Guinovart.

De la mateixa manera, cal destacar la taula rodona 
amb les entitats i els portaveus dels grups polítics mu-
nicipals, la dels alumnes de l’IES Vilablareix, la dels 
col·laboradors d’aquesta casa, així com la que va tenir 
lloc el dimecres 12 de febrer a l’edifici de Can Gruart, 
amb la col·laboració dels Amics de la UNESCO de Gi-
rona-FCACU, on varen participar l’advocada Ariad-
na Ferrer, la soprano Maite Mer, la directora de cine-
ma Laia Fàbregas, la política i escriptora Maria Mercè 
Roca, amb la moderació i presentació de l’acte de Do-
lors Reig, presidenta d’Amics de la UNESCO de Giro-
na-FCACU.

L’emissora municipal de Vilablareix va ser l’úni-
ca emissora d’Espanya inscrita a la pàgina oficial de 
la UNESCO, que celebrava aquesta efemèride durant 
tota la setmana. Enguany, el Dia Mundial de la Ràdio va 
anar dedicat als drets de la dona i la igualtat de gènere.

Carles Gómez, cantant de LEXU’S.

El candidat d’ERC a les europees, 
Josep M. Terricabras.

Alumnes de l’IES Vilablareix.
Anna Bertran, la Infanta Elena de la 
Família Irreal.

El periodista Martí Anglada.

El periodista i escriptor Matthew Tree.L’escriptor i polític Joan Manuel del Pozo.Taula UNESCO celebrada a Can Gruart.

Els col·laboradors de Ràdio Vilablareix.

L’historiador Jaume Sobrequés. Els portaveus municipals.La cuinera Ada Parellada.

La diputada del PSC, Marina Geli.

Didac Romagòs / Fotos: Rosa Anticó 
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CULTURA

 Aquest any 2014 es compleixen 
dos-cents anys del naixement de 
Joan Prim i Prats. Dit d’aquesta 
manera pocs podrien reconèi-
xer al general Prim, un personat-
ge cabdal per la història de Cata-
lunya i d’Espanya del segle xix. 
Tot i això, no es pot dir que el ge-
neral Prim, els seus fets i la seva 
vida, siguin gaire coneguts. 

Nascut a Reus al 1814, dins 
d’una família de classe mitjana, 
no va destacar gaire en els seus 
estudis, però sí que, pel seu ca-
ràcter, va ascendir ràpidament a 
la jerarquia militar i, amb només 
29 anys, ja era general. 

La seva biografia és plena 
d’aventures apassionants. No en 
va tenir prou amb la carrera mi-
litar i, en Joan Prim va voler fer 
carrera política. Va aconseguir 
càrrecs importants: governador 
de Puerto Rico, ministre de la 
Guerra i president del Consell de 
Ministres. És cert, que per escalar 
políticament va participar i, fins 
i tot, protagonitzar conspiracions 
i pronunciaments; alguns d’ells 
molt discutibles pel que fa a la 
seva honorabilitat. Més d’una ve-
gada va ser acusat, pels seus rivals, 
de canviar de camisa segons con-
venia. En qualsevol cas, podem 

dir que va tenir l’habilitat de saber acomodar-se als 
governs, de diferents colors, que es va anar trobant 
al llarg d’un complex segle xix.

Com si la història volgués donar-li un final 
d’acord amb la seva apassionant vida, va fer-lo morir 
assassinat quan tenia 56 anys. El fets que van provo-
car la seva mort sempre han sigut dubtosos i, encara 
fa poc, van analitzar les seves restes per intentar es-
brinar una veritat que es resisteix a ser descoberta.

Les incògnites de la seva mort van posar en evi-
dència la quantitat d’adversaris que havia acumulat. 
Els fets de la seva vida el van fer caure en l’oblit i 
Prim va passar a ser un personatge destacat a la his-
tòria d’Espanya, però no pas de la de Catalunya. Es 
recordava que va ser un militar espanyol capaç de 
bombardejar Barcelona el 1843, que va ser el pri-
mer president català d’Espanya i, sobretot, que va 
donar suport a la monarquia, contra un país on el 
republicanisme tenia una acceptació majoritària.

Potser per tot això, i malgrat tractar-se d’un per-
sonatge de primer ordre, és un personatge descone-
gut. Probablement va viure en uns moments difícils 
on els canvis polítics eren constants i insegurs. Tam-
bé la seva escassa popularitat a Catalunya vingui do-
nada per no haver encaixat dins del moviment naci-
onalista. En tot cas, no és una figura que, estudiada 
a fons, deixi indiferent i ara, amb la perspectiva del 
temps, hauria de ser valorada per tot el que va re-
presentar.

Jordi Pagès

“ Més d’una vegada va 
 ser acusat, pels seus rivals, 
 de canviar de camisa 
 segons convenia.”

El General Prim
(1814-1870)

CAPÍTOL V-2 
MEDI AMBIEnT
Andrés L. Pérez Velasco

Risc nuclear?
Improbable, però n’hi ha

El panorama nuclear a catalunya

 Un interessant estudi realit-
zat per Amory B. Lovins and Im-
ran Sheikh que sota el nom “The 
Nuclear Illusion”, analitza el cost 
econòmic de l’energia nuclear, 
per la qual moltes veus han de-
manat obrir un debat sobre la 
seva conveniència i impuls com 
a font d’energia (és una energia 
que no emet CO2, redueix la de-
pendència del petroli i, per con-
tra, pot tenir un problema de se-
guretat i segueix sense trobar 
solució a les deixalles radioacti-
ves que genera).

El cas és que l’estudi deixa 
de banda els factors qualitatius i 
se centra en els aspectes quanti-
tatius des d’una perspectiva eco-
nòmica. I en aquest aspecte dei-
xa alguna que altra sorpresa. En 
teoria l’energia nuclear és una 
energia molt barata de produir 
(costos variables molt baixos) 
però en canvi si tenim en compte 
el que costa construir una plan-
ta i repercutim la seva amortitza-
ció en la tarifa ens podem adonar 
que no és una energia tan barata 
com sembla. I si no vegem:

Cost central nuclear de 1.000 
MW = 4.000 Milions. Fotovoltaica 
= 1.600 Milions

Amb 4.000 milions es po-
den posar 2.500 MW fotovoltaics 
capaços de produir 4.000 GWh el 

53% del que produeix una cen-
tral nuclear.

Costos de l’urani per produir 
durant 30 anys: fa 10 anys una 
lliura d’urani valia 10 dòlars i ha 
arribat a cotitzar a 90 dòlars (ara 
està sobre dels 45 dòlars).

Costos de manteniment i segu-
retat d’una central nuclear = in-
finits (fotovoltaica: 4% de la pro-
ducció).

Costos de desmuntatge nucle-
ar passats 30 anys: estratosfèrics.

Cost d’emmagatzematge de 
material radioactiu: infinit en infi-
nits anys (els residus duren 200.000 
anys) (Qui paga?: els ciutadans).

Probabilitats d’accident: Ui!
Cost de l’accident: Des de poc 

fins a infinit.
En concret, i segons aquest 

estudi, el cost de produir elec-
tricitat per una planta nuclear és 
de 14 centaus de dòlar per qui-
lowatt/hora contra els 7 centaus 

hora que costa produir l’electri-
citat generada per un parc eòlic. 
Aquest cost inclouria el cost de 
l’energia necessària per fer funci-
onar la planta o el parc, el cost de 
capital invertit, el cost d’operaci-
ons i manteniment, i transmissió 
i distribució de l’energia. I no in-
clouria el cost d’emmagatzemar 
els residus nuclears, les assegu-
rances o el cost de desmantellar 
la planta (que en el cas d’una nu-
clear pot ser bastant significatiu, 
s’estima un cost d’entre 250 i 500 
milions d’euros per reactor).

Així qui pot voler nuclears?: 
Ningú (excepte els oligopolis i 
alguns enginyers, recolzats pel 
nostre govern, que ha reduït 
dràsticament les inversions en re-
novables). I la fotovoltaica? més 
del 80% de la població, però això 
al govern no l’importa, tot i que 
a l’Estat espanyol hagi excés de 
producció. En efecte, ja que dels 
105.000 MW instal·lats en aquest 
moment en centrals elèctriques 
de tot tipus sobrarien 58.000 MW, 
comptant amb el tancament de 
totes les nuclears, 7.000 MW, més 
els 40.000 MW que es necessiten 
a hora de màxima demanda.

Per tant, es poden tancar totes 
les nuclears de l’Estat espanyol 
sense cap problema per al consu-
midor d’energia.

“ Moltes veus 
 han demanat 
 obrir un debat 
 sobre la seva 
 conveniència 
 i impuls com a
  font d’energia.”
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A L’OMBRA DEL CAMPANAR

CAPÍTOL XX 
MEMÒRIA HISTÒRIcA DE vILABLAREIx
J. Manel PallàsMn. Josep Ramírez i Carles, rector de la parròquia

(...)

(...)

El vint de març de 1932

...al objecte de constituir-se el Consell local de Primera en-
senyança l’Ajuntament ha de designar un Regidor represen-
tant, enterats el Regidors s’acorda per unanimitat nombrar 
per representant, al Tinent Alcalde, En Narcís Ollé Esparch, 
per al Consell local, i comunicà el nombrament al Consell 
Prpvincial.

Acte seguit el Sr, Alcalde proposa al Consistori acordi 
abonar dels fondos municipals al veí d’aquest poble En F.S., 
l’import de les despeses ocasionades amb motiu de la curació 
de dos fills seus per haver sigut mossegats per un gos rabiós. 
I tota vegada que dita persona no compta amb recursos su-
ficients per a poder atendre degudament aquesta obligació; 
i per altre part vingut obligat l’Ajuntament segons les di-
posicions vigents, a pagar aquestes despeses sempre i quant 
la persona interessada siga considerada pobre; el President 
prega al Regidors es dignin acordar l’abonament de les dues 
centes pessetes a l’anomenat F.S. per ésser considerat com a 
persona de posició humil, i per tant l’Ajuntament ve obligat 
a satisfer els gastos efectuats per aquest concepte. Desprès d’un 
petit canvi d’impresions per unaminitat s’acorda pagar les 
dues centes pessetes, i ordenar el seu abonament amb càrrec 
al Capítol VII article 6º, cent pessetes; i, per havere esgotat 
la consinanció del dit capítol que es el que verdaderament 
correspon aquesta obligació, satisfer les altres cent amb càrrec 
al Capítol d’Improvistos.

I no havent mes assuptes...

El tres d’abril, l’alcalde exposa

...que el Secretari d’aquest Ajuntament D. Josep Franque-
sa Llach, morí el dia dos actual, per quin motiu proposa a 
l’Ajuntament consti en acta el sentiment de aquesta corpo-
ració per la perdua del seu Secretari, el qui durant quarante 
i un anys ha cuidat de l’Administració municipal de manera 
irreprotxable constituint un model de funcionaris i un defen-
sor entusiaste dels interesos locals. Enterats els senyor Regidors 
de la dolorosa perdua que ha sufrit aquest Ajuntament amb 
la mort del seu Secretari, per unanimitat s’acorda fer constar 
en acta el sentiment d’aquesta Corporació participant aquests 
acord a la seva familas per sa constancia o satisfacció.

Seguidament i a fi de que puguin atendre degudament els 
serveis de Secretaria, no existint en aquest Municipi indivi-
dus del Cos de Secretaris, per unanimitat s’acorda nomenar 
Secretari interí d’aquest Ajuntament a En Joaquím Franque-
sa Alsina mentres se cobreix la plaça en propietat i de confor-
mitat amb l’article...

Desprès el Sr. Alcalde exposa que avans de celebrar l’oportú 
concurs per a proveir en propietat el càrrec de Secretari creia 
convenient intentar la formació de agrupació voluntaria 
amb l’Ajuntament d’Aiguaviva a l’efecte de tenir ambdos un 

mateix Secretari, agrupació que per la seva part creu conve-
nient per quant no arriva aquest Municipi a 500 habitants 
pot resultar en benefici, inclús en l’ordre economic per re-
sultar menors i mes suportables les despeses de la Secretaria 
municipal.

S’obre discusió sobre aquest extrem i compartint tots els 
senyors Regidors el parer del Sr. Alcalde, tinguent en comte 
la proximitat del poble d’Aiguaviva i la igualtat de les condi-
cions i necesitats, per unanimitat s’acorda deixar per ara 
en suspens l’obligació que imposa l’article 22 del Reglament 
de funcionaris municipals en lo referent a la convocatoria i 
celebració de concurs per el proveïment d’aquesta vacant en 
propietat i delegar expresament al Sr. Alcalde per que s’entrev-
isti amb els Srs. De l’Ajuntament d’Aiguaviva proposan la 
constitució de l’agrupació voluntaria per els solament tenir 
ambdos un sol Secretari, en virtut de les facultats que con-
cedeixen els articles 6º, 7º, 8º y 226 del Estatuto municipal, 
i en cas que s’accepti la proposta, es faculta al Sr. Alcalde 
per que redacti, juntament amb comisionats de l’Ajuntament 
d’Aiguaviva, les bases d’Agrupació, quines bases seran pre-
sentades a l’Ajuntament per la seva aprovació.

I no havent...

A la sessió de l’1 de maig

...l’Alcalde, Sixte Molas Güell, dóna compte de una 
instància d’En Frederic Perez Claras en la qual demana 
que es treguin les pedres guarda rodes que hi ha colocades a 
la paret de la casa de En Jaume Carreras, en el carrer que 
forma amb les cases de En Domènec Ribot, donat lo estret 
que es aquell pas que fa que els automobils toquin les pedres 
al passar. S’anomena una comissió formada per el Tinent 
Alcalde En Narcís Ollé i el Regidor Juan carré, que asseso-
rats per persones técniques, cuidin de dictaminar sobre la 
reparació de dir pas, sense perjudicar el propietari de l’immo-
ble i arreglo del mateix.

S’accepta la renúncia que, per afers particulars, ha pre-
sentat En Joaquim Franquesa Alsina, del càrrec de Secretari 
interí. Tor seguit i a fi de poguer atendre degudament els 
serveis de Secretaria, no existint en aquest terme individus 
del Cos de Secretaris, per unanimitat s’anomena secretari 
interí a En Narcís Alsina Marull.

Es doma compte de que En Joaquim Franquesa Llach 
presenta la renuncia del càrrec d’agutzil. S’acorda anome-
nar en caracter interí per mentre no se dictin disposicions 
que regulin la provisió en propietat de dits càrrecs públics a 
En Joan Carreras i Llach amb el sou de 100 ptas. l’any.

També s’acorda pagar a Pere Casals la cantitat de 21 
pessetes per quatre jornals efectuats en arreglar el camí del 
Perelló a la carretera.

Nadal
Després de les quatre setmanes d’Advent o temps de 
preparació per al Nadal, arribaren aquestes entranya-
bles festes. Tal com ja havíem anunciat, el dia 24 de de-
sembre, tingué lloc la celebració de la Missa del Gall 
a les 12 de la nit al temple parroquial, amb una ben 
nodrida participació de fidels que pràcticament om-
plien el recinte sagrat. En un espai lateral s’hi muntà 
la representació del naixement de Nostre Senyor rea-
litzada per persones reals que resultà molt adient i cà-
lida. La Missa fou celebrada amb tota la devoció i so-
lemnitat possibles. Com a novetat, enguany els cants 
anaren a càrrec de la Coral local “Sant Roc”, dirigida 
pel Sr. Antoni Molina. Ho feren molt bé i es mereixen 
una sincera felicitació. Esperem que puguin acom-
panyar-nos en altres ocasions similars. Acabada la ce-
lebració religiosa se serví una calenta xocolata amb 
melindros a la plaça de l’església, que s’agraí sincera-
ment, al costat d’una generosa foguera.

Atès que per Nadal només celebràrem missa a Vila-
blareix, a les 11 del matí, feligresos d’Aiguaviva i Mont-
fullà també van procurar, fent un generós i lloable es-
forç, desplaçar-se per celebrar tots junts en un clima 
festiu de germanor, l’Eucaristia nadalenca.

En l’homilia d’aquestes misses, el mossèn recor-
dà, fent-se ressò d’un pensament del Papa Francesc i 
en relació a l’adoració dels pastors, que aquests bons i 
senzills personatges no pertanyien al, diguem-ne, món 
de la ciència ni del poder polític o econòmic, però sa-
bien quelcom molt important: el camí de Betlem i el 
seguiren fins arribar a Jesús, mentre altres es queda-
ven cofois i aclofats còmodament a casa seva. 

Cal també tenir present la magnífica representació 
en dues ocasions del Pessebre Vivent, 26 i 28 de de-
sembre, organitzat pels “Amics de Sant Roc” amb la 
col·laboració del nostre Ajuntament; reproducció en 
quadres plàstics de les principals escenes que giren a 
l’entorn del Naixement de Nostre Senyor. Una delícia. 
Per a molts anys. 

Concert de Sant Esteve
Organitzat per l’Ajuntament, la Coral Tribana Salt, di-
rigida per en Quim Bonal, ens obsequià amb un deli-
ciós concert a l’església parroquial, a les sis de la tar-
da. Fou una delícia. No cal dir que els aplaudiments, 
només al final a petició del Director, foren d’allò més 
explosius i generosos. 

   
Cap d’Any
Cadascú a la seva manera però amb molta joia donà-
rem la benvinguda a l’any 2014. Els creients i, per què 
no?, molta altra gent de bona voluntat, agraírem al Bon 
Déu tots els beneficis que ens havia atorgat durant el 
2013 i li demanàrem ajut i salut per al 2014. La litúrgia 
d’aquest dia gira a l’entorn de la Solemnitat de Santa 
Maria, Mare de Déu, a la generositat de la qual devem 
que el Fill etern de Déu es fes home com nosaltres i vin-

gués al món a salvar-nos. Al mateix temps, i des que el 
Papa Pau VI va establir-la, celebrem també la Jornada de 
la Pau, aquesta pau que tots desitgem i volem, però que 
no acaba d’arribar al nostre món. I, per què no? Fou el 
cèlebre i conegut K.G. Chesterton qui, en fer-se aquesta 
mateixa pregunta, respon: “Perquè el nostre món pre-
tén un impossible: bastir la pau, la pau autèntica, al mar-
ge de Jesucrist”. Recordem, en efecte, que Ell ja havia 
estat anunciat pels profetes com a Príncep de la Pau, 
més encara, “Ell mateix serà la Pau” (Mi. 5,4) i que en 
la Nit santa de Nadal els àngels cantaren allò de “...i en 
la terra pau als homes que estima el Senyor” (Lc. 2, 14).  

A la parròquia tinguérem el goig de celebrar la san-
ta Missa tant la vigília, al Perelló, com el mateix dia de 
Cap d’Any a la parròquia. Foren molts els feligresos 
que, respectant sempre el tarannà d’aquelles persones 
que volgueren fer-ho d’altra manera, acabaren el vell 
i començaren el nou donant gràcies a Déu per tots els 
seus beneficis i demanant-li salut i forces per a l’any 
tot just encetat.

Des d’aquesta crònica, la parròquia reitera el seu 
agraïment al nostre Ajuntament per permetre’ns cele-
brar les misses anticipades als baixos de l’edifici, en la 
sala adaptada “ad hoc”, atès que en el barri del Pere-
lló no hi ha lloc de culte i, per a la gent gran sobre-
tot, seria un greu i enutjós inconvenient desplaçar-se a 
l’església parroquial, gairebé a dos quilòmetres, per a 
les celebracions religioses. Que Déu els ho pagui.

El diumenge després de Nadal, la Litúrgia celebra 
la festa de la Sagrada Família; és una bona oportuni-
tat per a recordar la importància cabdal de la institu-
ció familiar i viure-la amb goig i fidelitat tot imitant 
els exemples que ens ofereixen Jesús, Maria i Josep a 
la seva entranyable caseta de Natzaret, on regnava la 
senzillesa, sí, però també una joia profunda i una pau 
immensa, fruit de l’amor i fidelitat dels seus membres. 
És el que desitgem per a les famílies del nostre estimat 
poble i, més enllà, per a totes aquelles que coneixem 
i apreciem, especialment les que, per circumstàncies 
concretes i sovint doloroses, viuen trencaments i sofri-
ments en el seu sí. 

Epifania o Festa dels Reis
La vigília, que enguany s’escaigué en diumenge, tin-
gué lloc la tradicional i festiva cavalcada de Ses Ma-
jestats els Reis d’Orient. No cal dir que l’entusiasme 
i la joia dels més petits i, per què no? dels més grans, 
fou notable i engrescadora. El popular “Visca els tres 
Reis de l’Orient...” ressonava pels aires amb una en-
grescadora monotonia que, tot i ser repetitiva, no es 
feia gens pesada. Unes paraules de benvinguda del Sr. 
Alcalde, uns mots d’agraïment de Ses Majestats, cara-
mels, gatzara i alegria, molta alegria...

L’endemà i a l’hora habitual, 11 del matí, Ofici so-
lemne a l’església parroquial. En l’homilia el mossèn va 
manifestar, i ho féu amb tota sinceritat, que els Reis li 
havien portat un gran regal com és poder ser el rector 
de les tres parròquies que el Bisbe li té encomanades. 
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DIMARTS 22 D’ABRIL

CIA. ALMA I LA MAR DE CONTES, presenta:
CONTES D’AqUí, ENLLà I MéS ENLLà
18 h. Ludoteca-Biblioteca

DIJOUS 24 D’ABRIL

CIA. ENGRUNA TEATRE, presenta:
CONTES DE TERRA I ARENA
18 h. Ludoteca-Biblioteca

L’ATENEU DE LA DONA, presenta l’obra
PASSATGERES
21 h. Hamletstore, la botiga del teatre

DIVENDRES 25 D’ABRIL

TALLER INFANTIL DE RECICLATGE CREATIU 
TEMàTICA: LA PRIMAVERA
18 h. Ludoteca-Biblioteca

CONCURS DE PASTISSOS
19 a 20 h. Presentació dels pastissos
21 h. Entrega de premis
Centre Cultural Can Gruart
Organitza: Ateneu de la Dona
Col·labora: Ajuntament de Vilablareix

LECTURA DE POEMES, CONTES, RELATS...
VINE A LLEGIR EL TEU POEMA, CONTE, RELAT  
O EL D’ALGUN ALTRE AUTOR
20 h. Centre Cultural Can Gruart

DIUMENGE 27 D’ABRIL 

FESTA DE LA GENT GRAN
Pavelló municipal

AUTORA: Carme Simon Dalmau



DIJOUS, 8 DE MAIG
A partir de les 4 i fins a les 7 de la tarda  
a Can Gruart
CONCURS DE PLANTES I FLORS

A les 8 del vespre, a Can Gruart 
INAUGURACIó ExPOSICIó D’ART
Hores de visita: de dilluns a divendres de 5 a 
10 del vespre. Dissabtes 10 i 17 i diumenge 11 
de maig de 5 a 7 de la tarda.

DIVENDRES, 9 DE MAIG
A les 8 del vespre
CAMINADA NOCTURNA
Sortida de la plaça de l’Ajuntament i  
arribada al Pavelló municipal

Organitza: Veu Jove

Col·labora: Ajuntament de Vilablareix i Ateneu 
de la dona

DISSABTE, 10 DE MAIG
Tot el dia, al camp de futbol
PARTITS DE FUTBOL DE DIFERENTS 
CATEGORIES I PARTITS AMISTOSOS
Organitza: FC Vilablareix 

Col·labora: Ajuntament de Vilablareix

DIUMENGE, 11 DE MAIG
A les 9 del matí, al pavelló
9a MARxA POPULAR BTT  
DE VILABLAREIx
Hi haurà dos recorreguts de dificultat 
mitjana, de 22 km i 35 km aprox.
Inscripcions i lliurament de dorsals: a partir de 
les 8 h del matí
Organitza: Club Ciclista Vilablareix - Colla 3xhora
Col·labora: Ajuntament de Vilablareix i Ateneu 
de la dona

A les 4 de la tarda, a la plaça del Centre 
Cultural de Can Gruart
AUDICIó DE SARDANES AMB LA 
COBLA FOMENT DE MONTGRí

A continuació, 
HAVANERES AMB EL GRUP  
ELS PESCADORS DE L’ESCALA
Hi haurà cremat per a tothom

DIMECRES, 14 DE MAIG
A les 7 de la tarda a Can Gruart
CONCERT DELS ALUMNES DE 
L’ESCOLA DE MúSICA DEL GIRONèS

DIJOUS, 15 DE MAIG
A les 10 de la nit, al pavelló
CIA. EL OTRO presenta l’obra: 
“wANTED”
Entrades a l’ajuntament i taquilla. Preu: 5 €

DIVENDRES, 16 DE MAIG
A 2/4 de 8 de la tarda, de la plaça  
de la Pau fins a la plaça del Perelló
CERCAVILA 
A càrrec de BUFAnT FORT street band  
de Girona

A 2/4 de 9 del vespre, plaça del Perelló
PREGó DE LA FESTA MAJOR
A càrrec d’en Dani Oliveras,  
pilot oficial de Gas Gas

A les 10 de la nit, a la sala d’actes-teatre
L’OLLA dELs mAIquIETs presenta 
l’obra: “FLORS I CAPOLLLS”

A les 10 de la nit, al pavelló

COMIAT DEL PUBILLATGE I 
PROCLAMACIó DELS NOUS HEREU, 
PUBILLA, HEREUET I PUBILLETA

A partir de les 11 de la nit, al pavelló

BIRRABLAREIx 

Inici amb 
The Johnny Killer Jones Band

... a continuació

Els Amics de les Arts
… i per acabar
Dj Animal

DISSABTE, 17 DE MAIG
A 2/4 de 10 del matí, a les pistes  
de Can Gruart

PARTIT DE PETANCA ENTRE 
PETANCA VILABLAREIx I SILS

A les 10 del matí, a Can Gruart

xxxI CONCURS INFANTIL  
DE DIBUIx LLIURE

A la 1 del migdia

REPIC DE CAMPANES

A les 3 de la tarda, al pavelló

xxxI CAMPIONAT DE BOTIFARRA

De 4 a 8 de la tarda,  
al Viver d’Empreses El Rusc

JORNADA DE PORTES OBERTES
Es donarà a conèixer al municipi les empreses 
ubicades en el Viver. Aquestes oferiran una 
petita presentació de quins són els seus serveis

A les 5 de la tarda, a la plaça del 
Centre Cultural de Can Gruart
ESPECTACLE INFANTIL  
“TRAMVIA BLANC” 
Hi haurà xocolatada per a tothom  
i es donaran els premis de dibuix

A les 7 de la tarda, al camp de futbol
PARTIT DE FUTBOL  
SOLTERS CONTRA CASATS

A 2/4 de 10 del vespre, al Pavelló
SOPAR-BALL AMB EL GRUP 
MOONLIGTH
Preu: 18 € / Menú infantil: 8 €
El ball començarà a 2/4 de 12
Venda de tiquets a l’ajuntament fins el dijous  
16 maig
Col·labora: Ateneu de la Dona

DIUMENGE, 18 DE MAIG
A les 11 del matí, a l’església parroquial
OFICI SOLEMNE 
a continuació
CONCERT AMB LA CORAL SANT ROC

A les 5 de la tarda, a la plaça del Perelló
TRES SARDANES, A CàRREC DE  
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

A continuació, al pavelló
CONCERT I BALL AMB  
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Preu: 5 €
Després del concert, lliurament dels premis del 
concurs de plantes i flors

FeSta MAJOr VILABLAREIx 2014

L’Ajuntament es reserva el dret de 
modificar el programa si causes 
imprevistes aconsellessin de fer-ho.
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ABRIL - MAIG - JUNY 
AGEnDA

ABRIL
MONOGRàFIC DE COM FER 
UN qUADRE AMB SORRA  
Dimarts d’abril|19 a 21 h 
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 40 € 
Per a tothom

CERTIFICAT DE PREMONITOR
Del 14 al 17 d’abril|9 a 14 h 
Centre Cultural Can Gruart
Si tens ganes d’aprendre el que 
pot fer un premonitor en un casal 
vine a treure’t el certificat de 
premonitor 
Preu: 80 €
Per a joves de 15 a 17 anys

ExPOSICIó “JO SóC RAR”
Del 22 al 30 d’abril 
Centre Cultural Can Gruart
Exposició itinerant del programa 
de desenvolupament social 
Gratuït 
Per a joves de 12 a 25 anys

VINE A DESCOBRIR...
“Què passa quan sortim de festa i 
volem conèixer aquell noi o noia 
que ens agrada?”
Dimecres 30 d’abril|17 h 
Local de joves 
Gratuït
Per a joves de 12 a 25 anys

MAIG
MONOGRàFIC DE  
JOIERIA TèxTIL 
Dimarts de maig|19 a 21 h 
Centre Cultural Can Gruart 
Vine a fer joies amb roba
Preu: 40 € (més material) 
Per a tothom

APRENDRE A FER UNA 
FALDILLA, VESTIT...
Dimecres de maig|19 a 20 h
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 20 € (sense material)
Per a joves de 12 a 35 anys

SARDINADA POPULAR
Dijous 1 de maig |14 h
Tiquets al Casal de la Gent Gran
Preu socis: 15 €

COM FER UNA POLSERA 
NOMéS AMB GOMES?
Dijous 8 de maig|18 h
Local de joves
Gratuït
Per a joves de 12 a 35 anys

xERRADA
“Què consumeixen i fan els 
nostres fills mitjançant la 
tecnologia?”
Dijous 22 de maig|20 h
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuït
Per a tothom

xERRADA
“Marxa nòrdica” 
Dijous 29 de maig|20 h 
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuït 
Per a tothom

BERENAR AMB EL REGIDOR
Divendres 30 de maig|19 h
Local de joves 
Vine i parla amb el regidor de tot 
el què vulguis saber del nostre 
municipi i a valorar la festa major 
d’aquest any! 
Gratuït
Per a joves de 12 a 35 anys

JUNy
 
TALLER DE MOSAIC
Dimarts de juny|19 a 21 h
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 40 € (més material)
Per a tothom

SCRAP: Mini d’estiu 
Dimecres del 7 al 21 de juny| 
20 a 22 h 
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 40 € (amb material) 
Per a tothom

MARxA NÒRDICA PER 
CONèIxER L’ENTORN DE 
VILABLAREIx 
Diumenge 9 de juny|9 h
Sortida del pavelló
Preu: 12 €

VILABLAREIx RECICLA 
Dijous 12 de juny
Pati del Centre Cultural Can Gruart
Dia dedicat al reciclatge amb un 
castell inflable i diferents tallers
Gratuït
Per a tothom

TALLER DE TATTOO I 
PíRCING 
Dimecres 18 de juny|17 h
Centre Cultural Can Gruart
Vine a veure tot el què has de 
saber abans de fer-te un tatoo o 
pírcing i farem taller de henna
Preu: 2 €

SORTIDA AL wATERwOLD  
de Lloret de Mar
Dissabte 28 de juny 
Preu: 15 €
Per a joves de 12 a 35 anys 

ACTIVITATS
PILATES 
Dimarts i dijous| 
20.30 a 21.30 h
Teatre municipal
Preu: 60 € al trimestre  
(opció d’un dia 30 €)
Per a tothom

IOGA 
Dilluns|21 a 22 h 
Divendres| 20 a 21 h
Teatre municipal
Preu: 60 € al trimestre 
Per a tothom

ESTIRAMENTS 
Dimecres|20 a 20.30 h 
Gimnàs del pavelló
Preu: 30 € al trimestre
Per a tothom

ZUMBA
Dimecres|19 a 20 h
Gimnàs del pavelló
Preu: 50 € al trimestre
Per a tothom

DISSABTES 6 de la tarda
BALL DE SALó
al Casal de la Gent Gran
Dissabte, 26 d’abril
amb Jaume Castellà “El pinxo”

Dissabte, 10 de maig
amb Nou Transit

Dissabte, 24 de maig
amb David Casas

Dissabte, 14 de juny
amb Ferran Prunell

Inscripcions a la web de l’hospici fins a dos 
dies abans de cada activitat.

En cas de no arribar al mínim d’inscripcions 
les activitats quedaran anul·lades.

Per a més informació:
Centre Cultural Can Gruart: 972 405 534

Local de joves: 972 396 840

www.vilablareix.cat
Preu: 6 € 

amb berenar

ABRIL
CONTES DE TERRA I ARENA / Engruna Teatre
Dijous 24 d’abril|18 h|Ludoteca-Biblioteca 
Gratuït

MAIG
EL PENSADOR DE BARRA LLIURE
Eduard Biosca i Toni clapés
Diumenge 4 de maig|18 h i 20 h|HamletStore 
Preu: 10 €

LA NOSTRA CHAMPIONS PARTICULAR / La Troca
Dissabte 10 de maig|21 h|HamletStore 
Preu: 10 €

wANTED / El Otro
Dijous 15 de maig|21.30 h|Sala d’actes del Pavelló 
Municipal 
Preu: 5 €

NUITS AVEC CHARLOTTE NINNON / Davínia coll
Divendres 23 de maig|21 h|HamletStore 
Preu: 6 €

POEMAS DE ARENA / Olga Morente
Dijous 29 de maig|21 h|HamletStore 
Preu: 6 €

JUNY
UN TAST REIAL / Sommelier Teatre
Divendres 6 de juny 21 h HamletStore 
Preu: 6 €

UNA TARDA NORMAL ON ELS PEIxOS CANTAVEN
Som Teatre
Dijous 12 de juny|21 h|HamletStore 
Preu: 6 €

ELS FRUITS DE LA PASSIó / La Minúscula
Divendres 20 de juny|21 h|HamletStore 
Preu: 10 €

PIM PAM PUM / Pim Pam
Dijous 26 de juny|21 h|HamletStore 
Preu: 6 €

www.escenaris.cat

Vilablareix


