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 Telèfons d’inTerès
Ajuntament (Oficines Municipals) 972 40 50 01
 ajuntament@vilablareix.cat / Fax 972 23 87 64
Consultori mèdic 972 49 55 87
CAP de Salt 972 24 37 37
Sanitat Respon 902 11 14 44
Ambulàncies 972 41 00 10
Farmàcia 972 23 26 05
Llar d’Infants La Farigola 972 24 98 24
Escola Madrenc 972 24 26 12
Escola Madrenc P3-P4 972 40 53 96
Institut de Vilablareix 972 40 60 05
Local de Joves 972 39 68 40
Ludoteca 972 40 55 37
Biblioteca / Telecentre 972 40 04 55
Centre Cultural Can Gruart 972 40 55 34
Casal de la gent gran 972 40 55 38
Rectoria (Mossèn) 608 43 58 96
Pavelló poliesportiu 972 23 22 86
Camp de Futbol 872 00 01 40
Piscina 972 40 55 36
Ràdio Vilablareix 972 23 73 99
El Rusc, viver d’empreses 972 49 56 55
TMG 972 24 50 12
Mossos d’Esquadra / Bombers 112

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

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

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

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

www.vilablareix.cat @vilablareix_cat /ajuntamentdevilablareix

 Horaris del ConsUlTori MèdiC

SERvEiS DillunS DimARtS DimEcRES DijOuS DivEnDRES
medicina General 8.30 a 13.30 h 14.30 a 20 h 14.30 a 20 h 14.30 a 20 h 8.30 a 13.30 h

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

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

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

 MATí   TARDA   MATí

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

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

 X. Cugat Gran Via Sta. Eugènia Can Xirgu

 DillunS A 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
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 En arribar la revetlla de Sant Joan donem per acabats el curs escolar 
i les temporades esportives. És en aquestes dates quan ens toca fer 
balanç de com ha anat i preparar-nos per a encarar el curs vinent 
intentant millorar el que no hem acabat de fer bé. Són moments 
on es barregen emocions de satisfacció i alegria per la feina feta 
durant l’any amb altres de tristor, impotència o incertesa davant el 
que deixem enrere o el que ve quan mirem endavant. Etapes que 
s’acaben per començar-ne de noves a l’escola, a l’institut o a la 
universitat, grups que es desfan per a formar-ne de nous i conèixer 
noves realitats que ens fan créixer com a persones. I tot això ho fem 
en un poble que aquests mesos és ple d’activitats organitzades per 
les associacions, clubs o el mateix Ajuntament, amb els dijous a la 
fresca solidaris, que acabaran amb la fira de tardor el darrer cap de 
setmana de setembre. Aquestes activitats ens han d’ajudar a passar 
l’estiu amb la nostra gent, als carrers i places del poble, xerrant i 
gaudint de les bones temperatures del vespre, passant bones estones 
a la piscina municipal o gaudint dels casals per nens i joves.

Tot això ens ha de permetre desconnectar, descansar i carregar 
piles de cara a una tardor que serà històrica pel nostre país. El proper 
11 de setembre hem de tornar a sortir al carrer i mobilitzar-nos per 
a reclamar democràcia i Barcelona ha de ser un clam en favor del 
dret que tenim a decidir el nostre futur com a poble. No demanem 
res que no sigui democràtic ni anem en contra de ningú, el nostre 
projecte com a poble es basa en la força de les urnes i dels vots que 
hem de dipositar-hi per a decidir si volem ser un nou Estat d’Europa 
i això ho farem el proper 9 de novembre. 

Cal que aquest 11 de setembre siguem tants o més dels que vam 
ser a la Via Catalana per a mostrar al món que volem votar el 9N i 
que volem votar per a ser un estat perquè entenem que és la millor 
manera que tenim per ajudar als nostres veïns i veïnes, per ajudar 
als que ho estan passant més malament, per ajudar a les nostres 
empreses, per a no haver de sotmetre’ns a la imposició de la LOMCE 
a l’escola, per a poder decidir què poden fer els nostres ajuntaments i 
què no –i que no ens facin tancar serveis com les ludoteques, les llars 
d’infants, etc.–, per, en definitiva, fer del nostre país un lloc més just.

Així dons, gaudiu de l’estiu, gaudiu de Vilablareix i encarem amb 
il·lusió, alegria i fermesa aquest final de 2014 que serà determinant 
per a la història del nostre país.

David mascort 
Alcalde de Vilablareix
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PlEnS i juntES

PLENS

SESSió ExtRAORDinÀRiA 
DEl 25 D’ABRil
S’aprova per unanimitat:

» Acceptar la recepció de la urba-
nització del PAU Marroc II de 
Vilablareix fent constar expressa-
ment que manca el compliment 
de l’obligació, establerta en el 
conveni signat entre Residencial 
Vilablareix SL i l’Ajuntament de 
Vilablareix, concretament en la 
clàusula 2.2.8 i que estableix el 
següent: “Assumir el cost d’eliminar 
visualment la línia de mitja tensió 
existent paral·lela al riu Marroc, com 
a mínim en el tram que comprèn la 
UA3, mitjançant la solució tècnica 
més òptica (soterrament, desviament 
de la línia o solució mixta)”. 

» La creació de la Comissió Especial 
d’Urbanisme com a òrgan d’estu-
di i informe en matèria urbanís-
tica. La Comissió Especial estarà 
formada per l’alcalde, pel regidor 
d’urbanisme i pels 2 portaveus 
dels grups municipals a l’oposició. 

» Sorteig dels membres de les meses 
electorals per les eleccions euro-
pees del dia 25 de maig de 2014.

SESSió ORDinÀRiA DEl  
19 DE mAiG
L’alcalde dóna compte de l’infor-
me de morositat del primer trimes-
tre de l’exercici 2014 en el qual no 
apareix cap factura pendent de pa-
gament.

S’aprova per unanimitat:

» El Compte General de l’exercici 
2013, amb un resultat de treso-
reria positiu de 211.105,46 €.

» Reconèixer el dret del personal al 
servei de la Corporació Local la 

part proporcional de la paga ex-
traordinària del mes de desembre 
de l’any 2012, corresponent als 
serveis prestats durant el període 
de meritament previ a l’entrada 
en vigor del RDL 20/2012, de 13 
de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de fo-
ment de la competitivitat, i que es 
concreta en el període comprès 
entre els dies 1 de juny i el 14 de 
juliol de 2012.

» Atorgar al personal al servei de la 
Corporació Local el dret a escollir 
un dia festiu retribuït i no recupe-
rable. La determinació d’aquest 
dia es farà tenint en compte que 
provoqui el menor perjudici al 
normal funcionament dels ser-
veis públics. 

» Aprovació provisional de la mo-
dificació puntual de les NNSS 
del planejament Urbanístic Àm-
bit del sòl no urbanitzable Can 
Figueras.

» La versió definitiva del Pla d’Ac-
ció per a l’Energia Sostenible 
redactat pel Sr. Marcel Caner i 
Dalmau.

» El projecte d’activitats de l’àrea 
de Joventut titulat Reenganxem per 
l’any 2014.

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

» La proposta de modificació de 
crèdits núm. 2/14 en el pres-
supost d’enguany, xifrat en les 
quantitats següents:

 - Total Suplements i Habilitació 
 Crèdits . . . . . . . . . . .  169.038,08 €

 - Total Baixa Despeses 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -156.261,99 €

 - Total Modif. Pressupost  
 Despeses . . . . . . . . . . . 12.776,09 €

 - Romanent Tresoreria Despeses   
 Generals . . . . . . . . . . . 12.776,09 €

JUNTES DE 
GOVERN

SESSió DEl DillunS  
7 D’ABRil
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses que figu-
ren a l’expedient i que sumen la 
quantitat de 69.343,00 €.

» Declarar vàlida la licitació i ac-
ceptar la proposta de la mesa de 
contractació que Espai de Gastro-
nomia S.C. constitueix l’oferta 
econòmicament més avantatjo-
sa per l’execució del contracte 
de concessió administrativa del 
Bar-Restaurant amb terrassa de la 
piscina municipal de Vilablareix.

» El pressupost i adjudicar a Ay-
merich Instal·lacions S.L. per 
l’adquisició d’un generador per 
import de 11.445 € (iva exclòs). 

» El pressupost i adjudicar Ingesco 
Lightning Solutions, amb domi-
cili a terrassa al carrer Cardener 
núm. 5, per import de 512 € (iva 
exclòs) per dur a terme el man-
teniment dels parallamps en els 
equipaments públics.

» El pressupost i adjudicar a l’em-
presa SPD Girona S.L. per import 
de 3.694,37 € (iva exclòs) amb 
NIF B 17.367.491 per l’adquisi-
ció de 114 plaques de carrer i 7 
senyals de trànsit. 

» El pressupost i adjudicar a Si-
món Fortià S.L. per import de 
1.670,80 € (iva exclòs) amb NIF B 
17.697.681 per dur a terme les ac-
tuacions descrites en l’antecedent 
de l’acord en la cuina del Bar-Res-
taurant de la piscina municipal. 

» El pressupost i adjudicar a l’em-
presa Valentí Ferran Desbrossa-
ments S.L. per import de 924 € 
(iva exclòs) pels treballs de tallar 
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Podeu consultar totes les 
juntes de govern i plens 

municipals al web
www.vilablareix.cat

22 roures i triturar les soques 
dels arbres. 

» El pressupost i adjudicar a l’em-
presa Àrids Vilanna S.L.U. per im-
port de 2.878,25 € (iva exclòs) per 
la formació d’arqueta de mante-
niment en el carrer Marroc.

» El pressupost i adjudicar a l’em-
presa Xató Metalls S.C. per im-
port de 2.360 € (iva exclòs) per 
la realització dels treballs descrits 
en l’antecedent d’aquest acord. 

» El calendari i horari d’obertura 
de la llar d’infants pel curs 2014-
2015.

» Els preus per gaudir del servei 
públic de la llar d’infants.

» Els criteris d’admissió de la llar 
d’infants pel curs 2014-2015.

SESSió DEl DimARtS  
22 D’ABRil
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses que figu-
ren a l’expedient i que sumen la 
quantitat de 55.979,26 €. 

» El pressupost i adjudicar a Simón 
Fortià S.L. per import de 930,8 € 
(iva exclòs) per dur a terme la 
impermeabilització de la cober-
ta superior de l’escola CEIP Ma-
drenc de Vilablareix. 

» Sol·licitar els programes gratu-
ïts de Dipsalut Pt05 “Programa 
d’avaluació de la salubritat de 
les piscines d’ús públic” (casa de 
colònies La Massana) i Pt06 “Pro-
grama de suport a la gestió de la 
salubritat de les piscines d’ús pú-
blic de titularitat i/o gestió mu-
nicipal” (piscina municipal).

» El pressupost i adjudicar a RAS-
DAL DXT S.L. per import de 
1.960 euros (iva exclòs) per dur a 
terme la impermeabilització del 
terra del gimnàs. 

SESSió DEl DillunS  
5 DE mAiG
S’acorda aprovar:

-  Les factures i despeses que figu-
ren a l’expedient i que sumen la 
quantitat de 34.050,82 €.

» El pressupost i adjudicació a l’en-
titat Catwas, per al servei de so-
corrisme a la piscina municipal, 
mitjançant un contracte menor 
de serveis.

» La celebració d’un conveni de 
regulació de l’organització i fun-
cionament d’un mercat de sego-
na mà cada dissabte a Vilablareix.

» Sol·licitar una subvenció per la 
realització d’actuacions de con-
servació i manteniment de lleres 
públiques en el tram urbà.

» El pressupost i adjudicar a TÜ-
VRheinland per dur a terme la 
inspecció periòdica de 13 punts 
de llum per import de 1.300 € 
(iva exclòs).

SESSió DEl DillunS  
19 DE mAiG
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses que figu-
ren a l’expedient i que sumen la 
quantitat de 44.506,08 €.

» El pressupost i adjudicació a Si-
món Fortià S.L. per import de 
1.012,50 € per reparar 10 metres 
lineals del coronament de la pis-
cina municipal.

» El pressupost i adjudicació a Ay-
merich Instal·lacions S.L. per ar-
ranjar el motor de la piscina mu-
nicipal per import de 2.735,72 € 
(iva exclòs). 

» El Plec de clàusules i convoca-
tòria del concurs públic per a 
la contractació dels serveis de 
comunicació de la Corporació 

Municipal per import anual de 
19.000 € (iva exclòs). 

» Adjudicar a Prodaïsa per import 
de 732,21 € (iva exclòs) per repo-
sar els  marcs i reixes dels embor-
nals robats a la zona industrial. 

» El pressupost i adjudicació a 
l’empresa SPD Girona S.L. per 
import de 76,45 € (iva exclòs) 
per l’elaboració d’una placa de 
la piscina municipal.

» El pressupost i adjudicació a 
l’empresa Inolve Newtech S.L. 
per la instal·lació d’un sistema 
de control del reg per import de 
2.999,93 € (iva exclòs). 
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ACTUALITAT

FeSta MaJor
Del 8 al 18 de maig vilablareix va celebrar 
la festa major amb activitats diverses i per a 
tots els públics. una festa que, un any més, 
és possible gràcies a la col·laboració de les 
entitats del poble, veïns, amics i familiars, amb 
el suport de l’Ajuntament. i, el més important, 
amb la participació de tots vosaltres!

Dijous, 8 de maig
Els actes de la festa major van començar amb la 
inauguració de l’exposició d’art a Can Gruart i el 
concurs de flors i plantes.

Divendres, 9 de maig
La caminada nocturna, que organitza Veu Jove, va 
comptar en la seva novena edició amb més de 200 
participants per fer els dos recorreguts.
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Dissabte, 10 de maig 
Durant tot el dia el camp municipal de futbol va 
acollir partits organitzats pel F.C. Vilablareix. Per 
la seva part, l’empresa del viver de Vilablareix. El 
Talleret, amb la col·laboració de l’Ateneu de la 
Dona, van decorar amb ganxet la plaça del Perelló 
i els bancs de les pistes de petanca. 

Diumenge, 11 de maig
El matí va començar amb la IX Marxa popular 
BTT de Vilablareix organitzada pel Club Ciclista 
Vilablareix – Colla 3xhora amb la col·laboració de 
l’Ateneu de la Dona. 

A la tarda, la plaça de Can Gruart va acollir 
l’audició de sardanes amb Foment del Montgrí i 
les havaneres, a càrrec d’Els Pescadors de l’Escala. 
I amb cremat per a tothom!

clASSiFicAció 9ª mARxA Btt DE vilABlAREix

volta curta
1r Joan Amadeu Gili 
2n Carlos Teodoro Gonzalez 
3r Dorsal 57

volta llarga
1r Ramon Lozano
2n Sergi Boix 
3r Felicià Talavera

volta curta nens
1r Ian Vidal
2n Nico Sejanes
3r Biel Salcedo

volta llarga nens
1r Aaron Gallardo
2n Francesc Soler
3r Arnau Ayats

volta curta nenes
1r Cristina Vilar
2n Anna Pilsa
3r Abril Salcedo

volta llarga nenes
1r Arianna Vilar
2n Marina Garcia
3r Carla Sucarrats

PREmiS cOcuRS FOtOGRÀFic 
9ª mARxA Btt DE vilABlAREix

1a Judit Besalú
2n Lluis Fernández
3a Meritxell Martín
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Dimecres, 14 de maig
Els alumnes de l’Escola de Música del Gironès van 
oferir un concert a Can Gruart.

Dijous, 15 de maig
La companyia de teatre, El Otro, va 
presentar l’obra Wanted al pavelló.

Divendres, 16 de maig
La cercavila de Bufant Fort Street band de Girona 
va obrir la cercavila fins a la plaça del Perelló on 
el pilot oficial de Gas Gas, Dani Oliveras, va oferir 
el pregó. 

A les 10 de la nit, l’Olla dels maiquiets va pre-
sentar l’obra Flors i Capolls, mentre a la sala poliva-
lent del pavelló municipal s’hi celebrava el comiat 
del pubillatge i es proclamaven els nous hereu, 
pubilla, hereuet i pubilleta que són: Judit Auguet i 
Martí Carrera, i en Jordi Auguet i la Mireia Altayó.

Les activitats van finalitzar amb el Birrablareix 
amb The Johnny Killer Jones Band, Els Amics de 
les Arts i Animals Dj.



9
Dissabte, 17 de maig
Els actes van començar al matí a Can Gruart amb 
partits de petanca, el XXXI Concurs infantil de di-
buix i, a la una, el repic de campanes. 

A la tarda, el Casal de la gent gran acollia el 
XXXI Campionat de botifarra mentre a fora s’hi 
celebrava l’espectacle infantil i la xocolatada. 

Els actes acabaven dissabte amb el sopar al pa-
velló municipal, amb la col·laboració de l’Ateneu 
de la Dona, i el ball que va oferir Moonlight.

PREmiS cOncuRS DE DiBuix

P3-P4
1r  Bernat Cubarsí
2a  Noa Boerrigter
3a  Marta Sala

P5 – 1r – 2n
1r  Jordi Auguet
2a  Jordi Auguet
3r  Oriol Fusté

3r – 4t – 5è
1a  Irene Cubarsí
2a  Lídia Baus
3r  David Armijo

6è – 1r ESO
1r  Francesc Soler
2a  Maria Altayó
3a  Raquel Barceló



Diumenge, 18 de maig
L’ofici solemne amb l’acompanyament de la Coral 
de Sant Roc obrien els actes de diumenge. A la tar-
da La Principal de la Bisbal tancava els actes de la 
festa major amb tres sardanes a la plaça del Perelló 
i un concert i ball amb mig miler de persones al 
pavelló municipal.

PREmiS cOncuRS DE FlORS i PlAntES

Plantes tipus cactus
1a  Xesc Carbó
2a M. Àngels Parra
3a M. Dolors Gispert

Planta de fulla
1a Lídia Serra
2n Marti Lloveras
3a Cati Xifra

Planta de flor
1a Maria Gay
2a Joana Pérez
3a Glòria Naspreda
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ActuAlitAt

 Més d’un centenar de persones van partici-
par el diumenge, 25 de maig, en la XXV Marxa 
popular de Sant Roc.

Els primers en sortir van ser els participants 
que van fer els 10 kilòmetres de recorregut a 
peu. A les vuit del matí, els primers en compe-
tir van ser els més petits que es van subdividir 
en dues categories amb recorreguts d’entre 
800 metres i dos kilòmetres, aproximadament.

Finalment, la prova pels adults va comen-
çar cap a dos quarts de nou amb la participació 
de més de 100 esportistes i amb un recorregut 
aproximat de 10 kilòmetres, que els més ràpids 
van aconseguir fer en menys de 45 minuts.

Aquesta cursa l’organitza Els Amics de Sant 
Roc i l’Associació Esportiva Vilablareix - Secció 
Atletisme amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
la Diputació de Girona i diverses entitats.

CLASSIFICACIONS 

cursa mini
Nenes: 1a Júlia Mir
Nens: 1r Andreu Guillaumes

cursa infantils
Nenes: 1a Natàlia Leiva
Nens: 1r Javi Mendoza

cursa 10 km
Dones:
1a Maria Garcia Coll
2a Júlia Esteva
3a Montse Badosa

Homes:
1r David Julià
2n Xevi Montal
3r Xevi Boada

XXV Marxa popular de Sant Roc
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ACTUALITAT

SETMANA CULTURAL
 La Setmana Cultural va arrencar el 22 d’abril amb 

la  representació de Contes d’aquí i enllà i més enllà de 
la companyia Alma i La Mar de Contes a la Ludote-
ca municipal. El dijous, 24 d’abril, els Contes de terra 
i arena d’Engruna Teatre i acabava al vespre amb la 
presentació de Passatgeres que va presentar l’Ateneu 
de la Dona al Hamletstore.

El divendres 25 d’abril, un nou taller infantil 
de reciclatge creatiu va comptar amb la participa-
ció d’una trentena de nens i nenes a la ludoteca, 
mentre a Can Gruart es començava a celebrar el 
concurs de pastissos amb el pastisser Jordi Roca 
com a jurat. I, mentre el jurat deliberava, a la sala 
d’actes s’hi celebrava una primera edició de lec-
tura de poemes, contes i relats lliures. 

GUANYADORS DEL CONCURS DE PASTISSOS:

Dolços
1r premi: Roser Bonmatí
2n premi: Hermínia Ventura
3r premi: Nolasc Auselle

celíacs
Premi: Meritxell Masó

Salats
1r premi: Fina Estévez
2n premi: Carme Agustí
3r premi: Raquel Martí

cOntES

tEAtRE

lEctuRA

tAllER

cOncuRS DE PAStiSSOS
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rostres, a Can Gruart
El centre cultural de can Gruart va acollir 
durant el mes d’abril l’exposició Rostres. una 
mostra de l’escola Riu d’Art, de Riudellots de 
la Selva. Aquesta vegada, els alumnes van 
oferir una exposició amb una àmplia diver-
sitat de pintures amb el rostre de persones o 
d’animals com a temàtica.

Els actes van continuar el diumenge, 27 d’abril, 
amb la 15a Festa de la gent gran on l’Ajuntament va 
homenatjar als veïns i veïnes que durant aquest any 
compleixen 80 anys o fan 50 anys de casats. En de-
finitiva, un reconeixement a aquells veïns del poble 
que han aconseguit que Vilablareix sigui el que és a 
dia d’avui. Es va homenatjar pel seus 80 anys a: Emili 
Burch i Puig, Montserrat Planas i Planas, Roser Pont i 
Busquets i Maria Serrallonga i Espunya La vetllada va 
finalitzar amb la música del conjunt Samfaina.

La Setmana Cultural va finalitzar el 29 d’abril amb 
una tertúlia literària a Can Gruart amb els escriptors 
Martí Gironell, Mercè Saurina, Mar Bosch, Oriol Ponsatí- 
Murlà i Xevi Sala.

FEStA DE lA GEnt GRAn

tERtÚliA
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ACTUALITAT

xifres positives 
en orientació i 
inserció laboral
L’Àrea de promoció econòmi-
ca de l’Ajuntament de Vilabla-
reix ha tancat aquest semestre 
del 2014 amb números més 
optimistes que el 2013. Du-
rant aquest 2014 la Borsa de 
Treball de l’Ajuntament de 
Vilablareix ha gestionat un to-
tal de 14 ofertes de feina, xifra 
superior a la de 2013. El 70% 
de les ofertes laborals provenen 
d’empreses del municipi (10) 
i el 30% restant d’altres pobles 
com Fornells, Celrà o Girona.

Pel que fa a persones in-
serides, les xifres també són 
positives i en aquest primer se-
mestre han trobat feina 12 per-
sones, davant les 5 que ho van 
fer el 2013. La Borsa de treball 
atén una mitjana mensual de 
30 persones.

valoració positiva dels cursos i tallers  
de formació
L’oferta formativa de cursos i tallers de l’Àrea de Promoció Econòmi-
ca ha estat molt ben rebuda  i els cursos de monitors/es de menjador 
escolar i de suport a l’atenció sanitària immediata han tingut una 
bona assistència i satisfacció entre els/les participants.

A més, durant aquest primer semestre hem realitzat el taller “Fes 
un Currículum més visible”, seminaris de comptabilitat i fiscalitat per 
a nous emprenedors i, finalment, un taller d’apps per a empreses.

Finalitza el Pla d’ocupació i 
Programa de col·laboració Social
L’Ajuntament de Vilablareix, per tal de donar respos-
ta als problemes econòmics que genera la crisi i poder 
oferir una feina remunerada a alguns veïns de Vila-
blareix, ha aconseguit una subvenció corresponent al 
Programa Mixt de Treball i Formació pel condiciona-
ment d’edificis públics i reparació de l’espai públic al 

municipi de Vilablareix, i una altra 
del Programa de Col·laboració So-
cial pel manteniment de l’enjardi-
nament de Vilablareix. Tant en un 
programa com en l’altre és la ma-
teixa Generalitat, a través del SOC, 
qui determina qui són els benefici-
aris dels programes i d’aquesta ma-
nera hi ha hagut dues persones tre-
ballant durant sis mesos realitzant 
aquestes tasques. Els treballs es van 
iniciar el desembre passat i finalit-
zen aquest juny.

Suport a l’emprenedoria  
i les empreses
Els Ajuntaments de Vilablareix, Salt i Celrà, conjun-
tament amb el Consell Comarcal del Gironès, han 
rebut una subvenció per dur a terme de manera 
agrupada el Projecte Emprendre al Gironès. L’ob-
jectiu és oferir un servei integral per a la creació de 
noves empreses i de suport a les empreses de creació 
recent compartint recursos i experiències. Es tracta 
d’un total de 40 accions formatives entre cursos, ta-
llers i seminaris que s’impartiran en els tres munici-
pis del Gironès i que es poden consultar al web www.
emprendre.girones.cat.

L’Ajuntament també ha dut a terme una altra 
iniciativa per ajudar a les empreses a consolidar-se; 
consisteix a signar un acord amb ADEAR per oferir 
un Programa d’acompanyament a les empreses i do-
tar-les d’un assessorament per tal d’acompanyar-les 
en el seu procés de creixement i maduresa, minimit-
zar els riscs de l’empresa i ajudar-les a maximitzar el 
benefici econòmic de la seva activitat.

Curs de monitors/es de menjador. Taller d’apps per a empreses.

Curs de suport a l’atenció sanitària. Comptabilitat per a emprenedors.

Promoció econòmica

http://www.emprendre.girones.cat/
http://www.emprendre.girones.cat/
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les empreses del viver El Rusc van realitzar una jornada de portes 
obertes el 17 de maig amb l’objectiu de donar a conèixer a tots 
els veïns i veïnes qui són i què hi fan. Dels 12 locals que disposa 
El Rusc actualment ja n’hi ha 11 d’ocupats.

 Les empreses que treballen al vi-
ver d’empreses són:

lOcAl A - nexcat

Assessorament a les empreses i ad-
ministració pública. Des de fiscali-
tat, comptabilitat, laboral i assegu-
rances fins a tràmits administratius, 
jurídics i legals, comunitats de pro-
pietaris i serveis notarials.

lOcAl  B - velna cosmètica 
Professional

Venda i distribució de productes 
per a l’estètica i perruqueria i ac-
tivitats de formació contínua per a 
professionals del sector.

lOcAl c - Depalol multimèdia

Empresa especialitzada en el desen-
volupament de noves tecnologies 
interactives audiovisuals per a em-
preses, publicitat i espectacles.

lOcAl D - centre d’optimetria 
de catalunya

Cura del desenvolupament de la 
visió: avaluacions, diagnòstics i trac-
taments necessaris per tal d’elimi-
nar o disminuir la simptomatologia 
visual i desenvolupar les habilitats 
visuals al seu màxim potencial.

lOcAl E - Oficines del Rusc

lOcAl F - inolve newtech

Centre d’investigació tècnica in-
formàtica. Programació i anàlisi in-
formàtics. Serveis a empreses, ins-
titucions, organismes i agències 
relacionats amb la tècnica i investi-
gació informàtiques i desenvolupa-
ment de sistemes i aplicacions.

lOcAl G - Realtobit

Empresa dedicada a la fotograme-
tria i modelatge en 3D.

lOcAl H - termowash
Empresa dedicada a la venda de 
maquinària d’hosteleria.

lOcAl i - Ensenya’m i parla’m

Empresa especialitzada en: logopè-
dia, psicologia, tècniques d’estudi 
o reforç escolar.

lOcAl j - El talleret de 
vilablareix

Desenvolupament de tallers i work-
shops de manualitats.

lOcAl K - Botiga Be Right Shop

Botiga de roba i complements.

LOCAL L - REC • Comunicació

Serveis de comunicació i premsa. Dis-
seny gràfic i editorial. Gestió de xar-
xes socials. Producció audiovisual.

lOcAl m (disponible)

JORNADA DE 
PorTes oBerTes
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ACTUALITAT

La fracció orgànica recollida  
amb el porta a porta només té  

un 3,16% d’impropis
El passat mes de febrer l’Agència catalana 
de Residus va dur a terme la caracterització 
de la FORm (Fracció Orgànica procedent 
de la recollida selectiva dels Residus muni-
cipals) del nostre municipi. 

QUè es Una 
CaraCTeriTZaCiÓ?
La caracterització de la FORM té per 
objecte la determinació de la quali-
tat de la recollida selectiva de l’es-
mentada fracció. Conèixer aquesta 
qualitat és útil i necessari per: 

•  Realitzar actuacions que influ-
eixin en la seva millora, com 
per exemple incidir en els sis-
temes o models de recollida 
selectiva i/o en la població que 
l’efectua en cas que es vulgui 
millorar aquesta qualitat. 

•  Calcular els coeficients de qua-
litat de la FORM a aplicar als 
imports de retorn del cànon 
de residus municipals corres-
ponents als conceptes de ges-
tió de la FORM recollida selec-
tivament. 

MeTodoloGia
La quantitat total de FORM que 
s’ha recollit en un determinat cir-
cuit s’anomena Lot. Atès que, en 
general, realitzar la caracterització 
de la FORM de la totalitat del Lot 
resultaria del tot inviable, cal que 
prèviament s’efectuï un mostreig, 
a fi d’obtenir una quantitat de 
material menor però plenament 
representativa del Lot que s’ano-
mena Mostra, sobre la qual s’efec-
tuarà la caracterització.

1. Homogeneïtzació. Quarteig del 
material. Presa de mostra.
Cal homogeneïtzar tot el material 
de forma efectiva per garantir una 
presa de mostra el més representa-
tiva possible. 

Es parteix de la càrrega total del 
camió, i es realitza el quarteig sobre 
la quantitat total entrada.

El sistema de quarteig consisteix 
en efectuar successius quarteigs del 
lot fins arribar a seleccionar una 
fracció representativa d’aproxima-
dament 250 kg de mostra. 

2. Pes inicial de la mostra i obertu-
ra de bosses.
A continuació, manualment i amb 
l’ajut de pales, es disposa el mate-
rial dins un cubell/cossi i es proce-
deix a pesar-lo; acte seguit, s’aboca 
el contingut del cubell/cossi damunt 
una taula de treball i es procedeix a 
l’obertura manual de les bosses no 
trencades durant l’homogeneïtza-
ció, amb cura de buidar el màxim 
possible tot el contingut que pu-
guin contenir les bosses.

3. Caracterització.
Un cop s’obtenen els aproximada-
ment 250 kg de material i ja fora de 
les bosses, es procedeix a la separació 
del material en diferents fraccions. 

La caracterització a realitzar pre-
tén diferenciar de forma específica 
la fracció “compostable” de la frac-
ció “impropis”. A més a més, aques-
tes fraccions es classificaran en diver-
ses subfraccions. Un cop finalitzada 
la separació i pesatge de cada frac-
ció, el conjunt d’impropis es portarà 
a l’abocador, mentre que la matèria 
orgànica serà reincorporada al siste-
ma de compostatge de la planta. 

CaraCTeriTZaCiÓ  
de l’orGÀniCa

Febrer 2014

Total d’impropis: 3,16%
(impropis any 2012: 7,72%)

Principals impropis detectats:
 càpsules de cafè
 Plàstics film
 Paper de cuina tintat
 Plats trencats

Impropis de papers d’alumini.



17

PRimERA PROmOció D’AlumnES DE BAtxillERAt DE vilABlAREix  
mAtRiculAtS A l’inStitut

 D’esquerra a dreta: Guillem Simon i Fortià, 
Laia Besalú Velázquez, Marcel Torres Querol, 
David Mariscal Nierga, David Mascort (alcalde), 
Marc Avellí i Muñoz, Nil Frias Varela, Ariadna 
Carreras Rodriguez, Maria Fernandez i Gómez, 
Xènia Granados Bartrina, Laura Pradas Plane-
lla, Laura Perez Felipe, Clàudia Pla Bellsolà, 
Laia Ventura Colomer.

D’esquerra a dreta a baix: Xavier Lleonsí Car-
rillo, Andreu Vila Granero, Arnau Nicolas Massó. 

La festa del gos 
 L’esplanada de Can Gruart va acollir el dissabte 5 

d’abril la festa del gos. Una jornada festiva de civisme 
caní on infants, joves i adults van riure i jugar amb 
els gossos a la vegada que es prenia consciència so-
bre la tinença responsable d’animals de companyia. 
Aquesta ha estat una iniciativa de l’àrea de Salut de 
l’Ajuntament que s’ha realitzat conjuntament amb 
els responsables del Club Agility Girona.

La plaça del Perelló 
lliure de cotxes

 La plaça del Perelló sempre ha estat un lloc emble-
màtic del nostre poble i és un lloc de concentració i 
d’actes de tots els veïns i veïnes.

Per això, i per continuar donant la importància 
que es mereix aquesta plaça, l’equip de govern ha 
constatat la necessitat de respectar aquest espai i fer-
lo un lloc més amable. Així que, des del passat 9 de 
maig, no es pot aparcar a la plaça del Perelló.

Des de l’Ajuntament s’agraeix per endavant la 
vostra comprensió i esperem així que aquesta plaça 
del nostre municipi esdevingui un lloc amb la relle-
vància que li pertoca.

ABAnS

ARA
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REcORDS DE vilABlAREix

Segurament molts la coneixereu per les seves ca-
minades al vespre per l’entorn de Vilablareix 
però l’Elvira va néixer a Canet d’Adri el 19 de 

novembre de 1932. “De Can Pallarols”, explica des del 
sofà de casa seva al carrer de la Vinya. Una casa a la 
muntanya de la qual recorda que estava envoltada de 
bosc, amb una font i on va ser molt feliç.

Ella és filla de l’Emili i l’Emília i la tercera de 
quatre germans, però a Can Pallarols hi vivien 11 
persones entre tiets, avis i germans. “Érem molt fe-
liços i vivíem a pagès”, diu. De fet, el bosc que en-
voltava la casa era una de les principals fonts eco-
nòmiques de la família. D’ell en treien fusta per fer 
carbó que després es venia. “I pels estius fèiem hort 
que la meva mare després venia a la plaça del Lleó 
de Girona”, explica.

L’Elvira va anar a col·legi fins als 11 anys. Primer 
a Canet i després a Santa Afra. Però ben aviat es va 
haver de posar a treballar a casa per ajudar a tallar 
llenya al bosc: “ Les noies anàvem a casa de la 
cosina d’Adri (La Vidella), que era la casa d’on 
era la meva mare”. 

Ja de més gran, va començar a treballar a la 
cuina del restaurant La Sala de Canet. Un lloc 
on hi treballarà durant molts anys. “A l’hivern 
hi treballava tota la setmana perquè es feia la 
matança del porc. A mi em feien parar la sang 
del porc i després rentàvem el budells amb 
l’aigua gelada. Feia una fred que pelava!”. 

Una de les seves distraccions, com la de 
la majoria de joves d’aleshores, era anar a 
ballar a Can d’Adri i a Sant Gregori. Va ser 

L’Elvira viu per la seva família. Són el seu dia a dia. I són el 
motiu que l’han empès a tirar sempre endavant. “El dia que no  
pugui estar per ells patiré”, diu. Però a l’Elvira també li encanta 
passejar per Vilablareix. Segurament us l’haureu trobat més 
d’un cop passejant per l’entorn natural del poble i amb un ram 
de flors a la mà. Diu: “A Vilablareix hi estic molt feliç”.

Elvira  
Pallerols Bosch

L’Emili i l’Emília, 
els pares de l’Elvira.

L’Elvira de jove. La primera 
a dalt per l’esquerra.



allà on va conèixer un jovenet Miquel Torrent Nas-
preda. Un jove de Sant Martí de Llémena que el 30 
de novembre de 1958 el mossèn Josep els va conver-
tir en marit i muller. “El dinar del casament, com 
no, el vam celebrar a La Sala i després vam anar de 
viatge a Barcelona, tres dies, un dia a Montserrat i 4 
dies a Lloret de Mar, a casa d’uns oncles”, recorda. 

Va ser de recent casada, i amb 25 anys, que l’El-
vira va arribar a Vilablareix: “Vam anar a viure a 
Can Roca. Aleshores hi havia quatre cases i tot eren 
camps. Hi havia una verdor!”.

És una de les seves principals aficions. 
Mentre passeja li agrada recollir flors i fer-
se rams. Allà hi van ser durant set anys fins 
que van venir a viure al carrer de la Vinya, 
on hi resideix actualment. 

En Miquel, aleshores, va començar a tre-
ballar als Químics, mentre ella feia la neteja 
de l’escola on hi havia la mestra, Carmen 
Fàbrega. “I d’allà vaig anar a treballar a Can 
Mau, que aleshores era una casa pairal, que 
després es va convertir en l’ajuntament. 
Allà els únics treballadors que hi havien 
eren en Jaume, el secretari i jo”, diu, men-
tre afegeix: “M’estimaven tant”. 

El seu fill, en Josep Torrent, 
a la primera comunió.

Casament de l’Elvira.

Amb els fills del propietari 
de La Sala, a Canet.

Al casament d’una amiga 
a La Sala.

L’Elvira a Tenerife el 1986.



El 16 de novembre del 1965 va tenir el seu fill, 
en Josep Torrent, que li ha donat tres néts: en Ge-
nís, en Roger i la Paula. “Són la felicitat absoluta”, 
reconeix. 

La vida al poble li ha estat molt positiva a l’Elvi-
ra i n’ha fet grans amistats. Recorda les excursions 
amb la Paquita, la majordoma del Capellà amb qui 
va anar a les Canàries, i després els viatges amb els 
jubilats del poble. 

Ara, dedica el seu temps a cuidar de la família: 
“Tinc tres homes a dinar. En Josep, en Genís i en 
Roger cada dia, i els dissabtes i diumenges som sis. 
M’agrada molt la cuina! En vaig aprendre molt a 
La Sala”.

I, evidentment, li encanta passejar per Vilabla-
reix i fer rams de flors mentre camina. “El dia que 
no pugui sortir a passejar i preparar els dinars per 
la família patiré molt”, 
afirma.  

L’Elvira se sent molt a 
gust a Vilablareix. Reco-
neix que, malgrat les di-
ficultats que ha hagut de 
passar a la vida, el poble 
l’ha animat “sempre” a 
tirar endavant: “Hi estic 
molt feliç”. 

L’Elvira a punt de bufar 
les espelmes del seu pastís 
d’aniversari.

L’Elvira amb  
el seu nebot.

La família  
de l’Elvira.
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Jornada de futbol  
per Divendres Sant

El passat mes d’abril, i coincidint amb Divendres Sant, el Futbol club 
vilablareix va organitzar al matí el 1er torneig Àngel Blanch, mentre 
que a la tarda es va realitzar el primer memorial joan carles Garcia. 
Aquí en teniu les fotografies.
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Manel Segura

Bon balanç final en  
les lligues del CTT Vilablareix 

Hem arribat a finals de maig i s’han acabat totes les fases regulars 
de les diferents lligues on el ctt vilablareix participa. Anem a fer un 
breu repàs de totes elles.

 L’equip de Tercera Divisió Estatal ha acabat final-
ment en una meritòria 4a posició, però no ha pogut 
classificar-se per la fase d’ascens a Segona. Tot i així 
ha sigut la millor classificació de la història del club 
i esperem que la propera temporada puguem assolir 
l’ascens. 

En la categoria de Preferent Territorial, els dos 
clubs han anat de més a menys. El CTT Vilablareix 
MiMBRa ha acabat finalment en 3a posició. I el CTT 
Vilablareix, que durant moltes jornades va conviure 
amb les zones de descens, va acabar amb una ratxa 
molt bona de victòries que li va donar la tranquil·li-
tat suficient per evitar maldecaps a les últimes jorna-
des i acabar 6è. En general, bona temporada dels dos 
equips.

A Primera Territorial, els dos equips no han tingut 
problemes per situar-se en tot moment a la zona mitja 
de la classificació (4a i 6a posició). Aquí cal destacar la 
gran progressió de jugadors com en Pol Esteve i l’Eloi 
Llorente, que en els últims partits han demostrat que 
aquesta categoria ja se’ls està quedant petita.

I a Segona Territorial, el nostre equip, tot i les 
nombroses dificultats per les lesions, ha acabat en una 
digníssima vuitena posició, anant clarament de menys 
a més amb jugadors claus novells com en Lluís Cassà.

Pel que fa a les competicions d’edats, el nostre 
equip A ha jugat molt bé durant tota la temporada 
i ha acabat empatat amb el primer, i només per un 
joc de diferència no es proclama campió. Pel que fa a 
l’equip de nous jugadors, han acabat penúltims en el 
seu primer any. Bon debut dels més joves del club que 
demostra que hi ha cantera per molts anys.

A punt per afrontar els Campionats  
de Catalunya i d’Espanya
Aquest primer cap de setmana de juny (7 i 8) es dis-
puta a Gandesa el Campionat de Catalunya. El nos-
tre club, com ja ve essent habitual en els darrers anys 
hi participarà. En Martí Pèlachs, l’Eloi Llorente i en 
Marc Martínez encapçalaran l’equip aleví. També par-
ticiparem en categoria infantil i juvenil.

I finalment, durant l’última setmana de juny partici-
parem als Campionats d’Espanya a la localitat malague-
nya d’Antequera. Molta sort a tots els nostres jugadors!

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

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

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

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

Us recomanem que si esteu interessats us poseu en 
contacte amb nosaltres a través del mail info@cttvila-
blareix.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 www.cttvilabla-
reix.cat i seguir-nos a través del twitter @cttvilablareix 
amb el hashtag #cttvilablareix

mailto:info@cttvilablareix.cat
mailto:info@cttvilablareix.cat
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 El Club Rítmica Vilablareix està 
d’enhorabona, perquè aquest mes 
de març hem estrenat la pancarta 
d’ànims per a penjar a tots els pa-
vellons que visitem i donar suport a 
les nostres gimnastes. 

Gimnastes que, un any més mos-
tren la seva dedicació a la gimnàs-
tica rítmica competint amb molta 
esportivitat a les diferents compe-
ticions establertes al calendari en-
tre febrer i maig. A continuació us 
resumim els principals èxits obtin-
guts aquest darrer període per les 
gimnastes del nostre Club:

Aprofitem per destacar especial-
ment el primer lloc de Núria Rizos i 
el segon lloc d’Anna Pilsa a la classi-
ficació final de la Lliga Territorial de 
Gimnàstica Rítmica (Nivell B); així 
com la primera posició del conjunt 
Benjamí “Les Tres Bessones”. Tam-
bé felicitar a les gimnastes Irene Cu-
barsí i Olívia Puig pel seu ascens a 
un nivell superior per la temporada 
vinent als Campionats de Catalunya 
en Edat Escolar, i al conjunt Aleví 
nivell III per la seva classificació a la 
fase final de CCEE que se celebrarà 
el pròxim diumenge 11 de maig a 
Torrefarrera (Lleida).

Competició Lloc i data Gimnasta Posició obtinguda

1a Fase  
jEEc  

nivell A

Torroella de Montgrí 
(08/03/2014)

Eva Sedeño 8a (Benjamí)

Helena Pexachs 9a (Benjamí)

Aina Molinero 3a (Aleví)

Júlia Salvador 4a (Aleví)

Raquel Barceló 1a (Infantil)

Anna Planella 6a (Infantil)

Conjunt Benjamí A 1r

1a Fase ccEE Castelldefels
(15/03/2014)

Olívia Puig 9a (Aleví III)

Judit Naya 3a (Infantil III)

Conjunt Aleví III 2n

2a Fase 
copa catala-

na iv

Torre de Claramunt 
(23/03/2014)

Maria Barceló 5a (Sènior IV)

trofeu  
Gironí

Vilaroja 
(29/03/2014)

Sibil·la Lloret 5a (Aleví III)

Conjunt Aleví III 1r

2a Fase jEEc  
nivell A

Vilablareix 
(12/04/2014)

Nora Jing 6a (Benjamí)

Eva Sedeño 9a (Benjamí)

Aina Molinero 5a (Aleví)

Raquel Barceló 1a (Infantil)

Anna Planella 5a (Infantil)

Conjunt Benjamí A 2n

3a Fase jEEc  
nivell B

Sta. Coloma de 
Farners

(23/03/2014)

Núria Rizos 1a (Prebenj)

Anna Pilsa 3a (Prebenj)

Ariadna Moliner 6a (Prebenj)

Conjunt Soldadets 3r

Conj. 3 bessones 1r

2a Fase ccEE 
individual

Sta. Coloma  
de Farners

Irene Cubarsí 2a (Aleví III)

2a Fase ccEE 
conjunt

Mataró 
(26/04/2014)

Conjunt Aleví III 1r

Quina gran temporada!
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Una setmana santa amb molta rítmica
 Aquesta Setmana Santa una 

vintena de nenes van participar 
al Casal de Setmana Santa que 
organitza el Club cada any. 

Totes elles ho van passar 
molt bé, van aprendre un munt 
de novetats sobre el nostre es-
port i van poder fer noves amis-
tats. Al Club estem molt con-
tents que aquest Casal fos un 
èxit i que totes elles poguessin 
gaudir d’una Setmana Santa 
diferent, molt entretinguda i 
molt “ritmiquera”!

A totes les gimnastes, una feli-
citació i encoratjar-les a continuar 
treballant amb la mateixa persis-
tència i entusiasme. 

celebració de la 2a Fase 
de la lliga territorial (nivell 
A) a les instal·lacions  
de vilablareix
El passat 12 d’abril es va celebrar a 
les instal·lacions de Vilablareix la 2a 
Fase de la Lliga Territorial, nivell A. 
Estem especialment orgullosos per-
què aquesta va ser la primera jor-
nada de competició de gimnàstica 
rítmica que se celebrava al poble, i 
va ser tot un èxit!

El Club va poder organitzar 
aquesta jornada gràcies a la col·la-
boració de l’Ajuntament de Vilabla-
reix, els pares de l’entitat i alguns 
establiments del municipi (com 
Restaurant Migdia, Carnisseria Xevi 
Turón i Restaurant l’Imperial) o 
pròxims a Vilablareix (com Centre 
Wellness, El Sitjar i BMW Martin i 
Conesa). A tots ells, volíem dedicar 
el nostre sincer agraïment per fer-
ho possible. 

Cal dir que el Club va partici-
par-hi amb 15 gimnastes, obtenint 
totes elles uns excel·lents resultats, 
entre els quals cal destacar el podi 
absolut de Raquel Barceló (catego-
ria Infantil) o el segon lloc aconse-
guit pel conjunt Benjamí A. 

les properes opcions per gaudir  
de la rítmica al poble!

 El Club Rítmica Vilablareix està sempre actiu i fent propostes per a 
totes les nenes que tinguin ganes de gaudir de la rítmica. És per això 
que aprofitem per indicar-vos les properes propostes del Club per si 
són del vostre interès:

FEStivAl DE clOEnDA: Us convidem a gaudir dels muntatges que 
les gimnastes han preparat per a tancar la temporada 2013/2014 i 
mostrar al públic tot el que han après al llarg d’aquests 10 mesos. Se 
celebra el proper divendres 20 de juny a les 19.30 hores al Pavelló 
Municipal de Vilablareix.

cASAl D’EStiu D’ActivitAtS RÍtmiquES: Des del 30 de juny a l’1 
d’agost el Club organitza un casal molt esportiu i divertit. Tothom 
que hi participi podrà jugar, fer tallers, gimcanes, provar estils de 
dansa diferents, fer aquagym, banyar-se a la piscina, fer amics nous i 
gaudir molt de la gimnàstica rítmica. 

cOlòniES: Del 5 al 7 de setembre marxa-
rem de colònies per a passar-ho d’allò més 
bé i tothom qui ho vulgui pot participar-hi. 
La gimnàstica és l’eix conductor de l’estada, 
però també fem jocs, tallers, gimcanes, lleu-
re, piscina i molt més!

tEmPORADA 2014/2015: a partir del 16 
de setembre pots venir a provar si la gim-
nàstica rítmica és un esport que t’agrada. 
Tenim ganes de créixer i de poder gaudir d’aquesta disciplina amb 
moltes altres nenes del poble. Anima’t a provar-ho! 

Per a més informació sobre qualsevol d’aquestes activitats, trobareu 
sempre actualitzat el contingut a la web www.clubritmicavilablareix.cat
Us hi esperem!

http://www.clubritmicavilablareix.cat
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Dani Bartomeu

Final de temporada  
i canvi de cicle

Entrenament rere entrenament, partit rere partit, ha anat avançant la 
temporada i arriba ja el final. com sempre, és el moment de fer-ne 
el balanç, d’analitzar com ha funcionat el tema esportiu i, també, tot 
allò no esportiu que es fa per ajudar a tirar el club endavant.

 Pel que fa al primer punt, era una 
temporada amb el repte d’aconse-
guir mantenir la categoria a 3a Ca-
talana, masculina i femenina, amb 
dos equips novells a la categoria. 
La temporada anterior, amb equips 
veterans, la permanència i la com-
petitivitat havia estat assegurada, 
però ara tocava demostrar que la il-
lusió de dos equips molt joves (uns 
22 anys de mitjana per equip) seria 
suficient per consolidar-se en dues 
categories desconegudes. I, per 
sort i gràcies al treball i al talent, 
després d’unes primeres jornades 
d’aprenentatge, es va aconseguir 
créixer a la categoria, i es va créixer 
tant que els dos equips van demos-
trar ser capaços de lluitar contra 
qualsevol. Així, finalment, el sènior 
femení ha estat capaç de derrotar 
un Palamós que ha pujat a 2a i que, 
fins a la visita del Vilablareix, ana-
va invicte, i s’ha aconseguit també 
quedar a la part alta de la classifi-
cació. El sènior masculí de 3a, per 
la seva banda, tot i que la lliga se li 
ha acabat fent llarga, va aconseguir 
sobradament l’objectiu de principi 
de lliga: salvar-se sense necessitat 
de promocionar.

La resta d’equips del club han 
anat complint els seus objectius, i 
el sots 21 La Temporada Vilablareix 
fins i tot ha lluitat la fase pel títol, 
fase que de ben poc no han pogut 
disputar l’altre sots 21 i el sots 25.

En resum, esportivament, tot 
i les dificultats en forma de lesi-
ons... que han anat apareixent, 
els diferents equips del club han 
passejat de forma més que notable 

el nom de Vilablareix i els colors 
groc i blau.

Més enllà de la competició es-
portiva, i com en totes les tempo-
rades, el club ha organitzat esde-
veniments no esportius (arrossada 
de principi de temporada, Quina 
de Nadal...) amb l’objectiu d’acon-
seguir recursos econòmics pel club 
i, tant o més important, fer activi-
tats per cohesionar la gent del club 
i col·laborar també amb el poble 
que ens aglutina, Vilablareix.

Amb tot plegat, amb les facetes 
esportives i no esportives, el Club 
Bàsquet Vilablareix arriba a final 
de temporada, un final de tempo-
rada diferent a la resta perquè sig-
nifica un punt i a part en el club. 
Fa uns quants anys que la gestió del 
club ha estat a les mateixes mans, 

aquestes persones han vist créixer 
jugadors-persones, com es pot ob-
servar a la fotografia de l’any 2004, 
i és el moment que fem un pas al 
costat i entri nova gent, noves ide-
es, noves il·lusions. 

Per tot plegat, quan hagi sor-
tit aquesta Torratxa o ben aviat, hi 
haurà novetats de la nova gestió 
del club. I és que les persones pas-
sen, però el Club Bàsquet Vilabla-
reix ha de perviure i encara ha de 
tenir els seus millors anys i èxits.

“ És el moment que 
 fem un pas al costat 
 i entri nova gent, 
 noves idees, 
 noves il·lusions.”

temporada 2003-04
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Aprenent tradicions
 Aquests mesos hem tingut un se-

guit de tradicions a la llar, per co-
mençar ha arribat el desordre a la 
llar, i tot si val!, saltar, ballar, ma-
quillar-nos, el caos i la bogeria es-
tan servides i qui deu ser el que 
ens dóna aquest permís? Doncs sí, 
el nostre gran amic Carnestoltes! 
Però no és l’únic que ens ha vin-
gut a visitar, tot galopant amb un 
cavall blanc s’ha presentat Sant Jor-
di i ens ha salvat del terrible drac, 
tornant la tranquil·litat, el roman-
ticisme i la tendresa a la nostra llar. 

 

Noemí Sánchez
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D’escriptors i de biblioteques
 El dimarts 29 d’abril al vespre es va donar el tret de 

sortida a la biblioteca de l’Institut de Vilablareix, que 
ara tot just està en construcció i el curs vinent ja serà 
operativa. A la sala de conferències de Can Gruart, s’hi 
va fer una tertúlia literària, un fet del tot inusual, ja 
que el nostre institut no havia programat mai una ac-
tivitat semblant. 

En aquesta tertúlia hi van participar cinc escriptors 
reconeguts en l’àmbit gironí: Martí Gironell, periodis-
ta i autor de novel·les com El pont dels jueus (Columna 
Edicions, 2007), L’últim abat (Columna Edicions, 2012) 
i El primer heroi (Edicions B, 2014); Mar Bosch, talent 
emergent gironí, guanyadora del premi Casero 2012 
de novel·la curta amb l’obra Bedlam, darrere les hores cà-
lides; Xevi Sala, director adjunt del grup El Punt/Avui i 
autor reconegut de novel·la negra; Oriol Ponsatí-Mur-
là, editor, traductor i escriptor, guanyador del premi 
Casero 2013 amb el relat Totes les estacions de França; i, 
per acabar, Mercè Saurina, professora de l’Institut de 
Vilablareix, finalista del premi Casero amb l’obra Com 
dues llunes de Saturn i autora de la narració Rèquiem per 
a contrabaix. 

Quarts de vuit de la tarda era l’hora indicada per 
donar sortida a l’acte. A poc a poc es van anar acostant 
a Can Gruart els espectadors, els representants polítics 
i els escriptors per participar en una xerrada que pivo-
tava sobre dos temes prèviament acordats: Què i com 
volem que sigui una biblioteca? i La literatura en els meus 
16. L’hora que va durar l’acte va servir perquè els cinc 
autors evoquessin el seu passat de lectors adolescents, 
el despertar de la seva vocació literària i la manera 
com l’han desenvolupat fins ara. 

Començant per Martí Gironell i acabant per Oriol 
Ponsatí-Murlà, els autors van anar expressant les seves 
idees respecte a la construcció d’una biblioteca perso-
nal i a la pròpia formació com a escriptors i com a lec-
tors. Així, vam sentir parlar de la rutina i la inspiració 
nocturna de Martí Gironell, de les experiències 
eròtiques (Pedrolo, Ofèlia Dracs...) de Ponsatí-Murlà i 
de les lectures exaltades de Mercè Saurina. Xevi Sala 
va fer un parell d’intervencions amb vena política so-
bre les dificultats dels escriptors per tirar endavant una 
obra; també va criticar l’increment de l’IVA cultural. 

De tota aquesta tertúlia vaig poder concloure que 
llegir és rebel·lia, inconformisme, ganes d’anar més 
enllà de la frontera on la majoria es queda. És renún-
cia i és compromís amb una forma de pensar i de viu-
re. No llegim literatura per ser feliços. No llegim per 
solucionar-nos la vida. No llegim els grans clàssics no-
més per aprendre. Llegim per obtenir plaer.

Busquem la crítica, l’anàlisi, ficar-nos en la pell 
d’altres identitats i donar la mà a personatges que de 
vegades odiem i de vegades estimem i respectem, però 
que desperten la nostra curiositat i ens tenen hores 
asseguts en una mateixa posició inalterable. Qui va 
dir que ser crític és bo? El bé no és aprendre a con-
formar-se, viure de forma senzilla i simple, deixar-nos 
portar per les circumstàncies, sense difícils debats mo-
rals ni grans conflictes existencials que persegueixen 
l’home des del primer home de tots. 

Samuel Lado / Fotos: Marc-Omar Chriyaa
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Sant Jordi 2014
 Aquest curs l’escola Madrenc hem organitzat uns Jocs Flo-

rals per Sant Jordi amb la participació de tots els alumnes de 
primària. La modalitat és UN ACRÒSTIC a nivell individual i 
s’han establert tres categories: 

• Alumnat de cicle inicial de primària 

• Alumnat de cicle mitjà de primària

• Alumnat de cicle superior de primària

Els guanyadors d’enguany han sigut:

Ariadna Iglesias  premi de 1r per GALETA

Helena Fernández premi de 2n per DIAMANT

Martí Ferre premi de cicle inicial per GELAT

Izan Pérez premi de 3r per JONSI

Aleix Escavies premi 4t per MARA

Albert Tenorio premi de cicle mitjà per PANTERA

Marina Garcia premi de 5è per CARLES

Jaume Noguer premi de 6è per PRIMAVERA

Martí Cuyàs premi de cicle superior per FAMÍLIA  

Els guanyadors han anat a Ràdio Vilablareix a llegir els seus acròstics.
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LUDOTECA LES ORENETES
Sònia Jorquera

Sant Jordi i la mobilitat segura                               
 Durant els dies de Setmana Santa 

hem après molt sobre la mobilitat 
segura: què hem de fer quan anem a 
peu o en cotxe (és a dir, el que és cor-
recte i el que és incorrecte), com ar-
ribar a diferents llocs, com moure’ns 
pel poble... I és que l’educació per a 
la mobilitat segura té com a objectiu 
que siguem capaços a moure’ns per 
l’espai públic respectant les normes, 
la nostra salut i la dels altres. A més 
a més els grans han representat un 
conte,  hem fet jocs  i hem sortit pels 
voltants per posar en pràctica tot el 
que hem après. També ens ha donat 
temps de fer un taller, i com que la 
Diada de Sant Jordi és ben a prop 
què millor que crear  un punt de lli-
bre, molt original, amb referències  
del drac i de la rosa. 

I vet aquí una ludoteca, la nos-
tra, que celebra el seu aniversari, i ja 
en fa 25. Per commemorar aquesta 
data tan especial, s’ha fet una re-
copilació de fotos on surten nens i 
nenes que han fet ús d’aquest ser-
vei. L’exposició s’ha pogut veure 
durant tot el mes de maig a Can 
Gruart. Quants records i quantes 
emocions transmeten les imatges! 

jOcS

tAllERS
tEAtRE

SORtiDES

ciRcuit
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LOCAL DE JOVES

Punt jove a l’institut
 Seguim treballant a l’institut i portem el punt jove 

d’informació al centre fent diferents xerrades i tallers 
pels alumnes. Aquests últims dies  hem treballat dife-
rents temes com: la pressió de grup, el cànnabis i què 
fem quan sortim de festa, a més de diferents xerrades 
d’orientació acadèmica pels  alumnes de quart d’ESO 
i primer de batxillerat. Vam 
organitzar conjuntament amb 
promoció econòmica una xer-
rada  col·loqui pels alumnes de 
segon de batxillerat per parlar 
amb un emprenedor d’èxit.

Curs de premonitors
 Aquesta Setmana Santa un total de 16 joves van par-

ticipar en el curs de premonitors que es va dur a terme 
al Centre Cultural Can Gruart. Els joves van aprendre 
què vol dir ser premonitors, van adquirir habilitats i 
eines per a la tasca del monitoratge i també una in-
troducció de primers auxilis amb la Creu Roja. Com a 
treball de final de curs els participants van organitzar 
una sortida a Calella de Palafrugell amb visita als jar-
dins de Cap Roig, gimcana pel municipi i finalment 
jocs a la platja. 

Birrablareix  

 El Birrablareix és la nostra festa jove i un any 
més ha estat una festa organitzada per uns 25 jo-
ves de la comissió de festes amb un gran treball 
d’equip i esforç per part de tots ells. Aquest any 
vam gaudir dels roquers ‘The Johnny Killer Jones 
Band’, d’‘Els Amics de les Arts’ i finalment del ‘DJ 
animal’. Dins del Birrablareix l’agent de salut jove 
del municipi va fer una campanya taller d’infor-
mació amb molt d’èxit. 

un any més!
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CASAL DE LA GENT GRAN

El Casal de la Gent Gran hem fet...
Els bunyols de l’Anna i la mari
Per Setmana Santa l’Anna i la Mari varen cuinar els 
típics bunyols de l’Empordà. Els socis assistents al Ca-
sal varen provar i assaborir aquest producte tan típic 
d’aquestes dates.

Sardinada Popular
L’1 de maig més de 100 
començals varen assis-
tir a la tradicional sar-
dinada, que com cada 
any els encarregats de 
la seva cocció les dei-
xaren al seu punt. S’ha 
d’agrair als diferents 
socis que varen col·la-
borar a la diada.

Hem anat de creuer a les 
capitals bàltiques
Uns 40 membres del Casal hem anat de creuer entre 
el 17 i 24 de maig per les capitals bàltiques: Tallín, Sant 
Petersburg, Hèlsinki, Estocolm, Copenhaguen i algu-
nes més. Afortunadament hem gaudit de molt bon 
temps i ha estat fantàstic!

i el pubillatge de vilablareix 
ens han agraït la nostra tasca
La Mireia, l’Aleix, la Judith i l’Eloi volem donar les 
gràcies a les costureres l’Agulla i fil, del Casal de 
la Gent Gran del poble, per haver confeccionat els 
vestits d’hereuet, pubilleta, hereu i pubilla de Vi-
lablareix, aquest darrer any 2013, ja que gràcies a 
elles podem representar la imatge del vestit tradi-
cional arreu de Catalunya. I d’una forma especial 
agrair a Dolors Sitjà, per tot el temps dedicat en 
aquesta tasca.
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107.5 FM 
RÀDIO VILABLAREIX
Didac Romagòs

La Ràdio durant la Festa Major
un any més, vilablareix ha celebrat la seva Festa major. la ràdio 
municipal us ha anat informant dels diferents actes, amb la seva 
programació habitual i també, mitjançant l’ús de les xarxes socials.

 Durant aquests dies, han passat pels nostres estu-
dis el tinent d’alcalde i regidor de cultura de l’Ajun-
tament de Vilablareix, el Sr. Manel Pallàs; la Marta 
Angelats, per parlar de la Caminada Nocturna; en 
Miquel Molas, de la Colla 3xhora; la Selma i la Júlia 
de la banda Bufant Fort Street Band Girona; el nostre 
pregoner d’enguany i pilot oficial de Gas Gas, Dani 
Oliveras; Anna Noell, Rafael Planella i Jaume Vilalta 
de l’Olla dels Maiquiets; entre d’altres. En definitiva, 
pràcticament tothom ha pogut dir-hi la seva!

De la mateixa manera, durant la Setmana Cultural, 
vam emetre els quatre programes de ràdio que han 
preparat aquest curs 2013-2014 els alumnes de sisè de 
l’Escola Madrenc. També, vam tenir l’honor d’entre-
vistar a Jordi Roca, el millor pastisser del món, que 
precisament va ser un dels membres del jurat del Con-
curs de Pastissos que va tenir lloc el passat divendres 
25 d’abril, al Centre Cultural de Can Gruart.

Ara ja entrem a la temporada estiuenca, i a la rà-
dio continuarem treballant i informant. Bon estiu a 
tothom!

Anna Noell, Jaume Vilalta i Rafael Planella, de l’Olla dels Maiquiets.

La Selma i la Júlia de Bufant Fort Street Band.

Miquel Molas del BTT Vilablareix.
Marta Angelats de Veu Jove 
de Vilablareix.

Carme Simon, autora del cartell 
de la Festa Major 2014.

El pilot i pregoner de la Festa 
Major 2014, Dani Oliveras.
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CULTURA

 Ara fa cent anys, Enric Prat de la Riba i Sarrà es 
va proposar aconseguir la unificació de les 4 dipu-
tacions catalanes i, després de molts entrebancs, va 
veure signat a finals del 1913 un reial decret que 
autoritzava la constitució de la Mancomunitat de 
Catalunya, de la qual, Prat de la Riba va ser elegit el 
primer president el 6 d’abril de 1914.

És cert que només es tractava d’un retorn de la 
capacitat administrativa de les antigues Corts Cata-
lanes, però va adquirir gran importància política, ja 
que representava un primer reconei-
xement, per part de l’estat espanyol, 
de la personalitat i de la unitat terri-
torial de Catalunya. Aquest fet signi-
ficava que Catalunya disposava de la 
primera institució de govern, pròpia-
ment catalana, després del 1714.

La Mancomunitat va invertir bona part dels seus 
escassos recursos econòmics en la realització d’un 
pla de construcció, reforma i millora viària de car-
reteres i camins provincials, així com en l’establi-
ment d’una complexa xarxa postal i telefònica. 

També va iniciar un pla d’acció agrària de cara 
a la modernització de les formes de producció, cre-
ant escoles de tècnics rurals agraris, camps d’ex-
perimentació de conreus i granges models. D’altra 
banda, en l’àmbit cultural i de l’ensenyament, la 
Mancomunitat va iniciar un ambiciós projecte cen-
trat en la reafirmació de la llengua i la cultura ca-
talanes, creant una xarxa de Biblioteques populars, 
escoles experimentals i la introducció dels estudis 
normals. Va promoure la divulgació i la protecció 

del patrimoni cultural mitjançant la constitució de 
la Junta de Museus i el Servei de Conservació i Ca-
talogació de monuments.

Amb la finalitat de normalitzar la llengua cata-
lana va iniciar la tasca de la unificació ortogràfica, 
que va ser realitzada pel filòleg Pompeu Fabra, el 
pare de la llengua catalana moderna, que culmina-
ria amb l’elaboració del Diccionari General.

Amb la mort d’Enric Prat de la Riba al 1917, la 
Mancomunitat nomena a l’arquitecte Josep Puig i 

Cadafalch com a nou president, el qual 
encapçala un moviment per demanar 
més autonomia per a Catalunya. El no-
vembre de 1918 presenta al president del 
govern espanyol, el liberal Garcia Prieto, 
les bases d’un estatut. Immediatament 
desfilen per Madrid més de 100.000 per-
sones en contra de l’autonomia catalana i 
la redacció del projecte de l’Estatut acaba 
en un gran fracàs a causa de l’actitud in-
transigent de Madrid.

Tot i l’esforç per mantenir viva la flama 
en defensa d’un mínim autogovern, els es-

deveniments van jugar en contra. El 14 de setem-
bre de 1923, Alfons XIII convida al general Primo 
de Rivera a formar govern i, malgrat el suport de 
la Mancomunitat a la dictadura, el 18 de setembre 
el govern espanyol prohibeix l’ús del català com a 
llengua administrativa i l’exhibició de la senyera. 

Poc després, Puig i Cadafalch marxa a França, 
sense renunciar formalment al càrrec de presi-
dent de la Mancomunitat. La dictadura imposa a 
un polític conservador i monàrquic, Alfons Sala i 
Argemí, com a president titella de la Mancomuni-
tat. Però, ni la presidència d’un home totalment 
fidel al règim establert aconsegueix vèncer els re-
cels que la simple existència de la Mancomunitat 
desperta en els ambients governatius madrilenys i 
el govern decreta la suspensió de la institució el 20 
de març del 1925.

Tot i la curta durada de la Mancomunitat de Ca-
talunya, la força simbòlica que va representar i les 
seves actuacions, va contribuir decisivament en els 
sentiments d’unitat i d’identitat dels catalans. 

Jordi Pagès

La Mancomunitat 
de Catalunya

(1914-1925)
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CAPÍTOL V-2 
mEDi AmBiEnt
Andrés L. Pérez Velasco

Risc nuclear?
Improbable, però n’hi ha

El panorama nuclear a catalunya

 He d’interrompre de nou aques-
ta sèrie per denunciar el que sem-
bla serà la consumació del despro-
pòsit, que creia que no s’anava a 
produir (veure el capítol IV-3 de 
La Torratxa, 57), ateses les grans in-
versions, que segons el Consell de 
Seguretat Nacional (CSN) serien 
necessàries per garantir un mínim 
de seguretat: sistemes de seguretat 
molt deteriorats; greus problemes 
de contaminació tèrmica que s’es-
tan produint al riu Ebre; i altres 
problemes no menys greus.

El tancament de Garoña va ar-
ribar després d’anys d’incertesa, 
durant els quals es van succeir els 
anuncis sobre el tancament i la pròr-
roga de la central. El govern socialis-
ta de José Luís Rodríguez Zapatero 
va ampliar el permís el 2009, quatre 
anys més, i va fixar el cessament 
d’explotació per al 6 de juliol de 
2013. També al 2009 es va produir 
la visita de Mariano Rajoy a Garoña, 
on va afirmar: “Amb el PP al govern, 
Garoña no es tancarà”. Al juliol de 
2012 el govern del Partit Popular va 
modificar el decret de tancament i 
concedir a Nuclenor un termini de 
dos mesos per sol·licitar la pròrroga 
d’activitat fins al 2019. L’empresa 
propietària no va presentar la sol·li-
citud; va al·legar incertesa sobre els 
impostos i l’elevat cost de les inversi-
ons. Al desembre de 2012 finalment 
va deixar d’operar.

No obstant això, el lobby nu-
clear amb Ignacio Sánchez Galán, 
conseller delegat d’Iberdrola, al 
capdavant pressiona fins al límit 
de les seves forces per aconseguir 

la prolongació de la vida útil de la 
central de Santa Maria de Garoña 
(Burgos) més enllà del límit inici-
al de 40 anys previst anteriorment. 
L’objectiu a assolir significa la pos-
sibilitat de continuar amb el fun-
cionament sense trava temporal 
les cinc centrals nuclears espanyo-
les: Almaraz (dos reactors), Ascó, 
Cofrents, Trillo i Vandellòs.

El Consell de Ministres va apro-
var recentment el reial decret que 
permet a Nuclenor sol·licitar la re-
novació de la seva llicència abans 
del 6 de juliol, el que significaria 
que pot tornar a operar.

El reial decret per a la gestió 
responsable i segura del combus-
tible nuclear gastat i dels residus 
radioactius, que és com es diu la 
nova normativa, modifica un re-
glament sobre instal·lacions nu-
clears de 1999 i estableix que el 
tancament de les centrals només 
serà definitiu quan es produeixi 
per motius de seguretat. Si és per 
motius econòmics, com passa amb 
Garoña, les empreses tenien un 
any –ara ja menys– per demanar 
seguir operant i reenganxar-se a la 
producció elèctrica.

Nuclenor va qualificar de “molt 
positiva” la reforma , i tracta d’uti-
litzar l’escletxa que va obrir la 
norma arbitràriament aprovada 
pel govern del PP el juny de l’any 
passat. En l’obertura d’aquesta 

esquerda van col·laborar activa-
ment el Partit Popular i Conver-
gència i Unió. Entre tots dos partits 
tenen una aclaparadora majoria 
pronuclear al CSN. Només la vocal 
pel PSOE, l’exministra de Medi 
Ambient Cristina Narbona té una 
postura clarament crítica sobre el 
manteniment de Garoña.

El Consell decideix sí. Encara 
que capgirar la norma per entrar 
per la pedra, com volen Endesa 
i Iberdrola, serà una cosa difícil-
ment explicable. Perquè resulta 
que fins i tot la sol·licitud de pròr-
roga va ser feta fora de termini per 
Nuclenor (Iberdrola i Endesa), ja 
que havia d’haver estat cursada 
abans del 6 de setembre de 2012 i 
va ser feta sorprenentment fa molt 
poc, després de mesos de “trileris-
me financer” per part de Nucle-
nor permès sense problemes pel 
ministre Soria. Amb aquests prece-
dents i amb la correlació de forces 
existents al CSN, la sorpresa que 
el govern obligui a tancar Garoña 
seria més aviat un miracle del cel. 
Cosa improbable.

Pel que es veu, sembla meri-
dianament dubtós que el Con-
sell de Seguretat Nuclear hagi de 
tancar definitivament la central 
de Garoña, com s’havia de fer el 
proper dia 6 de juliol. M’alegra-
ria equivocar-me. La solució, su-
posadament, demà.

“ Sembla meridianament dubtós que el consell de
 Seguretat nuclear hagi de tancar definitivament 
 la central de Garoña, com s’havia de fer 
 el proper dia 6 de juliol.”
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A L’OMBRA DEL CAMPANAR
Mn. Josep Ramírez i Carles, rector de la parròquia

Reunió de pares i mares  
de Primera Comunió
Tingué lloc als locals de Catequesi de la Parròquia el 
dia 11 d’abril a les 7 de la tarda. La reflexió girà a l’en-
torn, naturalment, de la Primera Comunió en la vida 
d’un cristià. El mossèn recordà als pares que quan van 
dur a batejar els seus fills, es comprometeren a edu-
car-los en la fe cristiana i que els seus fills tenien tot el 
dret a rebre el sagrament de l’Eucaristia, entre altres 
coses importants. Malauradament no tots els pares que 
porten un fill a batejar són conscients de la responsabi-
litat que contreuen amb aquest gest, d’educar-los en la 
fe cristiana, responsabilitat, per altra banda, ben joiosa 
i engrescadora si es pren seriosament. L’acompliment 
d’aquest deure, normalment, no es traspassa a ningú, 
per la qual cosa precisament han de ser els pares els 
primers catequistes dels seus fills; el que passa, però, és 
que en aquesta seriosa tasca els pares poden ser ajudats, 
però no substituïts, per col·laboradors de tota garantia; 
per això la tasca de la parròquia, a través dels catequis-
tes, és de col·laboració, no de substitució.

I aprofitant l’avinentesa, la Parròquia, en nom pro-
pi i en nom dels pares i mares de la mainada, agraeix 
sincerament a les catequistes el seu treball de prepara-
ció de la mainada per a tan important esdeveniment. 

Setmana Santa
Diumenge de Rams (13/04/14), benedicció: després 
de fer-ho a Montfullà (a 2/4 de 10) i a Aiguaviva (a les 
11), tocà el torn a la nostra parròquia. Fou a 2/4 d’1 del 
migdia. Amb la plaça de l’església plena de gent, grans i 
petits, que brandaven les seves vistoses palmes, palmons 
i rams de llorer, recordàrem l’entrada solemne de Jesús 
a Jerusalem, ara fa dos mil anys, en números rodons i 
ens unirem en esperit a tota aquella multitud que acla-
mava al Senyor. Feta la benedicció, tots els qui ho desit-
jaren, que en honor a la veritat foren molts, entraren a 
l’església on celebràrem l’Ofici propi del dia.

Dijous Sant: a 2/4 de 9 del vespre, Missa solemne 
de la “Cena del Senyor”, amb el trasllat del Santíssim 
Sagrament al monument preparat per a aquest acte. 

Divendres Sant: a les 6 de la tarda, Acció Litúrgica 
de la Passió i Mort del Senyor; lectura del relat de la 
Passió segons Sant Joan, adoració de la Santa Creu, 
Pregària universal i Comunió. 

Dissabte Sant: a 2/4 de 9 del vespre, Solemne Vet-
lla Pasqual: benedicció del foc nou i el Ciri Pasqual, 
Pregó pasqual, benedicció de les fonts baptismals, 
renovació de les promeses baptismals i Eucaristia de 
Pasqua.

Diumenge de Pasqua: a l’hora de cada diumenge, 
11 del matí, Ofici solemne de Pasqua de Resurrecció, 
amb la renovació de les Promeses del Baptisme dels 
assistents que, per diverses raons, no havien assistit a 
la Vetlla Pasqual.

Festa dels Jubilats 
27/04/14: Coincidí amb la festa de la Mare de Déu 
de Montserrat. A 2/4 d’1 celebràrem l’Ofici solemne, 
amb presència d’un bon estoc de jubilats i jubilades. 
Al final de la cerimònia el mossèn felicità a l’Ajunta-
ment per haver organitzat, com en altres anys, aquesta 
festa d’homenatge a la nostra gent gran i agraí als pre-
sents tot l’esforç i sacrificis sobre els quals s’ha bastit 
la nostra població i benestar actual. La festa continuà 
amb altres actes programats per l’Ajuntament.

  

Primera Comunió
04/05/14: 6 nens i nenes (3 i 3) després d’una acura-
da preparació catequètica de dos anys, reberen Jesús 
per primera vegada en el Sagrament de l’Eucaristia. Es 
tractà d’una festa molt entranyable i familiar. La ceri-
mònia tingué lloc a les 12 del migdia. Acabada la Missa 
es repartí a cada un dels neocombregants una bonica i 
vistosa estampa com a recordatori de tan especial acte, 
amb la recomanació que no l’endrecessin en algun ca-
laix sinó que la posessin en un lloc visible de la casa a 
fi de recordar tan entranyable esdeveniment. I una al-
tra recomanació: que aquesta primera comunió no fos 
també la darrera, sinó la primera d’una sèrie d’altres 
comunions freqüents. 

Festa Major de primavera: 
Entre els actes programats per l’Ajuntament, el diumen-
ge dia 18 de maig, celebràrem l’Ofici solemne a les 11 a 
l’església parroquial, amb assistència de molts feligresos 
i simpatitzants. En l’homilia el celebrant recordà que el 
nostre poble ve de lluny, de molt lluny, com palesen les 
excavacions que es troben a la plaça de l’església i altres 
monuments com ara La Torratxa. L’esmentat Ofici re-
ligiós fou acompanyat pels cants de la Coral local “Sant 
Roc” amb molt professionalisme i dignitat, dirigits pel 
Sr. Antoni Molina. Acabat l’acte religiós i dintre mateix 
del temple, l’esmentada Coral ens obsequià amb un pe-
tit concert  molt ben rebut i aplaudit pels assistents. 

La festa continuà amb altres actes organitzats per 
l’Ajuntament, com ara sardanes a la tarda al Pavelló 
municipal.

Que per a molts anys puguem anar celebrant aques-
tes festes que, de fet, agermanen cada cop més els ha-
bitants de Vilablareix i aquells que ens acompanyen en 
aitals esdeveniments.

ADVERTèNCIA: Si alguna persona impedida desit-
ja rebre la Sagrada Comunió a domicili, com ja fan 
alguns feligresos, que ho comuniqui al mossèn el 
qual amb molt de gust i a l’hora i dia que convingui, 
realitzarà aquest important servei.

Que tingueu tots un bon estiu!
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CAPÍTOL XX 
mEmòRiA HiStòRicA DE vilABlAREix
J. Manel Pallàs

(...)

(...)

A la sessió del 5 de juny s’acorda aprovar la me-
mòria de la comissió d’hisenda en relació els comptes 
municipals de l’exercici 1931.

...se hace constar sin oponer ninguna objección sobre las 
mismas resultando en consecuencia que el cargo de la cuenta 
de Presupuestos asciende a siete mil seis cientas ochenta y cin-
co ptas catorce cts y la data a cinco mil tres cientas cincuenta 
y siete ptas con ocho cts; cuyas sumas concuerdan con las de 
caudales o baja rendida por el Depositario apareciendo en 
ambas un mismo sobrante de dos mil trescientas veinte y ocho 
ptas con seis cts y que la cuenta de propiedades y derechos o 
sea el patrimonio municipal tiene un valor que asciende a mil 
quinientas ptas. 

Podem observar que durant unes quantes sessions 
les actes es tornen a redactar en castellà.

Seguint la sessió anterior a la del 12 de juny s’ha de 
donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 
1931.

Con toda minuciosidad se examina dicha liquidación 
fijándose en todas y cada una de las consignaciones y reci-
biendo del Sr. Secretario Interventor las observaciones refer-
entes a aumentos y a las anulaciones de cada una de ellas, 
así como de los créditos pendientes de cobro y de pago que, 
si bien liquidados no han sido cobrados o satisfechos y que 
como resaltas deben incorporarse al presupuesto del actual 
año 1932, resultando todo conforme y debidamente justifi-
cado.= En su consecuencia este Ayuntamiento, por unanim-
idad acuerda aprovar dicha liquidación la cual arroja las 
siguientes cantidades. Existencia en fin de año 1930. Ptas 
1.4433’20. Total de ingresos realizados en el año 1931 Ptas 
6.251’94. Total cargo Ptas. 7.685’14. Importan los pagos 
efectuados en igual período 5.357’08. Existencia en caja 
en 31 de diciembre de 1931. Ptas 2.328’06. Créditos pend-
ientes de cobro en igual fecha. Ptas 1.699’77. Obligaciones 
pendientes de pago en igual fecha. Ptas 785’19. Se acuerda 
remitir copia certificaada de este acuerdo a Ilmo. Sr. Delega-
do de Hacienda, junto con las relaciones detalladas de los 
deudores y acreedores y certificación del acta de arqueo. Y 
no habiendo...

El 10 de juliol

El sr, Alcalde manifiesta que hasta la actualidad nada 
percibe este Ayuntamiento como participación en la Pat-
ente Nacional de Circulación de los automóviles inscritos 
en este Municipio en razón a que solo se habia reconoci-
do tal derecho a los Ayuntamientos que tenian establecido 
con anterioridad, el arbitrio o impuesto sobre carruajes de 
lujo, en cuyo caso no estaba comprendido en este Municipio. 
Esta notoria injusticia ha desaparecido afortunadamente, 
desde la publicación de la Ley de 22 de junio último, en 
virtud de la cual, se otorga atodos los Ayuntamientos, sin 
distinción, participación en la Patente Nacional mediante 
que se solicite la misma del Exmo Sr. Ministro de Hacienda. 
Se da lectura de la Ley citada y bien enterados de ella los 
Sres. Consejales se congratulan del espíritu de justicia que 
informa la mencionada Ley y, por unanimidad se acuerda 
solicitar seguidamente el abono de la participación referi-
da por lo correspondiente a los automóviles inscritos en este 
Municipio autorizando al Sr. Alcalde para que formule el 
pertinente escrito. Y no habiendo...

L’alcalde, Sixto Molas i Güell, al mig, en una excursió a Barcelona. 
Va ser escollit el 8 de juliol de 1930.
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JUNY - JULIOL - AGOST - SETEMBRE
AGEnDA

JULIOL 

Sortida al parc aquàtic
vine a refrescar-te per començar l’estiu
divendres 11 de juliol 
lloret de Mar
Preu: 15 €
Per a joves de 12 a 35 anys

Taller de còctels d’estiu 
dimecres 17 de juliol|20 h 
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 2 €
Per a joves de 12 a 35 anys

Sortida a Portaventura
Gaudeix del parc amb noves aventures i atraccions
divendres 18 de juliol  
salou
Preu: 40 € 
Per a joves de 12 a 35 anys

Zumba
dilluns i dimecres del mes de juliol|de 21 a 22 h
Pavelló municipal 
Preu: 25 € 
Per a tothom

Taller de maquillatge d’estiu 
dimarts 15 i 22 de juliol|de 20 a 22 h
Centre cultural Can Gruart 
Preu: 20 €
Per a tothom

Taller ‘com preparar aperitius’ 
dimecres 16 de juliol|de 20 a 22 h
Cuina de Can Ballí 
Preu: 10 €
Per a tothom

JUNy

Revetlla de Sant Joan
Sopar i ball amb Aurora Grup
dilluns 23 de juny 
Centre Cultural Can Gruart
Hi haurà servei de bar amb entrepans
Organitza: Casal de la Gent Gran
Col·labora: Ajuntament deVilablareix

Sortida a Portaventura
Gaudeix del parc amb família 
diumenge 29 de juny 
salou
Preus:  
Fins a 4 anys . . . . . . . . .  15 € (plaça autobús)
De 4 a 20 anys  . . . . . .  35 € 
Adult  . . . . . . . . . . . . . . . .  45 € 
Per a tothom

 

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

Cursos juliol

Mecanografia
Aprèn a escriure o a millorar la teva habilitat 
dilluns a dijous|de 15.30 a 17 h 
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 120 €  
Per a joves de 12 a 35 anys

Conversa amb anglès 
Aprèn a comunicar-te i expressar-te amb anglès 
mitjançant conversa informal 
dimecres del mes de juliol|de 20.30 a 22 h
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 30 €
Per a joves de 12 a 35 anys
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DiSSABtES 6 de la tarda
BALL DE SALÓ 

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

dissabte 28 setembre  
amb Jaume Castellà “El Pinxo”

Preu: 6 € 
amb berenar

Participa i col·labora aportant 
aliments bàsics aquest estiu durant 

la campanya de recollida d’aliments 
pels serveis socials municipals.

SETEMBRE

Bus a les festes del Tura  
dissabte 6 de setembre|22 h
de vilablareix a olot
Preu: 12 €
Per a joves de 12 a 35 anys

Berenar amb la regidora de joventut
Planifica què vols fer aquesta tardor a vilablareix  
divendres 26 de setembre|19 h
local de joves
Gratuït
Per a joves de 12 a 35 anys

Grup de ‘running’ per posar-se en forma 
després de les vacances 
dilluns i dimecres del mes de setembre|de19 a 20 h 
sortida de Can Gruart 
Preu: 15 €
Per a joves de 12 a 35 anys

3 de juliol 
Plaça Perelló | 21.30 h

Festival d’arts escèniques 
Emergent 

10 de juliol 
Centre Cultural Can Gruart | 22 h

Cinema
Frozen: El regne del gel     

17 de juliol 
Centre Cultural Can Gruart | 22 h

Música
Concert amb The Blackiss 
Versions pop/rock/rumba  
dels últims anys

24 de juliol
Centre Cultural Can Gruart | 22 h

Música
Concert amb The johnny  
Killer Jones band 
Versions rock

31 juliol  
Centre Cultural Can Gruart | 22 h

Teatre 
L’Ateneu de la Dona  
de Vilablareix presenten:  
“Un bocí de dones deu”

7a

Tastets de tardor 
dissabte 27 de setembre 
|de 19 a 23 h
Centre cultural Can Gruart  
Per a tothom

FIRA DE TARDOR
diumenge 28 de setembre 
Per a tothom

Dijous a la fresca 
solidaris
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