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VOLEM VOTAR



 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: Dimecres  
(cada quinze dies)
Recollida de vidre: Dimecres  
(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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 Acaba l’estiu, comença la tardor i arriba un nou número de La 
Torratxa a les cases de Vilablareix. En aquests dies que passen tantes 
coses al poble i al país ve de gust aturar-se una estona i repassar tot 
el que hem fet aquest estiu al poble. Fa goig veure quantes coses 
han passat al nostre poble els darrers tres mesos i amb quina il·lusió 
els veïns i veïnes hem participat de la vida municipal. Activitats pels 
més menuts, pels joves, colònies, piscina, dijous a la fresca, activitats 
esportives, en resum, un bon estiu que, tot i el mal temps que ha fet en 
general, ens ha permès gaudir de l’exterior i de les relacions veïnals. I 
després de tot això comença el curs, i la mainada torna als seus centres 
escolars i es troben les diferents novetats i arranjaments que s’hi han 
fet durant l’estiu, i els/les mestres i els/les professors/es que els reben 
i inicien un nou any que estarà ple d’experiències, noves relacions, 
nous coneixements, etc. I comença la temporada esportiva amb més 
esport de base que no ha tingut mai Vilablareix: futbol, rítmica, tennis 
taula i, una altra vegada, bàsquet.

Amb tot això, arriba la fira de la tardor amb l’èxit espectacular de 
participació, convivència i germanor dels tastets i, per desgràcia, la 
suspensió dels actes de la fira a partir de migdia per culpa de la pluja. 

També van arribant obres que es tenien previstes i que acabaran 
abans de final d’any com la reforma de l’Ajuntament i una primera 
fase de reasfaltatge i arranjament d’alguns carrers i la creació d’un 
nou aparcament municipal al carrer Perelló cantonada Avgda. Lluís 
Companys.

Però mentre tot això passa a Vilablareix al país passen moltes més 
coses i la principal és que el clam per a reclamar poder votar el 9 de 
novembre és cada vegada més gran. El procés que hem engegat ja no 
té marxa enrere i la voluntat majoritària del poble de Catalunya no 
defallirà per més entrebancs que ens hi posin. Seguim treballant per a 
poder decidir el nostre futur i no farem ni un pas enrere.

David mascort 
Alcalde de Vilablareix
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PLE

SESSió ORDinàRiA DEl 
DillunS 14 DE juliOl
L’alcalde dóna compte:
» De la contractació de deu monitors 

i dos ajudants de monitor. 
» De l’informe de morositat del segon 

trimestre de l’exercici 2014. 

S’aprova per unanimitat
» La rectificació de l’Inventari de 

béns d’aquest Ajuntament i incloure 
els béns establerts en l’antecedent 
d’aquest acord. 

» Inicialment l’Ordenança d’ús de la 
deixalleria Municipal. 

» Inicialment l’Ordenança regulado-
ra de les condicions d’ocupació de 
terrenys mitjançant la instal·lació 
de terrasses i altres elements de 
mobiliari similars al servei d’establi-
ments de restauració. 

» Ratificar l’acord de la Junta de Go-
vern Local d’aplicació de la boni-
ficació del 95% en l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres 
per la instal·lació d’un mòdul al 
CEIP Madrenc. 

» Adhesió al conveni marc de col·la-
boració entre l’Agència de Residus 
d’aparells i les entitats gestores dels 
sistemes integrats de gestió de resi-
dus d’aparells elèctrics i electrònics.

» Sol·licitar a l’Ajuntament de Girona 
la conformitat a la sol·licitud de de-
limitació de la trama urbana conso-
lidada supramunicipal amb Sarrià 
de Ter, Salt i Vilablareix. 

S’aprova per majoria absoluta  
amb l’abstenció del grup municipal 
de CiU:
» Proposar al Departament d’Empresa 

i Ocupació de la Generalitat de Cata-
lunya com a festes locals per l’exerci-
ci 2015 les següents: 25 de juliol i 29 
d’octubre.

SESSió DEl DillunS  
15 DE SEtEmBRE
L’alcalde dóna compte:

» De les contractacions de personal. 
Casals d’estiu.

» De l’estat d’execució del pressupost 
corresponent al segon trimestre de 
l’exercici.

Per unanimitat s’acorda:
» El Pla d’Autoprotecció del Pavelló 

Municipal. 
» La ratificació de l’acord de dissolu-

ció del viver d’empreses. 
» La verificació del Text refós de la 

Modificació de Normes que afecta 
el Sector Mas Aliu. 

» Sol·licitar a la Diputació de Girona 
una subvenció referent a les despe-
ses de funcionament de la llar d’in-
fants municipals. 

» La proposta de la Junta de Com-
pensació d’ajornar l’execució de les 
obres de soterrament de la línia de 
mitja tensió. 

» El conveni entre l’Ajuntament i 
l’entitat Palau Pericot S.L., per la 
cessió de terreny i la seva utilització 
com aparcament

S’aprova per majoria absoluta  
amb l’abstenció del grup municipal 
de CiU:
» Alienació d’una parcel·la municipal 

en procediment obert, mitjançant 
oferta econòmicament més avantat-
josa, amb un únic criteri d’adjudica-
ció corresponent a les parcel·les 46, 
47 i 48 del sector Marroc II. 

» La venda al Sr. Carlos Hernández 
Rostán i la Sra. Antonia Muñoz 
Marfil d’un bé residencial ubicat 
al carrer Josep Irla núm. 15 per im-
port de 136.300 €. 

» La modificació pressupostària 3/2014. 

JUNTES  
DE GOVERN

SESSió DEl DillunS  
18 DE juny
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren 

a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 111.622,44 €.

» L’endós a Bankia de la factura 
d’Argon Informàtica per import de 
9.222,56 €. 

» El conveni per establir els termes 
de la col·laboració entre la Univer-
sitat de Girona i l’Ajuntament per 
tal que els estudiants del Màster In-
teruniversitari en Joventut i Societat 
realitzin les pràctiques en l’Ajunta-
ment de Vilablareix. 

» La contractació de l’espectacle The 
Blackiss pel dia 17 de juliol amb un 
cost de 485 € (iva exclòs).

» Una bonificació del 10% en la quo-
ta de la taxa del servei de recollida 
de deixalles els que acreditin la rea-
lització de compostatge casolà.

Vista la sol·licitud presentada per les 
entitats esportives del municipi i que 
són les següents: 
» FC Vilablareix, Handbol Vilabla-

reix, Rítmica Vilablareix, Bàsquet 
Vilablareix, CTT Vilablareix i ha-
vent presentat totes elles la sol·li-
citud de subvenció amb document 
normalitzat acompanyat de tota la 
documentació necessària.

Per unanimitat s’acorda: 
» Atorgar una subvenció a l’Associa-

ció Esportiva Vilablareix per import 
de 4.872 €. 

SESSió DEl DillunS  
7 DE juliOl
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren 

a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 37.191,01 €.

» Atorgar una subvenció a Pàdel Vila-
blareix S.C. per import de 320 €. 

» Atorgar fins al 30 de novembre del 
present any la presentació de la jus-
tificació de la subvenció.

» Atorgar a la pubilla, la Sra. Judit Au-
guet, un ajut econòmic per import 
de 360 € en concepte d’ajut econò-
mic, cal la justificació de la despesa 
econòmica soferta.

» Acceptar l’oferta presentada pel Sr. 
Jofre Sàez i Bernal, per l’execució 
del contracte de comunicació de la 
Corporació Municipal. 
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» Aprovar el pressupost i adjudicar a 
Ricard Torrents per dur a terme la 
formació de la vorera de 82 metres 
lineals, per import de 7.750 €.

» Des del Consell Comarcal del Gi-
ronès les conselleres comarcals van 
endegar amb un gran èxit de res-
posta, ara ja fa dos anys, una campa-
nya que té, com a principal objectiu, 
millorar el procés de recuperació 
i la vida quotidiana de les dones 
afectades pel càncer de mama de 
la comarca. Les aportacions de les 
Corporacions Locals s’han fet gràci-
es a la creació d’un banc de suport 
de productes especialitzats. L’any 
anterior la Corporació Municipal ja 
va fer una aportació per l’adquisició 
d’una cotilla per import de 135 €. 
Atès que el Consell Comarcal ens ha 
tornat a demanar la nostra col·labo-
ració per l’adquisició d’una cotilla. 

A proposta de l’alcalde-president i per 
unanimitat s’acorda: 
» Acordar el pagament d’una cotilla 

per import de 135 euros.
» Contractar el Sr. “Pep Poblet i Nito Fi-

gueras” per la realització de l’especta-
cle “V.O Versió Original” a Vilablareix 
el dia 27 de setembre de 19 a 23 ho-
res, per import de 950 € (iva exclòs).

» Destinar el tram supramunicipal 
corresponent a l’any 2011 i 2012 que 
ascendeix a 5.071,17 € i 2.941,02 € 
respectivament a les següents enti-
tats supramunicipals i pels serveis 
que es detallen: 
- Tram supramunicipal 2011 

 · Ens supramunicipal Descripció 
servei Import assignat

 · Consell Comarcal Servei 
anual de recollida d’animals 
1.316,50 €. 

 · Consell Comarcal Delegació 
servei de Recollida de deixa-
lles 3. 754,67 €.

- Tram supramunicipal 2012
 · Ens supramunicipal Descripció 

servei Import assignat.
 · Consell Comarcal Servei 

anual de recollida d’animals 
1.316,50 €. 

 · Consell Comarcal Delegació 
servei de Recollida de deixa-
lles 1.624,52 €.

» La sol·licitud S.L. d’ajornament del 
pagament del deute tributari cor-
responent a l’import de l’increment 
dels Terrenys de Naturalesa urbana 
per un import total de 24.926,76 €. 

» Acceptar la proposta de l’entitat 
Residencial Vilablareix i acordar el 
pagament fraccionat del deute tri-
butari corresponent a l’increment 
dels Terrenys de Naturalesa urbana 
per un import total de 24.926,76 €. 
El pagament serà en 5 terminis, del 
mes d’agost al mes de desembre, 
per import mensual de 3.115,85 € 
havent de realitzar el seu ingrés dins 
els deu primers dies de cada mes. 

SESSió DEl DillunS  
21 DE juliOl
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren 

a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 42.637,09 €.

» El pressupost i adjudicar a PRE-
VENPLAG S.L., per dur a terme la 
desratització i desinsectació de tots 
els equipaments municipals, per 
import de 3.616 € (iva exclòs). 

» Declarar vàlida la licitació i acceptar 
la proposta de la mesa de contracta-
ció que “OSG Serveis Grup S.L.U.”, 
constitueix l’oferta econòmicament 
més avantatjosa per l’execució del 
contracte de REFORMA PARCIAL 
de l’Ajuntament segons el projecte 
redactat per l’arquitecte, el Sr. Ma-
nel Aguilera. 

 Notificar i requerir a OSG SERVEIS 
GRUP S.L.U., perquè presenti en el 
termini de deu dies hàbils, la docu-
mentació justificativa de trobar-se al 
corrent en el compliment de les  
seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social i qualssevol al-
tres documents acreditatius de la 
seva aptitud per a contractar, així 
com perquè constitueixi una ga-
rantia, per import de 5.168,11 € en 
concepte de garantia definitiva. 

» Atorgar una subvenció al Club Ten-
nis Taula Vilablareix per import de 
1.200 € en concepte d’ajut econò-
mic per assistir a les següents compe-
ticions: Torneo Estatal a Valladolid, 
Campionats d’Espanya a Pontevedra 
i Top Estatal a la Molina. 

» Declarar vàlida la licitació i acordar 
la cessió per a ús privatiu d’un local 
del viver d’empreses a les següent 
empresa: Brandway Branding s.l. 

» Declarar vàlida la licitació i adju-
dicar al Sr. Jofre Sáez i Bernal amb 
DNI 46746208-L per la contractació 
dels serveis de comunicació de la 
Corporació Municipal per import 
de 17.985 € (iva exclòs) anuals i per 
un termini de 3 anys. 

» El pressupost i adjudicar a Oficina 
i Arxiu S.L., per l’adquisició d’una 
taula per import de 185,72 € (iva 
exclòs).

» El pressupost i adjudicar a Aymerich 
Instal·lacions S.L., per l’adquisició i 
instal·lació d’uns llums d’emergèn-
cia per la seva ubicació en la sala 
polivalent del pavelló municipal per 
import de 251,61 € (iva exclòs). 

» El pressupost i adjudicar a Xató 
Metalls S.C. l’arranjament d’unes 
cistelles a la plaça de Catalunya per 
import de 216,72 € (iva exclòs).

» El conveni marc de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Giro-
nès i l’Ajuntament de Vilablareix en 
matèria de promoció turística.

 

SESSió DEl DillunS  
4 D’AGOSt
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 19.386,48 €.

» El pressupost i adjudicar a l’em-
presa “Pregola” per import de 
2.108,35 € (iva exclòs), per la ins-
tal·lació d’un porxo de fusta a l’en-
trada de l’escola. 

» El pressupost i adjudicar a l’em-
presa “Simon-Fortià S.L., per con-
dicionar els graons de l’entrada 
lateral a l’escola, per import de 
993,65 € (iva exclòs). 

» El pressupost i adjudicar al Sr. 
Joan Vilar Trapero, per import de 
2.160 € (iva exclòs), per l’adquisi-
ció i instal·lació de tres cortines a 
l’escola. 

» Adjudicar l’obra corresponent al 
Projecte titulat “Reforma parcial de 
l’Ajuntament” a OSG Serveis Grup 
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S.L.U, per import de 96.000 € (iva 
exclòs), amb un termini d’execu-
ció de 2,5 mesos, i havent de rea-
litzar les següents millores consis-
tents en l’aportació del següent 
equipament, segons descripció 
establerta en el Plec de Clàusules 
administratives: 
- Mobiliari Planta Baixa amb una 

valoració de 3.676,41 €.
- Mobiliari Alcaldia amb una 

valoració de 2.131,89 €.
- Mobiliari Secretari amb una 

valoració 1.553,91 €.
» Atorgar un ajut econòmic per import 

de 300 € a la Coral de Vilablareix. 

SESSió DEl DillunS  
18 D’AGOSt
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren 

a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 55.544,83 €.

» Que aquesta Corporació Municipal 
no vol fer ús del dret d’adquisició 
preferent de l’habitatge propietat 
del Sr. Bernat Turon i ubicat a la 
carretera santa Coloma núm. 67 del 
municipi, d’acord amb el que dis-
posa els articles 86 al 90 de la Llei 
18/2007 del dret a l’habitatge. 

» La devolució de la pòlissa d’assegu-
rança de caució núm. 9500808963 
per import de 850,32 € entregada 
en aquesta Corporació Municipal 
en concepte de garantia definitiva 
en el concurs públic pel manteni-
ment de l’enllumenat municipal. 

SESSió DEl DillunS  
1 DE SEtEmBRE
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren 

a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 88.500,94 €.

» Sol·licitar a Xaloc una liquidació a 
compte el mes d’octubre, dels re-
buts domiciliats corresponents als 
padrons que hagin estat delegats a 
Xaloc per al seu cobrament en perí-
ode voluntari de conformitat amb 
l’establert a apartat VI-B.2 del Pla 
de serveis de Xaloc.

» Els preus dels usuaris de la deixa-
lleria de Vilablareix en acceptació 
de la proposta presentada per l’ad-
judicatari del contracte de gestió 
de servei públic de la deixalleria 
municipal. 

» El pressupost i adjudicar a Aymerich 
Instal·lacions S.L. per import de 
582,99 € per dur a terme la instal·la-
ció necessària per ubicar una màqui-
na de “vending”.

SESSió DEl DillunS  
15 DE SEtEmBRE
S’acorda aprovar: 
» Les factures i despeses, que figuren 

a l’expedient, i sumen la quantitat 
de 41.042,13 €. 

» Atorgar al grup de teatre del muni-
cipi l’Olla dels Maiquiets una sub-
venció per import de 840 €.

» El pressupost i adjudicar a Economia 
Solidària Empresa Inserció S.L.U. 
amb NIF 17859786 per dur a terme 
la neteja del mòdul nou de l’escola 
tres hores diàries de dilluns a diven-
dres per import de 10 €/hora.

» El pressupost i adjudicar a Aymerich 
Instal·lación S.L, per l’adquisició i 
instal·lació d’una nova caldera de 
condensació de la llar d’infants per 
import de 6.987,17 € (iva exclòs). 

» El pressupost i adjudicar a Metal- 
Alum Serrano per import de 2.106 € 
(iva exclòs) per la fabricació i ins-
tal·lació de dues finestres a la ràdio 
de Can Ballí. 

» El pressupost i adjudicar a Aymerich 
Instal·lación S.L., per la instal·lació 
d’un sistema d’estalvi energètic mit-
jançant la gestió més eficient dels 
llums, la ventilació i el clima del pa-
velló per import de 3.872,54 € (iva 
exclòs). 

» El pressupost i adjudicar a Ilcovia 
Barcelona S.L., per l’adquisició de 
les llums de Nadal per import de 
2019,64 € (iva exclòs)

» Aprovar la despesa amb càrrec al 
pressupost de l’exercici. 

» El pressupost i adjudicar a Simon- 
Fortià S.L., per dur a terme la im-
permeabilització de l’escola per 
import de 930,80 € (iva exclòs). 

» El pressupost i adjudicar a Funda-
ció Astres per import de 260,65 € 
al dia per dur a terme els treballs de 
desbrossament de les voreres. 

Podeu consultar totes les 
juntes de govern i plens 

municipals al web
www.vilablareix.cat
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vilablareix s’ha bolcat un any més per donar la 
benvinguda a la tardor amb una gran festa els 
dies 26, 27 i 28 de setembre. una tradició que ja té 
set anys i que any rere any creix tant en activitats 
programades com amb assistents als actes.

clASSiFicAció 

Guisats de tardor 
amb poma
1r Maribel Bartolí
2n Anna Vilaró

Postres amb poma
1r Roser Bonmatí
2n Neus Vendrell
3r Francisca Alonso

 Els actes de la Fira van començar amb un 
conte a la ludoteca per als més petits i va 
continuar a Can Gruart amb un nou con-
curs de guisats i la conferència Alimentació 
i salut a la tardor a càrrec de la naturòpata i 
experta en nutrició Núria Méndez.

DivEnDRES

7a

26 • 27 • 28 DE SETEMBRE 2014
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ACTUALITAT

 Els Tastets de tardor van aplegar, en la seva se-
gona edició, prop de 1.500 persones a Can Gruart. 
Aquest esdeveniment amb només un any de vida 
ha crescut tant en nombre d’assistents com en l’or-
ganització. La vetllada gastronòmica aquest any va 
comptar amb la música en directe de Pep Poblet i 
Nito Figueras i amb un mapping sobre la façana de 
can Gruart a càrrec de De Palol. Els participants 
van ser els restaurants Imperial Perelló, Migdia, 
Mengar, Marcos, La Temporada i König. Mentre 
que les begudes les van servir Consigel-Gintoniq, 
Dual, Cerveses - Associació comarques gironines 
(Moska, Kerunta, Pico) i Àngel Martí Vins i Caves.

DiSSABtE Vilablareix 2014
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 Diumenge la Fira es presentava amb di-
verses novetats com les exhibicions d’aus ra-
pinyaires, la gimcana familiar o l’exhibició 
de bitlles catalanes. La pluja, però, va obli-
gar l’organització a suspendre les activitats 
programades a mig matí. 

DiumEnGE



clASSiFicAció 

Gimcana familiar
 1r Els exploradors
 2n Els Vilardell
 3r El grup de la Nora
 4t El grup de la Fira de la tardor

clASSiFicAció 

concurs fotogràfic  
“Ensenya’ns la Fira”
 1r Sió Garrido Luna
 2n David Montero Bars
 3r Laura Ruiz Sánchez

Fruites Anna
Mas Creus
Can Molas
Mas Curt
Can Jordà
Àngel Sureda
Transports Mateu

Josep Montal
Can Castellà
Can Llinàs
Can Sauch
Família Torrent/Virolés
Rafel Planella
Anna Cubarsí

íngrid Claret
Josep Poch
Can Casadellà
Can Barnés
M. Àngels Parra
Jordi Noguer
Can Ramió

Concepció Noguera
Montse Serra
Lídia Serra
Margarita Subiranas
Expectación Rama
Roser Bonmatí

TASTETS DE TARDOR
König
Restaurant Imperial Perelló
Restaurant Marcos
Restaurant Mengar
Restaurant Migdia
Restaurant La Temporada
Consigel-GintoniQ
Dual
Cerveses artesanes
Àngel Martí-Vins i Caves

AGRAÏMENTS

1r

2n

3r
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Diada Nacional de Catalunya 
HISTòRICA

 L’Ajuntament de Vilablareix, conjuntament amb Vi-
lablareix per la Independència, van celebrar els actes 
d’una Diada històrica que posteriorment va continuar 
a Barcelona amb la realització de la ‘V’ amb prop de 
dos milions de catalans més.

Els actes van començar amb una concentració a la 
plaça del Perelló on les entitats del poble van entregar 
el document Compromís. Un document a partir del qual 
es comprometen a donar suport a la consulta prevista 
pel 9 de novembre. Les entitats i associacions adherides 
són: Grup de Teatre L’Olla dels Maiquiets, Casal de la 

Gent Gran, Club Rítmica Vilablareix, Club Bàsquet Vi-
lablareix, Veu Jove, Club Futbol Vilablareix, AMPA Es-
cola Madrenc, Oncolliga, Ateneu de la Dona, Handbol 
Vilablareix, Amics de Sant Roc, Associació Esportiva Vi-
lablareix, Tennis Taula Vilablareix, Pàdel Vilablareix i 
els grups municipals d’ERC, CiU i IdP.  Posteriorment, 
es va llegir el manifest d’aquest 11 de setembre.

Un cop finalitzats els actes a la plaça del Perelló, 
gran part dels assistents van pujar al segon autobús 
que va sortir des de Vilablareix ple de veïns i veïnes 
per omplir la ‘V’ a Barcelona en una Diada històrica. 

SuPORt inStituciOnAl A lA cOnSultA PER unAnimitAt
 El ple de l’Ajuntament de Vilablareix, format per 

ERC, CiU i IdP, va aprovar per unanimitat el dilluns 22 
de setembre una moció per do-
nar suport institucional a la con-
sulta que Catalunya ha de cele-
brar el pròxim 9 de novembre.

La sala de plens es va omplir 
amb la presència dels respon-
sables de les entitats del poble, 
mentre que a la plaça del Perelló 

uns 200 veïns van poder seguir en directe la realització 
del ple gràcies a uns altaveus que l’Ajuntament va ins-

tal·lar a la balconada.
Un cop finalitzat el ple, les 

entitats del poble i membres de 
l’equip de govern de l’Ajunta-
ment es van reunir a la sala de 
plens per tal de planificar activi-
tats conjuntes per donar suport 
al dret a decidir.

https://assemblea.cat/?q=node/873
https://assemblea.cat/?q=node/873
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ACTUALITAT

Noves edicions
de l’Activa’t

 L’Àrea de Salut de l’Ajuntament con-
tinua treballant fent activitats per tal de 
promoure els hàbits saludables. Al juli-
ol es va organitzar una màster class de 
Zumba a la plaça de Can Gruart que es 
va repetir al setembre amb la presèn-
cia de 60 persones. Les activitats es van 
completar amb un Zumba kids, una ses-
sió de dansa del ventre i una altra classe 
a l’aire lliure de Ioga. En total, aquest 
any, han participat a l’Activa’t unes 150 
persones. 

Estius a la fresca 
 Vilablareix va començar els Dijous a la fresca soli-

daris amb el Festival d’Arts Escèniques del Gironès, 
l’Emergent, a la plaça del Perelló. 

La resta de Dijous a la fresca, com cada any, es van 
celebrar a la plaça de Can Gruart amb projeccions de 
pel·lícules, dos concerts a càrrec de The Blackiss i The 
Johnny Killer Jones Band i, finalment, amb l’obra de 
teatre “Un Bocí de dones” que va presentar l’Ateneu 
de la dona.

L’Ajuntament, conjuntament amb l’Olla dels Mai-
quiets, organitza aquesta proposta cultural gratuïta 
amb l’objectiu de poder gaudir de l’estiu a l’aire lliu-
re i en un entorn privilegiat com és la plaça de Can 
Gruart. I, com l’any passat, l’àrea de Serveis Socials 
de l’Ajuntament va organitzar una recollida solidària 
d’aliments.
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El Rusc assoleix  
la plena ocupació

 El viver d’empreses de Vilablareix, El Rusc, ha asso-
lit la plena ocupació dels seus locals aquest estiu amb 
l’arribada de Brandway.

El viver, que va obrir les portes el gener de 2013, ja 
té els 12 locals que s’ofertaven a ple rendiment amb 
empreses d’àmbit tan divers com la costura i la indús-
tria tèxtil, la tecnologia ambiental, l’òptica, l’assesora-
ment gestor o especialistes en projeccions audiovisuals 
i mapping, entre d’altres.

L’alcalde, David Mascort, s’ha mostrat molt satisfet 
pel fet d’haver assolit la plena ocupació “ja que això ha 
aportat 12 noves activitats al municipi”.

“Aquestes empreses ofereixen activitats molt diver-
ses però sobretot cal destacar que estan generant no-
ves activitats i llocs de treball a Vilablareix. I, per tant, 
l’objectiu amb el qual vam crear aquest viver avui es va 
assolint”, ha afegit Mascort.

El viver d’empreses és un servei de l’Ajuntament 
de Vilablareix que ajuda les persones emprenedo-
res a iniciar amb garanties el seu projecte de nego-
ci. En aquest espai, els emprenedors poden iniciar 
la seva activitat amb una reducció dels costos inici-
als i amb serveis de suport a la creació i consolida-
ció de l’empresa.

Entra a www.vilablareix.cat/elrusc i informa’t de totes les empreses  
que hi estan allotjades i les activitats que s’hi desenvolupen

La Federació Catalana de Bàsquet 
reconeix la tasca de Josep Angelats

 El passat 5 de juliol la Representació Territorial de Girona de la Fe-
deració Catalana de Bàsquet va concedir el premi “Bàsquet Net” a en 
Josep Angelats i Moner, pels seus anys de dedicació al bàsquet gironí.

Malgrat que en Pep  va jugar a futbol fins als 18 anys, l’any 1968 es 
va crear el CP Domeny i el van convèncer que deixés el futbol i es pas-
sés al bàsquet. L’any 1977, en acabar la seva etapa de jugador es va de-
dicar a l’arbitratge. Com a àrbitre va xiular a 2a divisió nacional i la fase 
final del campionat d’Espanya Júnior Masculí. Durant 15 anys va for-
mar part de la Junta Directiva del Col·legi Provincial d’Àrbitres, avui 
Comitè Territorial. Va deixar definitivament l’arbitratge l’any 2012. 

La temporada anterior va rebre el mateix premi el nostre regidor 
d’esports Manel Pallàs per la seva dedicació com a directiu de la Fe-
deració Gironina i Catalana de bàsquet i la seva faceta d’entrenador.

Nota: Al tancament d’aquesta revista una de les activitats s’ha donat de baixa i, per tant, queda un local buit.

http://www.vilablareix.cat/elrusc
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ACTUALITAT

Quin és el destí dels  
envasos lleugers que recollim 

amb el porta a porta?
 Els envasos lleugers separats i re-

collits selectivament amb el porta 
a porta es destinen a la planta de 
triatge d’envasos de Celrà gestio-
nada per l’empresa concessionària 
del servei de recollida Tècniques i 
Recuperacions del Gironès (TIR-
GI). TIRGI és una entitat privada 
sense ànim de lucre que té com a 
objectiu la creació i manteniment 
de llocs de treball de persones amb 
discapacitat o malaltia mental. 

Els envasos lleugers, constituïts 
majoritàriament per derivats plàs-
tics i elements metàl·lics, arriben a 
la planta de triatge on els diferents 
materials se seleccionen, manual-
ment i mecànicament d’acord amb 
els següents processos: 

1r Pesatge del camió quan entra a 
la planta d’envasos.

2n Buidatge del camió a la platja 
d’envasos.

Platja d’envasos.

3r Triatge manual de voluminosos 
que no són envasos de plàstic com po-
den ser caixes de fruita, films de mi-
des grans, joguines, etc. 

4t Obertura mecànica de bosses 
per alliberar el contingut sobre 
una cinta transportadora. 

Després de l’obertura de bosses, 
els envasos són transportats cap al 
separador balístic.

5è Separació mecànica dels envasos 
rodants dels planers a través d’un se-
parador balístic. Els envasos rodants 
corresponen a les ampolles, garrafes 
i llaunes de beguda, i els planers a les 
bosses, films, llaunes planeres, car-
trons i altres impropis planers.

CAMí DELS ENVASOS  
PLANERS:
6è Separació mecànica dels enva-
sos fèrrics (conserves alimentàri-
es) mitjançant un electroimant.

Electroimant que separa les llaunes 
de ferro de la resta d’envasos.

7è Separació mecànica dels films o 
bosses de plàstic mitjançant un as-
pirador automàtic.

8è Triatge manual per acabar de se-
parar les llaunes i els films que ha-
gin pogut quedar. 

Triatge manual dels films després de 
l’aspirador.

9è Separació mecànica dels envasos 
d’alumini a través de corrents de 
Foucault (corrents magnètiques).

CAMí DELS ENVASOS  
RODANTS:
6è Separació mecànica dels enva-
sos fèrrics (conserves alimentàri-
es) mitjançant un electroimant.

7è Separació mecànica del plàstic 
PET (ampolles de begudes) mit-
jançant una cinta d’acceleració i 
un separador òptic.

8è Triatge manual per acabar de se-
parar la resta d’envasos: film, PET, 
PEAD neutre (garrafes), PEAD co-
lor (garrafes detergents), mix (mes-
cla de diferents plàstics), bric i res-
ta (impropis com cartró, vidre, etc.)

9è Separació mecànica dels enva-
sos d’alumini (llaunes de begudes) 
a través de corrents de Foucault 
(corrents magnètiques).

Triatge manual final.
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PEAD color després del triatge 
manual.

Després del triatge manual fi-
nal, els plàstics i els metalls es com-
pacten en forma de bales amb una 
premsa, per facilitar el transport a 
les plantes de reciclatge. 

Residus de brics premsats i 
embalats a punt pel seu transport al 
recuperador.

Cadascuna d’aquestes fraccions 
és transportada als respectius recu-
peradors per a ser reciclats o al di-
pòsit controlat en cas de ser mate-
rials no recuperables (resta).

Exposicions
a Can Gruart

 El Centre Cultural de Can Gruart va aco-
llir durant el juliol una mostra del treball del 
pintor i professor de l’escola Riu d’Art de 
Riudellots de la Selva, Pau Quintano. Men-
tre que aquest setembre s’hi ha exposat el 
treball de recerca de l’Alba Clopés “Joves ar-
tistes del Gironès”.

QUè se’n fan dels residUs oBTinGUTs?
Les llaunes de ferro i les d’alumini són envasos 100% reciclables mitjan-
çant processos de fundició d’acer i alumini i es tornen a fer nous enva-
sos o productes totalment diferents com la carrosseria d’un cotxe.

El cartró per begudes es pot reciclar aprofitant els seus compo-
nents conjuntament (fabricació d’aglomerat) o bé amb l’aprofita-
ment separat de cada material (reciclatge del paper i valorització ener-
gètica del polietilè i l’alumini).

Els plàstics obtinguts es poden reciclar per tornar a fer envasos 
d’ús no alimentari (garrafes de lleixiu, detergents, etc.) o altres pro-
ductes com bosses de plàstic, mobiliari urbà, senyalització, bolígrafs, 
compostadors, etc.
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REcORDS DE vilABlAREix

La Maria Mainegre, de 73 anys, i l’Emili Burch, 
de 80 anys, són una simpàtica parella de veïns de 
Vilablareix que han viscut i crescut sempre arre-

lats al poble. De fet, es van conèixer a Mas Pi on l’Emili 
hi va anar a treballar com a mosso. Mas on va néixer la 
Maria i on va començar la seva història d’amor.

Però anem pas a pas. La Maria explica que a Mas 
Pi hi vivien les seves tres germanes –ella era la gran–, 

els pares i els avis. Ella hi va néixer allà mateix. En mo-
rir l’hereu –recorda– l’avi els va proposar quedar-s’hi 
a viure i tant va ser així que al final s’hi van casar i tot.

La Maria recorda que de petita anava a l’escola a 
Salt, a les Dominiques. “Vam fer una colla i anàvem to-
tes a peu. Fèiem carmanyola i ens quedàvem a dinar. I 
si plovia els pares ens venien a buscar amb la tartana”, 
explica. Quan va fer els 14 anys va deixar l’escola per 

La Maria Mainegre i l’Emili Burch són una simpàtica parella 
de veïns de Vilablareix que han viscut al poble des de ben joves. 
Només un petit període de temps els va allunyar fins a Salt a 
causa de la feina. Una distància que cada cap de setmana 
resolien tornant a la vila. Ara gaudeixen de la vellesa envoltats 
de família i amics. Amb els seus ulls han vist com Vilablareix 
ha anat creixent fins a convertir-se en un poble del que se’n 
senten orgullosos de pertànyer-hi.

Emili Burch Puig i 
  Maria Mainegre Viñolas



L’Emili treballant 
a Mas Pi.

Mas Pi.

Al fons, l’Emili i la Maria i,  
al davant, l’avi amb la néta.

L’Emili i la Maria 
festejant.

Al principi 
de ser casats 

amb 20 anys.

ajudar a la mare a 
fer les tasques de 
la casa.

L’Emili va néi-
xer a Taialà, ales-
hores districte de 
Sant Gregori. Ell 
recorda una infàn-

cia molt dura: “Vaig tenir molt mala infància. Quan 
tenia 6 anys hi va haver un bombardeig a Girona i ens 
van portar al clot de can Rebaixí, a darrere Taialà”. 
Uns dies de guerra i dolor dels que l’Emili recorda 
que els feien anar amb un broc a la boca pel soroll 
de les bombes. En aquell clot hi van ser entre 10 i 12 
dies, juntament amb les seves sis germanes i la mare. 
Recorda també que a un germà se’l van emportar a 
un camp de concentració a Salamanca. En finalitzar 
la guerra, la família va anar cap a Salt, abans d’arribar 
a Mas Pi, on tot canviaria.

A Mas Pi és on la vida de l’Emili i la Maria es cre-
uen i ho farà per sempre. L’Emili, que ja havia treba-
llat a pagès, hi va arribar per fer de mosso. Mentre 

la Maria s’ocupava de les feines de la casa. A 
partir d’aquí van començar a festejar i al 1961 
es van casar.

“Les necessitats a casa van fer que treballés 
a Cal Cigarro. I després també vaig treballar a 
la Coma Cros durant dos anys i mig però ho 
vaig haver de deixar per salut”, recorda l’Emi-
li d’aquells anys.

La Maria i l’Emili es van casar a Sant Men-
na i després van anar a viure a Cal Sabater 
(plaça del Perelló). Allà hi van estar treba-
llant durant vuit anys com a masovers en una 
època que recorden amb molta estima. “Va 
estar molt bé; va ser un canvi. D’estar tota la 
vida a pagès on no vèiem a ningú, vam pas-
sar a viure al poble on vèiem a la gent. A més 
aquí les nenes van poder anar a l’escola. Un 

canvi total”, afegeix la Maria. 
A Mas Pi, però, hi han quedat un munt d’experièn-

cies. Quan arribava la festa major feien rostit i hi havi-
en arribat a ser més de 25 persones de colla. Entre els 
seus records hi ha també la vella Ossa. Una moto amb 
la qual aquesta parella anaven de festes majors o a la 
platja. “I amb la nena al mig”, apunta la Maria.

Posteriorment, la Maria es va posar a treballar a 
la Gasol. Aleshores tenia uns 35 anys. I van començar 
a viure al carrer Ponent. On viuen actualment. Però 
després de viure-hi set anys, van marxar a Salt. Un 
temps fora de Vilablareix en el qual mai van deixar 
de venir-hi. “Vam marxar a Salt a un pis però érem de 
Vilablareix. De dilluns a divendres a Salt i els caps de 
setmana aquí”, explica la Maria.

El motiu de la seva escapada a Salt van ser les filles, 
la Marta i la Lourdes: “La gran feia idiomes a Girona 



 Les filles i els néts de 
la Maria i l’Emili.

L’Emili preparant un rostit de festa major.

Celebrant les noces d’or el 23 de novembre de 2011.

i la petita anava a les Dominiques. I això ens obligava 
a fer quatre viatges al dia”. Després de 10 anys a Salt, i 
amb les filles ja més grans, l’Emili i la Maria van tornar 
a la casa del carrer Ponent on hi vivien els pares d’ella. 
Aleshores la Maria tenia 56 anys i l’Emili 64. I fins a dia 
d’avui continuen vivint feliços al poble.

A la Maria és molt pro-
bable que la veieu amb 
l’Ateneu de la Dona fent al-
guna de les múltiples activi-
tats en les que hi participen 
durant l’any. També forma 
part de la junta del Casal de 
la Gent Gran. És una per-
sona a qui li agrada col·la-
borar amb les activitats i fer 
poble. Igual que a l’Emili. 
Se suma, sempre que pot, 
a ajudar, i ara acostuma a 
anar pel Casal a fer el cafè. 
Una de les activitats que 
més li agrada és anar a ca-
minar amb el gos per l’en-
torn de Vilablareix.

Ara gaudeixen del poble després d’una vida mar-
cada per la feina a pagès. Estan enamorats, i de Vila-
blareix també.
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 Arrenca una nova temporada al CB Vilablareix, des-
prés d’un estiu amb novetats i canvis a la seva Junta 
Directiva, que fins al mes d’agost ha estat liderada per 
en Dani Bartomeu, i que després d’una excel·lent tas-
ca al capdavant per fer créixer i consolidar el projecte, 
per consens de la mateixa Directiva, es va acordar que 
era el moment que altres persones poguessin partici-
par en el projecte, aportant noves idees i consolidant 
la continuïtat al CB Vilablareix.

Des d’aquí volem agrair molt sincerament l’esforç 
realitzat per part de tots els membres, amb un més que 
merescut reconeixement per aquests anys de dedica-
ció al CB Vilablareix.

Després d’estudiar diverses opcions, conjuntament 
amb la Junta Directiva sortint, i havent parlat prèvia-
ment amb les famílies dels jugadors i socis del Club, es 
va arribar a un acord amb els membres del Club Esco-
la Bàsquet Girona (CEBG) perquè formessin part de 

la nova Junta Directiva i es fessin càrrec de la gestió i 
coordinació del CB Vilablareix.

D’aquesta manera, el nou projecte surt amb tres 
equips sèniors federats i una escoleta oberta a tots els 
nens i nenes que desitgin venir a provar i gaudir de 
l’esport del bàsquet. El futur passa per tornar a tenir 
equips de formació, tan femenins com masculins, i po-
tenciar el bàsquet de base amb nous equips que per-
metin una forta i sòlida estructura de bàsquet de for-
mació a Vilablareix.

Nous aires  
pel CB Vilablareix

“ El nou projecte surt amb tres equips sèniors federats i
 una escoleta oberta a tots els nens i nenes que desitgin 
 venir a provar i gaudir de l’esport del bàsquet.”

Si esteu interessats en jugar, entrenar, col·laborar o rebre informació,  
podeu trucar al telèfon 660 689 153 (joan carles)  

o enviar un correu electrònic a cbvilablareix@gmail.com

mailto:cbvilablareix@gmail.com
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Manel Segura

El CTT Vilablareix s’incorpora  
al programa Generació TT de la FCTT

 Dins l’evolució contínua que 
està experimentant el nostre club 
i amb el ferm propòsit de conti-
nuar potenciant la base, a finals 
del mes de juny, la Fede-
ració Catalana de Tennis 
Taula (FCTT) va acceptar 
la nostra sol·licitud per 
incorporar-nos a partir 
d’aquesta temporada en 
el programa Generació 
TT, l’objectiu del qual és 
formar nous jugadors de 
tennis taula incorporant 
els jugadors menors de 12 
anys en aquest programa.

Aquest acord amb la FCTT supo-
sa que cada mes tots els nostres jo-
ves jugadors han d’anar a una con-
centració amb la resta de jugadors 

dels altres clubs catalans. A més a 
més, el director tècnic de la FCTT 
visitarà les nostres instal·lacions re-
gularment per validar que s’està 

aplicant les metodologi-
es de treball que s’espe-
cifiquen i que s’està fent 
un bon treball amb els 
nens i nenes.

Esperem que amb 
aquest programa els 
nostres jugadors conti-
nuïn amb la seva pro-
gressió i faci pujar en-
cara més el nivell global 
de tot el club.

Nova temporada amb  
energies renovades i cares noves

 Comencem aquesta nova tempo-
rada amb energies renovades des-
prés de la llarguíssima temporada 
de l’any passat (recordem que vam 
acabar el 12 de juliol).

Els nostres jugadors ja estan en-
trenant des de l’última setmana 
d’agost perquè aquest mes de se-
tembre ja han començat les prime-
res competicions com l’Open Cata-
lunya i l’Open de Vic. Tot i això, les 
lligues regulars començaran el pri-
mer cap de setmana d’octubre. Re-
cordem que el CTT Vilablareix té 
equips a totes les lligues nacionals 
amb un total d’11 equips i un altre 
equip que participa a la lliga estatal 
de Tercera Divisió.

Aquesta temporada s’han tornat 
a ampliar horaris degut a l’incre-

ment de nens en els entrenaments. 
A més a més, fruit d’aquest incre-
ment, s’ha reforçat el nostre staff 
tècnic, que sota la direcció esportiva 
de l’Adam Bonany, s’incorporen, a 
part de l’entrenador principal Edu-
ard Mayorov, en Guillem Soy i l’Al-
bert Romero per ajudar en les tas-
ques de formació dels més menuts. 
Així creiem que podem continuar 
mantenint un bon servei a tots els 
nostres socis i jugadors durant tots 
els dies de la setmana.

També a nivell esportiu, cal do-
nar la benvinguda a en Sergi Boada, 
nou jugador del club que reforça-
rà el nostre equip de Tercera Esta-
tal per mirar d’aconseguir la millor 
classificació possible i disputar la 
fase d’ascens. Els altres jugadors de 
l’equip seran en Gui-
llem Quesada, Martí 
Pèlachs i Ivan Martínez.

I per últim, recor-
dar a tots els nens i ne-
nes i en general a to-
tes les persones que 
el CTT Vilablareix dis-
posa d’entrenaments i 

horaris adaptats a totes les edats i a 
tots els nivells:

-  Generació TT: Dilluns i dimecres 
-  Tecnificació 1: Dilluns i dime-

cres (fins a 16 anys) i dimarts i 
dijous (a partir de 16 anys)

-  Tecnificació 2: Dilluns, dime-
cres, dijous i divendres (per a 
totes les edats)
Us recomanem que si esteu in-

teressats us poseu en contacte amb 
nosaltres a través del mail info@ 
cttvilablareix.cat o al telèfon mòbil 
650 782 099 per tal de concretar 
un dia i venir a provar-ho sense cap 
compromís. 

Per a més informació podeu visi-
tar www.cttvilablareix.cat i seguir-nos 
a través del twitter @cttvilablareix 
amb el hashtag #cttvilablareix

mailto:info@cttvilablareix.cat
mailto:info@cttvilablareix.cat
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Comença la nova temporada
 Bé, ja som al començament de 

la nova temporada futbolística a 
Vilablareix i us volem donar la ben-
vinguda a tota la gent de Vilablareix 
i animar-vos que vingueu al camp 
d’esports a gaudir dels partits que 
jugarem durant els caps de setmana 
que dura la competició. Tant la del 
Consell Esportiu del Gironès, on 
participaran els més petits de tots 
(els dos equips d’escoleta), i a la de 
la Federació Catalana de Futbol, on 
hi participen els 15 equips restants 
que són els que van des dels cadets 
fins al prebenjamins.

La temporada passada vam tenir 
un total de 12 equips amb més de 
150 esportistes en el nostre Club. 
Aquest any comencem amb un to-
tal de 17 equips, més de 200 espor-
tistes i tot un seguit d’entrenadors, 
que cada un d’ells ensenyarà el 
que sap i el que cregui millor per 
a cada un dels seus equips repartits 
de la següent manera:

Només ens falta dir que espe-
rem que aquesta temporada sigui 
millor que l’anterior i si no fos així, 
que tan sols sigui igual.

Primeres Jornades lúdic esportives
Dins de les activitats realitzades du-
rant aquest estiu al nostre poble 
cal destacar les primeres jornades 
lúdic esportives d’estiu que hem or-
ganitzat des del nostre club. Amb 
una assistència de més d’un cente-
nar de participants tant del nostre 
poble i del nostre club com de gent 
vinguda de fora. Cal comentar que 
ha estat una experiència totalment 
nova per nosaltres ja que mai ens 
havíem plantejat de fer-ho, però fi-
nalment aquest any ens hem decidit 
i n’estem molt contents perquè la 
major part de la gent estan contens 
de com ha anat. Durant la setmana 
s’han fet tècniques de futbol, entrenaments del mateix esport, lona 
d’aigua “aquaplàning”, una de les activitats més divertides de tots els 
dies (si voleu veure les imatges mireu el nostre facebook d’“estiusf-
cvilablareix” on veureu de què es tracta i com de bé s’ho passaven 
tant la mainada com els monitors. També es va fer una sortida de tot 
un matí a la Fundació Mona de Riudellots, on es va explicar a tots 
els que varen anar-hi a què es dedica aquesta fundació i què hi fan 
amb aquests simis, d’on provenen i perquè estan allà, també varen 
poder-los observar de prop.

Junta FC Vilablareix

l’opinió del vostre monitor responsable
En representació de l’equip de monitors, agrair a tots els nens i joves 
la participació durant aquest estiu a les jornades lúdic esportives del 
Futbol Club Vilablareix.

Tot i ser debutants en aquesta nova aventura, penso que s’han 
complert els objectius que s’havien plantejat per part de l’equip de 
monitors i de la junta directiva del FC Vilablareix. Cal destacar que 
aquestes jornades han tingut un balanç positiu en tots els aspectes, 
tant en l’organització com en la participació dels nens i joves.

L’experiència esportiva de l’equip de monitors ha proporcionat la 
possibilitat de realitzar activitats lúdiques amb un caràcter pedagògic 
relacionades amb el món del futbol, així com també activitats de 
lleure: jocs tradicionals, jocs d’aigua, campionats de futbol, gimcanes, 
banyar-nos a la piscina del poble i una excursió a la Fundació Mona 
de Riudellots.

Finalment, fent una petita valoració d’aquestes jornades lúdic es-
portives, crec que els nens s’ho han passat d’allò més bé i s’han em-
portat un bon record. Per tant, penso que hi ha bones perspectives 
per continuar l’any vinent amb noves idees i amb moltes ganes.

Alex Fernández Baena

TeMPorada 2014-15

cadet A entrenat per l’Uriel Sanchez

cadet B entrenat per Benja Beneit

infantil A entrenat per Pablo Gutiérrez

infantil B entrenat per Franc Coronado

Aleví A entrenat per Marc Gazquez 

Aleví B entrenat per Juanjo Ciriero

Aleví c entrenat per Ferran Romagós

Benjamí A entrenat per Alex Fernandez

Benjamí B entrenat per Juanjo Molinero

Benjamí c entrenat per Gerard Batlle

Benjamí D entrenat per Aniol Cufí

Prebenjamí A entrenat per David Garcia

Prebenjamí B entrenat per Carles Fernandez

Prebenjamí c entrenat per Cristina Muñoz

Prebenjamí D entrenat per Marc Boris

Escoleta A entrenat per Marc Avellí

Escoleta B entrenat per Genís Rubio
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El Rítmica Vilablareix no para!
 Tot i posar punt i final al juny a una temporada ple-

na d’èxits amb un festival de cloenda i un bon sopar 
de germanor, el Club Rítmica Vilablareix s’ha mantin-
gut actiu tot l’estiu. 

Les gimnastes van acomiadar el curs mostrant tot el 
que han après al llarg de la temporada amb diferents 
muntatges i van poder emocionar al públic amb els 
seus progressos. A més, el festival va comptar amb una 
actuació inesperada de tot l’equip tècnic. 

Aquest estiu la secció ha realitzat un casal esportiu 
durant tot el mes de juliol. En total, han participat una 
cinquantena de nenes del poble i els municipis propers. 
Amb totes elles hem anat a la piscina municipal, hem 
fet tallers i sortides pel poble; però sobretot hem après 
molta rítmica. El club està molt content perquè any rere 
any el casal de rítmica creix en nombre de participants.

Tanmateix, durant tot el juliol les gimnastes fede-
rades han participat en els entrenaments específics 
d’estiu per tal de preparar la propera temporada. En 
aquests hem muntat els conjunts júnior i sènior que 
enguany participaran a les fases de tardor de Copa Ca-
talana. Les més petites hem aprofitat per realitzar un 
treball tècnic més específic.

Després d’unes breus vacances, l’1 de 
setembre hem iniciat la pretemporada 
amb la col·laboració de la Marian López 
(entrenadora personal) per millorar les 
condicions físiques de les nostres gimnas-
tes. Un total de 20 participants han en-
trenat en sessions de tres hores a màxima 
intensitat. 

A més el club ha volgut dir adéu a l’estiu orga-
nitzant les segones colònies celebrades del 5 al 7 de 
setembre al complex esportiu Eurostage de Caldes 
d’Estrac. Trenta nenes des dels 3 als 14 anys han pas-
sat tres dies d’allò més entretinguts fent activitats 
com aquagym, gimcanes, tallers, preparació física, 
tècnica d’aparell, beach ball i tallers TIC. Per això, 
com a novetat dir que han estat les nostres gimnas-
tes les que han actualitzat la pàgina web del club i les 
xarxes socials. 

Per últim, la secció us vol informar que tot i el rit-
me frenètic d’aquest estiu tot l’equip tècnic té mol-
ta energia per iniciar la nova temporada el proper 15 
de setembre. I dir que aquest any el club compte amb 
una escoleta dirigida a nenes de P3, P4 i P5 els dilluns 
i dimecres de 17 a 18.30 h. 

Estem segurs que aquest 2014-2015 serà de nou 
una gran temporada! Si no te la vols perdre, visita 
www.clubritmicavilablareix.cat o segueix-nos a Facebo-
ok i Twitter (@CRVilblareix)

http://www.clubritmicavilablareix.cat
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Nou curs, nous reptes 

l’EScOlA ES FA GRAn
Aquest curs el departament d’Ensenyament ha 
instal·lat un nou mòdul en els aularis d’educa-
ció infantil. D’aquesta manera tots els alumnes 
d’aquest cicle estan en el mateix espai.

Ha quedat una instal·lació espaiosa i amb 
uns equipaments adequats a l’edat dels nens. 
Tanmateix poden gaudir d’un gran pati.
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l’EScOlA ES tEcniFicA
L’escola ha dotat les aules de primària 
amb pissarres digitals. S’han comprat 
quatre kits nous i els altres els han ha-
gut de completar. Ara tenim totes les 
aules de primària tecnificades. A edu-
cació infantil disposem d’una aula 
amb pissarra digital i una altra amb 
un canó de projecció.

Per tal de poder treure un bon 
rendiment s’han enfosquit sis aules 
amb la instal·lació de cortines. Ha es-
tat possible gràcies a la col·laboració 
de l’AMPA i de l’Ajuntament.

l’EScOlA ES FA BOnicA
L’Ajuntament ens ha adequat l’accés 
a l’escola amb un porxo i unes escales 
que faciliten les entrades i les sortides 
del recinte.

També ha pintat quatre aules amb 
els suros de colors quedant una escola 
ben alegre.
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Jesica Alfaro

Primers dies a la Llar 
 El dia 12 de juliol la Llar d’infants la Farigola va or-

ganitzar la festa de fi de curs. Tot va sortir molt bé i 
vàrem acomiadar els nens/es de P2, ja que marxaran 
al col·legi dels nens grans. A la festa varen col·laborar 
tots els pares amb el pica-pica i estem molt agraïts de 
com varen respondre.

El dia 1 de setembre la Llar ja estava preparada per 
rebre els infants. Les mares, pares, nens/es i educado-
res estàvem molt nerviosos ja que el període d’adap-
tació és dur per tots. Tot i això la cosa sembla que ha 
anat força bé. Desitgem que el curs vagi genial i ens ho 
passem molt i molt bé.
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Alumnes de 1r d’ESO de l’INS Vilablareix

Els primers dies a l’Institut
 Ja hem començat el curs 

2014-15 i aquests primers dies 
han sigut especials perquè 
hem començat una nova eta-
pa educativa, la Secundària, i, 
a més, hem canviat de centre. 
Ja no anem a l’escola; ara som 
alumnes de l’Institut Vilabla-
reix. La majoria de nosaltres 
arribem al centre educatiu 
amb transport escolar i això ja 
va ocasionar la primera anèc-
dota del curs el passat 15 de se-
tembre. Resulta que a Quart 
l’autobús es va equivocar de 
ruta i ens vam haver d’esperar 
més de mitja hora a la parada. 
Allà es va muntar un bon gui-
rigall: les mares nervioses tru-
cant a l’institut per informar 
de l’incident i els nens cridant i xerrant en trobar-se 
altra vegada després de l’estiu. Finalment, però, tot es 
va solucionar i vam arribar a Vilablareix on ens espera-
ven moltes novetats.

Una de les primeres coses que ens va sobtar és que, 
tot i que l’institut està en mòduls prefabricats, a dins 
les classes això no es nota. Les aules estan ben equi-
pades i les classes es desenvolupen de forma normal, 
com passaria en un edifici d’obra. També ens va sor-
prendre la gran quantitat d’alumnes que hi ha: només 
de primer ja som 83! I si comptem la resta de cursos 
som una bona colla: més de 400. A més, estem barre-
jats amb nois i noies d’altres pobles. Això farà que, a 
mesura que ens anem coneixent, fem nous amics o 
amigues i ampliem el nostre cercle d’amistats.

Pel que fa als professors, ara en tenim més que a 
l’escola de Primària i per cada grup de 1r d’ESO hi ha 
dos tutors/es. Ens havien explicat que eren molt durs 

i estàvem una mica espantats 
però quan vam arribar ens van 
tractar amb amabilitat. El pri-
mer dia ens van informar de 
l’horari, d’aspectes d’organit-
zació del curs i vam fer una ac-
tivitat per començar a conèixer 
la resta de nois i noies. Fem no-
ves assignatures com Tecnolo-
gia i diverses matèries optatives 
com Volums, Francès, Disseny i 
construcció d’un objecte, Fem 
Mates i Enjoy Drama, que és 
teatre en anglès. En aquestes 
classes estem tots els alumnes 
de primer barrejats. A més, el 
mes de febrer canviarem d’op-
tativa; per tant, ens trobarem a 
altres companys i companyes 
del mateix nivell.

Per altra banda, ens ha costat una mica acostu-
mar-nos al nou horari: ens hem de llevar abans, fem 
tres hores de classe seguides i dinem cap a un quart 
de quatre. Per a nosaltres això és molt cansat. A canvi, 
però, tenim la tarda lliure per fer deures, esbargir-nos 
i fer esport o activitats extraescolars. 

Enmig d’aquestes sis hores diàries de classe fem un 
pati de trenta minuts. Ens podem quedar en el ma-
teix recinte on estan ubicats els mòduls i que té una 
pista de bàsquet, o bé podem anar a un pati més gran 
que hi ha just al costat del centre per jugar a futbol 
o simplement esmorzar i xerrar tranquil·lament asse-
guts en un banc. La majoria dels alumnes de 1r anem 
en aquest segon pati.

Malgrat tot, de moment venir a l’institut ens agra-
da i de ben segur que de mica en mica ens anirem 
acostumant al seu ritme i la seva dinàmica. Així, un al-
tre dia us podrem explicar més coses.
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luDOtEcA lES OREnEtES
Marina Álvarez

 Tot i que els núvols han estat for-
ça presents durant aquest mes de 
juliol, els nens i nenes del casal 
hem passat un estiu d’allò més re-
frescant, divertit, ple d’aventures i 
d’emocions... i és que hem viatjat 
per tot el món!

Amb jocs, tallers, gimcanes, dan-
ses, una acampada a Can Gruart, 
sortides, bicicletades, piscina, obres 
de teatre, experimentacions i con-
tes, hem descobert els diferents 
continents: el fred clima de l’Antàr-
tica, les orientals terres d’Àsia, les 
diferents cultures d’Amèrica, els en-
cants d’Àfrica, el nostre continent 
més proper, Europa, i les llunyanes 
terres d’Oceania.

A més a més, hem anat d’ex-
cursió a Catalunya en miniatura, 
a Torrelles de Llobregat, on a més 
de gaudir de diferents circuits d’es-
ports d’aventura (amb escalada, 

tirolines, ponts movedissos), hem 
pogut veure com si fóssim gegants 
el nostre petit país.

I això no és tot, alguns nens i ne-
nes del casal hem anat de colònies a 
Cal Ferrer, a Banyoles. Hem passat 
cinc dies genials. Hem pogut estar 
amb els nostres amics i amigues sen-
se parar de gaudir de l’entorn i de 
les diferents activitats: embrutir-nos 
amb els jocs de cucanya, aventu-
rar-nos amb els jocs de nit, donar-ho 
tot durant la nit de gala amb la dis-
co, fer la volta a l’estany (i fins i tot 

banyar-nos!), ser creatius amb el ta-
ller de collarets africans... Ja tenim 
ganes de tornar-hi l’estiu vinent!

Un casal acabat, i ara un curs 
per començar!

Un estiu emocionant
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LOCAL DE JOVES

Què hem fet els joves  
aquest estiu?

 L’activitat a joventut ha estat molt in-
tensa aquests mesos. Hem realitzat un 
estudi de la realitat juvenil al municipi 
amb l’ajuda de l’empresa Neòpolis per 
saber on som i cap on hem d’anar. 

Hem fet aquest estudi mitjançant 
una enquesta online que podien con-
testar tots els joves de 12 a 29 anys, 
amb una trobada amb joves de totes 
les edats que es van convocar per car-
ta i van venir els que van voler, i també 
amb l’opinió dels tècnics municipals relacionats amb 
joventut per saber de primera mà què és el que els jo-
ves del nostre poble volen i necessiten.

Els resultats d’aquest estudi els tindrem aquesta 
tardor, tan bon punt ens els donin començarem a tre-
ballar amb les línees d’actuació que aquest estudi ens 
marqui per la població jove del municipi.

Un any més durant el mes de juliol s’ha fet el Man-
tins actius (casal juvenil) amb un total de 25 joves de 
12 a 15 anys. Aquest grup de joves van participar en 
cinc setmanes d’activitats i diverses sortides i d’una 
acampada amb joves del Gironès. Dins de les moltes 
activitats cal destacar les esportives de cada dilluns on 
els joves han pogut practicar els diferents esports que 
es duen a terme al municipi! Des d’aquí donem les 
gràcies a totes les seccions que ens han acollit i ens 
han fet conèixer més bé els esports que podem realit-
zar a Vilablareix.

Però el que més ha agra-
dat als joves han estat les sor-
tides dels divendres. Vam 
anar a Port Aventura, al parc 
aquàtic, vam fer una ruta 
d’orientació per Girona, una 
dormida al pavelló i un final 
de Matins Actius amb jocs a 
la platja.

 

nou curs al local
Iniciem un nou curs al Local de joves on 
ens hi podreu trobar cada dimecres, di-
jous i divendres de 4 a 8 h del vespre, re-
cordeu també que continuem amb les as-
sessories de salut a través de l’agent de 
salut jove, la trobareu el tercer dimecres 
de cada mes de 5 a 7 h de la tarda al local 
de joves, també us hi podeu adreçar per 
agentsalut07@yahoo.es

Matins actius: Acampada 
jove del Gironès.

Guerra de farina al parc de salut.

L’últim dia dels Matins actius a S’Agaró.

Plenari dels joves al local per l’estudi de joventut.

Matins actius: Remullant-nos 
a la piscina municipal.

Matins actius: Ruta d’orientació a Girona.
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ANC DE VILABLAREIX

Ara és l’hora 
d’estar tots junts

 L’Assemblea (ANC) és un espai que alguns ciuta-
dans estem formant per aconseguir un objectiu: tro-
bar el camí per ésser independents.

En aquest camí la força la tenim amb les persones 
individuals, persones que si no treballéssim junts serí-
em insignificants, no tindríem energia col·lectiva, ni 
comptaríem per gaire res, excepte quan hi ha elecci-
ons, en aquells moments la majoria sortim de l’armari.

L’assemblea ens cohesiona, ens ajuda a mobilit-
zar-nos en reunions on podem aportar petites o grans 
idees, ens uneix amb un objectiu compartit que entre 
tota la societat que vulgui hi podem treballar.

Persones individuals que podem junts fer força, no 
pensis que ets insignificant per nosaltres, ets molt im-
portant, anima’t, busque’ns i uneix-te.

T’esperem
Tots junts podem
No et despengis
Tots junts fem força
No t’agafi la mandra
Tots junts compartim
No estem sols
Tots junts sumem
No restis
Tots junts ens preguntem
No callis
Tots junts somriem
No deixis de fer-ho
Tots junts amb tu
No sense tu
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107.5 FM 
RÀDIO VILABLAREIX

A Ràdio Vilablareix  
no fem festa!

 Una temporada més Ràdio Vi-
lablareix, 107.5 FM (Girona), des-
prés de les vacances d’estiu, afronta 
amb les piles totalment carregades 
aquesta tardor que es preveu apas-
sionant i històrica pel futur de la 
nostra nació, Catalunya. 

Ara bé, durant aquest passat es-
tiu, si se’n pot dir així, hem con-
tinuat amb la nostra emissió dià-
ria habitual de 24 hores de música 
dels Països Catalans, alternada amb 
la informació d’àmbit municipal.

Menció especial, la participa-
ció dels dos casals organitzats per 
l’Ajuntament de Vilablareix. Els 
nens i adolescents del nostre muni-
cipi han pogut gaudir dels micrò-
fons per expressar-se i comentar-nos 
la seva experiència d’esbarjo.

El setembre d’aquest 2014, es 
van estrenar nous col·laboradors 
amb noves seccions. També us in-
formem que durant aquests dies 
tot un llistat de diferents personali-
tats de la cultura catalana seguiran 
visitant els nostres estudis radiofò-
nics. No us en perdeu cap detall!

Per últim recordar-vos que po-
deu contactar amb nosaltres tru-
cant al 972 23 73 99, enviant un cor-
reu electrònic a laradio@vilablareix,  
o seguint les nostres xarxes socials:  
Ràdio Vilablareix al Facebook, i  
@rvilablareix al Twitter.

Salut i molta ràdio!

El periodista i escriptor, Iu Forn.
El vicepresident de l’Assemblea, 
Jaume Marfany.

La política, metgessa i escriptora, 
Montserrat Tura.El periodista i escriptor, Llibert Ferri.

El periodista i escriptor Jofre Llombart. Membres del Cor Coral·lí.

SEGuEix-nOS EN DIRECTE!
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cASAl DE lA GEnt GRAn

Un estiu actiu al Casal
Revetlla de Sant joan
Unes 180 persones van participar al sopar de la revet-
lla. Nombre que es va ampliar a l’hora del ball que es 
va fer a la plaça de can Gruart amb l’Aurora Grup. Els 
més petits varen poder gaudir de la revetlla tirant dife-
rents tipus de petards. 

Dinar coral Sant Roc
El diumenge 13 de juliol al Casal la coral Sant Roc i la 
coral Ressons de l’Onyar de Vilobí, van oferir un con-
cert en el qual entre d’altres van cantar les sardanes 
“Vilablareix” i “Els segadors”. A continuació un dinar 
pels cantaires i els altres assistents.

Sortides en bicicleta
Cada dimecres al matí fem sortides per diferents 
recorreguts de la nostra comarca. Qui vulgui acom-
panyar-nos, cal informar-se al Casal.

viatge a madrid 
amb l’AvE
El 28, 29 i 30 d’agost ens vàrem tras-
lladar amb l’AVE des de Girona fins 
a Madrid. A Madrid vàrem visitar en-
tre d’altres: el Palau Reial, el Palau 
de Cristall del Retiro... i també visi-
tàrem Toledo, Aranjuez i Chinchón.

ExcuRSiOnS 
tren Groc de la cerdanya
El Tren Groc es va construir per tal d’apropar l’Alta 
Cerdanya amb la capital de la Catalunya Nord, Perpi-
nyà: el nostre recorregut es va iniciar a Vilafranca de 
Conflent per acabar a Montlluís, que és el primer tram 
que es va posar en servei. Una vegada visitat Montlluís 
un autocar ens va traslladar a Puigcerdà on vàrem di-
nar, una passejada per la capital de la Cerdanya i tor-
nada a Vilablareix.

Fira de la cirera de ceret
L’1 de juny un bon grup de socis del Casal ens arribà-
rem a Ceret per assistir a la Fira de la Cirera de Ceret. 
Durant aquest primer cap de setmana de juny, Ceret 
es tenyeix de vermell i s’organitzen tot tipus d’activi-
tats al voltant del petit fruit.

voluntaris de Playback
Associació casal Gent Gran les Bernardes
El divendres 22 d’agost aquest grup de Playback va actu-
ar al nostre Casal i ens va oferir cançons durant una hora. 
Els assistents van gaudir d’un entretingut espectacle.
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Teatre a la fresca 
 Dins els actes dels dijous a la fresca, en una plaça 

amb molts espectadors, un any més l’Ateneu de la 
dona hi vàrem col·laborar amb una obra de teatre “Un 
bocí de dones deu”, dirigida per David Estany i inter-
pretada per Maribel Bartrolí, Roser Bonmatí, Dolors 
Ferré, Maria Palau, Ma Àngels Punyet, Hermínia Ven-
tura i Anna Vilaró.

 
OncOlliGA vilABlAREix

 
AtEnEu DE lA DOnA

1r sopar benèfic de l’Oncolliga
 El dissabte 14 de juny al pavelló municipal es va orga-

nitzar el primer sopar ”Oncolliga-Vilablareix”. Abans 
del sopar, que hi varen participar 170 persones, es van 
organitzar diferents activitats promogudes per empre-
nedors del Rusc. També hi va col·laborar la Coral del 
Col·legi de Metges i l’Hospital de Sant Pau, el club 
de rítmica Vilablareix, la parella de balls de saló Luca 
Marchesi i Ester Robles i diverses marques de roba.
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CULTURA
Jordi Pagès

L’endemà de l’11 de setembre 
de 1714

 La història de Catalunya va canviar radicalment des-
prés de l’11 de setembre de 1714. Catalunya s’havia 
quedat sola, després que, al tractat d’Utrecht del 1713, 
els països bel·ligerants a la Guerra de Successió signes-
sin la pau entre ells oblidant els compromisos que ha-
vien contret amb els catalans.

Amb la derrota es va instal·lar a Catalunya un rè-
gim d’ocupació. Les institucions catalanes van ser abo-
lides. La Reial Audiència va ocupar el Palau de la Ge-
neralitat, les fortaleses van ser enderrocades i el poble 
desarmat. Molts dels oficials i soldats que havien par-
ticipat en la resistència van ser empresonats o es van 
haver d’exiliar. 

A Barcelona, l’exèrcit borbònic va fer construir la 
Ciutadella militar, un edifici destinat no a la defensa 
exterior sinó per assegurar-se el control i la submissió 
de la ciutat. Les obres, iniciades el 1716, van suposar ti-
rar a terra 1.200 habitatges del barri de la Ribera.

Aquell mateix any el règim d’ocupació militar va 
ser confirmat, des del punt de vista legal, pel Decret de 
Nova Planta. Aquest decret va abolir les constitucions 
catalanes i imposava les lleis de Castella, sota un siste-
ma de govern absolut. Tots els nomenaments i les deci-
sions tenien com a últim responsable el monarca espa-
nyol. Les decisions preses van afectar també a l’àmbit 
fiscal i es va crear un nou impost, el cadastre, que afec-
tava a les finques urbanes i rústiques, però també al 
treball personal i a les empreses.

Tots els estudis universitaris de Catalunya van ser 
tancats i, al seu lloc, es va crear una nova universitat a 
Cervera. Durant tot un seguit d’anys, la repressió es va 
executar sistemàticament, prenent a vegades situaci-
ons gairebé còmiques com despenjar la campana Ho-
norata, de la seu de Barcelona, i fondre-la com a “càs-
tig” per haver tocat en totes les crides a la resistència. 
També va haver-hi bans prohibint qualsevol arma, fins 
i tot la possessió de ganivets; els carnissers els havien 
de tenir lligats als taulells.

Poc a poc, el nou règim es va anar consolidant. Les 
protestes de la segona meitat del segle xviii no prete-
nien retornar a l’estat anterior al Decret de Nova Plan-
ta, sinó reformar els abusos extrems a què s’havia ar-
ribat, com la persecució política a la llengua catalana, 
que es van estendre a tots els àmbits públics al llarg 
del segle.

La pèrdua dels drets dels catalans, tal i com es te-
nien fins al 1714, ja no s’han recuperat mai. Sempre, 
d’una manera més o menys absoluta, Catalunya ha 
estat sotmesa a Espanya. Però, malgrat les derrotes i 
els moments foscos, els catalans no han deixat de de-
fensar els seus drets, la seva llengua, la seva cultura. 
Amb tossuderia, amb il·lusió i amb l’esperança de po-
der aconseguir algun dia, potser el 2014, ser novament 
lliures.

“ Amb tossuderia, amb il·lusió 
 i amb l’esperança de poder 
 aconseguir algun dia, potser
 el 2014, ser novament lliures.”
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MEDI AMBIENT
CAPÍTOL IV-4 
mEDi AmBiEnt
Andrés L. Pérez Velasco

Risc nuclear?
Improbable, però n’hi ha

REFlExiOnS

PRIMERA REFLEXIÓ
L’argument que l’energia nuclear 
és necessària atesa la “dependèn-
cia energètica” de l’estat espanyol 
no és real, i no ho és perquè pro-
dueixi urani. És cert que hi havia 
mines però es van tancar per baix 
rendiment. El material extret era 
molt pobre en urani, gairebé s’ha-
via de remoure una muntanya per 
obtenir-ne una petita part. Van 
deixar-se d’explotar i ara l’ura-
ni ve de fora i en alguns casos de 
països tan inestables políticament 
com els que produeixen petroli o 
el gas que consumim. I l’enriqui-
ment per al seu ús tampoc es fa 
aquí, si no a França. No és això ser 
dependents?

SEGONA REFLEXIÓ
Un altre argument que fan servir 
els pro nuclears és que “necessitem 
més energia que la que produïm”. 
No és cert, i si visitem el web de 
Red Elèctrica comprovarem que 
des de fa anys l’estat espanyol ex-
porta més electricitat que la que 
importa. Per exemple, el 2010 el 
balanç amb França era favorable a 
Espanya amb un saldo de 1.387.000 
MWh. I més que podríem exportar 
si hi hagués millors connexions de 
la nostra illa elèctrica amb la res-
ta d’Europa. Amb aquest conte ens 
han colat la MAT.

TERCERA REFLEXIÓ
També diuen que és convenient 
perquè és “més econòmica”, ho 
dubto (veure Torratxa núm. 59). 
Hi ha costos de la nuclear que nin-
gú coneix. Un dels punts en con-
tra d’aquest tipus d’energia és el 
seu alt cost, el qual es troba divi-
dit principalment en quatre parts: 
els costos d’inversió, els d’opera-
ció i manteniment, el combustible 
i els costos relacionats amb la cor-
recta disposició de les restes radi-
oactives i el desmuntatge final de 
la planta al final de la seva vida 
útil. Dins els costos d’inversió s’in-
clouen a més els costos de l’obra, 
aquells relacionats amb l’obtenció 
de permisos, principalment ambi-
entals, que poden arribar a ser alts 
i poden arribar a representar el 
9% de la inversió total. 

A tot això s’hi sumen els costos 
relacionats amb la llarga durada 
de construcció que poden arribar 
a tenir aquestes centrals. Princi-
palment en el cas de països prime-
rencs, una durada que pot ésser 
encara més gran quan es prenen 
en consideració estàndards de se-
guretat més grans. Aquest retard 
s’explica per la dificultat que pre-
senta aconseguir els materials d’al-
ta qualitat i seguretat que exigeix 
la construcció. Un altre aspecte sig-
nificatiu del cost d’aquesta tecno-
logia és la taxa de descompte uti-

litzada. Utilitzar un 5% o un 10% 
pot generar diferències en els cos-
tos tecnològics de producció, entre 
el 50% o el 60%. Això és un factor 
crucial, considerant que normal-
ment aquest tipus de central re-
quereix de part dels inversors una 
taxa més gran, a causa del major 
risc per ells percebut.

Els costos d’operació i mante-
niment tenen una alta relació amb 
el grau de seguretat amb el qual 
compten les plantes. Sense anar 
més enllà els costos de manteni-
ment al Japó (país altament sís-
mic) s’estima que són 2,3 vegades 
més grans que els d’una central a 
França.

Per tant, els costos són pràctica-
ment imprevisibles. Això és a causa 
de l’augment que s’ha experimen-
tat en la majoria de les tecnologies 
de generació, per efecte de l’aug-
ment mundial en els preus dels 
materials y per la incertesa existent 
en el mercat de la inversió capital 
en energia nuclear.

El magatzematge dels residus 
durant molts anys no se sap quant 
costarà. Avui, segons El País (5-9-
2014), “cimentar el almacén nucle-
ar que el Gobierno proyecta en Vi-
llar de las Cañas (Cuenca) suma ya 
un sobrecoste del 25%”, s’ha enca-
rit en 28 milions d’euros i això que 
la construcció pròpiament dita en-
cara no ha començat. Continuarà.
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A L’OMBRA DEL CAMPANAR
Mn. Josep Ramírez i Carles, rector

Els antics navegants en vaixells empesos pel vent solien témer allò que en deien “la 
calma chicha” és a dir la manca de vent que deixava, podríem dir, les naus “clava-
des” al mar sense moure’s, pràcticament, de vegades durant dies, amb la conse-
qüent i lògica desesperació dels mariners. una mica és el que sol passar a l’estiu 
amb la manca d’esdeveniments notables per a consignar; però serà bo, ni que 
sigui breument, recordar algun fet, passat o futur, que tingui relació amb la marxa 
de la nostra parròquia que, per extensió, també és la de la nostra estimada vila.

Missa a Sant Roc 
Com bé sabem, el dia 16 d’agost de cada any l’Esglé-
sia celebra la festa litúrgica d’aquest emblemàtic sant. 
Seguint una recent però ja arrelada tradició a la nos-
tra parròquia, des que tenim l’Ermita restaurada grà-
cies a l’interès del nostre Ajuntament, si la festa del 
sant s’escau entre setmana, el diumenge següent (en-
guany fou l’endemà mateix, dia 17) pugem a cele-
brar la missa a l’ermita del sant. Un bon grup de fi-
dels, que pràcticament omplíem tot el recinte sagrat, 
ens reunírem per participar de l’Eucaristia, a les 11 
del matí. El dia hi acompanyava. Resultà una bona 
ocasió per a recordar, una vegada més, el magnífic 
exemple de caritat i ajut als altres, especialment als 
més necessitats, que ens ofereix el sant. Com algú 
ha dit molt encertadament, el cas de sant Roc és un 
dels més paradoxals de la història de la santedat cris-
tiana. Nasqué a Montpellier –recordem-ho una vega-
da més– fill d’uns pares benestants. Ben aviat quedà 
orfe, i tan bon punt pogué fer-ho legalment, vengué 
tots els seus béns a favor dels pobres i emprengué un 
pelegrinatge a Roma exercint, en el trajecte, moltes 
obres de caritat atenent, sobretot, a malalts ja que te-
nia alguns estudis sobre medicina puix n’havia estu-
diat a la Universitat de Montpellier; per això aprofità 
els seus coneixements atenent tant com li fou possi-
ble els malalts afectats per la pesta, fins que ell mateix 
resultà atacat per l’epidèmia a Piacenza, Itàlia. La tra-
dició diu que, a fi de no ser una molèstia per a nin-
gú, es retirà a un petit bosc, prop d’un rierol, on cada 
dia el gos d’una masia propera li portava un mos de 
pa. A la fi decidí tornar al seu país, però es veu que a 
la frontera, en concret a Anger, prop del llac Majore, 
el van confondre amb un malfactor (en sovintejaven 
molts en aquell moment i en aquells indrets) o potser 
amb un espia i el tancaren en una inhumana presó on 
morí cinc anys després. Certs prodigis, com ara una 
forta resplendor i profunda olor, que envaí l’estança, 
sorprengué tothom i s’adonaren del seu error i que, 
en realitat, es tractava d’un vertader sant. Que per a 
molts anys puguem celebrar la seva festa i imitar, ca-
dascú a la seva manera, les virtuts humanes i cristianes 
de què ens dóna exemple.

Curs de catequesi
Es recorda als pares que desitgin que els seus fills facin la 
Primera Comunió, que la catequesi començarà el diven-
dres 3 d’octubre, a les 7 de la tarda, als locals situats als 
baixos de la rectoria. Les classes tindran lloc cada diven-
dres, fora que algun imprevist ho impedeixi, a la matei-
xa hora. Com ja sabem, es tracta de dos cursos de prepa-
ració per a tan important esdeveniment. Es faran també 
unes trobades de pares, en principi una cada trimestre, 
que anunciarem oportunament. Aprofitem l’avinentesa 
per agrair a les catequistes la magnífica tasca que duen a 
terme i, respectant sempre la llibertat de tothom, felici-
tar els pares que, fidels al compromís que van adquirir el 
dia del bateig dels seus fills, ara desitgen que continuïn el 
camí d’una bona vida cristiana acostant-se a l’Eucaristia.

Pessebre Vivent
El temps passa volant, solem dir familiarment, i és veri-
tat. Ja fa 40 anys que a la nostra parròquia i gràcies a les 
gestions de Mn. Josep Buch, aleshores rector, i l’apreci-
ada Sra. Paquita Xarles, s’hi realitza la representació del 
“Pessebre Vivent” als voltants de l’església parroquial, 
amb uns quadres plàstics molt reeixits i artístics que re-
corden escenes bíbliques a l’entorn del naixement de 
Jesús. Precisament en relació a aquest esdeveniment vo-
lem anunciar dues coses: primer, a partir del dia 14 de 
novembre fins a final de mes hi haurà una exposició de 
fotos a “Can Gruart” que ajudaran a recordar aquests 
40 anys i, segon, el nostre Bisbe Francesc ha acceptat la 
invitació que se li va adreçar i assistirà al concert de Sant 
Esteve, que ens oferirà la Coral local “Sant Roc” i des-
prés a la representació del Pessebre Vivent. Ens plaurà 
molt tenir, ni que sigui només per una estona, el nostre 
Bisbe Francesc amb nosaltres.  

Parròquies
Com segurament recordareu, Mn. Josep Ramírez i Car-
les, fins ara atenia les parròquies de Vilablareix, Mont-
fullà i Aiguaviva. Per circumstàncies especials a partir 
d’ara deixa la parròquia d’Aiguaviva i es dedicarà ex-
clusivament a les de Montfullà i Vilablareix. Aiguaviva 
l’atendrà Mn. Jordi Pou i Sabaté, rector de Bescanó.

HORARI DE MISSES a Vilablareix
anTiCiPada (dissabtes i vigílies de festa): al Perelló (darrere l’Ajuntament) a 2/4 de 8 del vespre.
diUMenGes i fesTiUs: Parròquia, a les 11 h del matí.
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CAPÍTOL XXI 
mEmÒRiA HiStÒRicA DE vilABlAREix

(...)

En el Ple del 17 de juliol, sense cap vot en contra es varen 
aprovar els comptes corresponents a l’any 1931. Aquesta 
aprovació tenia caràcter provisional, deixant l’acord defi-
nitiu per... la segunda reunión cuatrimestral ordinaria que ce-
lebre el Ayuntamiento que se constituya después de la próxima re-
novación ordinaria del Acta, en uso de sus funciones y deberes de 
revisión y censura de la cuentas de la etapa consistorial anterior 
a su constitución, y en su consecuencia hasta que se adopte dic-
ho acuerdo definitivo subsistirán íntegras las responsabilidades 
que pudieran caberles a los respectivos cuentadantes quedando 
interrumpida desde ahora hasta dicho momento la prescripción 
extintiva por imperio del primer precepto legal citado.

Firman el acta en que constan los precedentes extremos todos 
los concurrentes que al margen se indican. 

“Sixto Molas, Juan Roca, Jaime Simon, Narciso Ollé. Nar-
ciso Alsina, Strio.”

El 7 d’agost s’aprova una proposició que diu així: Que 
s’acordi condemnar amb la major energia els lamentables fets ocor-
reguts a Madrid i Sevilla fent palent al govern de la República 
la més incabrantable adhesió de l’Ajuntament al règim legalment 
constituït. I no havent...

4 de setembre s’acorda
Pagar a D. Narcis Vilaplana de Aiguaviva la cantitat de 105 

ptas per la construcció de un armari per l’arxiu de l’Ajuntament 
amb càrrec del pressupost d’aquest any.

L’11 de setembre, una vegada aprovada l’acta anterior, 
el Sr. alcalde ...manifiesta que dando cumplimiento al acuerdo 
de este Ayuntamiento de fecha tres de abril se habia entrevistado 
con los Sres. del Ayuntamiento limítrofe de Aiguaviva, exponién-
doles el deseo de este Municipio de formar agrupación voluntaria 
entre ambos Ayuntamientos a los solos efectos de tener un Secreta-
rio común y abundando en los mismos propósitos de esta corpora-
ción, en virtud de las facultades que se les concedieron, procedió, 
junto a los comisionados del Ayuntamiento de Aiguaviva, a la 
redacción del proyecto de bases para la referida agrupación, las cu-
ales ordena de lectura el Sr. Secretario por si procediera su aproba-
ción. Enterados los Sres. Concejales y persistiendo en su propósito 
de constituir la repetida agrupación por unanimidad se acuerda: 
Primero. Proceder a la Agrupación de este Ayuntamiento con su 
limítrofe de Aiguaviva a los solos efectos de tener ambos un mismo 
secretario. Segundo: Aprobar las siguientes bases para el régimen 
de la propia agrupación.

A continuació hi consten els disset punts de les ba-
ses en què s’havia de regir l’agrupació, pel nomenament 
d’en José Vall-llosera Dalmau, que ja exercia a Aiguaviva 
com a funcionari del Cos de Secretaris.

El punt sisè deia: el sueldo que se señala que deberá percibir 
el Secretario de la agrupación será el de tres mil setecientas cin-
cuenta pesetas anuales, como haber de platilla, a cuya dotación 
corresponderá contribuir al Ayuntamiento de Aiguaviva con la 
cantidad de dos mil doscientas cincuenta ptas y al Ayuntamiento 
de Vilablareix con mil quinientas pesetas.

Al marge de l’acta hi ha una nota que diu: No se cons-
tituyó la Junta por lo tanto Vall-llosera no pudo ocupar la plaza 
de Vilablareix.

A la sessió del 16 d’octubre, s’aprova el projecte de 
pressupost municipal ordinari per l’exercici 1933. A 
l’acta no hi consta cap quantitat i seguidament l’alcal-
de

Dóna compte de que davant els trenta dies que ha perma-
nascut exposat al públic l’expedient d’agrupació d’aquest ajun-
tament amb el de Aiguaviva, cap reclamació s’havia produït 
contra el mateix, pel que s’entenia debia l’ajuntament procedir a 
l’aprovació definitiva de l’agrupació projectada. I conformes els 
reunits per unanimitat acorden aprovar definitivament l’expedi-
ent d’agrupació aludit, amb les bases acordades, elevant-lo en el 
seu dia a la Generalitat de Catalunya, en sustitució del Sr. Mi-
nistre de la República, per quant, havent-se promulgat ja la Llei 
de l’Estatut de Catalunya en la Gazeta de Madrid del dia 21 de 
setembre darrer, en virtut de la qual es traspasen a la Generali-
tat els serveis de regisme local (art. 10), no pot ja intervenir en 
l’administarció municipal el Govern Central sinó unicament la 
Generalitat, siguent aquesta la que en compliment de l’art.9 del 
Reglament de Població i Termes municipals té que intervenir en 
aquest expedient d’agrupació per comprobar que s’han complert 
els requisits senyalats en els art. 7 i 8 del mateix Reglament, que-
dant encarregat l’alcalde per emetre l’expedient a la Generalitat 
tot seguit s’hagin organitzat els serveis d’Administració Locals.

I ni havent...

 El 23 d’octubre, l’alcalde manifesta que 
Té que donar la mala noticia de la desaparició del Recapta-

dor de contribucions En Josep López Martínez, encarregat tam-
bé de la cobrança del Repartiment d’Activitats d’aquest ppble, 
havent-se comprovat un important descobertno sols dels cabals 
de la recaptació de l’Estat sinó també dels diversos Municipis-
dels que desempañaba el càrrec de Recaptador en tre els quals 
si compte aquest poble. No desconeixen els Srs. Regidors que al 
saberse el primers rumors de les irregularitats que existian en el 
servei de recaptació, s’havien efectuat les diligencies neceaaari-
es, no sols particularment sinó també per mitjá de l’Alcaldia de 
Girona, i últimament en la Generalitat a fi de coneixer l’estat de 
la recaptació del repartiment d’activitats d’aquest poble i poguer 
obtenir també el paper pendent de cobro. Avui podia comunicar 
a l’Ajuntament que important el càrrec per a l’esmentat Recap-
taddor 4558’11 pessetes, i havent rebut de la Generalitat en 
rebuts pendents de cobro la suma de 2342’02 pessetes, resultant 
haverse cobrat 2510’09 ptes. de quina quantitat deuen deduirse 
1000 ptes. per l’entrega en efectiu que té realitzaada a la Caixa 
municipal i 44’18 ptes. per rebuts per la Contribució d’Utilitats 
a càrrec d’aquest Ajuntament que s’han trobat com a pagats, 
resulta en definitiva un descobert de 1471’91 ptes. Enterats els 
Srs, Regidors de l’estafa comesa pel seu recaptador i no estant en 
la seva má el poder fer efectiva la quantitat defraudada a fi de 
no incurrir en resposabilitats per la ocultació del delicte comés 
per En Josep López. Per unanimitat s’acrda, formular la corres-
ponent denuncia al Sr. Fiscal d’aquesta Audiencia Provincial 
i al Sr. Jutga de Primera Instancia e Instrucció d’aquest Partit 
participant-los-hi l’estafa comesa a aquest Ajuntament pel ‘es-
mentat En Josep López, veí de Girona.

J. Manel Pallàs

(...)
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OCTUBRE - NOVEMBRE - DESEMBRE 
AGEnDA

OCTUBRE

SORTIDA A PORTAVENTURA 
HALLOwEEN
dissabte 18 d’octubre 
Preu jove fins a 21 anys: 40 €  
(35 € si ets empadronat a Vilablareix )
Preu majors de 21 anys: 50 €  
(45 € si ets empadronat a Vilablareix )
Per a tothom

BUS A BARRAQUES  
DE GIRONA
divendres 24 d’octubre
dissabte 25 d’octubre
dimarts 28 d’octubre
divendres 31 d’octubre
dissabte 1 de novembre 
Sortida: Parada de bus
Preu: 2 € (1 € anticipat)
Per a joves de 12 a 35 anys

TALLER DE JOCS  
PER A PREMONITORS 
dissabte 18 i 25 d’octubre | de 10 a 13 h  
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 15 €
Per a joves de 12 a 35 anys

NOVEMBRE

TASTET DE CUINA 
dilluns del mes de novembre | 20 h
Cuina de Can Ballí 
Preu: 20 €
Per a joves de 12 a 35 anys

SANT MENNA
dissabte 15 de novembre
Pavelló poliesportiu 
17 h
AnimAció inFAntil  
AmB jORDi tOniEtti
A continuació 
cAStAnyADA POPulAR

diumenge 16 de novembre
11 h
OFici SOlEmnE En HOnOR  
A SAnt mEnnA, AcOmPAnyAt  
PER lA cOBlA cERviAnEncA
A continuació  
tRES SARDAnES  
AmB lA mAtEixA cOBlA
Per acabar 
vERmut PElS ASSiStEntS

TAST DE VINS CATALANS 
divendres 24 d’octubre | 21 h
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 10 €
Per a tothom

COL·LOQUI SOBRE COM TENIR  
UNA PRIMERA CITA 
dimecres 26 de novembre | 19 h
Local de joves
Preu: Gratuït 
Per a joves de 12 a 35 anys
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DESEMBRE

TALLER DE POSTALS DE NADAL  
dimecres 3 de desembre | 20 h
Local de joves
Preu: 5 € (inclou material) 
Per a tothom

BERENAR AMB EL REGIDOR:  
VALORACIó DE L’ANy
dijous 11 de desembre | 19 h 
Local de joves 
Gratuït 
Per a joves de 12 a 35 anys

MONOGRàFIC DE MANUALITATS  
PER A PREMONITORS I MONITORS 
dissabtes 13 i 20 de desembre | de 10 a 13 h 
Local de joves 
Preu: 35 € ( inclou material)
Per a joves de 12 a 35 anys

diumenge 14 de desembre
Al  Casal de la Gent Gran
14 h
DinAR POPulAR
16.30 h
QuinA SOliDàRiA

CUINA D’ENTRANTS PER NADAL 
dilluns 15 del desembre | 20 h
Cuina de Can Ballí
Preu: 20 €
Per a tothom

DiSSABtES 6 de la tarda

Preu: 6 € (amb berenar)

BALL DE SALó 
al Casal de la Gent Gran
dissabte 11 d’octubre
amb David Casas

dissabte 25 d’octubre
amb Nou Transit

dissabte 8 de novembre
amb Pep i Ma José

dissabte 22 de novembre
amb Cristina Cat

dissabte 13 de desembre
amb Jaume Castellà ‘El Pinxo’

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
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