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Bones
 festes!



 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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Amb la col·laboració de:

 Arriben les festes de Nadal i això ens porta, sovint, a fer balanç de l’any 
que acaba. Fem balanç de si hem complert aquells desitjos que ens vam fer a 
principis d’any, si hem aconseguit les fites que ens havíem proposat, si hem 
fet realitat els projectes ideats, en definitiva, de si hem pogut fer tot el que ens 
havíem plantejat. També és el moment per a fer els propòsits pel proper any 
i de plantejar-nos nous reptes tan a nivell individual com familiar o col·lectiu. 

A Vilablareix aquest 2014 ha estat un altre any difícil per a algunes 
famílies i ajudar-los és un dels principals propòsits de l’equip de govern; 
ajudar-los en les seves necessitats més peremptòries però, sobretot, aju-
dar-los en la seva formació per a que els sigui més fàcil trobar un lloc de 
treball i ajudar-los activament en la recerca i consecució d’aquest lloc de 
treball per a poder millorar la seva situació.

Si continuem fent balanç del 2014 veiem les diferents associacions 
del nostre poble han seguit creixent tan pel que fa a les activitats que 
organitzen com pel que fa al seu nombre d’usuaris o associats i això fa que 
el poble sigui més viu que mai i hi passin contínuament coses.

Per altra banda, seguim incrementant els serveis a disposició dels veïns 
i veïnes del nostre poble i, des del mes de novembre tenim operativa la 
deixalleria municipal. També hem reformat les oficines municipals, 
millorant així l’accés per a tots els qui han d’anar a fer qualsevol gestió 
i modernitzant unes instal·lacions a les que calia una reforma integral.

En l’àmbit nacional Vilablareix ha contribuït, com sempre ha fet, im-
plicant-se en esdeveniments històrics com la V de l’11 de setembre o la 
consulta del 9N i ha tornat a participar en iniciatives solidàries com el 
gran recapte o la Marató de TV3.

Però també dèiem que és l’hora de fer propòsits per l’any vinent i 
això és el que també fem. Acabem d’aprovar un pressupost municipal 
que dóna prioritat al manteniment dels serveis que ofereix l’Ajuntament 
i que augmenta les inversions un 40% respecte l’any passat tot això per a 
seguir millorant la qualitat de vida al nostre poble, esmerçant bona part 
dels esforços en la promoció econòmica per a poder oferir més activitat 
econòmica al municipi i crear més llocs de treball i, per tant, més riquesa 
i benestar pels nostres veïns i veïnes. Esperem, també, poder anunciar en 
breu tenir bones notícies sobre la construcció de l’escola i sobre la 3a fase 
de millora dels carrers i soterrament de serveis (al C/Perelló).

I a nivell nacional esperem que en breu tinguem la possibilitat d’ex-
pressar-nos legalment i poder manifestar qui és el futur que volem pel 
nostre país.

Us desitjo unes bones festes, un molt profitós 2015 i, sobretot, salut i 
llibertat!

David mascort 
Alcalde de Vilablareix

fem
balanç

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

PLENS

SESSió DEl 10 DE 
nOvEmBRE
L’alcalde dóna compte: 

» De la contractació de la Sra. Eva 
Olivan Riera per ocupar una pla-
ça de monitora de lleure a jorna-
da parcial. 

» De l’informe de morositat del ter-
cer trimestre de l’exercici 2014.

» De l’estat d’execució del pressu-
post corresponent al tercer tri-
mestre de l’exercici 2014 tramès 
per aquest Ajuntament al Minis-
teri d’Hisenda i Administracions 
Públiques.

S’aprova per unanimitat: 

» Provisionalment la modificació 
de les ordenances fiscals 2015. 

» L’inicial modificació del regla-
ment de règim intern de la Lu-
doteca municipal. 

» La modificació i aprovació provi-
sional de l’ordenança fiscal regu-
ladora de la taxa per l’aprofita-
ment especial del domini públic 
local a favor d’empreses explota-
dores de serveis de subministra-
ments d’interès general.

» El projecte de Menjador escolar 
pel curs 2014-2015. 

» La declaració d’adhesió al projec-
te comarcal de prevenció i pal·lia-
ció de la pobresa energètica. 

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

» L’inicial modificació pressupos-
tària 4/2014.

JUNTES DE  
GOVERN LOCAL

SESSió DEl DillunS  
6 D’OctuBRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figu-
ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 36.626,79 €.

» La 1a i 2a certificació de l’obra 
“Reforma parcial de l’Ajunta-
ment” a OSG serveis grup SLU 
per import total de 54.124,01 € 
(IVA inclòs). 

» Un ajut econòmic per import de 
400 €, per cobrir les despeses de 
totes les sortides a les quals en re-
presentació del municipi hi ha 
assistit el nen Jordi Auguet, com 
a hereuet. 

» Adherir-nos al programa de 
Dipsalut Pt14. Programa d’asses-
sorament i suport tècnic a políti-
ques municipals de protecció de 
la salut. 

» El pressupost i adjudicar a Ay-
merich Instal·lacions, SL per dur 
a terme les mesures correctores 
de la legionel·losi per import de 
1.891,83 € (IVA exclòs). 

» El pressupost i adjudicar a 
Gemweb S.0 per a l’adquisició 
d’un programa informàtic per 
a la comptabilitat i gestió de da-
des energètiques per import de 
718,40 € (IVA exclòs). 

» El pressupost i adjudicar a Aymerich 
Instal·lacions, SL l’adquisició d’un 
acumulador de 400 L per import 
de 1784,95 € (IVA exclòs).

» El pressupost i adjudicar a Àngel 
Figueras Ventura per import de 
2.850 € (IVA exclòs) per podar 
els roures del carrer Marroc i la 
plaça de Catalunya. 

» El pressupost i adjudicar a Simsa 
per arranjar un fanal per import 
de 764,46 € (IVA exclòs). 

» El pressupost i adjudicar a Simsa 
per import de 588 € (IVA exclòs) 
per dur a terme la soldadura de 
les tapes de Registre dels fanals 
de Marroc II. 

» El pressupost i adjudicar a Proda-
isa per import de 971,94 € (IVA 
exclòs) per dur a terme l’arranja-
ment de l’asfalt al carrer Perelló. 

» El pressupost i adjudicar a Info-
gest Informàtica SL per l’adqui-
sició d’un Kit Server Hp per im-
port de 1.386,93 €  (IVA exclòs).

» La sol·licitud de subvenció a la 
Diputació de Girona per import 
de 9.775,11 €. 

» Atorgar una subvenció per im-
port de 700 € a l’Ariadna Vilar 
i Julià. L’Ariadna Vilar i Julià és 
una esportista del municipi en la 
modalitat d’esquí alpí, com alevi-
na II U12 en l’àmbit estatal par-
ticipa a “Audi quattro cup copa 
Espanya”. 

SESSió DEl DillunS  
20 D’OctuBRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figu-
ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 53.302,31 €. 

» Aprovar l’annex del conveni de 
col·laboració entre el consell Co-
marcal del Gironès i l’Ajunta-
ment de Vilablareix per a la crea-
ció d’aules de Teatre al Gironès. 

» Autoritzar la publicació dels acords 
que legalment requereixin la seva 
difusió mitjançant anuncis en di-
aris de major difusió a través del 
diari ARA (Edició de Premsa Pe-
riòdica Ara SL) CIF B65258261 al 
preu de 35 € el mòdul.



55

Podeu consultar totes les 
juntes de govern i plens 

municipals al web
www.vilablareix.cat

» L’inici de l’expedient per a la 
contractació de l’obra correspo-
nent al projecte titulat “Condi-
cionament d’un solar per desti-
nar-lo a aparcament, adequació 
d’un tram de vial i millora del 
ferm en diversos carrers del mu-
nicipi”. L’import del contrac-
te ascendiria a la quantitat de 
112.634,90 € i 23.653,33 € d’IVA.

» El pressupost i adjudicar a Trans-
ports Mateu SL per import de 
1.036 € (IVA exclòs) per dur a ter-
me l’arranjament del camí de Vic. 

» El pressupost i adjudicar a Trans-
ports Mateu SL per import de 
580 € (IVA exclòs) per dur a ter-
me l’arranjament del camí de ti-
tularitat de l’Ajuntament que di-
videix els camps de Can Saüch. 

» El pressupost i adjudicar a Rafa-
el Villena i Sánchez per import 
de 925,65 € (IVA inclòs), per ava-
luar les patologies de l’habitatge 
del carrer Perelló número 93.

SESSió DEl DillunS  
3 DE nOvEmBRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figu-
ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 57.448,09 €.

» Nomenar al Sr. Manel Pallàs i Ju-
lià, primer tinent d’alcalde i regi-
dor de Cultura, Esports i Educa-
ció, com a representant d’aquest 
Ajuntament per tal de formar 
part del Consell Escolar de l’Ins-
titut de Vilablareix. 

» Nomenar al Sr. Manel Pallàs i Ju-
lià, primer tinent d’alcalde i regi-
dor de Cultura, Esports i Educa-
ció, com a representant d’aquest 
Ajuntament per tal de formar 
part del Consell Escolar de l’Es-
cola Madrenc de Vilablareix. 

» Sol·licitar l’alta al servei e.Fact 
que permet posar a disposició de 
les administracions públiques ca-
talanes un sistema de recepció de 
factures electròniques per part 
dels proveïdors. Les factures amb 
un import superior als 5.000 €.

SESSió DEl DillunS  
17 DE nOvEmBRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figu-
ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 22.153,88 €.

» Atorgar una subvenció a l’Asso-
ciació Amics de Sant Roc, per a 
l’organització del pessebre vivent 
i la cavalcada de Reis.

» La 3a certificació de l’obra “Re-
forma parcial de l’Ajuntament” a 
OSG serveis grup SLU per import 
total de 43.786,26 (IVA exclòs). 

» Declarar vàlida la licitació i acor-
dar la cessió per a ús privatiu 
d’un local del viver d’empreses a 
la següent entitat: 

 Nom: MUM Arquitectura SL 
 Local: B6

» Sol·licitar al Servei Català de 
Trànsit el parc mòbil de bicicle-
tes per a l’escola Madrenc de 
Vilablareix pels dies 25 i 26 de 
març de 2015.

» El pressupost i adjudicar a Ofici-
na i Arxiu, l’adquisició de mobili-
ari per import de 8.451,75 € (IVA 
exclòs) per les oficines de l’Ajun-
tament.

» L’import 400 € a raó de 40 € per 
cada acta al qual ha assistit com a 
pubilla de Vilablareix. 

» El pressupost i adjudicar a SIM-
SA per import de 2.135 € (IVA 
exclòs). Atès que és necessària la 
legalització dels quadres D, G, N, 
P, R, S i V de la llum.

SESSió DEl DillunS  
1 DE DESEmBRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figu-
ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 69.887,54 €.

» El pressupost i adjudicar a Sim-
sa per import de 667 € (IVA ex-
clòs), per adequar els llums a la 
zona de Can Gruat pels Tastets 
de Tardor.

» El pressupost i adjudicar a Sim-
sa per import de 741,51 € (IVA 
exclòs) pels treballs realitzats a 
l’enllumenat per poder passar la 
inspecció de l’ECA.

» El pressupost i adjudicar a Sim-
sa per import de 2.135 € (IVA ex-
clòs), per legalitzar els quadres 
de l’enllumenat elèctric. 

» El pressupost i adjudicar a Oficina 
i Arxiu per import de 2.491,09 € 
(IVA exclòs), per l’adquisició de 
cadires i suport per ordinador.
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ACTUALITAT

SANT MENNA, el nostre patró
 Vilablareix va celebrar el cap de setmana del 15 i 16 de 

novembre la festivitat de Sant Menna, el patró de Vilabla-
reix, amb diverses activitats per a tots els públics.

Els infants van gaudir dissabte a la tarda de l’actuació 
infantil de Jordi Tonietti al pavelló municipal i, posterior-
ment, amb la castanyada popular que va organitzar l’Ajun-
tament.

Diumenge les activitats es van traslladar a l’església par-
roquial on es va celebrar un ofici solemne en honor a Sant 
Menna acompanyat per la Cobla Cervianenca. En acabar, 
la mateixa cobla va tocar tres sardanes a l’exterior i es va 
celebrar un vermut popular. 

Animació infantil
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Sardanes i vermut popular

castanyada
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ACTUALITAT

L’Ajuntament guardonat  
per les seves iniciatives ambientals

 L’Ajuntament ha estat guardonat pel CIL-
MA (Consell d’Iniciatives Locals pel Medi 
Ambient) arran de la convocatòria del Pre-
mi Medi Ambient 2013-2014 que convoca 
l’entitat.

L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Vilablareix ha realitzat diverses actuaci-
ons d’eficiència energètica al pavelló, com 
per exemple, tancar completament els vesti-
dors per reduir la superfície a calefactar i di-
verses accions d’informació i sensibilització 
ambiental, entre d’altres. 

El regidor de Medi Ambient, Pau Rovira, 
va recollir el guardó aquest dimarts, 25 de 
novembre, a la Casa de Cultura de Girona.

Vilablareix completa la substitució de bombetes per 
leds en la il·luminació de Nadal 

per reduir un 70%  
el consum energètic
la mesura, inclosa dins el PAES, ha 
permès disposar durant més dies  
de les llums que s’han encès dues 
setmanes abans de l’habitual

 L’Ajuntament de Vilablareix ha completat la substitució de 
les bombetes de llum tradicionals per leds, de baix consum, 
en la il·luminació dels carrers del poble amb motius nadalencs 
amb l’objectiu de reduir el consum energètic en un 70%.

Aquesta mesura ha permès que l’encesa de llums s’avan-
ci al passat divendres 5 de desembre, un parell de setmanes 
abans del que es feia habitualment, i es tancaran el 7 de ge-
ner de 2014.

El regidor de Serveis, Via Pública i Entorn Rural, Jordi Fri-
gola, ha explicat que aquest any s’ha realitzat una “important 
actuació ampliant els metres d’il·luminació nadalenca”. 

“Els leds tenen una vida útil més llarga i, a més, ens perme-
ten estalviar un 70% del consum d’energia. 

La substitució de les llums de Nadal amb bombetes tradi-
cionals per llums led és una actuació que està inclosa dins el 
PAES (Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible).

http://www.cilma.cat/
http://www.cilma.cat/
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Finalitzen les obres de millora i 
accessibilitat de les oficines municipals
 Aquest novembre han finalitzat les obres de millo-

ra de les oficines municipals al novembre. L’objectiu 
d’aquesta actuació ha estat la reordenació dels espais 
de treball i la millora de l’accessibilitat a les oficines 
municipals. 

A la planta baixa hi podreu trobar els següents serveis:
- Atenció ciutadana
- Registre civil
- Padró
- Serveis tècnics
- Servei d’informació del porta a porta

Mentre que a la primera planta hi trobareu:
- Alcaldia
- Regidories
- Secretaria
- Serveis econòmics
- Jutjat de pau
- Serveis socials
- Sales de reunions
- Sala de plens

L’obra, que va ser adjudicada per 116.160 euros, 
ha comptat amb una subvenció de 75.000 euros del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Cata-
lunya (PUOSC) i una altra de 22.500 euros del Fons 
d’Inversions Sostenibles de la Diputació de Girona.

Vilablareix s’adhereix al projecte  
“Entorn sense fum” a l’Escola Madrenc

 L’Escola Madrenc i l’Ajunta-
ment de Vilablareix s’han adherit 
a la campanya “Entorn sense fum” 
que promou l’Àgencia de Salut 
Pública de Catalunya.

L’objectiu d’aquesta campa-
nya és reduir l’exposició al fum 
ambiental de tabac dels infants, 
contribuir a la reducció de la visi-
bilitat de la conducta de fumar i, 
alhora, fomentar l’acció educativa 
per part dels seus familiars.

La regidora de Salut de l’Ajun-
tament de Vilablareix, Sònia Ruiz, 

ha explicat que aquesta és una 
mesura “imprescindible” per ga-
rantir la salut de la població infan-
til de Vilablareix.

“Aquesta és una actuació que 
promovem des de l’àrea de Salut 
de l’Ajuntament i que ens servirà 
per conscienciar a la població del 
perill que suposa per a la salut dels 
nens i les nenes estar exposats als 
tòxics del fum del tabac”, ha mani-
festat la regidora, Sònia Ruiz.

L’Ajuntament ha posat un car-
tell informatiu a l’entrada de l’Es-
cola Madrenc i a l’entrada dels 
mòduls d’infantil per advertir a 
tots els veïns que aquests espais 
queden lliures del tabac. 

Entrada principal

Oficina del porta a portaSala de plens

http://www.xtec.cat/ceip-madrenc/
https://www.facebook.com/ajuntamentdevilablareix
https://www.facebook.com/ajuntamentdevilablareix
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.81a4919118f3026913a90f10b0c0e1a0/?vgnextoid=afc125837e73f310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.81a4919118f3026913a90f10b0c0e1a0/?vgnextoid=afc125837e73f310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://vilablareix.cat/l-ajuntament/arees-municipals/salut-i-serveis-socials
http://vilablareix.cat/l-ajuntament/arees-municipals/salut-i-serveis-socials
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ACTUALITAT

Vilablareix abaixa un 5%  
la taxa d’escombraries i congela 

la resta d’impostos i taxes
 El Ple de l’Ajuntament de Vilablareix va aprovar 

abaixar un 5% la taxa d’escombraries gràcies a l’èxit 
que ha suposat la recollida selectiva porta a porta, que 
es va implantar fa un any. Una taxa que s’abaixa per se-
gon any consecutiu tal com es va comprometre l’equip 
de govern (ERC).

Durant el ple de l’Ajuntament de Vilablareix, cele-
brat el dilluns 10 de novembre, es va decidir congelar 
la resta de taxes i impostos per a l’exercici 2015, com 
per exemple l’IBI o l’impost de vehicles amb l’aprova-
ció per unanimitat de tots els partits (ERC, CiU i IpP).

L’alcalde de Vilablareix, David Mascort, va mani-
festar que “en aquests moments tan complicats s’ha 
d’estar al costat de la gent i, per aquest motiu, no aug-
mentem la càrrega fiscal dels nostres veïns”.

“Ja fa tres anys que abaixem el tipus impositiu de 
l’IBI, que recordem que el govern de l’Estat espanyol 
va pujar unilateralment, i mantenim l’impost de vehi-
cles amb el mateix import”, ha afegir l’alcalde de Vi-
lablareix.

David Mascort també va recordar que aquest any 
s’abaixa per segon any consecutiu la taxa d’escombra-
ries i, d’aquesta manera, es “compleix el compromís 
que l’equip de govern va adquirir amb l’inici del por-
ta a porta”.

L’únic increment en les taxes per al pròxim 2015 
es produirà en la quota fixa de l’aigua, que pujarà 1,2 
euros/any, i per habitatge, tot i que es manté el preu 
del m³ d’aigua: “Aquest és un increment molt petit 
però que serveix per fer front a les despeses de mante-
niment del servei d’aigua potable”.

En les noves ordenances fiscals també hi apareixen 
nous descomptes per a treballadors d’empreses del 
poble en diferents serveis municipals.

Noves beques pels estudiants 
de 2n de Batxillerat de Vilablareix

 El Centre Cultural de Can Gruart va acollir, el di-
mecres 8 d’octubre, la presentació d’unes noves be-
ques pels estudiants que cursen segon de Batxillerat 
a l’Institut de Vilablareix, gràcies a una iniciativa pri-
vada. Es tracta de les beques que l’empresa del po-
ble Pneumàtics Perelló ha impulsat aquest curs i que 
atorguen un total de 250 euros a la millor nota de 
Batxillerat i al millor treball de recerca.

Per optar-hi, només calia omplir el full d’inscrip-
ció que hi ha als centres i a les seves pàgines web cor-
responents. 

“ una taxa que s’abaixa 
 per segon any consecutiu 
 tal com es va comprometre 
 l’equip de govern (ERc).”

http://www.vilablareixportaaporta.cat/
http://www.vilablareixportaaporta.cat/


11

ExPOSició FinAlitAt SEnSE Fi
Durant el mes de novembre, el Centre Cultural de 
Can Gruart va acollir l’exposició titulada Finalitatsense 
fi de Wark. L’equipament cultural continua amb la 
seva programació mensual amb l’objectiu de difondre 
l’art que neix del territori.

El TSJC condemna a Llanos de Luna a  
pagar 500 euros a Vilablareix per la denúncia  
contra la moció a favor de la sobirania fiscal

 La Justícia va inadme-
tre al novembre el recurs 
interposat per la delega-
da del Govern espanyol a 
Catalunya contra la deci-
sió del jutjat d’inadmetre 
a tràmit la seva demanda 
contra l’Ajuntament de 
Vilablareix per la moció 
aprovada a favor de la sobirania fis-
cal. A més, l’ha condemnat a pagar 
les costes del procés judicial que 
pugen a 500 euros.

Llanos de Luna va portar l’Ajun-
tament de Vilablareix als jutjats per 
haver aprovat per unanimitat una 
moció en defensa de la sobirania 

fiscal el 13 de maig de 2014.
L’alcalde de Vilablareix, David 

Mascort, va manifestar que “la jus-
tícia ha donat la raó a Vilablareix, 
com no podia ser d’una altra mane-
ra, i ha posat les coses al seu lloc”.

“Aquest fet no fa res més que re-
fermar-nos en la idea que utilitzar 

els diners dels contribu-
ents i llençar-los d’aquesta 
manera hauria de fer pen-
sar algú, i passar comptes 
a la delegada del govern i 
sumar quant està costant”, 
va declarar l’alcalde, Da-
vid Mascort.

“La delegació del Go-
vern espanyol està instrumenta-
litzant les eines de l’Estat contra 
aquells que pensem diferent. I és 
una mostra més de com actua el 
govern del PP contra tots aquells 
que reclamem poder decidir el fu-
tur polític del nostre país”, va afe-
gir Mascort.

PODA DElS ARBRES DEl POBlE
L’àrea de Via Pública de l’Ajuntament de Vilablareix 
ha realitzat diverses actuacions de poda i tala d’arbres 
per tal de minimitzar la caiguda de fulles als carrers 
del poble durant la tardor. Aquesta és una actuació 
que es realitza regularment.

l’AtEnEu Al FiRAtASt
La millor cuina de l’Ateneu de la Dona va ser present 
un any més al Firatast. Entre el 9 i el 12 d’octubre les 
membres d’aquesta activa entitat del poble van oferir 
al Palau de Fires de Girona plats com els cargols, les 
mandonguilles i unes postres per llepar-se’n els dits. 
La cuina de Vilablareix, com sempre, un èxit. 

méS DE 100 DOnAciOnS DE SAnG
L’Associació de Donants de Sang de Vilablareix ha 
organitzat aquest 2014 tres jornades per donar sang 
al Centre Cultural de Can Gruart, en les quals han 
recollit un total 114 donacions. Les jornades es van 
celebrar al febrer, juny i octubre amb la col·laboració 
de l’Ateneu de la Dona.
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ACTUALITAT

5) Taller de CoM 
realiTZar CaMPanYes 
aMB GooGle adWords
Taller molt pràctic on vam parlar de 
l’estratègia de la campanya, les con-
versions, els tipus d’anuncis, etc.

6) Taller d’aPliCaCiÓ de 
les XarXes soCials Per 
a l’Ús eMPresarial
Taller orientat a conèixer les possi-
bles aplicacions de les xarxes socials 
per vendre més.

7) Taller CaMPanYes de 
faCeBooK
Taller pràctic on vam aprendre a in-
crementar el nombre de fans, a rea-
litzar promocions i campanyes.

8) Taller l’enTorn leGal 
del CoMerÇ eleCTrÒniC
Taller on vam explicar els textos le-
gals del web i les normes d’ús de les 
coockies, la seguretat i la protecció 
de les dades del client i la defensa 
dels consumidors.

9) Jornada MèTode 
Canvas de GeneraCiÓ 
de Models de neGoCi
Jornada orientada a comprendre les 
seves aplicacions i il·lustrar-les amb 
molts casos pràctics, per poder-los 
aplicar a qualsevol projecte personal.

2) CUrs d’ofiMÀTiCa 
BÀsiCa
Curs bàsic de l’entorn de Windows 
i Word.

3) CUrs d’ofiMÀTiCa 
avanÇada
Curs on es treballarà el programa 
Excel, Access i Internet.

4) CUrs de sCraP i 
alTres ManUaliTaTs Per 
a edUCadors/es
Curs on es treballen diferents tècni-
ques de Scrap i ganxet, per aplicar 
en el món del lleure.

FORMACiONS  

el rusc
setembre-novembre

2014

PROGRAMACiÓ  
PER ATURATS

PROGRAMACiÓ  
PER A LA MiLLORA 
PROFESSiONAL

PROGRAMACiÓ 
PER EMPRENEDORS, 
EMPRESARiS 
i COMERCiANTS

1) CUrs de CUidadors 
no Professionals
Curs per donar estratègies de mane-
ra pràctica a les persones cuidadores 
no professionals per facilitar i millo-
rar la seva tasca de cuidar persones 
dependents.
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“Treballo des de vilablareix i 
m’agradaria obrir el meu propi estudi 

de disseny al poble”
la dissenyadora de vilablareix ivonne Zamora va formar 
part de l’equip de disseny i moda de la gala dels European 
music Awards, que va concedir el canal de televisió mtv el 
passat diumenge, 9 de novembre, a la ciutat escocesa de 
Glasgow. la jove, de 25 anys, va treballar en el grup respon-
sable d’idear els vestits de bona part dels artistes presents 
en l’espectacle musical, entre els quals destaquen noms 
de fama internacional com els d’Enrique iglesias, Ariana 
Grande, nicki minaj, charli xcx i Brittany cherry.

- Quan et va confirmar que eres la 
dissenyadora escollida per formar 
part de l’equip, què és el primer 
que et va passar pel cap?
- Encara, avui en dia, ni jo m’ho crec. 
No dono crèdit al què ha passat i es-
tic com en un núvol. Va passar tot 
molt ràpid i ara he tornat i estic en 
estat de xoc. Ha estat una gran aven-
tura personal i una experiència pro-
fessional que m’agradaria que em 
donés peu a poder aconseguir realit-
zar el meu somni: poder treballar en 
productores de televisió i cinema re-
alitzant el seu vestuari.
- Els organitzadors es van fixar en els 
teus treballs que penjaves a la xarxa 
social Instagram. Què els va atraure?
- Em van dir que era una obra in-
novadora. I que havia estat escolli-
da perquè el meu treball era mo-
dern, sorprenent i realitzat amb 
diferents materials. I això és el que 
els va cridar l’atenció. Em van dir 
que mai havien vist visualment un 
look tan harmònic, essent un estilis-
me tan carregat.
- Vas poder treballar colze a colze 
amb Enrique Iglesias el seu vestit?

- Vaig estar treballant amb diferents 
celebreties i artistes musicals, amb els 
quals em vaig trobar molt a gust 
treballant. Realment em van do-
nar moltes facilitats a l’hora d’orga-
nitzar-me i poder desenvolupar la 
meva feina còmodament ja que són 
molt propers.
- Què és el que més t’ha sorprès 
d’aquesta experiència?
- El que més em va sorprendre és 
la humanitat i senzillesa del meu 
equip de disseny. Ells cada any tre-
ballen amb els artistes i la veritat és 
que toquen molt de peus a terra. 
El cert és que hi ha molt mite res-
pecte aquest món i quan ho vius 

de prop ho sents tot d’una manera 
molt natural. Ets una més.
- Els veïns de Vilablareix et paren 
molt pel carrer perquè els expli-
quis com ha anat?
- Sí, els veïns m’han parat per pre-
guntar-me com era l’experiència i 
com es viu entre tants personatges 
públics. 
- T’agradaria muntar el teu propi 
estudi de disseny de moda a Vila-
blareix?
- Sí. I tant que sí. De fet, després de 
Nadal estic en projecte de treure la 
meva pròpia marca de roba sota el 
meu propi nom. De moment tre-
ballo des d’aquí Vilablareix, al meu 
pis, que és on tinc el meu petit taller.
- I com serà?
- Serà una marca que només es ven-
drà online i es farà tot per encàrrec. 
Va dirigit a un públic d’entre 25 i 
35 anys i tindrà un estil casual per-
què la dona que vesteixi la marca 
se senti còmoda i bonica.
- T’ha sorgit algun nou projecte?
- De moment no. Però espero que 
en un futur pròxim vagin sorgint 
propostes i nous projectes.

ivonne Zamora
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ACTUALITAT

L’Ajuntament  
inaugura la nova 
deixalleria

L’Ajuntament emprèn accions per 
a la lluita contra el canvi climàtic
 L’Ajuntament de Vilablareix va signar el 2012 el Pac-

te d’Alcaldes i Alcaldesses, una iniciativa europea que 
va néixer com a instrument clau per implicar els go-
verns locals en la lluita contra el canvi climàtic. Per res-
pondre als compromisos adquirits al Pacte d’Alcaldes, 
durant l’any passat es va redactar el Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible (PAES) de Vilablareix, que pro-
posa les actuacions necessàries per assolir els compro-
misos de reducció d’un 20% de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle (GEH) del municipi per l’any 2020.

Durant l’any 2014 s’han executat les següents acci-
ons en matèria d’estalvi i eficiència energètica: 
1. Implantació de la recollida selectiva porta a porta: 

Reducció de 399 tones de CO2 eq. respecte la reco-
llida en contenidors del 2012, pel fet de millorar la 
recollida selectiva, reduint les tones de resta desti-
nades a l’abocador.

2. Auditoria de la facturació elèctrica dels equipa-
ments i de l’enllumenat públic:

 - Analitzar consums per disminuir-los.
3. Reducció de la potència contractada de 9 quadres 

d’enllumenat públic.
4. Instal·lació de bateries de condensadors a diferents 

quadres de l’enllumenat:
 - Compensar el consum d’energia reactiva. 
 - Augmentar la capacitat de les línies i transformadors. 
 - Millorar la tensió de la xarxa. 

 - Disminuir les pèrdues d’energia.
5. Substitució de les lluminàries de Nadal convencio-

nals per lluminàries LED.
6. Substitució de les finestres del local de la ràdio mu-

nicipal a Can Ballí.
7. Substitució de la caldera de gas convencional de la 

llar d’infants per una caldera de gas de condensa-
ció de major rendiment i menor consum de gas.

8. Adquisició d’una bicicleta elèctrica per substituir 
l’ús del vehicle municipal per les gestions adminis-
tratives i tècniques del personal municipal.

9. Implantació d’un sistema d’estalvi energètic al pavelló: 
 - Control domòtic de llums, ventilació i clima.
10. Instal·lació d’un nou comptador d’electricitat a la 

piscina municipal per segregar els consums externs 
del comptador de l’ajuntament. 

11. Implantació d’un sistema de gestió i comptabilitat 
energètica: 
- Control de la despesa 

energètica. 
- Detecció dels excessos 

de consum i errors de 
facturació.

- Optimització de la potència contractada.
12. Conscienciar els usuaris del pavelló del consum 

responsable de la calefacció, l’aigua calenta sanità-
ria i l’enllumenat.

Amb aquestes actuacions 
hem evitat llençar  

a l’atmosfera  
525 tones de Co2

 L’Ajuntament va inaugurar la 
nova deixalleria municipal de Vila-
blareix aquest dissabte 15 de novem-
bre. Una jornada on tots els veïns 
que s’hi van acostar van poder des-
cobrir tots els racons d’aquest nou 
equipament.

L’alcalde, David Mascort, va manifestar que aquest ha estat, 
com el porta a porta, un projecte de consens que s’ha liderat per 
part de tots els grups municipals. La deixalleria de Vilablareix és 
un equipament que gestiona el centre de treball especial especia-
litzat en la gestió de residus, Tirgi, a través d’una concessió i, per 
tant, no té cap cost per l’Ajuntament.

Deixalleria Municipal de Vilablareix
Carrer Güell, 65 - Tel. 972 39 67 52
www.vilablareixportaaporta.cat
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Celebrem el primer any del porta 
a porta amb uns grans resultats!

 El 21 d’octubre d’enguany va fer un any de la im-
plantació del porta a porta a Vilablareix. Els resultats 
de recollida selectiva d’aquest any han estat molt sa-
tisfactoris, hem passat del 38% de recollida selectiva 
el 2012 al 86% amb el porta a porta. Això ha com-
portat una disminució de més del 85% de la fracció 
resta (de 634.160 Kg a 89.930 Kg), que corresponen 
a 544.230 Kg de resta que hem deixat de portar a 
l’abocador.

La gestió de residus genera emissions a l’atmosfe-

ra de gasos amb efecte hivernacle degut a la recollida 
i al transport d’aquests residus i als seus processos de 
tractament i posterior eliminació. 

L’any 2012, la gestió del tractament dels residus de 
Vilablareix va comportar la generació de 219 Kg de 
CO2 eq/habitant*. Amb el porta a porta, complint els 
objectius de reducció de les emissions que ens marca 
el PAES, hem reduït les emissions associades a la gestió 
dels nostres residus en un 76% quedant en 52 Kg de 
CO2 eq/habitant.

Contenidors: 219 Kg de CO2 eq/habitant Porta a porta: 52 Kg de CO2 eq/habitant

*Font: Petjada de carboni de la gestió i tractament dels residus municipals de Catalunya (2011-2012).

dades de la reCollida aMB ConTenidors 
2012

dades de la reCollida PorTa a PorTa
21/10/2013 - 20/12/2014

38,71%
de RECOLLIDA 

SELECTIVA 86,11% 

de RECOLLIDA 
SELECTIVA
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REcORDS DE vilABlAREix

La Dolores Rivera té 85 anys però aquest 1 de gener de 2015 en farà 
86. És una veïna que per feines i motius personals ha viscut a di-
ferents poblacions. Va arribar a Cassà de la Selva, provinent de la 

seva Antequera natal, amb 44 anys. I des de fa cinc anys viu a Vilablareix, 
on diu que s’hi sent molt a gust.

La Dolores va arribar de jove a Cassà de la Selva per la insistència 
d’un cosí. Ella treballava en una fàbrica de sucre d’Antequera i el seu 

La Dolores Rivera viu en els nous pisos de protecció oficial. 
Gaudeix cada matí d’unes vistes privilegiades de Vilablareix 
i de Girona des de la seva terrassa, mentre llegeix alguna 
novel·la. És natural d’Antequera però ha viscut a diferents 
pobles de la província de Girona. Des de fa cinc anys viu a 
Vilablareix, tot i que per la seva filla hi porta molts més anys 
vinculada. Assegura que “com aquí, enlloc”. Li encanta veure 
ballar sardanes i no li agrada perdre’s esdeveniments del poble 
com els Tastets de Tardor. 

Dolores Rivera Acedo

La Dolores al seu pis de Vilablareix.



cosí no parava d’escriure-li cartes animant-la a agafar 
les maletes i venir cap a Girona. Finalment, i malgrat 
les reticències inicials del seu marit van recollir la seva 
vida allà i van arribar a Cassà de la Selva. “I menys mal 
que vam venir aquí. No estaríem allà com estem aquí”, 
manifesta. Aleshores la Dolores tenia 44 anys. I, a par-
tir d’aquí, va començar a escriure la seva història com 
una gironina més.

L’arribada a Cassà de la Selva de la Dolores va ser 
fàcil. Explica que amb només vuit dies va aconseguir 
trobar feina a la fàbrica Francesc Oller. “Treballava, si 
podia, 10 hores i tirava endavant la casa tota sola”.

“Quan vaig arribar no entenia res del que la gent 
em deia. I el meu marit em deia de marxar. Però la ve-
ritat és que tot va anar fantàsticament bé. Va ser molt 
senzill entendre’s amb els companys de feina i amb 
els veïns, i el meu cap a la fàbrica es va portar sempre 
molt bé amb mi”, comenta.

La Dolores va viure a Cassà de la Selva del 1972 al 
2005. I, és a partir d’aquí quan la seva vida es comença 
a vincular amb Vilablareix. Dels seus dos fills, en Fran-
cisco té 56 anys i viu a Màlaga, mentre que la Dolors, 
de 49 anys, viu a Vilablareix des de fa uns 20 anys. “És 

a partir del 2005 quan vinc a Vilablareix molt 
habitualment per estar amb la meva filla i els 
meus néts.

Ella és una dona discreta. No li agrada fer 
soroll. “No sóc dona d’anar pels llocs”, diu. Re-
corda que en arribar va conèixer a l’Adelina 
amb la qual solia passejar a les tardes i petar la 
xerrada. També recorda que sortien a fer ex-
cursions i que li encantava anar a Can Ballí a 
jugar al parxís.

Ara, tot i que ja no li agrada sortir tant, 
cada dia volta pel poble a passejar amb el seu 
gos. “I xerro amb els veïns”, apunta.

Se sent profundament agraïda del que li ha 
aportat Catalunya, Cassà de la Selva i Vilabla-

La Dolores de viatge a Roma amb la seva filla 
Dolors, en Joan i els seus néts, l’Aniol i l’Eudald.

La Dolores d’excursió a 
Barcelona amb la família.



reix a la seva vida. “Es-
tic encantada de viure 
aquí per molts motius. 
Però la principal és que 
si no hagués vingut 
aquí, no hagués pogut 
viure com visc ara”, re-
coneix.

Al pis de la Dolores 
hi continua havent-hi 
molta vida. Com succe-
eix amb moltes àvies ella s’encarrega de preparar el 
dinar sovint de la seva filla i dels seus néts: “M’agrada 
llegir, la cuina i cosir”.

És una persona solidària. Sempre que pot donar 
un cop de mà ho fa. Va estar anant durant 6 anys a co-
sir a Càrites els dimecres a la tarda.

Aquest any va anar als Tastets de Tardor i s’ho va 
passar molt bé: “Vaig comprar tres tapes i estaven bo-
níssimes”. “I si Déu vol l’any que ve repetirem”, afegeix.

A la Dolores li agrada gaudir de la Fira de Tardor i 
de les festes majors. Especialment de les sardanes. “No 
sé ballar-les però m’agraden molt”.

La Dolores se sent una més al poble. I amb el seu 
nou pis diu que té tot el que necessita, tot i que no 
oblida les seves arrels. “Tinc el cor partit però aquí sóc 
molt feliç”, conclou.

L’Eudald i l’Aniol, 
néts de la Dolores.
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Creixent des de l’Escoleta
El passat dia 29 de novembre al Pavelló de vilablareix vam celebrar 
la presentació dels equips d’aquesta temporada 2014-2015 davant un 
nombrós grup d’aficionats i un ambient familiar.

  A continuació us fem un repàs dels equips:
El Sènior Femení està entrenat per l’Eduard Varo 

i, tot i ser un equip molt jove, lidera la classificació a 
Tercera Catalana.

El Sènior Masculí A comença a agafar-li el punt a 
Tercera Catalana i va escalant posicions. L’Arnau Sar-
gatal i en Pol Pelegrin són els entrenadors d’aquest 
equip tan jove (alguns primer any de sènior) per la 
categoria.

El Sènior Masculí B està entrenat per en Toni Alba 
i està situat a la part alta de la categoria Sènior Terri-
torial A.

Capítol a part mereix l’Escoleta del Club. Després 
d’anar a les escoles hem aconseguit reunir un nom-
brós grup de nens i nenes (22 a dia d’avui) de dife-
rents edats (de 4 a 12) que s’inicien en el nostre esport 
amb molta il·lusió i ganes. El passat diumenge 23 de 

novembre els nens i nenes van poder gaudir d’uns pri-
mers partits i activitats amb l’Escoleta del CEB Girona.

Les entrenadores de l’Escoleta són l’Andrea Bar-
beran i la Judit Marques, i els entrenaments són els di-
marts i dijous de 17.30 a 18.30 h. Així que si voleu ve-
nir a provar-ho teniu les portes obertes!

A banda del transcurs de la temporada, ara arri-
ben les festes nadalenques però el bàsquet al poble no 
s’atura. El CB Vilablareix i el CEB Girona estem orga-
nitzant el I Torneig d’Any Nou que es disputarà al pa-
velló de Vilablareix els dies 2, 3 i 4 de gener de 2015. 
A la categoria Cadet de 1r any tindrem equips d’alt 
Nivell com l’Estudiantes 
de Madrid. 

Bones festes a tots i 
esperem que vingueu a 
veure bàsquet!
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Carles Buisac

Seguim la temporada
com cada any per aquestes alçades de la temporada els equips ja estan totalment 
definits. En l’anterior torratxa vam comentar els equips que teníem i els entrenadors de 
cada un d’ells i ara us passem a informar dels jugadors que componen cadascun d’ells. 
normalment sempre se sol començar des dels equips dels més grans fins als més menuts 
de tots, doncs bé, aquest cop ho farem al revés.

ESCOLETA B: A. Herrera, B. Cubarsí, 
Ll. Farrés, J. Frigola, P. López,  
M. Roura, À. Molina, E. Pérez, I. Pérez, 
M. Perich, I. Portillo i G. Salamaña. 

ESCOLETA A: A. Aluju, P. Hidalgo,  
D. Ibañez, M. Riera, P. Vallribera,  
B. Granados, N. Ausellé, O. Mora,  
A. Moreno, I. López, R. Armijo i  
P. Bartomeu. 

PREBENJAMÍ D: R. Andreu,  
M. Beledo, B. Roura, E. Casadevall,  
M. Daniel, S. Diaz, J. Fuentes,  
R. Teixidor, A. Torres i E. Molinero. 

PREBENJAMÍ C: G. Ribas, Á. Gracia, 
A. Armijo, J. Sabates, E. Muñoz,  
D. Álvarez, M. García, A. Pérez,  
A. Muñoz, J. Alcaide, I. Bueno i  
H. De la Costa. 

PREBENJAMÍ B: D. Espuche,  
J. Auguet, J. González, J. Negre,  
R. Saubí, A. Serra, A. Sanz,  
L.A. Servellon i L. Balde. 

PREBENJAMÍ A: G. Zarco,  
N. Boerrigter, J. Redondo, M. Felip,  
P. Cubarsí, A. Feliu, B. Fernández i  
B. Ramírez. 

BENJAMÍ D: J. Cubarsí, A. Espinar,  
P. Ruiz, R. Herrera, D. Molina,  
À. Morales, A. Rubiano, A. Rueda,  
A. Sawaneh i M. Valle.

BENJAMÍ C: D. Marín, A. Sánchez,  
M. Carrilero, F. Harrison, I. Ajenjo,  
A. Deulofeu, I. Bollo, O. Alberch,  
J. Huertasl i A. Mora.

BENJAMÍ B: A. Tenorio, D. Ventura, 
P. Asensio, P. Cano, P. Daniel,  
G. Miñarro, A. Jordi, M. Rodríguez, 
M. Sánchez i D. Molinero.

BENJAMÍ A: D. Armijo, A. Baig,  
M. Blanco, M. Riera, N. Coma,  
D. Rosillo, M. Aguilar, G. Fajardo,  
G. Redondo i À. Vaquerizo.

ALEVÍ C: A. Segura, S. Roura, P. Feliu, 
M. Angelats, P. García, A. Sanchez,  
X. López, M. Cenador, C. Castro i  
J. Soler.

ALEVÍ B: À. Sayols, S. Vidal,  
O. Serrano, D. Tejada, A. Sánchez,  
Y. Aguilera, B. Fernández, M. Bernabé, 
A. Masias i A. Rueda.

ALEVÍ A: J. Carbonés, M. Felip,  
J. Marcos, F. Pilsa, C. Roca,  
M. Romagós, I. Caballero, D. Font,  
Ll. Badia i J. Castañeda.

INFANTIL B: B. Serrano, R. Gou,  
J. Buisac, M. Lazarov, M. Pilsa,  
R. Segura, M. Garcia, E. Muñoz,  
A. Pernas, A. Cañavate, A. Boris,  
P. Daniel, N. Forés, E. Martínez,  
M. Parals, G. Sabench, P. Gaya i  
D. Rodríguez.

INFANTIL A: J. Casas, X. Pere,  
C. Baena, D. Baena, F. Soler,  
J. Casas, P. Garcia, A. Ayats,  
J. Nogué, G. Vàzquez, Á. Rubio,  
S. El Mhamdi, K. Sawaneh,  
J. Sidera i M. Carballeria.

CADET B: A. Ferrer, L. Diallo,  
D. Piñeros, D. Heredia, A. Prieto,  
I. García, R. Fernández,  
E.A. Hernández, J. Falgueras,  
M. Cabello, Z.D. Rojas, L. Li Xue,  
À. Boschdemont, Ò. Alcalà, S. Garcia, 
S. Tanja, F. Touray i A. Bellaha.

CADET A: K. Madou, G. Díaz,  
E. Ponce, M. Bueno, D. Soler,  
D. Puyol, A. Garcia, X. Vega,  
A. Vargas, M. Sawaneh, E. Caballero,  
I. Fofana, D. Martínez, M. Diudé,  
Á. Durán, E. Muñoz i G. Corvillo.

Fins aquí la presentació de cadas-
cun dels jugadors que componen 
els equips de la nostra secció.

PRimER GOlAKEEPER lEAGuE
Aquesta temporada i per primera 
vegada a les comarques gironines 
es farà el 1er Torneig de porters. 
Aquest es celebrarà el 3 de gener 
de 2015 i es farà a les instal·lacions 
esportives del Camp municipal de 
Vilablareix.

L’Associació Esportiva Goalke-
eper Coach col·laboradora del FC 
Vilablareix és la que organitza 
aquest torneig obert a tots el por-
ters de totes les categories i a tots 
els clubs de futbol de les comar-
ques gironines.

Aquest torneig està compost per 
quatre proves a superar i mirar de 
treure els majors punts possibles a 
cadascuna d’elles, ja que només pot 
haver-hi un sol guanyador per cada 
categoria. Per a més informació: 
www.goalkeepercoach2014.com

Col·laboren en aquest torneig: 
Cervesa artesana Espina de Ferro, 
Forn de pa Salitja i Coffee Break.

http://www.goalkeepercoach2014.com/
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Manel Segura

Marc Martínez i Martí Pèlachs  
es classifiquen pel Torneig Estatal 2015

 El primer cap de setmana de novem-
bre es va disputar el torneig classifica-
tori a Bàscara amb l’objectiu d’acon-
seguir una plaça pel Torneig Estatal 
2015 que es disputarà a Valladolid.

Per part del nostre club hi van 
prendre part 9 jugadors de diferents 
categories entre benjamins i juvenils. 
En categoria benjamí va debutar en 
Robert Berneda, que tot i passar la 
fase de grups com a millor tercer, va 
caure a la primera eliminatòria i es 
va quedar a setzens de final. Els ner-
vis van passar factura al jove jugador 
del club. 

En categoria aleví van prendre 
part en Sergi Prieto, en Marc Mar-
tínez i en Martí Pèlachs. En Sergi va 
passar la fase de grups com a segon 
però no va tenir sort en els creuaments i li va tocar un 
cap de sèrie i no va poder fer res. Molt millor els va 
anar a en Marc i en Martí. En Marc va anar de menys a 
més en el torneig i tot i acabar segon de grup, va pas-
sar les dues primeres eliminatòries i va caure després 

a vuitens de final. Tot i això, es va sa-
ber refer i en la lluita entre el cin-
què i dotzè lloc va jugar molt bé i va 
acabar setè, aconseguint una de les 
vuit places cap a l’Estatal de Vallado-
lid. En Martí va seguir els seus passos 
i també es va classificar. Va caure a 
vuitens contra el campió del Zonal, 
Iker González, però es va refer de la 
derrota i finalment va acabar en cin-
quena posició. Tant en Martí com 
en Marc viatjaran el proper mes de 
març cap a Valladolid per disputar la 
fase final del Torneig Estatal.

En categoria juvenil, debut del ju-
gador Irieix Freixas, que tot i els ner-
vis va estar a punt de passar de la fase 
de grups. Tampoc en Pol Esteve i en 
Guillem Quesada van tenir millor 

sort. Van superar la fase de grups però van caure en la 
primera eliminatòria.

I per últim, els nostres veterans, Joan Pèlachs i Mi-
quel Quesada, que van jugar la fase de grups però no 
es van poder classificar.

Els més petits comencen amb bon peu  
les competicions territorials

 Després de tres mesos de competició, ja podem con-
firmar que el CTT Vilablareix té una bona cantera de 
jugadors. Aquest any hem incrementat encara més el 
nombre de jugadors (60 llicències) però sobretot són 
els més petits els que comencen a progressar més rà-
pidament.

Cal destacar les bones actuacions de les nostres ju-
gadors Lídia Yun i Èlia Serra en els debuts del Circuit 

Horitzó, així com en Tomàs Lloret i en Martí Guallar. 
Aquests dos últims jugadors van completar un debut 
excepcional i després d’un molt bon torneig van que-
dar primer i segon respectivament del seu nivell, acon-
seguint així l’ascens al nivell superior per a la propera 
jornada del circuit.

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:

- Generació TT: Dilluns i dimecres 
- Tecnificació 1: Dilluns i dimecres (fins a 16 anys) 

i dimarts i dijous (a partir de 16 anys)
- Tecnificació 2: 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.

En Martí i en Marc classificats per la fase 
final del Torneig Estatal a Valladolid.

Èlia, Lídia, Guim, Martí, Tomàs i Jofre.

mailto:info@cttvilablareix.cat
mailto:info@cttvilablareix.cat
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Preparatius  
per una bona temporada

 Després de tres mesos amb moltes hores d’entrena-
ment, acabem la temporada de conjunts federats. 

Aquest any, les gimnastes juniors i sèniors s’han es-
trenat en aquesta competició i cal dir que ha estat una 
molt bona experiència. Després dels resultats obtin-
guts a Figueres, Tarragona i Lloret de Mar les gimnas-
tes han aconseguit classificar-se per la final que tindrà 
lloc a Lleida. Aquesta és la darrera competició de l’any 
2014 per aconseguir un títol a nivell autonòmic. 

Volem destacar tot l’esforç i il·lusió que han po-
sat la Maria Barceló, Neus Soler, Judit Besalú, 
Marta Juanola, Esther Juanola, 
Anna Planella, Júlia Salvador, 
Clàudia Baró, Cristina Bassas, 
Mireia Camacho i Júlia Bosch. 

Però nosaltres no parem! I 
per totes les nenes que vulguin 
passar un Nadal envoltat de gim-
nàstica rítmica el club organitza 
un casal d’activitats rítmiques els 

propers 29, 30 i 31 de desembre. Les inscripcions al ca-
sal estan obertes a tot el públic. 

Passats aquests dies tan lúdicoesportius, la secció 
tornarà a reprendre l’activitat per tal de preparar els 
muntatges que les gimnastes presentaran:

• Copa Catalana nivell IV, V i VI

• Campionats de Catalunya en Edat Escolar

• Jocs Escolars i Esportius de Catalunya

• Jocs Emporion

Us convidem a seguir-nos a Face-
book, Twitter (@CRVilablareix) i la nos-
tra pàgina web www.ritmicavilablareix.
cat per conèixer tot el que fem! 

Per acabar, no us perdeu el FESTI-
VAL DE NADAL del proper dissabte 
13 de desembre a les 11h. Hi esteu tots 
convidats!

http://www.ritmicavilablareix.cat
http://www.ritmicavilablareix.cat
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LUDOTECA LES ORENETES
Mònica Garcia

Celebrem els  
drets dels infants

 Un any més, el 20 de novembre es va celebrar la con-
venció dels Drets dels Infants. La Ludoteca durant la 
setmana va fer activitats per celebrar-ho. Els més grans 
vam crear un joc sobre els drets dels infants. És un joc 
amb 55 cartes i 8 símbols per carta. Els símbols són di-
buixos sobre els drets dels infants:

El joc consisteix a trobar un símbol idèntic entre 
cada carta. Es reparteixen totes les cartes. Es deixa una 
carta cap amunt, les dels jugadors cap avall i a la senyal 
tothom gira una carta i ha de trobar el símbol idèntic 
amb la seva carta i la del terra.

Els més petits vam cantar i ballar la cançó dels drets 
dels infants i per últim vam fer la castanyada amb el 
Casal de la Gent Gran.

Dret a una identitat: dibuixos d’infants de diferent sexe i raça...
Dret a l’atenció especial: dibuixos d’infants amb cadira de rodes, cecs...
Dret al joc: dibuixos de pilotes, nines, cotxes, peces de dòmino...
Dret a la comprensió i a l’efecte: dibuixos de persones abraçant-se...
Dret a la protecció: dibuixos de bombers, policies...
Dret a la salut: dibuixos de metges, medicines, tiretes...
Dret a l’educació: dibuixos d’una escola, mestra, llapis, goma...
Etc.
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Eva Pla

La castanyada a la Llar d’infants

 Quan acaba el mes d’octubre hi 
ha un dia especial en el qual ens 
ajuntem totes les classes i celebrem 
la castanyada. Aquest curs la vam 
fer el 28 d’octubre al matí, i tots els 
nens i nenes van venir preparats 
amb un davantal i un mocador al 
cap per donar la benvinguda a la 
Sra. Castanyera. Va venir amb una 
faldilla llarga, una camisa, un mo-
cador al cap i un cistell, i es va dis-
posar a preparar-nos unes delicio-
ses castanyes que llavors ens vam 
emportar a casa dins una paperina 
que havíem preparat. Vam ballar i 
cantar la cançó de la castanyera, i 
vam gaudir d’un dia diferent i molt 
divertit.

Els cargols 
(P1) vestits de 
castanyers.

Les granotes 
(P1) vestits de 
castanyers.

Els més petitons de la llar 
vestits de castanyers.

Els més grans de 
la llar amb la  

Sra. Castanyera.
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Descobrim i aprenem!
 Els petits de l’escola han anat d’excursió a la casa 

de colònies Mas Suro de Sant Gregori, allà hi van 
fer un taller sobre els planetes a través d’un viatge 
imaginari.

Els nens i nenes de cicle inicial han anat a desco-
brir la tardor a un bosc de les Guilleries, a Sant Hilari, 
tot descobrint el tresor d’en Serrallonga.

Els alumnes de cicle mitjà van fer un taller de cerà-
mica i una visita a un pou de glaç, a la casa de colònies 
del Pou del Glaç a La Bisbal.

L’alumnat de cicle superior va anar a Olot a visitar 
el Museu del volcans i a fer un recorregut pel volcà del 
Croscat.

A més d’aquestes sor-
tides de tot el dia, també 
hem anat al teatre, a l’au-
ditori i hem fet, com cada 
any, la sortida de l’entorn 
pel nostre municipi.

Educació infantil

cicle superior

cicle mitjà

cicle inicial
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1r A
Paula 
teruel 
Amezcua

3r
Àstrid 
tejada 
Servando

6è
Olivia 
Puig 
carreras

1r B
carmen 
Frigola 
Grzesiak

4t
cristina
vilar
julià

2n
Ariadna 
iglesias  

Fàbrega

5è
martí 

Angelats 
velazquez

Postals guanyadores del concurs de nadales:
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Judit Galán, Jaume Musellas, Pau Simón, Núria Mallorquí 
Alumnes de 1r BAT-A de l’Institut de Vilablareix

Fent empresa
 El passat dimecres 19 de novem-

bre, els estudiants d’Economia de 
l’empresa de 1r de batxillerat vam 
anar a visitar el Rusc, el viver d’em-
preses de Vilablareix. Els vivers són 
espais destinats a emprenedors 
que volen convertir el seu negoci 
en un entorn que n’afavoreixi el 
desenvolupament i la consolidació. 
El seu objectiu és facilitar l’inici de 
l’activitat de l’empresa proporcio-
nant-los un conjunt de serveis com-
plementaris, preus més reduïts i 
espais adaptats a les seves necessi-
tats. D’aquesta manera, augmen-
ten les possibilitats de supervivèn-
cia d’aquestes empreses.

Aquest servei, però, només es 
proporciona durant els tres pri-
mers anys de vida de l’empresa, 
amb dos anys prorrogables, ja que 
un cop passat aquest període, es 
considera que ja han aconseguit la 
seva consolidació i per tant, s’han 
de buscar un altre espai per conti-
nuar la seva activitat. Així, un altre 
emprenedor podrà ocupar aquell 
espai i, d’aquesta manera, podrà 
iniciar el seu propi negoci.

Vam poder visitar les diverses 
empreses que actualment s’hi tro-
ben localitzades. Algunes d’elles 
es dediquen a l’assessorament de 
les empreses i a les administraci-
ons públiques, com Nexcat; que és 
una societat limitada unipersonal 
formada inicialment per un sol in-
dividu i que ha vist augmentada la 

seva plantilla fins als deu treballa-
dors actuals.

Per altra banda, trobem empre-
ses dedicades a la distribució de 
productes per a l’estètica i la per-
ruqueria com Velna Cosmètica Pro-
fessional; són majoristes, 
dues persones autònomes 
que treballen amb mate-
rial professional. Seguida-
ment, també en trobem 
de l’àmbit tecnològic, com 
Depalol multimèdia que 
és una societat limitada 
unipersonal on treballen 4 
persones que es dediquen 
al mapping. A continuació 
tenim El Talleret de Vila-
blareix, dues persones autònomes, 
que es dediquen a fer tallers, com 
per exemple el ganxet, i la decora-
ció de casaments. I per últim, tenim 
una empresa dedicada a la creació 
de marques, Brandway Branding, 
una societat limitada dedicada a la 
creació de catàlegs, entre d’altres.

Durant la ruta per les empreses, 
totes ens van atendre molt amable-
ment i ens van transmetre les di-
ferents personalitats de les seves 
empreses. Moltes d’elles eren so-
cietats limitades unipersonals, tot 
i que també vam trobar empreses 
que eren societats limitades amb 
més treballadors i d’altres empre-
ses individuals, en què els propie-
taris eren autònoms, com bé hem 
esmentat anteriorment.

Cal afegir que ens van explicar 
que el nom fiscal i el comercial de 
l’empresa és diferent; el nom fiscal 
és el que està inscrit en el Registre 
Mercantil, mentre que el nom co-
mercial és la denominació amb la 

qual et coneixen els clients o con-
sumidors. Vam descobrir que el lo-
gotip, és a dir, el símbol de la teva 
empresa, s’ha de registrar a l’Ofici-
na Espanyola de Patents i Marques, 
ja que sinó una altra persona el pot 
patentar i després et pot exigir que 
li paguis una quantitat de diners 
per utilitzar el seu logotip, que en 
realitat has creat tu.

La veritat és que aquesta activi-
tat ens va semblar molt interessant. 
Ens va permetre veure la complexi-
tat a l’hora d’iniciar una nova em-
presa, del que, en un principi, se 
n’ha d’encarregar el propietari, 
però tal com vam veure en alguns 
casos, si l’empresa creix pot con-
tractar a més treballadors. A més, 
pensem que els vivers són una gran 
idea, ja que permeten que els em-
prenedors puguin iniciar els seus 
negocis amb certes facilitats i així, 
és més provable que aconsegueixin 
consolidar-se i tenir èxit en els seus 
negocis.

Abans d’acabar, voldríem donar 
les gràcies a totes les empreses per 
rebre’ns i prestar-nos un espai de 
temps dedicat a nosaltres. També 
als treballadors del Rusc, per acom-
panyar-nos durant tota la visita, que 
va ser molt interessant i profitosa.
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JOVENTUT

Activitats a l’institut  
per aquest primer trimestre

 Aquest primer trimestre des de l’àrea de joventut 
dins el programa de PIDCE (Projecte informació i di-
namització als centres de secundària), que es duu a 
terme des de la inauguració del centre, hem estat tre-
ballant tot el tema de l’alimentació, ja que el 16 d’oc-
tubre és el dia mundial de l’alimentació. 

Hem realitzat diversos actes: a primer d’ESO, xer-
rada col·loqui sobre el menjar que llencem, i a tercer 
d’ESO, els trastorns alimentaris. Com activitat per a 
tot l’institut vam fer un joc tipus Trivial amb preguntes 
sobre l’alimentació, on el premi de resposta correcta 
era una poma.

També vam fer el dia mundial de la Sida. Es va rea-
litzar una campanya al centre donant llacets vermells i 
fent una xerrada sobre malalties de transmissió sexual 
als alumnes de quart d’ESO. També es va fer un col-
loqui sobre relacions de parella amb els de primer de 
batxillerat. 

també recordar que pots demanar el local de joves per fer reunions  
i trobades mitjançant la pàgina web: www.hospici.cat

Tardor al local de joves!
 Un any més els joves de Vilablareix vam poder parti-

cipar de la sortida a Portaventura per Halloween,  sor-
tida mancomunada amb altres pobles del Gironès. Un 
total de 72 joves de la comarca vam poder gaudir del 
parc temàtic un cop més i passar un dia terrorífic!

Cal destacar un any més que el bus de fires de Gi-
rona ha estat tot un èxit de participació. Aquest any 
el servei celebrava deu anys, cal dir que Vilablareix 
en fa set que en forma part i ofereix aquest servei al 
municipi. Creiem que és un bon servei i que ja està 
molt consolidat. La població de 
Vilablareix i en especial els jo-
ves han pogut gaudir d’aquest 
bus urbà en horaris nocturns i 
amb un preu molt econòmic, 
ja que si havies recollit el teu 
tiquet descompte cada trajecte 
només tenia el cost d’un euro, 
en cas de no haver recollit el 
tiquet podies fer ús del servei 
però el preu era de dos euros 
el trajecte. 
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ANC DE VILABLAREIX
Jordi Pagès

El 9-N a Vilablareix

 Sens dubte, el 9 de novembre de 
2014 serà un dia que passarà a la 
història de Catalunya i també a la 
petita història de Vilablareix.

Malgrat totes les dificultats que 
va posar el Govern espanyol per evi-
tar la realització de la consulta sobre 
el futur polític de Catalunya, la tena-
citat, la tossuderia del poble i dels 
polítics defensors del dret a decidir, 
van fer possible que es pogués votar.

1.294 habitants de Vilablareix 
van anar a dipositar la seva papere-
ta a unes urnes de cartró que els 
voluntaris havien preparat a l’insti-
tut. Des de primera hora ja hi havia 
una considerable cua de persones 
que volien expressar la seva volun-
tat de quin ha de ser el seu futur, el 
dels seus fills i el dels seus néts. Tots 
ells, independentment de l’opció 
que havien triat, eren molt cons-
cients de la importància d’aquell 
dia i que tots els impediments que 
s’havien posat no els faria perdre la 
il·lusió de poder decidir.

No va ser un dia qualsevol. Va 
ser un dia de festa, un dia que la de-
mocràcia va guanyar a les pors i les 
desqualificacions. Una festa que es 
va celebrar amb un esmorzar ma-
tiner i un vermut al migdia, mentre 
hi havia festa per a la mainada. A la 
tarda, els tambors també van resso-
nar al voltant de les urnes per con-
tinuar celebrant aquest dia històric.

Al final, a partir de les 8 del ves-
pre, es va fer el recompte de les ur-
nes. Els resultats van donar una gran 
majoria pel SÍ-SÍ (el 88,56 % dels 
vots), fet que reflecteix que Vilabla-

reix és un poble que veu el seu futur 
dins d’una Catalunya independent.

Encara falten dies per veure 
aquesta esperada realitat, però el 
9N és el començament dels esde-
veniments que aniran passant fins 
arribar a la fita final de la indepen-
dència. Un primer pas per aconse-
guir un país millor.

“ va ser un dia de festa, 
 un dia que la democràcia 
 va guanyar a les pors 
 i les desqualificacions.”
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107.5 FM 
RÀDIO VILABLAREIX
Didac Romagòs

És Nadal a Ràdio Vilablareix!
 Ja estem a Nadal! És moment de fer la valoració 

oportuna de la temporada d’enguany de Ràdio Vila-
blareix, 107.5 FM (Girona) i www.vilablareix.cat/laradio 

La participació a l’emissora municipal és realment 
satisfactòria. Podem dir que hem acomplert l’objectiu 
que ens havíem marcat des d’un bon inici, de ser la 
casa de tots els vilatans/es del nostre municipi. Associ-
acions, entitats, col·laboradors, partits polítics… 

De la mateixa manera, han estat molts els grups ca-
talans que s’han acostat als estudis municipals a pre-
sentar els seus àlbums, i poder interpretar algunes de 
les seves peces. Per citar alguns d’ells: Quico el Célio, 
el Noi i el Mut de Ferreries, Ebri Knight, Aspencat, 
Miquel Abras, 9Son, el Veïnat, Bruno Oro, Bonobos, 
Cybee, Brams, Glaucs, Obrint Pas, Oques Grasses, en-
tre molts d’altres artistes.

Música i també cultura del nostre petit país, Cata-
lunya. Escriptors com Vicenç Villatoro, Antoni Plade-
vall, Marc Capdevila, o la mateixa Maria Barbal; polí-
tics com Quim Arrufat, Sergi Sabrià, Marina Geli, Raül 

Romeva, Montserrat Tura; periodistes com Iu Forn, 
Quim Morales, Llibert Ferri o Germà Capdevila. Hem 
tingut la sort de poder compartir amb tots vosaltres les 
seves experiències vitals.

Menció especial per la Setmana de la Ràdio, que 
té lloc la setmana del 13 de febrer, per comme-
morar el Dia Mundial de la Ràdio, establert fa uns 
anys per la UNESCO, on durant tots els dies, per-
sonalitats de diferents àmbits de la nostra cultura 
catalana, visiten els nostres estudis radiofònics, i 
on esteu tots convidats, perquè és jornada de por-
tes obertes.

I ja ho saben, si volen saber més de nosaltres, ens 
poden seguir al Twitter @rvilablareix, al Facebook 
(Ràdio Vilablareix). Ens podeu trucar al 972 23 73 99 
o enviar un correu electrònic a laradio@vilablareix.cat

Bon Nadal i Feliç Any Nou!

http://www.vilablareix.cat/laradio
mailto:laradio@vilablareix.cat
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ASSOCIACIÓ AMICS DE SANT ROC

El pessebre vivent compleix 40 anys!

 Era el desembre de 1974, quan la Paquita Xarles, 
majordoma de Mossèn Josep, aleshores rector de l’es-
glésia de Sant Menna, va tenir la brillant idea d’agluti-
nar el jovent del poble per fer-los partícips en aquesta 
representació bíblica amb la finalitat d’agermanar-los 
i de transmetre’ls els valors de la vida.

En motiu d’aquesta efemèride, l’Associació Amics 
de Sant Roc ha organitzat l’exposició commemorativa 
“40 anys Vivint el Pessebre”, un recull de fotografies i 
objectes que repassen la trajectòria d’aquests quaranta 
anys de representació.

L’exposició va ser inaugurada el divendres 14 de 
novembre al Centre Cultural Can Gruart pel periodis-
ta Martí Gironell, amb un gran èxit d’assistència, i va 
estar oberta al públic fins al dia 30 de novembre. 

A partir d’aquesta data, tothom qui ho desitgi po-
drà veure les prop de 300 fotografies exposades a l’es-
glésia de Sant Menna durant totes les festes de Nadal, 
en horari de missa.

uS ESPEREm A SAnt mEnnA 
El 26 i 27 DE DESEmBRE
Enguany, les representacions del pessebre vivent 
tindran lloc el dia 26 de desembre, amb un acte 
d’inauguració a càrrec de Francesc Pardo, bisbe 
de Girona i el dia 27; ambdós representacions co-
mençaran a les 19 h al voltant de l’església de 
Sant Menna.

Encoratgem a tothom que vulgui gaudir de 
l’essència d’aquesta representació, a participar 
i/o assistir a la 40ena edició del Pessebre Vivent 
del nostre poble, un dels més antics i tradicionals 
de Catalunya.
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CASAL DE LA GENT GRAN

La tardor al Casal de la Gent Gran

A Salou amb tursal
Del 5 a 8 d’octubre un bon grup de socis del Casal 
es varen desplaçar a Salou. Van aprofitar per visitar 
la vila turística durant el dia i als vespres actuacions 
musicals, ball, entreteniments, com el d’en Jordi LP.

Festa del casal
Enguany la festa es va celebrar el divendres 17 d’octu-
bre a Platja d’Aro. En arribar el socis varen aprofitar 
per anar a fer una passejada pel poble, encara que la 
majoria va preferir fer una volta pel mercat setmanal. 
El dinar, com els últims anys, es va fer al restaurant de 
l’hotel La Terrassa.

mariscada a castelldefels
El diumenge 16 de novembre, 69 varen ser els que va-
ren anar a l’excursió. Abans d’arribar al punt de destí, 
que era Castelldefels, es va fer una visita turística a les 
Bodegues Torres a Vilafranca del Penedès. Acabada 
la visita ens desplaçàrem a Castelldefels a dinar una 
mariscada.

castanyada
Una vegada més en el Casal es va fer la castanyada. 
Com és tradicional una vegada ben torrades els nens 

de la ludoteca van bai-
xar al Casal a provar-les 
i menjar-les. Una troba-
da molt bonica entre els 
més petits i més grans del 
poble.
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CULTURA
Jordi Pagès

 Durant aquest any 2014 s’han fet diversos actes a 
Girona per recordar a Joan Alsina, quan feia 40 anys 
de la seva mort. Dedicar un full de la Torratxa a 
explicar qui era i què va fer pot ser un petit home-
natge a un noi que va néixer a Castelló d’Empúries 
el 1942, de família modesta. Va estudiar al seminari 
de Girona i al Seminari Hispano Americano de Ma-
drid, preparant-se per a les missions. Va ser ordenat 
capellà el 1965 i destinat com a 
vicari a Malgrat de Mar.

El mes de gener de 1968, amb 
altres companys sacerdots joves 
com ell, va anar a Xile per exer-
cir el seu ministeri i treballar en 
l’evangelització del món obrer, 
amb els més desfavorits social-
ment.

Va ser el capellà de la parrò-
quia de Sant Ignasi i va treballar 
a l’hospital de Sant Joan de Déu 
a Santiago de Xile. La seva mane-
ra d’entendre l’evangeli, a prop 
de la teologia de l’alliberament i 
del socialisme democràtic de Sal-
vador Allende, va fer que fos fit-
xat com a perillós pel règim del 
general Pinochet, que l’11 de setembre de 1973 va 
donar un cop d’estat i va prendre el poder a Xile, va 
enderrocar el president constitucional i democràti-
cament elegit Salvador Allende.

El 19 de setembre, només vuit dies després, en 
Joan Alsina va ser detingut quan anava a l’hospital 
i va ser brutalment apallissat. Amics seus l’havien 
advertit que no hi anés, que estava en perill. Però 
ell volia estar al costat d’aquells que el necessitaven. 
Aquell mateix vespre el van dur a Puente Bulnes, 
sobre el riu Mapocho i el van matar metrallant-lo i 
llançant-lo al riu.

El soldat que el va matar va de-
clarar, un temps després, que Joan 
Alsina va dir-li: “Mátame de frente 
porque quiero verte para darte el 
perdón”. Aquesta frase està pin-
tada al lloc on van passar els fets, 
lloc on sempre hi ha flors.

La notícia de la mort de Joan 
Alsina va arribar a Espanya on, 
des de l’església oficial, es va 
amagar dient que s’havia enfron-
tat als militars xilens i que era un 
capellà obrer i comunista. 

Van ser els seus amics, cape-
llans gironins, qui van esbrinar la 
veritat i la van fer pública. 

En Joan Alsina va morir quan 
només tenia 31 anys. Està enter-

rat al cementiri de Sant Bernat. A la làpida de mar-
bre, amb una creu platejada, regalada pels com-
panys de l’hospital, hi van posar: SI EL GRANO DE 
TRIGO MUERE, DA MUCHO FRUTO.

Joan Alsina
(1942-1973)

Mátame de frente porque quiero verte para darte el perdón.“ ”
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CAPÍTOL VI-1 
mEDi AmBiEnt
Andrés L. Pérez Velasco

Risc nuclear?
improbable, però existeix

 En el meu anterior lliurament 
(veure Torratxa núm. 60) feia tres 
reflexions que continuo en aquesta:

QUARTA REFLEXIÓ
Constantment, es diu que l’energia 
nuclear és neta i que la generació 
d’electricitat per aquest mitjà emet 
molt pocs gasos d’efectes hivernacle. 
No obstant això, si es consideren les 
emissions del cicle complet de pro-
cés de generació, les emissions de 
CO2 superen les d’una central a gas 
per kilowatt generat. D’aquesta ma-
nera, la generació pròpiament dita, 
la mineria de l’urani, el seu enriqui-
ment, la fabricació del combustible, 
el desmantellament de la central a 
la fi de la seva vida útil, el reproces-
sament i la disposició final dels resi-
dus radioactius, impliquen un nociu 
cicle de emissió de gasos a l’atmos-
fera. Segons l’organització ecologis-
ta Greenpeace, cada central produ-
eix al voltant de 25 tones/any. Les 
deixalles radioactives mantenen la 
seva perillositat per segles i mil·len-
nis després de ser usats. No hi ha for-
mació geològica que asseguri una es-
tabilitat per tant de temps. Tampoc 
es coneix cap tecnologia d’emma-
gatzematge en el món que garantei-
xi una subsistència operativa major 
a la de les pròpies deixalles que em-
magatzema. Els residus sempre s’in-
crementen en el desmantellament 
d’una planta a la fi de la seva vida 
útil, ja que tots els components de 
la seva infraestructura constitueixen 
material radioactiu.

Però és que, a més, en el seu 
funcionament rutinari, les centrals 
nuclears emeten material radioac-
tiu al medi ambient: emissions ga-
soses radioactives per la xemeneia 
construïda a l’efecte i emissions lí-
quides radioactives al mar, a l’em-
bassament o al riu del qual depèn 
per a la seva refrigeració. Encara 

que les emissions rutinàries gene-
ren dosis de nivells molt baixos, a 
causa dels tractaments previs al seu 
abocament i a la dilució produïda 
tant en l’atmosfera com en els me-
dis aquàtics, diversos estudis indi-
quen que aquests nivells de dosis 
podrien ser nocius per a la salut:

De fet van detectar l’existèn-
cia d’una taxa inesperadament més 
alta de càncer d’estómac en perso-
nes d’ambdós sexes en l’entorn de 
la central nuclear de Garoña. Aquest 
increment, lligat a la proximitat a 
aquesta instal·lació, es va produir en 
el període posterior a l’inici d’activi-
tat de la central nuclear, després de 
comparar amb la situació anterior a 
la seva entrada en funcionament.

En un altre estudi es va consta-
tar que la mortalitat per càncer de 
pulmó va mostrar un major incre-
ment en les àrees a l’entorn de 30 
km en el veïnatge de les instal·laci-
ons del cicle de l’urani.

L’energia nuclear pot presumir 
de NO produir contaminació am-
biental pel que fa a gasos, però és 
una fal·làcia ja que tot el seu pro-
cés de desarmament i deixalles 
contamina més que moltes termo-
elèctriques juntes.

CINQUENA REFLEXIÓ
Fins a la data es parla poc, o gens, 
que és un combustible esgotable, 
com els combustibles fòssils. FALS: 
L’urani-235 és un recurs limitat. Se-
gons els estudis disponibles (com 
l’última edició del Llibre Vermell 
de l’Agència de l’Energia Nucle-
ar de l’OCDE) les reserves d’ura-
ni-235 fisionable, un dels com-
bustibles dels reactors nuclears, 
arribaran només per a unes poques 
dècades més, fins i tot considerant 
nivells de consum com els actuals 
(avui dia, cinquanta anys després 
del seu naixement, l’energia nu-

clear cobreix tan sols el 7% de les 
necessitats energètiques mundials, 
mentre que el petroli arriba fins al 
80% en la major part dels casos). 
No obstant això existeixen alterna-
tives a l’O-235, les quals han fracas-
sat a implementar:

•  Usar el plutoni que va ser ela-
borat per a la fabricació d’arma-
ment en els combustibles MOX 
amb un contingut d’entre un 3 
i un 10% de plutoni. La idea ha 
perdut molta força després de 
l’accident de Fukushima perquè 
un dels 3 reactors accidentats, 
el reactor número 3, era un dels 
dos reactors que experimental-
ment funcionaven amb MOX i 
va resultar ser un dels que més va 
agreujar la situació.

•  Usar l’O-238 en reactors ràpids. 
Els reactors ràpids que s’han cons-
truït fins ara han estat tancats.
El seu preu també augmenta rà-

pidament. El 2005 era cinc vegades 
més car que el 2002. Segons el Lli-
bre Vermell de l’Agència de l’Ener-
gia Nuclear de l’OCDE, les reser-
ves conegudes i recuperables a un 
cost inferior als 80 dòlars i els 130 
dòlars (per quilogram d’urani) són 
d’uns 3 i 4 milions de tones respec-
tivament, és a dir, menys de la mei-
tat del que s’entén necessari per sa-
tisfer les demandes de la indústria 
nuclear.

Hi ha més urani en la Natura-
lesa, però el seu cost d’extracció 
seria encara més gran i, el que és 
més important, la seva obtenció 
serà molt més intensiva en ener-
gia fòssil, amb la consegüent ge-
neració de CO

2. Hi ha estudis que 
indiquen que, usant urani de me-
nas de riquesa inferior a 100 ppm 
s’emet més diòxid de carboni del 
que s’emetria generant la mateixa 
electricitat usant gas natural.
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A L’OMBRA DEL CAMPANAR
Mn. Josep Ramírez i Carles, rector de la parròquia

BON  NADAL  I  FELIÇ  ANY  2015 A TOTS!

Festa de Sant Menna
Com és sabut, Sant Menna, el nostre patró glori-
ós, se celebra l’11 de novembre. Com que enguany 
aquesta data s’esqueia en dimarts vam passar la ce-
lebració al diumenge dia 23. A les 11 del matí, Ofi-
ci solemne a l’església parroquial amb acompanya-
ment de la Cobla La Cervienca, la qual acabada la 
cerimònia religiosa interpretà tres boniques sarda-
nes al padró parroquial, que feren les delícies dels 
assistents. Tot seguit un generós pica-pica ofert per 
l’Ajuntament allà mateix. A la tarda els actes conti-
nuaren segons el programa previst. 

Cicle de Nadal i Epifania
El Nadal és una festa d’arrels molt antigues. Tal com 
ens adverteixen els especialistes, pròpiament no és 
que Jesús hagués nascut el 25 de desembre sinó que 
es tracta d’una adaptació o cristianització d’aquesta 
data, la qual era considerada per vàries cultures no 
cristianes com una festa dedicada al “naixement” 
del sol. Segons les dades evangèliques (cfr. Lluc  2, 
1-14) el naixement del Senyor tingué lloc a Betlem 
i a la nit “... a la mateixa contrada (Bet-Lèhem), vi-
vint al ras, hi havia uns pastors que vetllaven guar-
dant de nit el seu ramat...” Si els pastors encara eren 
allà vol dir que no era estiu, ja que en aquesta esta-
ció de l’any solien desplaçar-se a altres indrets més 
elevats (transhumància), on hi havia pasturatges 
abundants. Però tampoc no era hivern puix que se-
gons l’evangeli, “vivien al ras” i a l’hivern solien viu-
re en coves o grutes per resguardar-se del fred, dei-
xant només un vigilant per torns que es col·locava a 
l’entrada de la cleda i feia de “porta”. Jesús mateix 
dirà un dia: “Jo sóc la porta” (Jo. 10, 1-10). Per què, 
doncs, ho celebrem el desembre i, en concret, el 
dia 25? D’acord amb el criteri dels especialistes en 
aquesta data vàries cultures no cristianes celebraven 
“el naixement del sol” ja que en aquest temps el dia 
comença a allargar-se; ara bé, tenint en compte que 
en principi l’Església no suprimeix festes heretades 
del món civil sinó que en tot cas “les cristianitza”, 
convertí aquesta diada en la festa del naixement de 
Jesucrist, el vertader Sol de justícia i santedat.

Missa del Gall
La celebrarem, si a Déu plau, el dia 24 de desembre 
a les 12 de la nit, després de la primera representa-
ció del Pessebre Vivent. Ens acompanyarà amb els 
seus cants la coral local Sant Roc. 

Aquesta missa segueix mantenint viu el costum 
que enfonsa les seves arrels en el segle V, en temps 
del Papa Sixt III. Diu que els fidels abans d’entrar 
a l’església per celebrar la missa, estaven una bona 
estona a la porta del temple fent xerinola fins que 
se sentia cantar un gall, que era com el senyal de co-
mençar. D’aquí també segurament arrenca el cos-
tum ben característic i ben nostrat del “tió”, que en 
principi no devia ser res més que un dels gruixuts 
troncs que cremaven a la llar, al foc a terra, i que 
oferia béns tan preuats com escalfor i llum els quals, 
de forma simbòlica, venien figurats per les llamina-
dures, neules, torrons... que sobretot els infants ve-
ien aparèixer sota el gros tronc quan era colpejat al 
compàs de la cantarella “tió, tió, caga torró...”.  

El nostre Bisbe Francesc  
ens visita                      
El Bisbe Francesc ha acceptat gustosament as-
sistir a algun dels actes que tindran lloc amb 
motiu de la celebració del 40è aniversari del 
nostre Pessebre Vivent: concert de Sant Este-
ve (26/12/14, a les 6 de la tarda a l’església 
parroquial), que enguany anirà a càrrec de la 
Coral Local “Sant Roc” i després visita a la re-
presentació del pessebre vivent ubicat a l’en-
torn del temple parroquial. 

Epifania o Festa dels Reis 
El dia 5 de gener tindrà lloc la ja tradicional cavalca-
da de Reis que farà la delícia de petits i grans. 

Recordem que aquest dia no hi haurà la Missa 
anticipada ja que la plaça de l’Ajuntament estarà 
ocupada per la gent que acudirà a rebre Ses Majes-
tats els Reis Mags d’Orient.
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CAPÍTOL XXII
mEmÒRiA HiStÒRicA DE vilABlAREix
J. Manel Pallàs

(...)

(...)

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 definitiu per...

la segunda reunión cuatrimestral ordinaria que celebre 
el Ayuntamiento que se constituya después de la próxima 
renovación 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 dicho 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. 
Narciso Alsina, Strio.”

El set d’agost s’aprova una proposició que diu 
així: Que s’acordi condemnar amb la major energia els 
lamentables fets ocorreguts 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’onze 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, 
exponiéndoles el deseo de este Municipio de formar 
agrupación voluntaria entre ambos Ayuntamientos a los 
solos efectos de tener un Secretario común y abundando 
en los mismos propósitos de esta corporación, 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 cuales ordena de lectura el Sr. Secretario 
por si procediera su aprobación.=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 
bases en què s’havia que regir l’agrupació, per el 
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 cincuenta 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 constituyó 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’Alcalde

Dona compte de que davant els trenta dies que ha 
permanascut exposat al públic l’expedient d’agrupació 
d’aquest Ajuntament 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’expedient d’agrupació aludit, amb les bases acordades, 
elevant-lo en el seu dia a la Generalitat de Catalunya, 
en sustitució del Sr. Ministre 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 Generalitat 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, 
quedant encarregat l’Alcalde per emetre l’expedient a 
la Generalitat tot seguit s’hagin organitzat els serveis 
d’Administració Locals.

I ni havent...
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ACTiViTATS TRiMESTRALS
Inscripcions a partir del 22 de desembre

PiLATES
dimarts i dijous|de 15 h a 16 h  
o de 20.30 h a 21.30 h|Teatre 
Preu: 50 €/trimestre. Per a tothom

iOGA
dilluns i divendres|de 20 h a 21 h|Teatre 
Preu: 50 €/trimestre. Per a tothom

AERÒBiC i
dimarts i dijous|de 19.30 a 20.30 h|Gimnàs del pavelló
Preu: 45€/trimestre

AERÒBiC ii
dimarts i dijous|de 20.30 a 21.30 h|Gimnàs del pavelló
Preu: 45€/trimestre

MANTENiMENT FÍSiC ADULTS 
dimarts i dijous|de 18.30 a 19.30|Gimnàs del pavelló
Preu: 45€/trimestre

ESTiRAMENTS 
dimecres|matí de 9.30 h a 10.30 h  
i vespres de 20 h a 21 h|Teatre
Preu: 30 €/trimestre. Per a tothom

iOGA GENT GRAN
divendres|matí de 10 h a 11 h
Casal de la Gent Gran (provisional)
Gratuït. Adreçat a majors de 65 anys i jubilats  
de més de 60 anys empadronats a Vilablareix

MANTENiMENT GENT GRAN
dimecres|de 9.30 h a 10.30 h|Gimnàs del pavelló 
Gratuït. Adreçat a majors de 65 anys i jubilats  
de més de 60 anys empadronats a Vilablareix

ZUMBA  
dilluns i dimecres|de 19 h a 20 h, de 20 h a 21 h i 
de 21 h a 22 h|Pista/gimnàs del pavelló 
Preu: 50 €/trimestre. Per a tothom

ZUMBA kiDS
dilluns i dimecres|de 17.30 h a 18.30 h
Gimnàs del pavelló 
Preu: 50 €/trimestre. Per a nens de 4 a 7 anys 

DANSA DEL VENTRE  
dimarts|de 20 h a 21 h|Teatre 
Preu: 30 €/trimestre. Per a tothom

NOU SERVEi: ESPAi MARES/PARES  
AMB FiLLS/ES DE P0, P1, P2
Obrim una sala del centre cultural on pares i mares amb 
fills/es de P0, P1 i P2 puguin intercanviar experiències.
dimarts i divendres|de 17 h a 19 h|Can Gruart 
Gratuït

Per participar a les activitats cal fer una inscripció prèvia com a 
mínim tres dies abans de l’activitat a la web  www.hospici.cat. 

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

www.vilablareix.cat

PROGRAMACiÓ DE NADAL

Dimecres 24 de desembre
MiSSA DEL GALL
església de sant Menna, a les 12 h de la nit 
Acompanyada per la coral Sant Roc
A la sortida se servirà xocolata desfeta

Dijous 25 de desembre
MiSSA DE NADAL, a les 11 h del matí

Divendres 26 de desembre
CONCERT DE NADAL
Església de Sant Menna, a les 18 h de la tarda 
Amb la coral Sant Roc de Vilablareix

40è PESSEBRE ViVENT
Al voltant de l’església, a les 19 h del vespre

Dissabte 27 de desembre
40è PESSEBRE ViVENT
Al voltant de l’església, a les 19 h del vespre

Dimarts 30 de desembre
RECOLLiDA DE CARTES DEL PATGE DE 
SES MAJESTATS ELS REiS D’ORiENT
Casal de la Gent Gran, d’11 h a 13 h

Diumenge 4 de gener
QUiNA
Casal de la Gent Gran de vilablareix,  
a les 18 h de la tarda
Organitza: alumnes de 4t d’ESO de l’institut 
de Vilablareix

Dilluns 5 de gener
CAVALCADA DE REiS
sortida a les 19 h de la tarda, passejada de 
les carrosses i comitiva pel carrers del poble.

recorregut: carrers Güell, Pont d’en Canals, 
Pirineus, Mosquerola, rotonda carretera de 
Santa Coloma, Camós, Perelló. Arribada a la 
plaça de l’Ajuntament al voltant de les 20 h 
del vespre.

A PARTiR DEL 9 DE GENER
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ViNE A FER SLIKELINE 
dimarts 7 de gener|a les 16 h
Zona parc de salut 
Gratuït. Per a joves de 12 a 35 anys

TORNEiG DE FUTBOLÍ
dimarts 13 de gener|a les 18 h
local de joves 
Gratuït. Per a joves de 12 a 35 anys

XERRADA: Seguretat a la xarxa amb  
Mossos d’Esquadra, protegim els nostres  
fills davant la pantalla 
dijous 29 de gener|a les 20 h
Centre Cultural Can Gruart
Gratuït. Per a tothom

ViNE A FER UNA FEDRiNA “FAFUCHA” 
dissabte 31 de gener, a les 16 h de la tarda
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 15 € (inclou material) 
Per a tothom

FEBRER

SORTiDA A ESQUiAR A LA MOLiNA 
divendres 13 de febrer
Preu: a concretar
Per a joves de 12 a 35 anys

CARNESTOLTES 
Dissabte 14 de febrer 
21 h. Sopar i ball amb david Casas
Organitza: Casal de la Gent Gran

Diumenge 15 de febrer 
16 h. Cercavila des de la plaça  
de l’Ajuntament fins al pavelló,  
amb el grup Bloc Quilombo.
Tot seguit en el pavelló, concurs  
de disfresses, animació infantil  
i xocolatada per a tothom

SORTiDA AL TEATRE A VEURE
‘POLÒNiA EL MUSiCAL’ 
diumenge 22 de febrer|a les 16 h 
Barcelona (sortida de la plaça 11 de setembre)
Preu: 42 € bus i entrada a platea. Per a tothom

TALLER SEX SAPiENS: SÓC NOiA,  
SÓC JOVE i VULL SABER MÉS
dimecres 25 de febrer, a les 16 h de la tarda
Centre Cultural Can Gruart
Gratuït. Per a joves de 14 a 18 anys

TAST DE MEDiTACiÓ
Dissabte 28 de febrer a les 10 del matí 
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 2 €. Per a tothom

 MARÇ 

APLEC DE SANT ROC
Diumenge 1 de març
11 h. Missa a l’ermita
16 h. Audició de sardanes,  
amb la cobla foment de Montgrí
Durant tot el dia atraccions i parades artesanes

TALLER DE PERCUSSiÓ CORPORAL 
dijous 12 de març|a les 19 h
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 5 €. Per a joves de 12 a 35 anys 

TAST ZUMBA STEPS
diumenge 15 de març|a les 11 h del matí 
Pavelló 
Preu: 3 €. Per a tothom

XERRADA: Drogues i altres addiccions  
amb els Mossos d’Esquadra i l’agent  
de salut jove
dijous 19 de març|a les 20 h
Centre Cultural Can Gruart
Gratuït. Per a tothom

TAST DE CERVESES ARTESANES
dijous 26 de març|a les 20 h
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 10 €. Per a tothom

CURS DE PREMONiTOR
Si tens ganes d’aprendre què pot fer un premonitor 
en un casal vine a treure’t el certificat de premonitor 
dies 30 i 31 de març i 1 i 2 d’abril|de 9 h a 14 h
Centre cultural Can Gruart 
Preu: 80 €
Per a joves de 15 a 17 anys, dos nivells P1 i P2 

DiSSABtES 6 de la tarda

Preu: 6 € 
amb berenar

BALL DE SALÓ
al Casal de la Gent Gran
Dissabte, 10 de gener
amb Aurora grup
Dissabte, 24 de gener
amb Pep i Ma José
Dissabte, 28 de febrer
amb Nou Transit
Dissabte, 14 de març
amb Xus
Dissabte, 28 de març
amb Celeste
Dissabte, 11 d’abril
amb Jaume Castellà ‘El Pinxo’
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