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Amb la col·laboració de:

 Quan rebeu aquest número de La Torratxa haurà començat ja la 
primavera i amb ella comencen tota una sèrie d’esdeveniments im-
portants per Vilablareix que fan que cada any l’esperem amb il·lusió. 
Arriba, durant el mes d’abril, la setmana cultural amb un munt d’ac-
tes -cada vegada més i amb més gent participant en la seva organitza-
ció- amb el dinar d’homenatge a la nostra gent més gran com a acte 
estrella. I arriba també, durant el maig, la nostra Festa Major. Aquest 
any tenim preparats canvis importants pel que fa a l’organització de la 
festa i, si el temps ens ho permet canviarem la ubicació dels concerts 
del divendres i dissabte nit i comptarem amb la participació de les 
diferents entitats esportives que tenen esport de formació en la seva 
organització.

Però també, com cada quatre anys, quan rebeu La Torratxa faltarà 
un mes i mig per a les eleccions municipals del 24 de maig. Han pas-
sat els quatre anys de legislatura, quatre anys que no han estat fàcils 
per a moltes de les nostres famílies i empreses i una de les principals 
tasques de l’Ajuntament ha estat la d’estar al costat dels qui més ho 
necessiten. En això haig de remarcar la feina de tot l’equip de govern 
i els tècnics municipals però també la tasca conjunta que hem fet, en 
totes les coses importants, els tres grups amb representació municipal, 
és d’agrair aquesta manera de fer política de no posar pals a les rodes 
si no de construir conjuntament i de treballar pel bé de Vilablareix 
sense agrors ni mala fe.

Ara és el moment, doncs, de fer balanç per part dels veïns i veïnes 
i de tenir clar que la vostra participació és fonamental per a decidir 
quin ha de ser el futur del vostre poble i del vostre país. Poder anar a 
votar és un dret aconseguit a base de molts esforços per part de molta 
gent abans que nosaltres hi fóssim i hem d’exercir-lo massivament i 
decidir què volem per Vilablareix.

Així doncs, gaudiu de la primavera, participeu del munt d’activitats 
que tindran lloc a Vilablareix i, el dia 24 de maig, aneu a votar!

David Mascort 
Alcalde de Vilablareix

La primavera 
activa 
Vilablareix

 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

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, Jordi Avellí i 
entitats | Disseny i maquetació: REC•Comunicació | Impressió: Imprenta Pagès, SA | Dipòsit legal: GI-957/99
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PLEnS I jUnTES

PLENS

SESSIó ExTRAORDInàRIA  
DEL 12 DE DESEMBRE
S’aprova per unanimitat: 

» El protocol per a la creació de l’en-
titat urbanística especial Àrea metro-
politana estratègica del Gironès. La 
formen els Ajuntaments de Fornells 
de la Selva, Girona, Salt, Sarrià de 
Ter i Vilablareix.

» Declarar deserta la venda mitjançant 
oferta econòmicament més avantat-
josa amb un únic criteri d’adjudica-
ció de les parcel·les 46, 47, 48 del 
sector MARROC II de Vilablareix.

S’aprova per majoria absoluta: a favor: 
7 ERC; en contra: 3 CIU; abstencions: 
1 PPP.

» Inicialment el Pressupost General de 
la Corporació per a l’exercici 2015, 
l’import 3.200.640,52 € consolidat: 

 a) Pressupost propi de la Corpora-
ció, d’import 2.894.254,67 €. 

 b) Estat de previsió de despeses i 
d’ingressos de la societat mercantil 
VILABLAREIX FUTUR, S.L d’im-
port 306.385,85 €.

SESSIó ORDInàRIA  
DEL 12 DE GEnER
S’aprova per unanimitat: 

» Inicialment la modificació puntual 
de les Normes subsidiàries del pla-
nejament municipal de Vilablareix 
SECTOR TRANSPORTS MATEU.

» Inicialment el Pla de Protecció civil 
de Vilablareix. 

» L’adhesió als estatuts del Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt, aprovats 
definidament en la sessió extraordi-
nària de la Junta General del Consor-
ci de data 10 de desembre.

» Ratificar la proposta de modificació 
dels estatuts del consell d’iniciatives 
locals per al medi ambient de les co-
marques de GIRONA aprovada per 
la seva Assemblea General en sessió 
de 25 de novembre de 2014.

» La realització de la permuta entre les 
parcel·les 46, 47 i 48 del PAU Marroc 

II, amb una superfície de 494,80 m² 
propietat indivisa dels senyors Mer-
cedes, Jorge, Florencio, Joaquin i 
Agustí Carrera Masgrau.

S’aprova per majoria absoluta: a favor: 
7 ERC i 1 PIpP; abstencions: 3 CiU.

» Inicialment la modificació puntual 
de les Normes subsidiàries del pla-
nejament municipal de Vilablareix, 
CLAU 13.

» Inicialment la modificació puntual 
de les Normes subsidiàries del pla-
nejament municipal de Vilablareix, 
CLAU 16.

S’aprova per majoria absoluta: a favor: 
7 ERC; en contra: 4 (3 CiU i 1 IpP).

» Alineació de 5 parcel·les municipals 
en procediment, mitjançant oferta 
econòmicament més avantatjosa, 
amb un únic criteri d’adjudicació i 
en procediment obert.

SESSIó ORDInàRIA  
DEL 9 DE MARç
En primer lloc, l’alcalde dóna compte:

» De l’informe de morositat del darrer 
trimestre del 2014. 

» De l’estat d’execució del pressupost 
al darrer trimestre de l’exercici 2014. 

» Del decret d’Alcaldia d’aprovació de 
la liquidació del pressupost general 
de l’Ajuntament, exercici 2014.

S’aprova per unanimitat:

» La ratificació del decret núm. 34 del 
26 de gener passat on s’encarrega a 
l’Ajuntament de Girona la tramita-
ció de l’expedient de la Trama ur-
bana consolidada davant la Direcció 
competent en matèria d’urbanisme.

» Inicialment la modificació de nor-
mes subsidiàries per recollir les ser-
vituds aeronàutiques. 

» La rectificació de l’Inventari General. 

» La proposta per aprovar la creació 
d’un registre municipal d’entitats i 
associacions ciutadanes de Vilabla-
reix i el seu reglament regulador. 

» Inicialment el Reglament de creació 
i funcionament de la seu electrònica 
de l’Ajuntament de Vilablareix.

» La baixa de la Federació de Municipis. 

» El conveni entre els Ajuntaments de 
Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Ju-
lià de Ramis, Aiguaviva, Vilablareix, 
Fornells de la Selva, Bescanó i Palol 
de Revardit pel repartiment del dèfi-
cit econòmic del sistema de saneja-
ment de Girona. 

» L’acord relatiu a les vacances del 
personal de l’any 2015. 

» La permuta amb l’empresa Carreras 
Masgrau s.l. 

» La ratificació de la modificació dels 
Estatuts del Consorci del Transports 
públics de l’Àrea de Girona. 

» El Pla Especial urbanístic de la Plan-
ta de Valorització de residus de la 
construcció. 

S’aprova per majoria absoluta: a favor: 
7 ERC; en contra: 4 (3 CiU i 1 IpP).

» La venda de la parcel·la núm. 57 i 58 
del sector Marroc II del municipi.

Acord d’urgència.

S’aprova per unanimitat:

» La moció en defensa de l’institut de 
Vilablareix. La moció és per donar 
suport a l’institut de Vilablareix com 
a institut de referència de la zona i 
presentada pels quatre Ajuntaments.

JUNTES  
DE GOVERN

SESSIó DEL DILLUnS  
15 DE DESEMBRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 49.130,18 €.

» La 3a certificació de l’obra «Refor-
ma parcial de l’Ajuntament» a OSG 
serveis grup SLU per import total de 
3.692,87(IVA inclòs). 

» L’expedient de contractació, mit-
jançant procediment negociat sense 
publicitat, per a l’obra corresponent 
al projecte titulat «Condicionament 
d’un solar per destinar-lo a aparca-
ment, adequació d’un tram de vial i 
millora del ferm en diversos carrers 
del municipi».

-  Autoritzar, en quantia de 101.465,85€ 
(IVA exclòs) la despesa que per 
aquest Ajuntament representa la 
contractació referenciada. 

-  Sol·licitar ofertes a les següents em-
preses: Rubau Tarrés SAU, Cons-
truccions Rubau, AMSA, Agustí i 
Masoliver SA, Aglomerats Girona 
SA, Xavier Alsina SA Constructora.

» Sol·licitar a Xaloc una bestreta a l’Ajun-
tament, corresponent al 75% dels im-
ports dels padrons de l’Impost sobre 
circulació de vehicles, Impost sobre 
béns Immobles de Naturalesa Rústica, 
Impost sobre béns Immobles de Natu-
ralesa Urbana, Impost sobre Activitats 
econòmiques, i que es facin efectius a 
l’Ajuntament de Vilablareix en 10 ter-
minis. Concretament des del mes de 
gener al mes d’octubre de 2015. 

» Els preus públics següents: 
-  Preus bosses compostables pels do-

micilis: preu bossa 7 l: 0,049 €. 
-  Bosses compostables pels grans pro-

ductors: preu bossa 120 l: 0,44 € 
/unitat.

-  Preus bossa 240 l: 0,74 €/unitat. 
-  Cubells pels domicilis: cubell de 7 l 

marró: 5,16 €.
 · Cubell de 20 l marró: 8,39 € 
 · Cubell de 30 l taronja: 10,91 € 
-  Cubell de 40 litres groc: 12,48 € 
-  Contenidors pels grans productors: 

· Contenidor de 120 l: 39,9 €/u
 · Contenidor de 240 l: 52,9 €/u
 . Contenidor de 1.100 l: 240,9 €
-  Preu color un 7% més sobre el preu 

unitari de cada contenidor. 
-  Servei extra de recollida d’envasos/

paper/orgànica/vidre als grans pro-
ductors: 17,50 €/u

-  Sac de poda 5 €/u
-  Targeta deixalleria: 6 €/u 

SESSIó DEL DIMEcRES  
7 DE GEnER
S’acorda aprovar:

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

» La 4a certificació de l’obra «Refor-
ma parcial de l’ajuntament» a OSG 
serveis grup SLU per import total de 
5.361,75 € (IVA inclòs). 

» Atorgar una subvenció per import de 
1.660 € en concepte d’ajut econòmic 
per a fer front a les despeses ocasio-
nades en l’elaboració del treball de 
síntesi dels alumnes d’Eco que con-
sisteix en realitzar una descoberta de 
l’entorn de manera transversal. 

» El pressupost i adjudicar a Calor Lògic 
per import de 6.092,04 € (IVA exclòs) 
per la instal·lació en el pavelló muni-
cipal d’un sistema per calefactar-lo. 

» El pressupost i adjudicar a Casavova 
SA per import de 2.840 € (IVA ex-
clòs) per la instal·lació de reixes en 
les finestres del viver. 

» El pressupost i adjudicar a Prodaïsa, 
per dur a terme la construcció d’un 
embornal al c/ Mosquerola per im-
port de 2.649,69 € (IVA exclòs). 

» Atorgar a l’Associació amics de Sant 
Roc una subvenció per import de 
1.820 € en concepte d’ajut econòmic 
per fer front a les despeses que com-
porta l’organització del pessebre vi-
vent i la cavalcada de reis. 

» Adjudicar l’operació de tresoreria a 
l’entitat financera CAIXABANK SA 
atès que ha estat l’entitat que ha pre-
sentat les condicions més favorables, 
i que són les següents: 

Import 150.000 €
Termini 1 any

Comissió d’obertura 0,15%

Comissió d’estudi 0,15%

Tipus d’interès Euríbor 
trimestral 
més 1,8%

» Aprovar el Pla de treball agrupat in-
tegral de foment de l’emprenedoria 
amb el Consell Comarcal del Giro-
nès, Ajuntament de Salt, Ajuntament 
de Celrà i Ajuntament de Vilablareix.

- El pressupost pel desenvolupament 
del Pla de treball per import de 
26.372,56 €.

-  Sol·licitar una subvenció al Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya per im-
port de 21.098,04 €, per l’execució 
del projecte esmentat, de conformi-
tat amb l’ordre EMO/374/2014, de 
3 de desembre, per la qual s’aproven 

les bases reguladores per a la con-
cessió de subvencions públiques 
destinades al finançament del Pro-
grama integral de foment de l’em-
prenedoria emmarcat en el progra-
ma Catalunya Emprèn, i es fa públi-
ca la convocatòria anticipada per a 
l’any 2015.

SESSIó DEL DILLUnS  
19 DE GEnER
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 4.572,67 €.

» Autoritzar a l’Escuderia Baix Em-
pordà el pas per a les carreteres del 
municipi per dur a terme un esdeve-
niment de vehicles clàssics no com-
petitiu anomenat 2on Rallye Girona 
històric, on sols hi poden participar 
vehicles de més de 25 anys d’antigui-
tat, el pròxim 28 de febrer entre les 
10.30 i les 11.30 h. 

» El pressupost i adjudicar a Infor-
gest Informàtica SL per l’adquisició 
d’una càmera exterior amb visió 
nocturna i una càmera interior amb 
visió nocturna per import de 455,70 € 
(IVA exclòs).

» El pressupost i adjudicar a l’Universi-
tat de Girona, per import de 17.885 €, 
per la implantació del Sistema d’in-
formació Geogràfica.

» Sol·licitar a Dipsalut els següents pro-
grames: 

- Pt01. Programa de suport a la ges-
tió i control d’instal·lacions d’alt 
risc de transmissió de legionel·losi.

- Pt02. Programa de suport a la ges-
tió i control d’instal·lacions de baix 
risc de transmissió de legionel·losi. 

- Pt04. Programa d’avaluació i con-
trol de la qualitat de l’aigua a l’ai-
xeta del consumidor (punts a mos-
trejar: casal d’avis, llar d’infants, es-
cola Materns, biblioteca/ludoteca i 
dos punts més de fonts públiques). 
Pt09. Programa de suport a la ges-
tió del risc derivat de les sorreres 
infantils. 

- Pt11. Programa de control i gestió 
de riscos derivats de la presència del 
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mosquit tigre (Aedes laboristes) (el 
període de sol·licitud resta obert 
fins al final del Catàleg 2015).

- Pt13. Programa de difusió dels plans 
de control als establiments alimen-
taris de competència municipal. 

- Dinamitzacions pel Pm01. Progra-
ma de Parcs Urbans de Salut i Xar-
xes d’Itineraris Saludables.

SESSIó DEL DILLUnS  
2 DE FEBRER
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 30.678,93 €. 

» Atorgar una autorització per parar en 
el mercat a la Sra. Marina Garcia Bur-
gos, per parar en el mercat de Vilabla-
reix amb una rostisseria, pel termini 
d’un any prorrogable fins a tres anys.

» Declarar vàlida la licitació i acordar 
la cessió per a ús privatiu d’un local 
del viver d’empreses a les següents 
persones o entitats: 

	 NOM: BTWICE ENGINEERING SC
	 LOCAL: B5
	 NOM: Ramon Casellas i Roura
	 LOCAL: B2

» Declarar vàlida la licitació i acceptar la 
proposta de la mesa de contractació 
que Aglomerats Girona SA constitueix 
l’oferta d’econòmicament més avan-
tatjosa per l’execució parcial del pro-
jecte «Condicionament d’un solar per 
destinar-lo a aparcament, adequació 
d’un tram de vial i millora del ferm de 
diversos carrers del municipi».

» El pressupost i adjudicar a Eina Acti-
va per import de 15.530,85 € (IVA no 
inclòs) per la realització de diversos 
arranjaments en les voreres del mu-
nicipi per la supressió de les barreres 
arquitectòniques. 

» El pressupost i adjudicar a APRÈN 
Centre d’Estudis SC per import de 
620 € al mes i pel termini de 5 me-
sos, per oferir als joves del municipi 
una aula d’estudi amb el suport d’un 
professor que els pugui proporcio-
nar ajuda puntual en la resolució de 
dubtes amb els deures o en la prepa-
ració dels exàmens.

SESSIó DEL DILLUnS  
16 DE FEBRER
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 40.276,65 €.

» Adjudicar l’obra corresponent al Pro-
jecte titulat, «Condicionament d’un 
solar per destinar-lo a aparcament, 
adequació d’un tram de vial i millo-
ra del ferm en diversos carrers del 
municipi» a l’empresa Aglomerats 
Girona SA, per import de 98.929,20 € 
(IVA exclòs), i havent de realitzar les 
següents millores: pintar senyalitza-
ció horitzontal. Millora del Ferm c/ 
Perelló, c/ Asseguda i c/ Crossa.

» Sol·licitar una subvenció per import 
de 28.431 € en concepte d’ajut eco-
nòmic per les despeses del cost de 
manteniment del consum elèctric de 
l’enllumenat públic i per la contrac-
tació de diferents actuacions.

» Autoritzar a l’Associació ciclista Gi-
rona per organitzar una cursa ciclis-
ta al nostre municipi el dia 1 de març 
a les 10 hores.

» El pressupost i adjudicar a Catener-
telc SL per import de 2.235,94 €, per 
dur a terme la substitució de la il·lu-
minació actual per LED en tres des-
patxos de la Corporació Municipal.

SESSIó DEL DILLUnS  
2 DE MARç
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 17.402,82 €.

» Atorgar d’una subvenció per import de 
2.000 € a l’Associació juvenil Veu Jove. 

» L’adquisició d’aparells de la ràdio 
per import de 2.253 €. 

» Sol·licitar una subvenció a la Diputació 
de Girona per l’organització de la Fira 
de la tardor per import de 12.000 €. 

» El pressupost per a la neteja interior 
de la llera del riu Marroc a Manresa 
i Fills, SL: per import de 1.208,00 € 
(IVA exclòs). 

» El pressupost per a la construcció 
d’un mur de rocalla interior per 

aguantar el talús i que no es descalci 
el camí a Manresa i Fills, SL per im-
port de 1.980 € (IVA exclòs). 

» El pressupost per la retirada de dos 
arbres caiguts a la llera sota pont au-
topista, a Manresa i Fills, SL per im-
port de 580 € (IVA exclòs). 

» El pla de seguretat de les obres cor-
responents al projecte «Condicio-
nament d’un solar per destinar-lo a 
aparcament, adequació d’un tram 
de vial i millora del ferm en diversos 
carrers del municipi». 

SESSIó DEL DILLUnS  
16 DE MARç
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 85.211,59 €.

» La reserva de la casa de colònies: del 
18 al 22 de juliol del 2015. 

» El plec i convocatòria per la gestió i 
explotació d’una guingueta al carrer 
Farigola núm. 50. 

» El pressupost per a la neteja de la 
llera del riu Güell, entre la Ctra. San-
ta Coloma i el c/ Josep Terradellas 
a Manresa i Fills, SL per import de 
2.997,50 € (IVA inclòs).

» El pressupost per desplaçar un fanal 
del carrer Pirineus, a SIMSA L per 
import de 382,97 € (IVA inclòs).

» El pressupost per a la construcció de 
finestres d’alumini i batents al Casal 
de la Gent Gran a Metàl·liques Ser-
rano per import de 446,24 €/ unitat 
(IVA exclòs).

» El pressupost per a pintar les mar-
ques laterals dels vials del camí de 
la Massana a SPD per import de 
2.048,97 € (IVA exclòs).

» El pressupost per a construits i col·lo-
car una planxa de corten pels cartells 
de les termes romanes a Xató Metalls 
per import de 268 € (IVA exclòs).

PLEnS I jUnTES

Aplec de Sant Roc 
primaveral

centenars de veïns de vilablareix es van reunir un any 
més entorn de l’ermita de Sant Roc per celebrar un 
Aplec amb amics i familiars.

Podeu consultar totes les 
juntes de govern i plens 

municipals al web
www.vilablareix.cat

http://www.dipsalut.cat/area.html?a=7&sub=25&prog=117
http://www.dipsalut.cat/area.html?a=7&sub=25&prog=117
http://www.dipsalut.cat/area.html?a=7&sub=25&prog=117
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 El segon diumenge de Quaresma ha estat matiner 
i, per tant, l’Aplec de Sant Roc es va celebrar el passat 
1 de març. A l’entorn de l’ermita es van anar aplegant 
centenars de veïns de Vilablareix i d’altres municipis 
pròxims per gaudir de la festivitat.

Alguns ho van fer a peu, d’altres carregats amb el 
dinar al cotxe i, fins i tot, hi va haver molts veïns que 
van pujar amb la família amb bicicleta. A les onze del 
matí, com diu la tradició, es va celebrar l’ofici solem-
ne amb l’acompanyament de la Coral de Sant Roc.  

I, durant tot el dia, es van poder comprar productes 
artesans i pujar a les atraccions infantils que enamo-
ren als més petits. 

Com cada any, l’Aplec va finalitzar amb l’audició 
de sardanes a càrrec de la Cobla Foment del Montgrí.

Des de l’Ajuntament volem agrair un any més la 
col·laboració de Burés Professional i Nando Marcó 
per deixar aparcar els vehicles dins els espais de les 
seves propietats.
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Carnestoltes 
i a donar voltes!

 Els carrers de Vilablareix i el pa-
velló municipal de Vilablareix es 
van omplir de gent i de colors de 
les diferents comparses i disfresses 
el passat 15 de febrer, per celebrar 
el Carnestoltes 2015.

La festa va començar amb la 
cercavila que va iniciar el grup de 
percussió Bloc Quilombo des de 
la plaça del Perelló. La cercavila, 
com cada any, es va passejar per 
diferents carrers del poble fins al 
pavelló municipal on els espera-
ven moltes més comparses i on va 
continuar la festa. El relleu el van 
prendre els membres de la forma-
ció musical i d’espectacles infantils 
País de Cotó que van fer ballar a 
grans i petits. 

L’entitat Veu Jove, que organit-
za el Carnestoltes amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament, va entregar 
els premis a les millors disfresses 
i comparses un cop finalitzat l’es-
pectacle infantil. I, per acabar, xo-
colatada per a tothom!
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El ple aprova el pressupost  
pel 2015 amb 210.000 €  

en inversions, un 40% més 
 El ple de Vilablareix va aprovar el divendres 12 de 

desembre el pressupost pel 2015 que destina 210.000 
euros a inversions, el que representa un 40% més res-
pecte el 2014.

Els comptes municipals es 
van aprovar amb els vots a favor 
d’ERC, l’abstenció d’IpP (Inde-
pendents pel Poble) i el vot en 
contra de CiU.

L’alcalde, David Mascort (ERC), 
va manifestar que aquest és un 
pressupost «continuista» que té 
per objectiu mantenir com a «pri-
oritat els serveis a les persones» 
que ofereix l’Ajuntament.

«Des de l’inici d’aquesta legis-
latura, no és que no hàgim tancat 
cap servei, sinó que n’hem obert 
de nous i hem aconseguit reduir el 

deute municipal en un 40%», va exposar l’alcalde.
Mascort va apuntar també que l’esforç que ha fet 

l’equip de govern ha permès reduir el deute munici-
pal: «En 4 anys haurem passat del 
104% d’endeutament al 66% que 
estem avui i, a finals de 2015, acon-
seguirem reduir el deute al 60%».

L’alcalde de Vilablareix va des-
tacar que una de les particulari-
tats d’aquest nou pressupost és 
que s’aconseguirà augmentar un 
9% els ingressos ordinaris sense 
que això impliqui apujar impos-
tos i taxes.

El pressupost per l’exercici de 
2015 disposa d’un total de 2,89 
milions d’euros, que representen 
un increment del 8% respecte al 
total de 2014.

Vilablareix recull 3.441€ 
per La Marató de TV3

 Un any més Vilablareix va ser so-
lidari amb La Marató de TV3 que 
es va celebrar el 21 de desembre. 
En total es van recaptar 3.441,63 €.
Més de 180 persones van assistir 
al dinar, on un any més la família 
Angelats-Noguer van demostrar les 
seves dots a l’hora de 
cuinar l’arròs per a tan-
ta gent.

També cal agrair a 
l’Ateneu de la Dona i 
el Casal de la Gent Gran 
per la seva col·laboració.

Acabat el dinar va començar 
la quina solidària. Es van celebrar 
nou quines. La primera quina ana-
va amb el tiquet del dinar.

Cal agrair la col·laboració de 
diferents empreses del poble o que 
hi tenen alguna relació i veïns del 

poble pels re-
gals que es van 
fer en les línies 
i quines. Són: 
Distribucions 
Girotel, Martí 
Gironell, Fusté 
Bosch SL, La 
Caixa, König, 

Llum Sant Ponç, J&Mera SL, Frui-
tes Anna, Autorecanvis Ter, Restau-
rant Marcos, Vidres Arnan SL, Osg, 
Ricard Guillaumes Perruqueria, 

Prodaisa, Leonor Llorente Mar-
tin Perruquer, Haribo, Fruites 
Lara i Fills, Transports Mateu, 
Seinsa, Anna Cubarsí, Fleca Frigo-
la, Comercial Toni, Vestuari Arnal, 
Reparacions Joma SL, Carnisseria 
Xavier Turon, J. Montal, Consigel, 
Garatge Perelló, Opera Lloguer, 
Restaurant Migdia, Merceria Ange-
lina, Restaurant La Temporada, 
Farmacia Serra, Aerbrava, Forn de 
pa Nou, Associació de Dones Més 
Que Agulles, Xipmotor Girona SC, 
Infoself, Baldiri Massegú, Instal·la-
cions Aymerich, Velna Cosmètics, 
GRN, Nexcat, Pilsa SC, Exclusives 
Soler, Peixateria Santa Anna, Bu-
rés Professional, Centre Verd, Fle-
ca Pilar, Slip Stream Sports - Bicis, 
Giropack.

“Hem obert nous serveis 
 i hem aconseguit reduir 
 el deute municipal 
 en un 40%.”

El TSJC condemna per  
segona vegada a Llanos 
de Luna a pagar 500 €  
a l’Ajuntament de 
Vilablareix

 La Justícia va inadmetre el recurs interposat per 
la Delegada del Govern espanyol a Catalunya con-
tra la decisió del jutjat d’inadmetre a tràmit la seva 
demanda contra l’Ajuntament de Vilablareix per la 
moció de suport a la plataforma Diem Prou. Aquesta 
era la segona vegada que el tribunal va condemnar 
la Delegació del Govern a pagar les costes del procés 
judicial que pugen a 500 euros. L’alcalde de Vilabla-
reix, David Mascort, va destacar que «algú hauria 

de responsabilitzar Ma. de los 
Llanos de Luna dels diners que 
està llençant per anar contra els 
ajuntaments que pensem dife-
rent que ella». «No es pot uti-
litzar l’Administració d’aquesta 
manera. Els diners són de tots», 
va destacar l’alcalde.

L’Ajuntament renova 
el mobiliari i millora el 
paviment de la plaça 
Catalunya

 L’àrea de Via Pública de l’Ajuntament de Vilabla-
reix va realitzar diverses actuacions de millora a la 
plaça Catalunya i de renovació del mobiliari urbà.

El regidor, Jordi Frigola, va explicar que es van 
substituir els bancs per uns de nous de «més fàcil 
manteniment», es va arreglar el paviment, es van re-
pintar les pistes esportives i es va millorar la zona del 
parc infantil, entre d’altres actuacions.

«S’ha realitzat aquesta actuació perquè la plaça 
Catalunya és una de les primeres places amb parc 
infantil que hi va haver al poble i d’uns anys ençà 
s’havia anat deteriorant i ara hem trobat el moment 
de poder fer aquesta renovació», va concretar el re-
gidor de Via Pública de l’Ajuntament de Vilablareix, 
Jordi Frigola. 

L’alcalde signa l’acord  
per crear l’àrea estratègica  
metropolitana del Gironès

 L’alcalde, David Mascort, va 
signar el divendres 19 de de-
sembre conjuntament amb els 
alcaldes de Sarrià de Ter, Salt, 
Girona i Fornells de la Selva 
l’acord per crear l’àrea estra-
tègica metropolitana del Giro-
nès. Un acord que permetrà el 
desenvolupament comercial 
dels municipis, en els quals s’hi 
podran instal·lar superfícies de 
fins a 2.500 metres quadrats.

David Mascort va afirmar 
que amb aquest acord «s’en-
tra al segle xxi pel que fa a les 
relacions entre els diferents 
municipis que integren la pri-
mera corona» i va afegir que 
«els cinc municipis deixaran de 
mirar els seus límits per passar 
a mirar un tot on viuen 150.000 
persones».

“S’ha de responsabilitzar a Llanos 
 de Luna pels diners llançats per 
 anar en contra dels Ajuntaments 
 que pensem diferent.”
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“Volem un poble net”
 L’Ajuntament de Vilablareix va realitzar la campa-

nya ambiental «Volem un poble net», marcant diver-
sos carrers i places del poble amb cartells de colors 
cridaners amb l’objectiu de conscienciar els propie-
taris incívics de gossos que recullin les deposicions 
dels animals.

La brigada municipal va col·locar un total de 125 
cartells entre els carrers Raset, Farigola, l’avinguda 
Lluís Companys, a la plaça de la Llibertat i a les zo-
nes escolars amb missatges com «Recull-me», «Ets el 
responsable» o «Sigues responsable» acompanyats del 
lema “Volem un poble net”.

«Durant els últims anys s’ha millorat molt en aquest 
aspecte però des de l’equip de govern hem pensat que 
era oportú donar un nou impuls per conscienciar els 

propietaris que encara no recullen les defecacions 
dels gossos a fer-ho», va manifestar la regidora de Salut 
de l’Ajuntament de Vilablareix, Sònia Ruiz.

L’Ajuntament i cITYLIFT Ascensors 
fomenten la pràctica esportiva 

 L’Ajuntament va firmar un conveni amb CITYLIFT 
Ascensors el 19 de febrer un conveni per fomentar 
l’activitat esportiva en el poble. L’acord es va materia-
litzar amb la firma de l’alcalde, David Mascort, i l’ad-
ministrador de CITYLIFT Ascensors, Cayetano Pérez.

Donació de sang  
a can Gruart

 El centre cultural Can Gruart va acollir aquest 
febrer una nova donació de sang organitzada per 
l’Associació de Donants de Sang de Vilablareix i que 
va comptar amb la col·laboració de l’Ateneu de la 
Dona. En total es van realitzar 45 donacions.

Zumba solidària per  
La casa dels xuklis

 La jornada de ball de Zumba solidària va permetre 
recollir un total de 400 euros per finançar el projec-
te de La Casa dels Xuklis. Més de 200 persones van 
omplir el pavelló municipal de Vilablareix en un matí 
carregat d’energia i, sobretot, moltes ganes de ballar 
i col·laborar.

vilablareix recull més de  
150 kg pel Gran Recapte

 Els veïns de Vilablareix van aportar més de 150 kg 
d’aliments durant el Gran Recapte entre l’1 i el 5 de 
desembre. Entre els productes recollits hi havia llet, 
cacau en pols, cacau, cereals, galetes, oli, arròs, farina, 
pasta, conserves i brou, entre d’altres aliments.

L’alcalde inaugura el nou 
gimnàs vilawellnes

 L’alcalde de Vilablareix, David Mascort, va inaugu-
rar el passat 6 de febrer el nou gimnàs Vilawellnes ubi-
cat a la carretera Barcelona. L’acte va comptar amb la 
presència de veïns del poble i amics del nou establi-
ment. La nova direcció que gestiona el gimnàs ofereix 
nous serveis pels veïns de Vilablareix.

Arranjament del camí fluvial per les pluges
 Les fortes pluges d’aquest hivern 

van malmetre molt diversos trams 
del camí fluvial. L’Ajuntament ha 
portat a terme actuacions d’arran-
jament del camí per tapar forats, 
refer els trencaaigües, recol·locar 
la passera, eliminar troncs del mig 
de la llera i netejar tots els guals 
per permetre el pas de l’aigua. El 
cost total d’aquestes actuacions ha 
estat de 9.985 euros.

L’Ajuntament fomenta 
l’ús del transport públic

 L’Ajuntament fomenta l’ús de transport públic entre els veïns de 
Vilablareix. Fruit d’aquesta feina de govern, aquest 2014 s’ha aconseguit 
incrementar les freqüències dels dissabtes a la tarda i els diumenges de 
la línia regular de l’ATM Àrea de Girona. 

En aquesta línia, se segueix incentivant l’ús entre els més joves i la gent 
gran. Així, l’Ajuntament ha assumit el cost dels viatges dels majors de 70 
anys que viatgen gratuïtament. En concret, aquesta factura, que ha suposat 
un total de 7.209 viatges, ha pujat a 6.702,30 euros. I, entre els menors de 
18 anys, s’han facturat 121 targetes amb un cost de 1.120 euros, dels quals 
l’Ajuntament n’ha assumit la meitat del cost.
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 Aquest conjunt de residus, un 
cop recollits pel servei de recollida 
municipal, són destinats a un dipò-
sit controlat, popularment conegut 
com abocador. En el nostre cas, la 
fracció resta recollida a Vilablareix 
és portada al dipòsit controlat de 
Solius. Com que és una fracció que 
no es pot reciclar, l’únic tractament 
que se’n fa és formar-ne bales com-
pactes i enterrar-les.

El tractament de la fracció resta té 
un cost que depèn de dos variables: 

- La tarifa que imposa cada di-
pòsit controlat per poder compen-
sar part del cost de funcionament 
de la planta. 

- I el cànon que imposa l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya (ARC) i 
que grava cada tona de resta que en-
tra als abocadors. Durant l’any 2014 
el cànon va ser de 15,80 -€/tona.

Cada tona de resta que gene-
rem a Vilablareix té un cost de 
tractament de 60,59 €. Durant l’any 
2014 a Vilablareix hem generat 90 
tones de resta que han suposat una 
despesa de tractament de 5.453,10  €. 
Abans de la implantació del Porta 
a Porta, l’any 2012, vam generar 
634,16 tones que van suposar un 
cost de tractament de 36.338,11 €. 
Ens hem de felicitar per la bona 
feina que estem fent de reciclatge, 
aquesta reducció del cost del tracta-
ment de la resta compensa el major 
cost de recollida que comporta el 
sistema Porta a Porta. 

Però aquests preus aniran en 
augment. L’ARC preveu que el cà-

non arribi a ser de 50 €/tona per 
l’any 2020. Aquest increment pro-
nunciat del cànon es deu a la nova 
Directiva Marc de Residus, la qual 
té com un dels objectius principals 
reduir la quantitat de fracció resta 
que es destina abocador sense trac-
tament previ.

Si ens comparem amb la res-
ta d’Europa, veiem que la majoria 

dels països capdavanters en polí-
tiques mediambientals presenten 
unes taxes al voltant dels 120-140 €/
tona (tarifa abocador + cànon). Tot 
fa pensar que tendirem a igualar 
aquests preus. Per tant, per reduir 
costos ens caldrà seguir millorant 
en els percentatges de reciclatge i, 
per tant, reduir la fracció resta que 
portem a l’abocador.

GRàFIc DEL cOST D’ABOcADOR 
DELS RESIDUS MUnIcIPALS nO PERILLOSOS 

DELS ESTATS I REGIOnS DE LA UE
  Cost d’entrada a l’abocador d’una tona de resta.
  Taxa (cànon) per entrar a l’abocador d’una tona de resta.

Font: Managing municipal solid waste – a review of achievements  
in 32 European countries. EEA Report No 2/2013.  
www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste

El cost de la fracció resta 
La fracció resta correspon a tots aquells residus que 
no es poden reciclar, entre ells, s’hi inclouen la pols 
d’escombrar, les bosses de l’aspiradora, burilles 
de cigarreta, les maquinetes d’afaitar d’un sol ús, 
els bolquers, tèxtil sanitari, excrement d’animals, 
etc. Aquesta és la fracció que podem treure cada 
diumenge dins el cubell taronja. diumenge

Del pessebre a la cavalcada 
 Vilablareix va viure les festes de 

Nadal i Reis amb la passió i la tra-
dició que les caracteritzen. La pri-
mera gran trobada del poble va ser 
a Sant Menna amb motiu del 40è 
Pessebre Vivent que organitzen Els 
Amics de Sant Roc.

Ja amb el 2015 començat Can 
Gruart va rebre la visita especial 
d’un patge reial que va prendre 
bona nota dels desitjos dels més 
petits. I, finalment, el gran dia de 
la cavalcada va omplir la plaça del 
Perelló per rebre a Ses Majestats 
els Reis d’Orient. Una nit única i 
màgica. 

visita del patge reial

Pessebre vivent
concert de Sant Esteve

cavalcada de Reis
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REcORDS DE vILABLAREIx

La Teresa Valentí és una dona de casa. Se 
sent feliç rodejada dels seus fills, néts i bes-
néts. No necessita gairebé res més. Excep-

te cosir. Una afició que sempre l’ha apassionat i 
que pràctica sempre que té una estona. 

La Teresa va néixer a Castell-
follit de la Roca. Els seus pares 
es van conèixer a la Coma Cros 
de Salt. Però tot i viure-hi, van 
decidir que la Teresa nasqués 
a Castellfollit. Recorda que de 
ben petita cada estiu pujava 
des de Salt cap al poble. Un 
trajecte del qual no en té gai-
re bon record: «Recordo que 
em marejava amb el carrilet 
i que arribava malalta a Cas-
tellfollit. Per anar, estava dos 
dies malalta i, per tornar, dos 
més». Malgrat que el mareig 
del carrilet els estius eren 
molt divertits, ja que allà es 
trobava amb els seus cosins, 
anava al cine i, alguna vegada, a ballar. 

«Va estudiar a les Dominiques de Salt i anava 
a cosir amb la modista Carme Feliu amb qui va 

La Teresa Valentí té 83 anys. Els ha fet aquest febrer. És 
una dona vital, li agrada fer moltes coses. Però si n’hagués 
d’escollir una, es quedaria amb cosir. I, evidentment, els seus 
néts i besnéts. Amb en Pitu (en Josep, el seu marit) es van 
traslladar de Salt a Vilablareix enamorats de la tranquil·litat 
que els oferia el poble ja fa més de 30 anys. Ara gaudeix de 
les passejades diàries que fa per Mas Aliu i, sempre que pot, 
posant fil a l’agulla per arreglar alguna peça de roba dels néts.

Teresa Valentí Bartolí

A les fires de Girona a la dècada dels 60.



aprendre l’ofici. D’aquí també en 
guarda uns quants records més. Es-
pecialment d’en Pitu quan venia a 
treure el cap per la finestra per salu-
dar-la mentre ella teixia. 

El vaig conèixer a la Piscina de Gi-
rona (pista de ball) i després ens vam 
trobar a la festa major de Salt i ens 
vam agradar i vam estar festejant».

Amb el temps aquell jove que la ve-
nia a veure al taller de la Modista es va convertir 
en el seu marit, després de casar-se a l’església de 
Sant Cugat de Salt. Al principi, en Pitu i la Teresa 
van viure al carrer Doctor Castany de Salt. «Però 
de soltera vivia al carrer Indústria que li deien el 
carrer dels divuit duros», explica.

Un cop casada, en Pitu va anar a treballar a la 
Renfe i els diumenges van començar a treballar 
en els mercats dels pobles venent botifarra blan-
ca i negra, ous, olives, bacallà, galetes, etc.

Al cap d’uns anys, i just quan es va casar en 
Josep i laMargarita, van decidir anar a viure a Vi-
lablareix. Ara fa 30 anys. «Salt se’ns va fer petit i 
ens va agradar tota aquesta zona perquè és a prop 
de tot arreu i és tranquil·la», afirma.

Al seu costat hi viuen en Joan i la Maria Àngels. 
Al pis de dalt la Margarita i Josep, i al darrere, en 
Jaume i al Sofia. Per tant, té tots els fills a prop. «I 

això m’agrada molt», apun-
ta la Teresa. 

Ara té una colla de néts, 
ens diu. En total en té sis i 
sempre que li demanen està 
disposada a fer un dinar, un 
berenar o, naturalment, co-
sir una peça de roba.

«Cosia la roba de casa i la 
roba de tots. Ara tinc encàr-
recs dels néts. M’ha agradat 
sempre cosir. I fer puntes 
també», ens explica.

La Teresa recorda les ex-
cursions que havia fet amb 
en Pitu i de la companyia 
de la seva veïna en aquests 
viatges, la Palmira Naspre-
da. Ara surt cada matí cap a 

les dotze del migdia a passejar per Mas Aliu «una 
hora llarga». Una zona del poble, que com la res-
ta ha anat canviant i creixent amb els anys: «Aquí 
tot era bosc i els cotxes sota els arbres. Per aquí 
hi passaven mil ovelles. El 
poble ha canviat molt però 
fa goig de veure’l». 

El temps ha passat però 
Vilablareix és casa seva. 
«M’agrada viure aquí per-
què tinc a tota la família a 
prop, diu». I és que la Te-
resa és una dona de casa.

El dia de la boda de 
la Teresa i en Pitu.

La parada a mercat de la Teresa i en Pitu.

En Pitu i la Teresa 
ballant de joves.

La Teresa Valentí amb el seus besnéts.

La Teresa Valentí amb els seus néts.
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Carles Buisac i Mas

Balanç de la primera volta
 A continuació fem un repàs de la primera volta dels 

equips:
- El Sènior Femení, entrenat per l’Edu Varo, ha 

encadenat tota una volta completa sense perdre i 
lidera la classificació de Tercera Catalana amb dos 
partits d’avantatge respecte al segon classificat.

- El Sènior Masculí A, entrenat per en Pol Pelegrín, 
està sortint de la zona de descens de Tercera Catalana 
després d’encadenar una mala ratxa de partits amb 
moltes derrotes ajustades.

- El Sènior Masculí B, entrenat per en Toni Alba, 
està en quarta posició de Territorial A lluitant per 
entrar a la zona que dóna accés a lluitar per pujar a 
Tercera Catalana.

Per Setmana Santa, el club, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, va organitzar el 1r Casal Multiesports al 
Pavelló de Vilablareix per a nens i nenes de 5 a 14 anys.

A més, el passat diumenge 15 de març l’escoleta 
del club va participar en una trobada d’escoletes al 
pavelló de Sant Josep de Girona.

A banda del transcurs de la temporada, durant les 
festes nadalenques vam celebrar el I Torneig d’Any 
Nou amb la col·laboració del CEB Girona. Aquí 
us deixem el resum de guanyadors en les diferents 
categories:

-  Campió categoria Cadet de 1r any: Manyanet Molins

-  Sotscampió categoria Cadet de 1r any:  
Club Estudiantes

-  3r lloc categoria Cadet de 1r any: CEB Girona

-  MVP Cadet: David López (Manyanet Molins)

-  Guanyador Concurs de triples Cadet: Diego 
Alderete (Estudiantes)

-  Campió categoria Preinfantil: Adepaf Figueres

-  Sotscampió categoria Preinfantil: CEB Girona

-  3r lloc categoria Preinfantil: Bàsquet Porqueres

-  MVP Preinfantil: Pol Darnés (Adepaf Figueres)

-  Guanyador Concurs de Triples Preinfantil:  
Pol Darnés (Adepaf Figueres)

Campionat de porters
 Com ja us vam informar en 

la darrera Torratxa (desembre 
2014) el passat tres de gener 
d’enguany es va celebrar el 1r 
Torneig de Porters de les co-
marques gironines.

En aquest torneig hi van 
participar una cinquantena 
de porters dels equips de les 
nostres comarques en les seves 
respectives categories.

Va ser una jornada ludico-
esportiva que va portar a la 
nostra vila els millors porters 
de les nostres comarques. Va 
assistir-hi molt de públic, el 
qual comentava que era una 
iniciativa molt encertada i que 
per fi es feia una cosa on els 
protagonistes eren més els 
porters que altres tipus de jugadors. La competició va ser portada 
amb molta professionalitat per part de l’organització.

Passem a detallar-vos els diferents guanyadors de les diferents ca-
tegories que hi vam participar:

Categoria Participant Club

Junior/Juvenil Santiago Amaya UE Vila Roja

Cadet Xavier Vega FC Vilablareix

Infantil A Marc Font Atl. Bisbalenc

Infantil A Roger Nogué AE Sant Feliu

Infantil B Michel Angelo Cardenas Penya Bons Aires

Alevi Victor Yankovyy UD Cassà

Benjamí A Pol Lladó CF Sarrià de Ter

Benjamí B Alex Flores Girona FC

Des d’aquí volem felicitar-los a tots pel merescut guardó i fer 
una especial menció i felicitació al nostre porter del FC Vilablareix, 
Xavier Vega, pel seu merescut premi.

Esperem poder gaudir del mateix espectacle durant molts anys.
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cOMPETIcIó LLOc I DATA GIMnASTA POSIcIó OBTInGUDA

Trofeu Carnaval Torre de Claramunt
(01/02/2015)

Núria Rizos 1a classificada

Anna Pilsa 2a classificada

Laia Cuberta 2a classificada 

Ariadna Moliner 3a classificada

Eva Seeño 1a classificada

Olivia Puig 1a classificada

Irene Cubarsí 3a classificada

Júlia Salvador 2a classificada

Judit Gutierres 3a classificada

Aina Molinero 1a classificada

Anna Planella 3a classificada

Lliga Territorial

Vila-roja  
Nivell I- II

(31/01/2015)

Ivett Rodríguez 4a classificada

Martina Argemí 5a classificada

Júlia Galisteo 5a classificada

Sibil·la Lloret 3a classificada

Estel Gras 5a classificada

Palafrugell  
Nivell III-IV

(22/02/2015)

Ingrid Bareló 10a classificada

Marina Esteva 12a classificada

Helena Perxachs 16a classificada

Aina Recasens 20a classificada

Nora Jing Alonso 21a classificada

Conjunt Aleví 6è classificat

1a Fase CCEE Blanes
(08/02/2015)

Clàudia Tejada 2a classificada

Ariadna Moliner 1a classificada

Laia Cuberta 3a classificada

Júlia Gutierrez 4a classificada

Blanca Miñarro 5a classificada

Anna Pilsa 4a classificada

Núria Rizos 1a classificada

Eva Sedeño 5a classificada

Irene Cubarsí 1a classificada

Judit Gutierrez 4a classificada

Júlia Salvador 5a classificada

Anna Planella 5a classificada

Aina Molinero 1a classificada

1a Fase Copa 
Catalana  
IV i V-VI

Cerdanyola i Girona
 (23/03/2014)

Judit Besalú 27a classificada

Neus Soler 32a classificada

Maria Barceló 18a classificada

Marta Juanola 11a classificada

Esther Juanola 27a classificada

Els nostres resultats:

 El Club Rítmica Vilablareix va co-
mençar la temporada de competici-
ons el passat 31 de gener. Enguany, 
un total de 65 gimnastes participaran 
en els Jocs Esportius Escolars de Ca-
talunya, Campionat de Catalunya en 
Edat Escolar i Copa Catalana. A part 
d’aquests, algunes gimnastes participaran a diferents 
Trofeus al llarg de la temporada.

Les primeres a inaugurar la temporada han estat 
les gimnastes de nivell I i II de la Lliga Territorial que 
han disputat la primera fase a Vila-roja. Totes les ne-
nes van realitzar uns muntatges molt bonics i el club 
va aconseguir pujar a podi en totes les categories en 
què tenia participants. Destacar especialment el tercer 
lloc de Sibil·la Lloret d’un total de 26 gimnastes.

A nivell federat, el passat 1 de febrer les gimnas-
tes de CCEE i Copa Catalana van realitzar un trofeu a 
Torre de Claramunt on volem destacar les 11 medalles 
que van aconseguir. 

El club també ha participat a la primera fase de 
Campionats de Catalunya en Edat Escolar a Blanes 
obtenint uns excel·lents resultats: quatre ors, una 
plata i un bronze. Totes les gimnastes van defensar-se 
molt bé.

Les gimnastes de Copa Catalana Ma-
ria Barceló, Judit Besalú, Neus Soler, 
Marta Juanola i Esther Juanola han ce-
lebrat la primera fase de nivell IV i V-VI 
a Cerdanyola i Girona respectivament. 
Totes elles han fet un molt bon paper. 

Per últim les gimnastes de nivell III-
IV de la Lliga Territorial van estrenar els 
seus muntatges amb aparells a Palafru-
gell el 22 de febrer. La jornada va ser un 
èxit i les gimnastes van fer uns muntatges 
molt correctes. 

Des del club, s’encoratja a les gimnas-
tes a continuar treballant amb les matei-
xes ganes i il·lusió per continuar la tem-
porada amb els mateixos èxits. 

Preparades 
 per competir!
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Sònia JorqueraManel Segura

Carnestoltes a la ludoteca
 El Senyor Carnestoltes ja és aquí. Les festes de 

Carnestoltes o Carnaval comencen un dijous (Dijous 
Gras) i acaben el dimecres de la setmana següent 
(Dimecres de Cendra): 7 dies en els quals regna la 
festa i la disbauxa; les disfresses, màscares i comparses 
omplen de llum i color els carrers; la música és la 
protagonista de balls, rues i desfilades.

No us penseu amb això que els nens i nenes de 
la ludoteca no es disfressen la resta de l’any, sobretot 
perquè els Reis Mags van tenir l’encert de deixar 
disfresses noves a la ludoteca; es podria dir que des de 
llavors cada dia ha sigut una mica Carnestoltes. 

També aquest any, com ja és costum, els nens i 
nenes han fet la seva pròpia disfressa; aquest cop ha 
sigut un davantal i un barret de xef. Tots i totes han 
sigut els MASTERXEFS de la ludoteca. Durant dues 
setmanes per torns han fet la disfressa i el dijous gras 

els petits xefs han anat vestits de cuiners a veure els 
nostres veïns del casal de la gent gran i de la biblioteca. 
I com no, també hi ha hagut temps per maquillar-se.

 El proppassat cap de setmana del 20 al 22 de Febrer 
es va disputar a Valladolid el Torneig Estatal 2015. En-
guany el nostre club hi participava amb els jugadors 
Martí Pèlachs, Marc Martínez i el jugador recentment 
fitxat del CTT Olot Sergi Bahí. Tots ells acompanyats 
des de la banda tècnica per l’entrenador Eduard 
Mayorov. Va ser un cap de setmana d’un tennis taula 
molt intens on els nostres jugadors van fer un gran 
paper. 

El resultat més destacat ha sigut el d’en Martí Pè-
lachs que ha aconseguit el SOTSCAMPIONAT al per-
dre la final de la categoria Aleví contra Marc Gutierrez 
d’Alicante TM. Molt bon torneig del jove jugador del 
club que passava al quadre final entrant com a primer 
del seu grup per enfrontar-se a Julio Garcia (Andalu-
sia) a la ronda de vuitens i guanyant per 3 a 1. 

Ja a quarts l’esperava en Norbert Tauler del CER 
L’Escala a qui derrotava per 3 a 0 per enfrontar-se ja a 
semifinals contra Miguel Nuñez a qui derrotava per 3 
a 2 en un partit molt ajustat. Un cop a la final el juga-
dor alicantí no ens va donar cap opció i va guanyar el 
partit de manera clara.

Per la seva banda en Marc Martínez va disputar un 
molt bon torneig a Valladolid jugant molt bones parti-
des a la fase de grup, però malauradament va quedar 
4t del seu grup impedint-lo poder disputar alguna par-
tida més. En Sergi Bahí va poder entrar al quadre final 
després de ser afavorit per un triple empat al seu grup, 
però perdia a la ronda de setzens contra Josep Maria 
Blancafort quedant d’aquesta manera eliminat.

Segons a Tercera Divisió Estatal
No és fàcil aquest any la Tercera Divisió Estatal però a 
falta de 5 jornades per acabar la fase regular, el CTT Vi-
lablareix es manté en segona posició, plaça que li ator-
garia el dret a jugar la fase d’ascens a Segona Divisió.

L’equip, liderat per l’Ivan Martínez i en Martí Pè-
lachs, fa diverses setmanes que ha trobat la línia del 
bon joc i ja ha encadenat 5 victòries seguides, algunes 
de tant de mèrit com el CTT La Bisbal, CTT Malgrat i 
el CTT Premià de Mar. 

Esperem que el bon joc i els resultats continuïn 
fins al final de la lliga regular i podem disputar la fase 
d’ascens. Molta sort.

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@ 
cttvilablareix.cat o al mòbil 650 782 099 per tal de con-
cretar 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

Gran èxit en el Torneig Estatal 2015
Martí Pèlachs aconsegueix  

el Sotscampionat

mailto:info@cttvilablareix.cat
mailto:info@cttvilablareix.cat
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Paula PlanellaAlumnat de 1r d’ESO

Pau per a tothom
 El divendres 30 de gener celebrem la Diada de la Pau. 

Els alumnes de 1r d’ESO de l’Institut de Vilablareix ens 
vam reunir amb alguns alumnes de l’Escola Bressol La 
Farigola i de l’Escola El Madrenc a la plaça de la Pau 
del nostre poble per a celebrar-ho. Nosaltres vam llegir 
les següents frases relacionades amb la pau:

1. Bob Marley, a partir d’uns 
mots de Helder Càmara, va 
dir: «Les guerres continua-
ran existint mentre el color 
de la pell sigui més impor-
tant que el dels ulls». 

2. Mahatma Gandhi va dir: 
«No hi ha camins per a la 
pau. La pau és el camí». 

3. Albert Einstein va dir: «Quan em van preguntar si 
hi havia alguna arma capaç de contrarestar el po-
der de la bomba atòmica, jo vaig suggerir la pau».

4. Isaac Newton va dir: «Els homes construïm massa 
murs i no suficients ponts». 

5. I jo (Paula) dic: «Des de sempre es diu que quan 
ens morim trobem la pau en algun lloc del més 
enllà, però jo penso: Realment hem de morir per 
trobar la pau?»

6. Jo penso que la pau és com un amic: al principi 
costa d’aconseguir però un cop l’has aconseguit és 
el millor que et podria passar. (Elisabet)

7. I jo crec que no només fa mal qui pica sinó també 
qui ho veu i no fa res per evitar-ho. (Joan)

8. La mare Teresa de Calcuta va dir: «La pau comen-
ça amb un somriure». 

9. I Fray Luís de León havia dit: «Estar en pau amb 
tu mateix és el millor camí per estar en pau amb 
tothom».

10. Nosaltres diem que la pau no és només el dia 30 de 
gener sinó la resta de l’any. 

11. Bonhoeffer va dir: «La 
pau és l’únic gran risc que 
hem de córrer».

12. Per córrer aquest risc 
hem de fer el que deia Fran-
cesc d’Assís: «Comença per 
fer allò imprescindible, des-

prés fes tot allò que vegis possible, i, quan te n’ado-
nis, estaràs fent el que et semblava impossible».  

13. I també cal tenir presents aquests mots de la Mare 
Teresa de Calcuta: «De vegades ens pensem que 
allò que fem és tan sols una gota en el mar, però el 
mar seria menys si li faltés una gota».

14. O el que va dir Mahatma Gandhi: «No vull cap 
arma que no sigui l’amor».

15. Einstein va afirmar: «La pau no es pot aconseguir 
mai per la força». 

Amb aquestes frases de personatges coneguts i 
algunes de les nostres reflexions vam voler expressar 
que ens agradaria que la pau no fos un somni, sinó una 
realitat arreu del món. Esperem que així sigui.

 El carnestoltes 
  dels més petits

 Un cop més, arriba la festa que a la llar d’infants 
tant esperàvem. Sí, sí estem parlant del Carnestoltes. 
On els més petitons del poble rebem la visita d’un 
personatge tot extravagant, sabeu qui és? Doncs ni 
més ni menys que el nostre amic Carnestoltes, que ens 
acompanyarà durant tota una setmana per donar-nos 
idees per poder passar uns dies d’allò més divertits. 
I voleu saber quines idees són? Doncs pareu atenció 
que ara us les explicarem.

Sortim de l’escola ben maquillats; alguns som tigres, 
papallones, pirates i fins i tot algun que altre pallasso 
o floreta. Preparem una disfressa de la mascota de la 
nostra classe, les educadores ens fan uns pentinats 
ben extravagants, venim a l’escola amb pijama. I per 
acabar de celebrar bé la festa el divendres venim tots 
disfressats de casa.

 
  
 

 

Els cargols ens disfressem

Les granotes ens disfressem

Els espantaocells portem 
un objecte al cap

Els mussols ens disfressem com la mascota de l’aula

Els picasoques portem un 

objecte al cap
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Educació Infantil

EL LLEnGUATGE MATEMàTIc
Els dilluns al matí la classe de 
les llunes, sols, planetes i astro-
nautes fem tallers interaula.

Aquesta activitat consisteix a 
treballar conjuntament i aprofi-
tar així els coneixements d’uns i 
altres en grups més reduïts. 

Treballem el llenguatge ma-
temàtic de forma manipulativa. 
Com podeu veure en aquestes 
imatges hem treballat la corres-
pondència quantitat grafia, clas-
sificació per colors, seguir una 
sèrie amb fruites i verdures, així 
com reproduir una construcció 
i comptar el nombre de peces.

Matemàtica manipulativa

1r

LES FORMES GEOMèTRIqUES
Els nens i nenes de 1r durant aquest trimestre treba-
llem les formes geomètriques.

Manipulem cossos amb volum, els imprimim en 
plastilina, cerquem figures geomètriques en objectes 
quotidians i fem composicions amb les formes treba-
llades.

2n

LA MESURA
Els alumnes de 2n hem treballat la mesura. 
Vam mesurar l’alçada amb una unitat de me-
sura no convencional, un tros de llana. Com-
provant que mesurem gairebé el mateix d’al-
çada que amb els braços en creu. També hem 
treballat el pes, representant el pes de cada 
alumne fent servir garrafes i ampolles d’aigua, 
material molt quotidià pels alumnes.

3r 

LES TAULES DE MULTIPLIcAR
Els alumnes de 3r aprenen les taules de multi-
plicar jugant amb els números. Per això utilit-
zem diferents taulells inventats i coneguts que 
ens permeten aprendre de forma més diverti-
da les taules de multiplicar.

4t

LES DIvISIOnS
Els alumnes de 4t estem treba-
llant les divisions. Dins d’aquest 
tema, hem treballat problemes 
manipulant palets de fusta: 
comptem quantitats, fem grups, 
comprovem quins sobren i n’ex-
traiem el quocient.

5è

MESURA APLIcADA
Els alumnes de 5è hem treballat el tema de 
les mesures de longitud.

L’activitat consistia en mesurar diversos 
objectes: taules, mobles, aules, el passadís i el 
pati de l’escola.

Primer vam fer l’estimació de la mesura 
de cada objecte; després vam utilitzar mesu-
res antropomètriques (pams, peus...) i final-
ment vam fer la comprovació de la mesura 
real amb el metre, el centímetre, el regle...

6è

PROjEcTE cAPSA 
Aquesta activitat ha consistit en folrar i 
posar dos llaços en una capsa. Hem ha-
gut de mesurar i calcular la superfície 
de paper i la longitud de cinta necessà-
ria. Hem comprovat que segons com i 
on fem la llaçada la quantitat de cinta 
que necessitem és diferent.
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JOVENTUT

Neix l’Associació 
Reiki Vilablareix

La sala d’actes de can Gruart es va omplir el 16 de gener per escoltar la presen-
tació de l’Associació Reiki vilablareix (A.R.v.I.). Una nova entitat en el poble que es 
dedica a l’expansió i difusió de la medicina natural, integrativa i complementària.

 La presentació va comptar amb la xerrada inaugural 
«L’origen emocional de la malaltia» on les diferents 
integrants de l’associació van desgranar els diferents 
serveis que ofereixen.

Entre aquests serveis hi ha teràpies de Reiki, quiro-
massatge, massatge cranial, reflexologia podal, massat-
ge limfàtic, ataràxia, entre d’altres.

L’associació ofereix també Reiki a domicili gratuït 
a persones amb tractament de càncer. 

Qualsevol persona interessada es pot posar en con-
tacte a través de:

Mail: a.r.vilablareix@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/arvilablareix
Web: www.reikigirona.es

ASSOcIAcIó REIKI vILABLAREIx

ESPLAI KAMOnO

Nova aula d’estudi a Can Gruart
 Aquest 2015 des de l’àrea de joventut s’ha iniciat un 

nou projecte que és l’Aula Jove, un espai on els joves 
de 12 a 18 anys poden estudiar, fer treballs i fer els 
deures del dia a dia. 

L’horari de l’aula jove és de dilluns a divendres de 
4 a 6 de la tarda i està ubicada al centre cultural Can 
Gruart.

L’espai està equipat amb ordinadors i els joves 
compten amb l’ajuda de dos monitors, un d’ells els 
ajuda amb les matèries de ciències: matemàtiques, 
química, medi, i l’altre en matèries de lletres: literatu-
ra, llengües, història, filosofia... Els dos s’alternen els 
dies de la setmana, així una setmana hi ha tres dies de 
ciències i dos de lletres i la setmana següent a la inver-
sa, això dóna llibertat i flexibilitat als joves per anar a 
l’aula els dies que necessiten ajuda.

Des del seu inici, el dilluns 2 de febrer, per l’espai 
Aula jove hi han passat uns 60 usuaris.

què cal fer per utilitzar l’Aula jove? 
Només cal anar a Can Gruart en l’horari de l’Aula jove 
i fer la inscripció el mateix moment, és gratuït. Fer la 
inscripció no obliga a anar-hi cada dia, sinó que és un 
espai per utilitzar quan sigui necessari o fins i tot pot 
ser un lloc de trobada amb els companys de classe per 
fer els deures junts.

 Vam acabar l’any gaudint de la gran festa de la ben-
vinguda al Nadal amb la cantada de Nadales, represen-
tació del pessebre, el mapping ofert per Depalol Multi-
mèdia i xocolatada per a tothom. 

Després de les vacances de Nadal ens hem tornat 
a posar les piles i no hem parat ni un moment, vam 
participar en el carnestoltes com a comparsa, amb tots 
els membres de l’esplai vestits de micos. El passat dis-
sabte 28 de febrer vam fer una sortida a la Fageda d’en 
Jordà on vam poder gaudir d’una visita a la fageda, 
lectura de poema i excursió fins al volcà Croscat on 
vam dinar. Finalment vam acabar el dia al poble de 
Santa Pau on vam berenar i fer una gimcana per tot 

el poble. Aquest mes de març serà mogut ja que ens 
espera una bicicleta i una trobada a Amer amb esplais 
d’altres poblacions. 

mailto:a.r.vilablareix@gmail.com
http://www.facebook.com/arvilablareix
http://www.reikigirona.es/
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107.5 FM 
RÀDIO VILABLAREIX

 
ANC DE VILABLAREIX

Didac Romagòs

Visca la ràdio!
 Ràdio Vilablareix, 107.5 FM, va celebrar un any més, 

del 9 al 13 de febrer, la Setmana de la Ràdio, per com-
memorar el 13 de febrer com a Dia Mundial de la Rà-
dio, establert per la UNESCO. 

Durant tots aquells dies, personalitats de diferents 
àmbits de la nostra cultura catalana van visitar els nos-
tres estudis radiòfonics. Enguany vam comptar amb la 
presència de Marc Vidal, Dr. Ramon Brugada, Antoni 
Puigverd, Laura Huerga, Mone, Josep Cruanyes, Bo-
nobos, Anna Simó, Albert Pont, Laura Borràs, Marta 
Bayarri, Coque Garcia, Mercè Cuartiella, Agustí Colo-
mines, Quim Torra, Albert Guinovart i Ernest Maragall.

Les associacions, alguns dels joves del nostre muni-
cipi i una taula rodona a Can Gruart amb la col·labo-
ració dels Amics de la UNESCO de Girona–FCACU, 
també van ser protagonistes.

Per saber més de nosaltres www.vilablareix.cat/
laradio o al Twitter @rvilablareix amb més de 6.500 
seguidors.

Alguns dels col·laboradors del nostre mitjà 
amb els portaveus polítics municipals.

Les entitats a la ràdio municipal.

La Mone en els nostres estudis.

Els Bonobos, a Ràdio Vilablareix.

Taula rodona amb 
alguns joves del poble.

Les associacions esportives a la ràdio.

Ernest Maragall, a Ràdio Vilablareix.

Taula rodona a Can Gruart 
“Els joves i la ràdio”.

Benvolguts veïns,

Des de l’Assemblea Territorial de Vilablareix de l’ANC hem cregut oportú exposar 
alguns dubtes que a tots ens ronden pel cap de cara a la Independència i potser no 
se sap a qui preguntar, voldríem que ens preguntéssiu dubtes al correu vilablareix@
assemblea.cat i nosaltres provarem de respondre-us en aquest apartat.

Els temes no són molt extensos, però si no són prou aclaridors, es pot anar a buscar 
més informació a moltes webs, aquestes preguntes les hem tret de www.elclauer.cat

InSTITUcIOnS DE GOvERn

Tindrà una catalunya independent més 
eines per combatre la corrupció?
Els casos de presumpta o provada corrupció que afec-
ten Catalunya i els seus partits majoritaris han obligat a 
una profunda reflexió entorn de les males pràctiques 
de l’Administració pública i la necessitat de regenerar 
els circuits democràtics. L’assoliment de l’Estat propi 
hauria de servir, també, per establir mecanismes per 
prevenir, frenar i castigar de manera exemplar aquests 
casos. Una llei de transparència catalana, una justícia 
més ràpida i eficaç i una norma electoral pròpia són 
els fonaments d’aquesta regeneració imprescindible.

caldrà una cambra alta i una cambra 
baixa en el Parlament d’una catalunya 
independent?
Catalunya, com a Estat independent, tindria la potes-
tat de decidir quin tipus de model polític i institucio-
nal implanta en el seu territori. Hi ha països, com els 
Estats Units, que tenen un Congrés i un Senat amb 
funcions diferenciades, de la mateixa manera que 
Espanya també té dues Cambres de representació. 
Malgrat aquests exemples, Catalunya és un país rela-
tivament petit –7,5 milions d’habitants– i això fa que 
la Cambra territorial sigui menys necessària que en es-

tats amb territori més extens. Finlàndia, Dinamarca o 
bé Islàndia –tots ells estats similars demogràficament– 
només disposen d’una Cambra legislativa.

quins instruments d’Estat bàsics necessita 
una catalunya independent?
Cada Estat està dotat d’una sèrie d’estructures i d’ins-
truments, sense els quals la seva viabilitat és impossi-
ble. Constituir-se en un nou Estat europeu comporta-
rà disposar de les estructures i els instruments que el 
facin viable, amb l’avantatge que es farà de nou, en un 
moment de crisi que demana innovacions adaptades 
als temps. D’entrada, són necessaris: una agència tri-
butària, un banc estatal, un ens supervisor del mercat 
de valors i un altre del mercat de telecomunicacions, 
una autoritat de defensa de la competència, un admi-
nistrador d’infraestructures ferroviàries, una agència 
de salut pública, un ens gestor de ports i aeroports, 
una administració de Justícia, un cos diplomàtic i unes 
forces de seguretat. Són àmbits en què Catalunya assu-
mirà immediatament les competències i en els quals 
cal garantir de forma rigorosa el servei durant tot el 
procés de transició. L’òrgan prioritari és l’agència tri-
butària, que serà l’encarregada de gestionar els impos-
tos catalans.

http://www.vilablareix.cat/laradio
http://www.vilablareix.cat/laradio
mailto:vilablareix@assemblea.cat
mailto:vilablareix@assemblea.cat
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ATENEU DE LA DONA
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CASAL DE LA GENT GRAN

calçotada
Un altre any, més d’un centenar de persones varen 
gaudir de la calçotada que es va fer el diumenge 8 
de febrer al Casal. La calçotada es va acompanyar 
de carn a la brasa, postres i cafè. 

carnaval
El dissabte 14 de febrer les disfresses es varen fer 
presents al Casal, per celebrar el carnaval. Un any 
més es varen poder veure diferents i enginyoses dis-
fresses en la majoria dels assistents.

coral Sant Roc
Un any més la nostra coral participarà en la Tro-
bada de Corals Sèniors. Enguany se celebra a la 
basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries el 
dissabte 18 d’abril.

Sortides
Tenim prevista una excursió a Sant Llorenç de 
Morunys pel 31 de maig. Les inscripcions es fan al 
Casal.

Ball en línia
Segueix com cada dimarts el curset de ball en línia. 
Un torn de 10 a 11 i un altre de 11 a 12 del matí.

Un Casal de la Gent Gran actiu L’Ateneu de la Dona 
no para!

La Marató de Tv3
Un any més l’Ateneu de la dona va col·laborar en 
el dinar de La Marató de TV3 que es va celebrar 
al Casal de la Gent Gran.

Delícies del porc
El diumenge 1 de febrer a la sala polivalent els 
assistents al dinar varen poder degustar les dife-
rents parts del porc.

La carn de perol amb la llengua, orella, mor-
ro, ronyó, cor i el ventre... que es mengen ben 
bullits amanits amb vinagre, pebre i oli.

La botifarra, el xoriço i la cansalada acompa-
nyats de les seques. Tot això anava acompanyat 
d’una amanida i un bons postres.

Teatre
El passat 1 de març vàrem representar l’obra «Un 
bocí de dones deu» a Porqueres i el 14 de març 
la vàrem representar a La Cellera de Ter. Estem 
molt contentes per l’assistència dels dos dies.

OncOLLIGA-vILABLAREIx
El proper 6 de juny Oncolliga-Vilablareix organitzarem el SEGoN 
SoPAR BENèFIC al pavelló municipal. Tots els assistents tindran 
un petit regal. Informarem més endavant del programa del sopar.

Petanca
El passat 28 de febrer va iniciar-se el campionat de petan-
ca en el qual hi participem diferents casals del Gironès i 
La Selva. Els participants, a part del Casal de Vilablareix, 
són: Aiguaviva, Bernardes de Salt, Bescanó, Celrà, For-
nells, Jubilats de Salt, Riudellots, Sant Dalmai i Vilobí. Els 
nostres partits comencen a 2/4 de 10, després d’un bon 
esmorzar, els dissabtes a les pistes de can Gruart.
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CULTURA

CAPÍTOL VI-2
MEDI AMBIEnT

Jordi Pagès

 A la Torratxa n. 60, del mes de juny del 2014, es va 
publicar un article sobre la constitució de la Manco-
munitat de Catalunya, promoguda per Enric Prat de la 
Riba. Un dels projectes que la Mancomunitat va tirar 
endavant va ser la creació de la xarxa de Biblioteques 
populars, de la qual aquest any 1915 es commemora 
el centenari. 

A Catalunya, la situació durant el segle xix i fins a 
principis del segle xx, era similar a la de les bibliote-
ques espanyoles. Coexistien les biblioteques publiques 
provincials, la majoria creades amb els fons desamor-
titzats, amb altres biblioteques que pertanyien a ate-
neus i altres associacions.

Va ser a proposta del Consell d’Investigació Peda-
gògica de la Mancomunitat quan va sorgir, el maig del 
1915, el projecte de la creació de les Biblioteques Popu-
lars, alhora que la creació de l’Escola de Bibliotecàries. 
El model que es va implementar seguia els planteja-
ments de les biblioteques anglosaxones que responien, 
també, a les idees regeneracionistes del moment.

Els seus responsables, Eugeni d’Ors i Jordi Rubió, 
coneixien bé les realitzacions estrangeres per les seves 
estades a França i Alemanya. Ors, amb l’empenta ini-
cial, i Rubió amb l’aplicació d’instruments, van ser els 
artífexs del primer sistema de biblioteques públiques 
catalanes, a imatge i semblança de les biblioteques 
d’Anglaterra i Estats Units.

Immediatament es va fer la primera convocatòria 
buscant la implicació dels ajuntaments, els quals havi-
en d’aportar un terreny i subvencionar parcialment el 
manteniment anual de la biblioteca. La resposta va ser 
desigual, passant de l’entusiasme d’algunes poblacions 
a una indiferència que va anar canviant en el temps, 
fent-se noves convocatòries el 1916, el 1917 i el 1922. A 

la primera convocatòria s’hi van presentar 8 municipis i 
es van seleccionar Sallent, Valls, Olot i les Borges Blan-
ques com les primeres biblioteques a construir.

El projecte dissenyat per Eugeni d’Ors recomanava 
que les biblioteques se situessin als afores de les po-
blacions, en edificis especialment dissenyats per a les 
seves funcions. És per aquest motiu que es va encoma-
nar a quatre arquitectes un avantprojecte d’edifici per 
les biblioteques populars. El projecte escollit va ser el 
d’en Lluís Planas i Calvet, que responia a un model 
noucentista que incorporava components clàssics. Les 
primeres biblioteques van seguir aquest disseny, així 
com d’altres a les quals es van anar incorporant ele-
ments que milloraven el projecte inicial.

El 1918 es gradua la primera promoció de bibliote-
càries i s’inauguren les quatre primeres biblioteques. 
Per primera vegada les biblioteques tenen els llibres 
de lliure accés als prestatges, disposen d’una secció 
per a infants, presten llibres i la majoria tenen una sala 
destinada a activitats culturals i socials. 

A l’any 1922, moment en el qual es proclama la 
dictadura de Primo de Rivera i la Mancomunitat 
perd seves funcions, hi havia vuit biblioteques en fun-
cionament. A partir del 1923, amb la desaparició de la 
Mancomunitat, passen a dependre de les Diputacions 
separant-se l’Administració unitària.

Al llarg del segle xx, i amb circumstàncies més o 
menys favorables, la xarxa de biblioteques es va anant 
escampant a tot Catalunya fins arribar a la situació ac-
tual, on pràcticament la majoria de les poblacions ca-
talanes en disposa d’una.

Però ara, al 2015, és moment de recordar a les pri-
meres biblioteques que es van crear fa 100 anys i que 
va ser la base de la xarxa de biblioteques actual.

100 AnYS
Xarxa de Biblioteques

Andrés L. Pérez Velasco

Risc nuclear?
Improbable, però existeix

SISENA REFLEXIÓ
No puc acabar aquesta sèrie de 
reflexions sense analitzar, encara 
que sigui succintament, el tan es-
bombat DÈFICIT DE TARIFA, que 
fa que haguem de pagar més per 
una electricitat que ja és la més 
cara de la Unió Europea, només 
per darrere de Malta i Xipre. S’in-
voca des de les elèctriques i el go-
vern, el dèficit tarifari i les primes 
a les renovables «suposadament 
massa elevades» com a arguments. 
Però què hi ha realment darrere 
d’aquest assumpte? Fem una mica 
d’història.

L’origen del problema és una 
acumulació d’errors i males decisi-
ons que s’han anat prenent al llarg 
dels darrers 50 anys. I que ara ens 
veiem obligats a solucionar.

A la dècada dels 60, l’Estat 
espanyol travessa una etapa de 
desenvolupament industrial sen-
se precedents, que requereix una 
planificació energètica molt ambi-
ciosa. La hidràulica no és capaç ja 
de subministrar l’energia elèctrica 
que el país necessita. Es dissenya 
un pla energètic nacional i comen-
ça la construcció d’una sèrie de 
grans centrals tèrmiques, nuclears 
i de carbó.

A la fi dels 70 i a començaments 
dels 80 el desenvolupament indus-
trial espanyol s’atura com a con-
seqüència d’una crisi energètica 
mundial. La indústria pesada co-
mença una reconversió que impul-
sa la desocupació i detreu el con-
sum elèctric.

A la dècada dels 70 i 80 del segle 
xx, arran d’alguns accidents en di-
verses centrals dels Estats Units i al-
tres països, un sector de la comuni-
tat científica i l’incipient moviment 
ecologista van començar a defensar 
que les activitats que implicaven la 
fissió atòmica suposaven un risc per 
a la població i el medi ambient en 
general, pels riscos de fuites radio-
actives o la complexa gestió dels 
residus.

Això va portar a diversos governs a 
plantejar-se la detenció, i de vegades 
la finalització, dels programes nucle-
ars en curs. A la parada temporal dels 
programes se li va denominar a Espa-
nya «moratòria nuclear», ja que no 
implicava el tancament d’instal·laci-
ons actives, sinó únicament la paralit-
zació sine die de noves construccions. 
Aquesta moratòria finalitzà el 1997, 
de manera que el fet de construir o 
no centrals nuclears noves és decisió 
de la iniciativa privada.

A causa d’aquesta moratòria a 
Espanya es crea un impost especial 
sobre el consum elèctric per com-
pensar les elèctriques per aquests 
tancaments. Cost que avui dia con-
tinuem pagant.

Amb l’arribada dels 90, l’ingrés 
d’Espanya al mercat comú europeu 
i el disseny d’una moneda comuna, 
atreu fins a l’economia espanyola 
enormes fluxos de capitals, a tipus 
d’interès molt atractius.

No obstant això, la manca d’un 
teixit productiu competitiu i d’una 
base industrial sòlida provoquen 
que aquests capitals tinguin com 
a destinació mercats especulatius, 
i no el sistema productiu. L’eco-
nomia creix amb força gràcies a la 
inflació i l’endeutament, però sen-
se que augmentin els béns i serveis 
que l’economia produeix.

Aquest increment de la infla-
ció amenaça amb tirar per terra 
els estrictes requisits que l’Euro-
pa del Nord imposa a la inflació 
de l’Europa del Sud, si aquesta 
vol entrar en la moneda única. El 
control de la inflació es converteix 
en objectiu prioritari per al poder 
polític.

Comença una onada de libera-
lització en molts sectors, telecomu-
nicacions i energia entre d’altres, 
amb la idea d’incrementar la com-
petència i així poder abaixar els 
preus. No obstant això els costos 
elèctrics no baixen.

El poder polític arriba llavors a 
un acord amb les elèctriques per 
evitar que es traslladin els costos 
a la tarifa elèctrica. Es congela la 
tarifa i l’increment dels costos es 
deriva a un sac de deute públic 
anomenat «Dèficit Tarifari». Les 
elèctriques cobren, l’Estat acumu-
la un dèficit ocult i el poder polític 
esgrimeix com un èxit el control 
de la inflació.

Aquesta norma, creada amb la 
intenció d’emmascarar la inflació 
per temps limitat, es converteix 
en un problema que als successius 
mandataris polítics no interessa res-
suscitar. El dèficit tarifari comença 
a augmentar de forma gairebé il·li-
mitada any rere any. 

“ L’origen del problema 
 és una acumulació 
 d’errors i males decisions 
 que s’han anat prenent 
 al llarg dels darrers 
 50 anys.”

(CONTINuARà)
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A L’OMBRA DEL CAMPANAR

CAPÍTOL XXII
MEMÒRIA HISTÒRIcA DE vILABLAREIx

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

(...)

(...)

A la sessió del 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 també 
de la cobrança del Repartiment d’Activitats d’aquest ppble, ha-
vent-se comprovat un important descobertno sols dels cabals de la 
recaptació de l’Estat sinó també dels diversos Municipisdels 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 neceaaaries, no sols 
particularment sinó també per mitjá de l’Alcaldia de Girona, i úl-
timament 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 Recaptaddor 4558’11 pes-
setes, 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 corresponent denuncia al Sr. Fiscal d’aquesta 
Audiencia Provincial i al Sr. Jutga de Primera Instancia e Ins-
trucció d’aquest Partit participant-los-hi l’estafa comesa a aquest 
Ajuntament per l’esmentat En Josep López, veí de Girona, l’import 
de 1471’97 ptes. per quantitats cobrades de Repartiment d’Utili-
tats i no ingressades a la caixa municipal.

El 30 d’octubre
El Sr. Alcalde manifesta que tenia que posar en coneixament 

de l’Ajuntamentque que el comprobar els rebuts pendents de pa-
gament entregats per la Generalitat procedents de la recaptació 
per Repartiment d’Utilitats a càrrec del Sr. Josep López Martínez 
havia resultat un major descubert. La relació de rebuts pendents 
de cobrament ascendeix en realitata 2197’11 ptes. en lloc de les 
2042’02 que s’havian consignat, el que suposa que s’han d’ha-
ver cobrat 2661’- pessetes de la qual deduint-se les 1000’- ptes 
efectives en trgades en caixa i les 44’18 ptes de rebuts de la con-
trubució d’Utilitats resulta que en definitiva en descobert del Sr. 
López puja a1616’82 pessetes en lloc de les 1471’91 pessetes figu-
rades primerament. 

S’acorda així mateix confiar el cobrament dels rebuts del Re-
partiment d’Utilitats d’enguany a l’Apoderat d’aquest Municipi 
a Girona En Vicens Cánovas i Soler i s’anunciará al públic 
aquesta designació i començament de cobrança voluntaria qual 
finirá el dia 31 del mes de Desembre proper.

I sense més a parlar es dona per terminada la sessió...

A la sessió del 6 de novembre, el Secretari dóna lectu-
ra de les instruccions del Governador Civil, publicades en 
el B.O. en referència als cementiris municipals.

Enterats el regidors dels preceptes legals d’aplicació en aquest 
cas, i estudiades les condicions del cementiri parroquial d’aquest 
poble, únic existent en l’actualitatemplaçat junt a l’Esglesia par-
roquial i amb enterrament davant de la portada de la’entrada, 
en el pas obligat pel públic, resulta ésser del tot inservible per no 

reunir cap condició sanitària, ni pel seu emplaçament, ni per la 
seva migvada capacitat, per quin motiu l’Ajuntament per una-
nimitat acorda:

1er. Fer constar que no creuen precedent incautar-se del ce-
mentiri parroquial per considerar-lo del tot inútil per cementiri 
municipal.

2º. Que per la comisió de Foment d’aquest Ajuntament s’es-
tudia la manera de poder construir un cementiri municipal en 
lloc adequat pel servei de tot el poble.

3º. Que als sols efectes de cumplimentar les ordres del Sr. Go-
vernador Civil, l’Alcaldia es faci càrrec de l’administració del ce-
mentiri parroquial, per poder disposar vdel mateix interinament, 
fins a tenir cementiri propii en el sentit de que aquest ús ocasional 
del cementiri parroquial no suposa destriment ni perjudici dels 
drets de l’Esglesia que volen respectar en tota la seva integritat.

4º que s’inviti al Sr. Rector per la entrega de la documentació 
del cementiri parroquial, única manera de que aquesta Alcaldia 
pugui cuidar el servei d’enterraments, facultant al Sr. Alcalde 
per la pràctica dels tràmits necessaris pel l’implantació del nou 
servei municipal d’enterraments.

I sens més a parlar es don...

El 20 de novembre, s’aproven en caràcter definitiu els 
comptes del exercicis de 1923-24 al 1930, que fins aquell 
moment estaven aprovats provisionalment.

27 de novembre, l’alcalde dóna compte de que, 
Ha arribat al seu coneixament que l’Oficina del Cadastre 

Urbà, degut als canvis del Srs. Arquitectes, ha començat, ha co-
mençat aplicar en la comprobació de les finques del Municipi de 
Llambilles, destinades total o parcialment a l’explotació agrícola, 
el criteri d’exceptuar-les de la contribució urbana, d’acord amb 
els articles 151 a 152 del reglament Catastral vigent, perla qual 
existint en aquest Municipi moltes finques de l’esmentada classe, 
entenia era procedent sol·licitar la baixa de la seva riquesa. Ente-
rats el Srs. Regidors i convençuts de que no és possible subsisteixi 
la desigualtat de tracte per part de l’Estat, aplicant a alguns po-
bles solament, preceptes legals beneficiosos per tots el contribuients, 
consideren procedent formular amb tota urgènciadita petició de 
baixa, donat que tractant-se precisament d’un dels serveis que, 
per efecte de l’aplicació de l’Estatut de Catalunya, ha de cedir 
l’Estat a la Generalita, és precís lograr tals beneficis abans d’efec-
tuar-se el traspàs, per unanimitat s’acorda: 1º que pel Sr. Secre-
tari i amb vista als antecedents obrats en Secretaria. S’expedeixi 
relació certificada de totes i cada una de les finques que estan total 
o parcialment destinades a l’explotació agrícola, venen tributant 
indagudament per urbana. 2on Sol·licitar de la Quefatura del 
Cadastre urbà, la baixa de la riquesa de les esmentades finques, 
amb efectes retroactius per que puguin després els interessats re-
clamar la devolució del pagat indegudament, autoritzar al Sr. 
Alcalde per a que formuli impresenti l’escrit necessari amb tota ur-
gència. 3er. Pel cas de que l’Oficina del cadastre demanés la reso-
lució de ditab petició, el propi señor Alcalde acudeixi directament 
al Sr. Ministre d’Hisenda per a logra l’esmentada baixa abans 
de que per l’Estat es traspassin a la Generalitat de Catalunya la 
contribució de riquesa territorial y 4ª Encarregar expresament < 
En Vicens Cánovas Soler, veí de Girona, per a que, com a repre-
sentant d’aquest Ajuntament, cuidi de la presentació d’aquesta 
petició i gestioni la prompte resolució de la mateixa.

I sens més...

Cicle de Nadal i Epifania
El 24 de desembre, a les 12 de la nit, solemne Mis-
sa del Gall a l’església parroquial. En una capella 
lateral s’hi instal·là la representació, amb perso-
natges reals, del naixement de Jesús. La coral lo-
cal Sant Roc executà els cants litúrgics apropiats. 
També ens acompanyaven membres del GEIEG els 
quals, en el moment de l’ofertori, van interpretar 
una bonica sardana, música i dansa, com a ofrena 
al Nen Jesús. 

 
Sant Esteve
A les 6 de la tarda i a l’església parroquial, tradicio-
nal concert a càrrec de l’esmentada coral local Sant 
Roc. Interpretaren: «Popurri de nadales populars»; 
«Ressónet in laudibus», d’Anselm Shubiger (1815-
1888); «Santa Nit», de Franz Grübe; «Allà en un 
pessebre», tres versions d’aquesta nadala anglosa-
xona; «El petit vailet», d’A. Pérez Simó; «Dolça can-
çó de la nit de Nadal», de Xavier Ferrer; «Eixa nit», 
de J. Pereño i Lluís Albert; «Ha nascut el Déu in-
fant», de M. Oltra; «No-ni-no», de M. Oltra; «Joia en 
el món», música de G.F. Haendel. Com a «extres»: 
«El cant dels ocells» i la sardana «Vilablareix». L’ac-
te fou presidit pel nostre benvolgut Bisbe Francesc. 

Al sortir, inauguració i visita al Pessebre Vivent 
en el seu 40è aniversari.

Felicitem els organitzadors i participants d’aquest 
pessebre per la seva bona i delicada preparació i ac-
tuació. Per a molts anys!

Ruta de la Pau
Com en anys anteriors, la parròquia de Sant Cu-
gat de Salt va escollir la nostra per a celebrar-hi la 
«Ruta de la pau» en el seu 25è aniversari. Era el 
diumenge 28/12/2014, a les 8 del vespre, els assis-
tents, unes 150 persones, a peu i amb torxes (llan-
ternes) enceses. Editaren un bonic fulletó-guia 
amb cants i pregàries apropiats. 

Cap d’any (gener 2015)
En aquesta diada, la litúrgia, sense oblidar el fet de 
l’inici del nou any civil, celebra la Solemnitat de 
Santa Maria Mare de Déu i la Jornada de la Pau. El 
Messies ja havia estat anunciat pels profetes com 
a Príncep de la Pau, la mateixa Pau que els àngels 
proclamaren la Nit de Nadal i que, en definitiva, 
Ell mateix transmeté als Apòstols i a través d’ells a 
tot el món palesament, quan digué: «Us deixo la 
pau, us dono la meva pau» (Jn. 14, 27).

Epifania o festa dels Reis
El dia 5 de gener poguérem gaudir de la ja tradicio-
nal cavalcada dels Reis Mags d’Orient. A les 7 de la 
tarda la comitiva reial amb les seves corresponents 
carrosses recorregueren els carrers més importants 
de la Vila i arribaren cap a les 8 a la plaça del Pere-
lló, on un nodrit grup de persones, petits i grans, 
els reberen amb un entusiasme no gens dissimulat. 
Parlaments de rigor i molta xerinola. 

Aplec de Sant Roc
El segon diumenge de Quaresma, que enguany 
s’escaigué el primer de març (01/03/15) celebrà-
rem el tradicional Aplec de Sant Roc. A les 11 del 
matí Santa Missa a l’Ermita. La coral local Sant Roc 
acompanyà la celebració amb els cants apropiats a 
la litúrgia del dia i al final els Goigs del Sant. A la 
tarda, sardanes. 
 
Primera Comunió
En la darrera reunió de mares i pares s’acordà que 
el dia de la Primera Comunió se celebrarà, si a Déu 
plau, el 3 i 10 de maig. 

En dia i hora, que se us comunicarà oportunament, 
tindrem una segona reunió de mares i pares per a con-
cretar ja detalls en relació a l’esmentada festa.
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DISSABTE 18 D’ABRIL

10.30 h i 12 h. Can Gruart
TALLER MUSICAL PER A NADONS
El taller per nadons és una experiència per infants de 0 a 
3 anys per descobrir i jugar amb la música. Aquest taller el 
realitzen ABIABAÏ, integrants de la companyia de Concerts 
Per a Nadons.
Preu: 20 € per família (pare, mare i fill/s)
L’activitat es realitzarà si hi ha un mínim de 10 famílies inscrites.

21 h. Sala de conferències de Can Gruart
La companyia La nuit, representa 
MARES
Preu: 5 €

DILLUNS 20 D’ABRIL

18 h. Biblioteca-Ludoteca
La companyia Jomeloguisjomelo, presenta 
CONTES DE LA LLUNA SOTA LES ESTRELLES

DIMECRES 22 D’ABRIL

18 h. Biblioteca-Ludoteca
La companyia Fes-t’ho com Vulguis, presenta
CONTES MIRANT A L’hORITzó

20 h. Sala de conferències de Can Gruart
XERRADA al voltant d’en Salvador Puig Antich  
i el MIL
A càrrec de Pere Zanuy i Rogés

DIVENDRES 24 D’ABRIL

Can Gruart
CONCURS DE PASTISSOS, DOLçOS I SALATS
De 19 a 20 h. Presentació dels pastissos
De 20 a 21 h. Deliberació per part del jurat
21 h. Entrega de premis
Formarà part del jurat Toni Noguera, de la pastisseria 
Noguera de Vilobí.

20 h. Sala de conferències de Can Gruart
LECTURA DE POEMES I PROSES
Vine a llegir el teu poema, conte o d’altres autors
Inscripcions un quart d’hora abans

DIUMENGE 25 D’ABRIL

16a FESTA DE LA GENT GRAN
Homenatge a les persones del municipi que compleixen  
80 anys i 50 de matrimoni.

2015 
FESTA MAjOR

AuTORA: Txell Caralps Gay
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Dijous 7 de maig

A les 8 de la tarda, a Can Gruart
Inauguració de l’Exposició d’Art i
“Vilablareix en blanc i negre”
Hores de visita: 
De dilluns a divendres, de 5 a 10 del vespre
Dissabtes 9 i 16 de maig i diumenge 10 de 
maig, de 5 a 7 de la tarda

Concurs de plantes i flors
Presentació a Can Gruart de 4 a 7 de la tarda

Divendres 8 de maig

A les 8 del vespre
Caminada nocturna
Sortida de la plaça de l’Ajuntament 
i arribada al pavelló
Preu entrada: 
Anticipada 3 € / Mateix dia 5 €
Organitza: Veu Jove
Col·labora: Ajuntament de Vilablareix

Dissabte 9 de maig

A 2/4 de 10 del matí, 
a les pistes de Can Gruart
Partit de petanca entre Petanca 
Vilablareix i Vilobí

A 2/4 de 4 de la tarda, al camp de futbol
Torneig de futbol entre equips de 
pares i mares del FC Vilablareix

Diumenge 10 de maig

A les 9 del matí, al pavelló poliesportiu
10a Marxa Popular BTT de Vilablareix
Hi haurà dos recorreguts de dificultat mitjana, 
de 22 km i 35 km aprox.
Inscripcions i lliurament de dorsals: a partir 
de les 8 del matí
Organitza: Club Ciclista Vilablareix - Colla 3xhora
Col·labora: Ajuntament de Vilablareix i Ateneu de la dona

A les 4 de la tarda, a la plaça del complex 
cultural de Can Gruart
Audició de sardanes,  
amb la cobla La Principal de Cassà

A continuació, 
Havaneres, amb el grup Bergantí
Hi haurà cremat per tothom

Divendres 15 de maig

A 2/4 de 8 de la tarda 
Cercavila a càrrec de la banda de 
percussió gironina Bloc Quilombo,
Des de la plaça de la Pau fins arribar a la 
plaça del Perelló

A 2/4 de 9 del vespre, a la plaça del Perelló
Pregó de la Festa Major a càrrec de la 
primera promoció de Batxillerat  
de l’Institut de Vilablareix

A les 10 de la nit al pavelló,
Cia. Cucumpidóo presenta l’obra 
Fastiguejament enamorats
Cant, ball i teatre en un muntatge dinàmic  
i ple d’humor per a tots els públics
Entrades a l’Ajuntament i a taquilla
Preu: 5 €

A les 11 de la nit, a l’annex del camp de futbol
Concert, amb l’Orquestra Maribel,  
a continuació Germà Negre  
i per acabar Animals Dj

Dissabte 16 de maig

A 2/4 de 10 del matí,  
a les pistes de Can Gruart
Partit de petanca entre  
Petanca Vilablareix i Bescanó

A les 10 del matí, a can Gruart
XXXII Concurs Infantil  
de Dibuix Lliure

A les 10 del matí, a can Gruart
1r 4x4 Handbol Street Vilablareix

A la 1 del migdia
Repic de campanes

A les 3 de la tarda, al Casal de la Gent Gran,
XXXII Campionat de Botifarra

A les 4 de la tarda
Passejada d’hereus i pubilles pels 
carrers de Vilablareix

A les 5 de la tarda,  
a l’annex del camp de futbol
Orelles de Xocolata
Durant la mateixa tarda es donaran  
els premis del concurs de dibuix
Hi haurà xocolatada per a tothom

A les 6 de la tarda,  
a l’annex del camp de futbol
Proclamació de l’hereu, pubilla, 
hereuet i pubilleta de Vilablareix 2015 
i comiat dels proclamats el 2014
A les de 10 del vespre, al pavelló
Ball amb Blue Moon
Gratuït 

A les 11 de la nit, a l’annex del camp de futbol
Birrablareix, amb Bambú Versions 
Band, a continuació Orquestra  
Di-versiones i per acabar Dj

Diumenge 17 de maig

A les 11 del matí, a l’església parroquial
Ofici solemne, amb acompanyament  
de la coral Sant Roc

A continuació 
Concert amb la coral Sant Roc

A les 5 de la tarda, a la plaça del Perelló
Tres Sardanes, a càrrec de  
La Principal de la Bisbal

A continuació al pavelló poliesportiu 
Concert i ball amb  
La Principal de la Bisbal
Preu: 5 €

Després del concert lliurament dels premis 
del concurs de plantes i flors.

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

DISSABTES 6 de la tarda

Preu: 6 € 
amb berenar

BALL DE SALó
al Casal de la Gent Gran
Dissabte, 25 d’abril
amb Pep i Ma José

Dissabte, 9 de maig
amb David Casas

Dissabte, 23 de maig
amb Aurora

Dissabte, 13 de juny
amb Jaume Castellà El Pinxo

Dissabte, 27 de juny
amb Xus

ACTIVITATS TRIMESTRALS

PILATES
Dimarts i dijous|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

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 19 h a 20 h
Teatre 
Preu: 30 €/trimestre
Per a tothom

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
Centre cultural 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

ABRIL  

CURS DE PREMONITORS DE LLEURE   
Si tens ganes d’aprendre tot el que  
pot fer un premonitor, participa en el 
curs i treu-te el certificat
Del dilluns 30 de març al dijous 2 d’abril
|de 9 a 14 h
Centre cultural Can Gruart 
Preu: 80 €
Per a joves de 15 a 17 anys

XERRADA: LA IMPORTÀNCIA  
DELS CONTES  
Dijous 9 d’abril|20 h
Centre cultural Can Gruart
Gratuït
Per a tothom

MONOGRÀFIC DE CUINA  
DE LA RATAFIA    
Dijous 16 d’abril|de 20 a 23 h 
Cuina de can Ballí
Preu: 15 €
Per a tothom

COM TENIR UNA BONA  
RELACIó DE PARELLA
vine i pregunta tots els teus dubtes  
sobre una relació de parella
Dimecres 29 d’abril|18 h 
Centre cultural Can Gruart
Gratuït
Per a joves de 12 a 20 anys  

JUGUEM SOBRE LA PELL: TALLER   
DE MASSATGES PER A INFANTS      
Dilluns 13, 20, 27 d’abril i 11 de maig|17 h
Centre cultural Can Gruart 
Preu: 60 €
Per a mares i pares amb nens de 0 a 3 anys

CURS DE GUITARRA     
Dijous d’abril i maig|de 7 a 9 del vespre 
Centre cultural Can Gruart
Preu: 50 €
Per a tothom

Maig

SORTIDA A PORTAVENTURA  
vine a gaudir d’una primavera al parc 
Dilluns 4 de maig 
Sortida de la plaça 11 de setembre 
Preu: 45 € (10% de descompte pels  
empadronats a Vilablareix)
Per a joves de 12 a 35 anys

CAMINADA NOCTRUNA  
Divendres 8 de maig|20 h 
Sortida de la plaça del Perelló i  
arribada al pavelló municipal
Preu: 3 € anticipada, 5 € el mateix dia
Per a tothom 
 
TALLER: COM EXPLICAR  
UN CONTE AL TEU FILL/A 
Dijous 21 de maig|20 h 
Centre cultural Can Gruart 
Gratuït
Per a tothom

XERRADA: L’ALIMENTACIó  
POT SER LA MILLOR MEDICACIó    
Dijous 28 de maig|20 h
Centre cultural Can Gruart 
Gratuït
Per a tothom

Juny   

TARDA DE RECICLATGE A VILABLAREIX  
Dijous 4 de juny|17 h 
Centre cultural Can Gruart 
Gratuït. Per a tothom

XERRADA: QUÈ PUC FER AQUEST ESTIU? 
Dijous 4 de juny|19 h
Centre cultural Can Gruart 
Gratuït 

SEGON SOPAR BENÈFIC 
ONCOLLIGA-VILABLAREIX 
Dissabte 6 de juny
Pavelló municipal 
Per a tothom

XERRADA TALLER: GESTIó DE LES EMOCIONS 
AMB ELS NOSTRES FILLS/ES   
Dijous 11 de juny|20 h
Centre cultural Can Gruart 
Gratuït. Per a tothom

TALLER D’EXPRESSIó I RITMES    
Divendres 12 i 19 de juny|19 h
Centre cultural Can Gruart 
Preu: 10 €. Per a joves de 12 a 35 anys

SORTIM DE FESTA AQUEST ESTIU? 
On podem anar aquest estiu: barraques, 
carpes, sortides d’estiu i les festes majors. què 
haurem de tenir en compte?
Dimecres 17 de juny 
Centre cultural Can Gruart 
Gratuït. Per a joves de 12 a 25 anys

SOPAR/TALLER DE ShShI I GINTÒNICS 
Dijous 18 de juny|20 h
Cuina de can Ballí 
Preu: 30 €. Per a tothom

XERRADA: EINES PER MILLORAR
LA FIBROMIALGIA 
Dijous 18 de juny|20 h
Centre cultural Can Gruart 
Gratuït. Per a tothom

REVETLLA DE SANT JOAN
Sopar i ball amb Aurora
Dimarts 23 de juny 
Casal de la Gent Gran
Per a tothom

AULA D’ESTUDI JOVE 
Del 25 de maig al 13 de juny 
Centre cultural Can Gruart
Alumnes d’Institut: de dilluns a divendres de 
16 a 18 h, espai obert on poder fer exercicis 
de classe treballats amb el suport d’un monitor.

Alumnes Universitaris: aula oberta per estudi-
ar per exàmens finals, de dilluns a divendres 
de 10 a 14 h i de 16 a 22 h. 

NOU SERVEI
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