
To
rr

a
tx

a
La

64
any XV • juny 2015



 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 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



33

 
EDitORiAl

3LA TORRATXA 64
SumARi

2 serveis

3 ediTorial

4 Plens i JUnTes

6 aCTUaliTaT

16 reCords de 
 vilaBlareiX

20 BÀsQUeT

21 fUTBol

22 GiMnÀsTiCa rÍTMiCa

24 Tennis TaUla

25 llar d’infanTs 
 la fariGola

26 esCola MadrenC

28 ins vilaBlareiX

29 JovenTUT

30 lUdoTeCa

31 Casal de la  
 GenT Gran

32 anC vilaBlareiX

33 rÀdio vilaBlareiX

34 CUlTUra

35 Medi aMBienT

36 a l’oMBra 
 del CaMPanar

37 MeMÒria HisTÒriCa
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Amb la col·laboració de:

 Com cada any, quan arriba aquesta Torratxa a les vostres llars, 
hem passat la festa major i els finals de curs i temporada espor-
tiva i aquest any n’hem de fer un balanç molt positiu de les tres 
coses. Hem tingut una gran festa major amb innovació pel que fa 
a la ubicació i el format de moltes activitats –sobretot les noctur-
nes– i amb un clima que ens ha respectat i una gran afluència de 
públic. El curs escolar acaba amb dues grans notícies com són la 
imminent licitació del projecte de construcció de l’edifici de l’ins-
titut i el compromís de construir l’ampliació de l’escola durant el 
2016. I pel que fa a la temporada esportiva, la tanquem amb molt 
bon resultats dels equips de totes les seccions la qual cosa és fruit 
de la bona tasca que duen a terme els responsables i entrenadors 
de totes elles.

I també, com cada quatre anys, aquest número de la revista arri-
ba després de les eleccions municipals. Hem d’estar contents, molt 
contents, de la gran participació que hi va haver a les eleccions del 
24 de maig i aquesta és la dada més important. Més del 71% dels 
nostres veïns van anar a votar i van decidir qui volien que governés 
el nostre poble fins el 2019. No cal dir que a mi i a la candidatura 
que encapçalo ens va fer immensament feliços el gran suport que 
vam rebre (gairebé el 70% dels vots) que va suposar augmentar en 
un regidor la nostra representació i que liderarem i gestionarem 
Vilablareix amb responsabilitat, transparència, honestedat i amb 
la mà estesa als dos grups que també van obtenir representació 
municipal. Tenim quatre anys difícils per davant però de ben se-
gur que els encarem amb optimisme i energies renovades per fer, 
entre tots, de Vilablareix un poble del que ens sentim tots molt 
orgullosos.

I, com us dic sempre, aprofiteu el munt d’activitats que s’orga-
nitzen al poble aquests mesos d’estiu per a sortir al carrer, relacio-
nar-vos amb els vostres veïns i gaudir de l’estiu al màxim.

David mascort 
Alcalde de Vilablareix

seguim  
fent feina

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 ORDinàRiA  
DE l’11 DE mAiG
L’alcalde dóna compte de l’informe de 
la secretària interventora del període 
mig de pagament, que és 26 dies.

S’aprova per unanimitat: 

» El compte general de l’exercici 2014.

» Provisionalment la modificació pun-
tual de les NNSS de Transports Ma-
teu i condicionar-la a l’obtenció de 
l’informe favorable de l’Institut Car-
togràfic i Geològic de Catalunya.

» Acordar la cessió del local B1 del 
Viver d’empreses a Hackerspace 
Base 42, pel termini d’un any i la 
formalització d’un contracte amb 
Hackerspace Base 42 on es concre-
taran els cursos que oferiran en el 
primer any i el nombre d’hores, així 
com la seva valoració econòmica.

» La proposta dels models de decla-
ració del registre d’interessos.

S’aprova per majoria absoluta:

A favor: 6 ERC, 1 CiU (Josep Aurich) i 
1 PIpP.  En contra: 2 CiU

» Inicialment la «modificació pun-
tual de les normes subsidiàries de 
planejament de Vilablareix» sobre 
la Reordenació d’equipaments. 
La modificació inclou els següents 
convenis urbanístics:

- Conveni urbanístic entre l’Ajunta-
ment i Ins Nou SL i Palau Pericot 
SL.

- Conveni urbanístic entre l’Ajunta-
ment i Àngel Ventura.

- Conveni urbanístic entre l’Ajunta-
ment i Josep Simón.

JUNTES  
DE GOVERN

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

» Les factures i despeses, que figuren 
a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 45.880,39 euros.

» El pressupost i adjudicar a SIMSA 
per import de 662,40 euros (iva 
exclòs) per dur a terme el mante-
niment de l’enllumenat públic de 
la urbanització Can Pere Màrtir de 
Vilablareix fins al dia 30 de setem-
bre del 2015.

» El pressupost i adjudicar a Fusteria 
Cubarsi CB, per import de 4.339 
euros  (iva exclòs) per dur a terme 
la construcció i instal·lació d’uns 
armaris a l’entrada de la ludoteca.

» El pressupost i adjudicar a Pilsa SC, 
per import de 4.987,80 euros (iva 
exclòs) pel canvi de l’aire condicio-
nat del pavelló municipal.  

» Adjudicar el servei de catering del ca-
sal d’estiu a Catering Vilanova SL per 
import de 3,95 euros (iva exclòs). 

» El pressupost i adjudicar a DEEM-En-
ginyers per dur a terme la redacció 
del Projecte Executiu i la Direcció 
facultativa per import de 6.400 eu-
ros (iva exclòs) del soterrament de 
serveis del carrer Perelló.  

» El pressupost i adjudicar a Ricard 
A. Casademont per import de 
16.000 euros (iva exclòs) per dur 
a terme l’assessorament per a la 
redacció de la modificació de nor-
mes subsidiàries per a la reorde-
nació dels sistemes d’equipaments 
públics del municipi. 

SESSió DEl DimEcRES  
20 D’ABRil
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren 
a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 178.433,89 euros.

S’aprova per majoria absoluta:

A favor: 6 ERC i 1 PIpP Abstencions: 
3 CiU.

La proposta de modificació de crèdits núm. 2/15 en el pressupost d’enguany, 
xifrat en les quantitats següents:

Habilitació i suplement de crèdit
 Consign. Actual modificació  Consign. Definit
- Camió                         25.000,00  50.250,00 75.250,00
- Amortització préstec camió 0,00 3.600,00 3.600,00
- Interessos préstec camió 0,00 150,00 150,00

Suplements i habilitació crèdit: 54.000,00
 Total modificació de despeses: 54.000,00 euros

Nous/majors ingressos 
 Consign.  Actual modificació  Consign. Definit
- Préstec camió 0,00 54.000,00  54.000,00

Total majors ingressos: 54.000,00 euros

TOTAL majors ingressos:  .................................................... 54.000,00

TOTAL baixa despeses:  ........................................................ 54.000,00

TOTAL crèdits extraordinaris (despeses):  ................. 54.000,00

TOTAL despeses:  ..................................................................... 54.000,00
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Podeu consultar totes les 
juntes de govern i plens 

municipals al web
www.vilablareix.cat

» El conveni de col·laboració entre 
els Ajuntaments de Celrà, Salt, Vi-
lablareix i el Consell Comarcal del 
Gironès per al desenvolupament 
del projecte “Emprendre al Giro-
nès”. L’objecte del conveni és esta-
blir els termes de col·laboració en-
tre els Ajuntaments de Celrà, Salt 
i Vilablareix i el Consell Comarcal 
del Gironès per a desenvolupar el 
projecte “Emprendre al Gironès” 
i la gestió de la subvenció del pro-
grama integral de foment de l’em-
prenedoria 2015 (Catalunya em-
prèn), si s’escau, subvencionat pel 
Departament d’Empresa i Ocupa-
ció (programa Catalunya Emprèn) 
i el Fons Social Europeu.

» El pressupost i adjudicació a l’en-
titat CATWAS, per al servei de so-
corrisme a la piscina municipal. 
El preu del servei és el que es fixa 
en 11,70 euros/hora, quantitat de 
la qual se li afegirà l’IVA correspo-
nent segons la legislació vigent.                 

» Els preus públics per l’assistència al 
casal d’estiu de l’any 2015 i els preus 
per l’assistència a les colònies.

» La 1a certificació i única de l’obra 
titulada “Condicionament d’un solar 
per destinar-lo a aparcament, ade-
quació d’un tram de vial i millora del 
ferm a diversos carrers del municipi” 
per import de 98.929,20 euros.

SESSió DEl DillunS  
4 DE mAiG
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren 
a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 28.648,13 euros.

» Un atorgament d’ajut econòmic de 
1.640 euros, a l’hereu Martí Carre-
ra, per sortides de pubillatge arreu 
de Catalunya. 

» Sol·licitar l’adhesió del munici-
pi de Vilablareix, al Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats i de Gènere del 
Consorci de Benestar Social Giro-
nès/Salt, per al període 2014-2016. 

» Sol·licitar una subvenció a la Di-
putació de Girona per import de 
14.285,18 euros per dur a terme el 
Projecte de Millora de la Xarxa 
d’Aigua Potable i serveis existents 
de Vilablareix. 

» El pressupost i adjudicar a Jordi 
Batlle Collet pel termini màxim 
d’un any i per import de 2 euros 
al dia (iva exclòs) per la instal·lació 
i ús d’un mòdul de 6 x 2,4 metres 
per fer funcions d’oficina al club 
de futbol.

» El conveni marc de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Gi-
ronès i l’Ajuntament de Vilablareix 
per a l’organització del Festival 
d’Arts Escèniques Emergent.

SESSió DEl DillunS  
18 DE mAiG
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren 
a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 73.754,98 euros.  

» Els padrons de contribuents de la 
taxa de recollida de deixalles per 
habitatges de caràcter familiar, lo-
cals comercials i taxa recollida de 
deixalles per restaurants i establi-
ments de caràcter similar i la taxa 
de conservació del cementiri, cor-

responents a l’exercici 2015 per 
import de 263.652,75 euros.

» El pressupost i adjudicar a Trans-
ports Mateu SL per import de 3.850 
euros (iva exclòs) per dur a terme 
l’arranjament del camí de Cal Curt. 

» Atorgar un econòmic per import 
de 240 euros a l’hereu Martí Car-
rera i de 440 euros a la pubilla la 
Mireia Altayó, per la seva represen-
tació a diferents actes. 

SESSió DEl DillunS  
1 DE juny
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren 
a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de  86.790’40  euros.

» El pressupost  i adjudicar a Preveplg 
SL, per import de 271,44 euros (iva 
exclòs) per dur a terme la desinsecta-
ció d’insectes de la piscina municipal.

» El pressupost de material pel Casal 
d’estiu (samarretes i gorres), per 
import de 1.294,70 euros.

» El nombre de monitors i premoni-
tors per treballar en el Casal d’estiu.

» Cedir el pavelló municipal, el pro-
per 13 de juny, per dur a terme el 
2n sopar benèfic de la fundació 
Oncolliga Vilablareix.

» Deixar 25 taules i 10 carpes a l’As-
sociació Fira del Conte de Medi-
nyà, pel diumenge 7 de juny.

A cada Junta de Govern, s’aproven 
diferents llicències urbanístiques i 
d’activitats.
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ActuAlitAt

 Vilablareix va celebrar la festa major de 2015 entre el 7 i el 17 de maig, amb 
activitats programades per a tots els públics i que van comptar amb una gran 
participació tant de veïns del poble com dels pobles pròxims del Gironès.

La principal novetat aquest any han estat les dues barraques gestionades 
per entitats del poble que es van situar a l’annex del camp 
de futbol i on l’Ajuntament hi va programar diversos con-
certs i espectacles infantils gratuïts.

Divendres 8 de maig
•	caminada nocturna.

Dissabte 9 de maig
•	Partit de petanca entre vilablareix i vilobí.

•	torneig de futbol entre equips de pares i 
mares del Fc vilablareix.

Festa Major
UNa GRaN

Dijous 7 de maig
•	inauguració de l’exposició d’art, “vilablareix 

en blanc i negre” i el concurs de plantes i flors.
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Diumenge 10 de maig
•	10a marxa Popular Btt de vilablareix.

Llarga masculina
1r Sergi Oller Piferrer
2n Ramon Lozano Aguera
3r Antonio Olivares Hiraldo

Llarga femenina
1a Miranda Agustí
2a Estefania Gomez Dueñas
3a Judit Sanchez Sanchez

Curta masculina
1r Miquel Lestorres Portillo
2n Carlos Heredia
3r Manel Martinez Fortes

Curta femenina
1a Anna Falgas Guitart
2a Imma Casadella Artigas
3a Susanna Quintana Pratsevalls

•	Audició de sardanes amb la  
cobla la Principal de la Bisbal.

•	Havaneres amb el grup Bergantí.
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Divendres 15 de maig
•	cercavila a càrrec de la banda de percussió 

Bloc Quilombo.

•	Pregó a càrrec de la primera promoció de 
Batxillerat de l’institut de  vilablareix.

•	teatre: Fastiguejament enamorats.

•	Barraques: Birrablareix amb l’Orquestra 
maribel, Germà negre i Animals Dj.
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Dissabte 16 de maig
•	Partit de petanca entre vilablareix  

i Bescanó.

•	xxxii concurs de dibuix infantil:

P3, P4 i P5  1r i 2n
1r Bernat Cubarsí 1r Roger Casanovas
2n Biel Granados 2n Abril Salcedo
3r Marta Sala 3r Mar Garcia

3r i 4t   5è i 6è
1r David Armijo 1r Olivia Puig
2n Xenia Baig 2n Marina Garcia
3r Jan Cubarsí 3r Jaoquim 
Carbonès

•	1r 4x4 Handbol Street vilablareix.

•	xxii campionat de Botifarra: l’Antonio 
cobos i josep naya, van ser els 
guanyadors en una final disputada  
amb josep Pagès i jaume nogué.

•	Espectacle infantil: Orelles de xocolata.

•	Proclamació de l’hereu, pubilla, hereuet 
i pubilleta de vilablareix 2015 i comiats. 
Hereu: martí carrera. Pubilla: neus Serra.

•	Ball al pavelló amb Blue moon.

•	Barraques: Bambú versions Band,  
Orquestra Di-versiones i Dj.
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Diumenge 17 de maig

•	Ofici Solemne amb acompanyament 
de la coral de Sant Roc i concert.

•	tres sardanes a la plaça del Perelló 
amb la Principal de la Bisbal.

•	concert i ball al pavelló amb la 
Principal de la Bisbal.

•	Entrega de premis del concurs de Flors i Plantes

Plantes-flor
1a Dolors Sitjà
2a Ma Dolors Gispert
3a Glòria Naspreda

Plantes-cactus
1a Ma Pilar Egea
2a Lídia Serra
3a Lídia serra

Plantes-fulla
1a Lurdes Ruiz
2a Joana Perez
3a Lídia Serra
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ActuAlitAt

FORmaciONS  

el rusc
gener-maig

2015

PROGRAmAció 
PER AtuRAtS i  

tREBAllADORS

1. CUrs de CondUCTor de 
CarreTons elevadors (10h)
Curs amb l’objectiu de dominar els 
elements de conducció de carretons 
segons la normativa de seguretat i 
prevenció de riscos laborals i obten-
ció del carnet de carretons.

3. CUrs de veTllador/a 
esColar (40h)
Curs on es treballa l’educació inclu-
siva amb l’objectiu d’integrar i aten-
dre a tots els alumnes amb necessi-
tats especials.

2. CUrs d’ofiMÀTiCa 
avanÇada ii (35h)
Curs pensat per treure’n el màxim 
profit dels programes d’oficina més 
comuns, aprendre a fer servir funci-
ons avançades que ens permeten es-
talviar temps i millorar la qualitat del 
resultat obtingut.

4. CUrs BUssines enGlisH 
(45h)
Curs on els participants aprendran 
terminologia tècnica i també un co-
neixement pràctic per saber desenvo-
lupar-se en un entorn professional.

Els veïns graduats a l’institut  
de Vilablareix aquest 2015

 Aquest curs han finalitzat a l’Insi-
tut de Vilablareix la segona promo-
ció des que es va iniciar l’activitat al 
centre. Aquest any han estat nou els 
joves veïns de Vilablareix que han 
format part d’aquesta promoció.

D’esquerra a dreta: Mar Darder 
Martín, Marc Omar Chriyaa Casas, 
Roger Torrent Jiménez, Pere Ven-
tura Avellí, Miquel Nogué Ramió, 
Paula Pere Fernandez, Marc Auguet 
Lara, Francesc Álvarez i Jaume Oli-
veras Hernández. 

Felicitats a tots per la feina feta i 
endavant!
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ACTUALITAT

La recollida de l’orgànica  
amb bossa compostable

 Per a la recollida porta a porta de la fracció orgànica 
és obligatori l’ús de bossa compostable. Aquesta tipo-
logia de bosses estan fetes de materials 100% compos-
tables (midó de blat de moro, fècula de patata o altres 
materials d’origen vegetal) i quan arriben a la planta 
de tractament, es transformen en compost o adob or-
gànic juntament amb els residus orgànics. 

Les bosses compostables són impermeables i transpi-
rables i, utilitzades amb els cubells airejats, permeten la 
transpiració del líquid en forma de vapor que contenen 
les restes orgàniques. D’aquesta manera, s’evita l’acumu-
lació de lixiviats, es redueix el pes dels residus i s’optimit-
za la resistència de la bossa compostable. També es com-
prova una reducció de les olors generades per possibles 
fermentacions anaeròbiques de les restes orgàniques. 

L’ús d’aquesta tipologia de bossa també fa disminuir 
els impropis de la recollida de la fracció orgànica i, en 

el procés de compostatge, s’aconse-
gueix un adob orgànic de més qualitat. 

L’Ajuntament de Vilablareix distribueix 
gratuïtament 5 paquets de bosses composta-
bles per cada habitatge. En cas de necessitar més 
paquets, es poden comprar a l’ajuntament per 1,78 
€/paquet (cada paquet conté 30 bosses) o a altres es-
tabliments comercials.

Existeixen diferents distintius que garanteixen que 
les bosses són compostables i, per tant, es poden fer 
servir per a la recollida de l’orgànica. 

Principals distintius identificadors de la bossa com-
postable per a l’orgànica:

acord per prohibir la gratuïtat de les bosses 
de plàstic de nances a partir del 2016

 L’Agència de Residus de Catalu-
nya ha arribat a un acord amb el 
sector comercial per fer pagar per 
les bosses de plàstic d’un sol ús a 
partir del gener del 2016.

En el marc del Programa de Pre-
venció i Gestió de Residus i Recur-
sos de Catalunya 2013-2020 (PRE-
CAT20) Catalunya té nous objectius 
de reducció del consum de bosses. 
En concret, reduir a l’any 2016, res-
pecte als nivells de 2007, les bosses 
comercials amb nanses d’un sol ús 

de plàstic no compostable en un 
90%, en l’àmbit del comerç de gran 
distribució, i en un 50% en l’àm-
bit del comerç urbà. Més enllà, es 
busca disminuir, per a l’any 2020, 
un 90% de la totalitat de bosses co-
mercials amb nanses d’un sol ús de 
plàstic no compostable en tots els 
sectors comercials.

Aquestes bosses, a més de consu-
mir recursos en la fase de produc-
ció, comporten d’altres impactes 
sobre el medi. Degut al seu poc pes 

són fàcilment transportables pel 
vent i poden arribar a ser consumi-
des pels animals o obstruir canona-
des i conductes, i fins i tot arribar 
al mar amb greus conseqüències 
sobre els ecosistemes marins. Es cal-
cula que al fons de la Mediterrània 
hi ha uns 250 mil milions de petites 
peces de plàstic i 500 tones addici-
onals de residus de plàstic dissolts 
flotant per la superfície.

Font: Nota de premsa de la  
Generalitat de Catalunya

Obres de millora del ferm i senyalització
 L’Ajuntament va iniciar el dilluns 16 de març les 

obres per millorar el ferm i el repintat de la senyalit-
zació de diversos carrers. L’obra es va licitar amb un 
pressupost de 119.704,33 euros. Les actuacions es van 
realitzar als següents carrers: carrer Perelló (de l’avin-
guda Lluís Companys fins a la pl. Perelló), un tram del 
c. Mas Falgàs, c. Nord, c. de la Crosa, c. Bassegoda, cru-
ïlla del c. Montseny amb c. Pirineus, cruïlla del c. Raset 
amb el c. Mosquerola, cruïlla del c. Mosquerola amb  
c. Pirineus i la cruïlla del c. Migdia amb c. Marroc.
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Resultats de les eleccions municiapls
Els resultats de les eleccions municipals celebrades el 24 de maig 
de 2015 a vilablareix van ser:
cEnS: 2.034
vOtS: 1.448 (71,1%)
ABStEnció: 586 (28,8%)
nulS: 13
BlAnc: 37

REGiDORS:
ERC: David Mascort, Jordi Frigola, Marta Fusté,  
Pau Rovira, Sònia Ruiz, Manel Pallàs, Teresa Tixis  
i Miquel Molas.
CiU: Josep Boschdemont i Daniel Bartomeu.
PSC: José García.

2015 2011

vots Regidors vots Regidors

erC 994 8 668 7

CiU 233 2 347 3

PsC 122 1 114 1

PP 49 - - -

Zumba solidària
L’Activa’t solidari organitzat per l’Ajuntament de Vi-
lablareix i el Gimnàs Vilawellnes va permetre recollir 
un total de 51 litres i 55 kilograms d’aliments a l’abril 
per a les famílies més necessitades del poble. Més de 
100 persones van omplir la pista per participar en la 
mastercalss de zumba i fitness.

martí Gironell presenta la seva 
darrera novel·la
Martí Gironell va presentar a la sala d’actes de Can 
Gruart, Strappo, la seva darrera novel·la. Una història 
que narra l’espoli que van patir a principis del segle 
xx les pintures romàniques que custodiaven des de 
feia segles les esglésies del Pallars i la Vall de Boí.

Exposició a can Gruart 
tROncS - ARBRES - PAiSAtGES
L’Escola Riu d’Art va exposar els treballs de 39 pintors 
entre el 10 i el 30 d’abril al Centre Cultural de Can 
Gruart. El tutor de pintura de les obres exposades és 
en Pere Romagós i Planas.

neix la penya Eloi Amagat
El jugador del Girona FC ja té la seva pròpia penya de 
seguidors a Vilablareix. A l’acte, on hi van assistir més 
de cent persones hi van ser presents l’alcalde David 
Mascort, el regidor d’Esports Manel Pallàs, la regidora 
de Salut Sònia Ruiz i diversos membres de la primera 
plantilla del Girona.
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ACTUALITAT

SETMANA CULTURAL
compromesa amb la memòria històrica

 Vilablareix va celebrar del 18 al 25 d’abril la Setma-
na Cultural amb activitats per a totes les edats: contes, 
teatre, concursos i conferències on es va reivindicar la 
memòria històrica.

El membre de la plataforma cívica que demana la 
revisió del cas de Salvador Puig Antich, Pere Zanuy, 
va explicar amb tot tipus de detalls, en una conferèn-
cia celebrada al Centre Cultural de Can Gruart el di-
mecres 22 d’abril, la detenció i assassinat de Salvador 
Puig Antich.

El divendres 24 d’abril Can Gruart es va omplir de 
pastissos amb el concurs organitzat per l’Ateneu de la 
Dona. En total aquest any hi van participar 35 pastissos 
dividits entre les categories de dolç, salat i aptes per a 
celíacs. La jornada va finalitzar amb l’entrega de pre-
mis i una degustació dels pastissos participants.

PREMIS CONCURS 
DE PASTISSOS

Pastissos dolços
1a  Míriam Gironès
2a  Fina Estevez
3r  Jordi Cubarsí

Pastissos salats
1a  Carme Agustí
2a  Lucía Santoyo
3a  Raquel Martí

Pastissos per celíacs 
1a  Meritxell Masó

cOntES

cOnFERènciA

cOncuRS DE PAStiSSOS
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16a Festa de la Gent Gran
 La festa va començar amb una 

missa a Sant Menna, que va ser 
acompanyada per la coral Sant 
Roc, a la que cal donar-li les gràcies 
per la seva col·laboració.

Acabat el dinar es va homenat-
jar als següents veïns pels seus 80 
anys: Mariana Cazorla i Cano, Vi-
cente Fortes i Artacho, Narcís Ser-
ra i Roca

I pels seus 50 anys de matrimo-
ni es va retre homenatge a Anna 
Darder i Manel Navarro.

La vetllada va acabar amb l’ac-
tuació del Mag Fèlix.
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REcORDS DE vilABlAREix

Seuen tranquils al menjador de casa seva on han 
viscut tantes i tantes històries i on han vist créi-
xer tres fills. Alegres i xerraires comenten la seva 

història. En Josep tenia 21 anys quan va conèixer la 
Conxita. Ell era assistent d’un capità militar. Però el 
que no s’imaginava pas en Josep és que aquest capità li 
faria un bon dia de matrimonier. 

Tot va començar un dia en què el capità li va manar 
a en Josep anar a arreglar una gàbia de conills a la casa 
de la seva sogra. El que no sabia en Josep és que a la 
casa de la dona del capità també hi havia la Conxita, la 
cosina de Ribes de Freser.

Els conills van quedar en segon terme. El més im-
portant era que aquests dos joves de 21 i 22 anys es cre-
uessin les mirades. “Sobretot no li facis cap mal fet”, va 
advertir el capità a en Josep. Però el cert és que tant es 
van agradar l’un a l’altra que ben aviat van començar 
a festejar. Un festeig que va durar cinc anys i en el qual 
en Josep es va guanyar per mèrits propis l’amor incon-
dicional de la Conxita i la confiança del capità, ja que 
per tal de veure-la agafava la moto des de Vilablareix 
i pujava fins a Ribes. “Per una noia de poble, que un 
noi fes 100 km per venir-la a veure-la era molt”, afirma 
la Conxita.

En Josep Bartomeu, de 79 anys, és de Vilablariex de tota la vida. 
La Conxita Requena, de 81 anys, és natural de Ribes de Freser. 
Les seves són dues històries vitals que es van trobar a Girona 
mentre en Josep feia el servei militar i la Conxita s’estava a 
casa de la seva cosina. Una trobada preparada i perpetrada 
va fer que aquests dos joves de pobles tan distants es trobessin 
per sempre més. Ara viuen gaudint de la tranquil·litat que els 
ofereix Vilablareix mentre observen i comenten com ha canviat 
tot el poble.

Josep Bartomeu Perez i
Conxita Requena Broch

En Josep i la Contxita festejant a Ribes de Freser.



A festejar cap a Ribes
“Quan acabava de treballar a Can 
Balmanya, els dissabtes a les 8 del 
vespre, agafava la Narcla, la primera 
moto de 125 amb 4 marxes i pujava 
fins a Ribes en dues hores. Arribava a 
les 10 de la nit i em quedava a dormir 
a Ribes. I a les 6 del matí del dilluns 
tornava”, recorda en Josep.

“Em va demanar per festejar a casa de la meva co-
sina a Girona on havia baixat per ajudar-la amb les 
dos fills petits. Em va convidar a sortir al cine, a ballar 
i a passejar”, diu mentre se’l mira, i mentre en Josep 
afegeix: “I a fer a manetes!”. I riuen tots dos.

La vida de la Conxita a Ribes era tranquil·la. Ella 
era una jove molt activa. Feia teatre, cantava al cor de 
l’església, feia ballet i, en definitiva, participava a tot 
arreu. “Era una jove inquieta i molt popular”, diu ella.

La vida d’en Josep va ser una mica més feixuga. 
De Can Ferriol “de tota la vida” –diu en Josep–, eren 
vuit germans i “entrava un jornal”. “Sort que érem de 
pagès i teníem patates al camp, però la carn la vèiem 
passar quan venia el camió. Les primeres sabates les 
vaig tenir amb 17 anys”, explica.

En Josep va anar a l’escola de Vilablareix amb la 
professora Carme Fàbrega: “Va ser la primera en fer el 
pregó al poble i era una bellíssima persona”. D’aque-
lla època recorda que la seva vida es reduïa a treballar, 

anar a missa “i a la tarda a doctrina i a funció”. 
Tot i les dificultats de l’època, en Josep 

sempre diu que al poble “sempre hi ha estat 
molt bé”. 

“Ens ajudàvem molt. Tothom s’ajudava a 
segar o al que fes falta. Era més social i molt 
diferent”. 

Després de festejar i passar-s’ho bé, un dia 
en Josep va pujar dicidit a casa de la Conxita a 
demanar la seva mà. “Em vaig sentir feliç. Era 
un bon noi, agradable, atent i treballador”, 
afirma ella. 

A Vilablareix
Es van casar per Pasqua, un 14 d’abril del 1963 al Tem-
ple Expiatori del Sagrat Cor de Jesús de Girona. En Jo-
sep recorda que on viuen ara va ser la primera casa que 
es va fer al poble a la carretera Santa Coloma. D’aquí 
en van sortir tres fills: en Daniel, l’Albert i en Sebastià. 
Però no tot va ser tan fàcil, sobretot per la Conxita: 
“A Ribes teníem telèfon, tren elèctric, botigues i aquí 
érem 300 habitants i només hi havia camps. Al principi 
va ser dur i em va donar la sensació que això era l’Oes-
te”, recorda. “Només hi havia la botiga de Can Molas. 

La Conxita fent teatre  
a Ribes de Freser.

La Conxita de petita (a la 
dreta) amb el seu germà i 

padrina al pont de Pedra.

En Josep fent la mili.

Amb el grup dansaire a 
Sant Feliu de Guixols.

En Josep a Can 
Ferriol el 1951.

La Conxita a 
Ribes de Freser de jove. 



I a la panaderia, d’en Frigola havies 
d’encarregar el pa”, apunta en Josep. 

Ara, però, Vilablareix ha crescut 
i s’ha convertit en un poble amb ser-
veis i vida als carrers. “Avui és la nit al 
dia però per bé”, diu. 

En Josep s’ha dedicat sempre a la 
fusta. Primer a Can Balmany i després 
a la fusteria que es va muntar al poble. 
“La primera indústria que es va lega-
litzar aquí a Vilablareix”, assegura. 

Aficions
En Josep ballava sardanes des dels 16 fins als 22 anys 
amb Dolça Catalunya del GEiEG. Mentre que la Con-
xita li encanta pintar i fer manualitats. Uns treballs 
que fins i tot va exposar per una festa ma-
jor de Vilablareix. 

Amb 60 anys, i un cop jubilat en Josep, 
van fer diversos viatges a Canàries, al Mar-
roc, als carnavals de Tenerife i a balnearis. 
“Jo seria molt viatgera”, diu la Conxita.

Ara viuen una vida més tranquil·la. 
A en Josep li agrada tot menys estar a 
casa: “M’agrada fer coses a l’aire lliure 
i el Barça”. I, sobretot “la 
tranquil·litat”, una tranquil-
litat que troba a l’hort de 
casa o l’apartament de Platja 
d’Aro. Mentre que a la Con-
xita li agrada gaudir de la 
pau que li oferix casa seva en 
companyia de la seva ànima 
bessona.

La casa de Vilablareix 
recent construïda.

De viatge a Tenerife.

Acompanyats de 
tota la família.

Els néts den Josep 
i la Conxita.

Treballant la fusteria 
de Vilablareix.
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intens final de temporada  
el que tenim en el  

club Bàsquet Vilablareix 
Els tres equips han lluitat fins als últims partits per algun objectiu diferent 
en cada un dels equips i categories. Anem a fer un repàs per equips:

SèNIOR FEMENí
L’equip entrenat per l’Edu Varo 
s’ha proclamat campió de 3a Ca-
talana després de firmar una ex-
cel·lent temporada amb només 
una derrota. D’aquesta manera 
l’equip aconsegueix l’ascens a 2a 
Catalana. Des d’aquí volem felici-
tar tot l’equip!

SèNIOR MASCULí A
Després d’una temporada molt ir-
regular, el Sènior A es juga la per-
manència a 3a Catalana amb una 
eliminatòria a 3 partits davant el 
CB Tordera.

SèNIOR MASCULí B
Gran temporada la dels nois d’en 
Toni Alba. Han quedat en 4a po-
sició de Territorial A per darrere 
d’equips molt experimentats en la 
categoria.

ESCOLETA
Per la seva banda, l’Escoleta del 
Club segueix creixent i el passat 
diumenge 17 van participar en la 
seva primera Trobada d’Escoletes, 
disputada en el Pavelló de Sant 
Josep. Els nens i nenes van poder 
jugar partits amb altres escoletes 
com la del CEB Girona, el Farners o 
l’Adepaf Figueres.
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Carles Buisac i Mas

Segon torneig  
Opel - Fc Vilablareix

 Per segon any consecutiu s’ha organitzat per 
Setmana Santa el segon torneig Opel del FC 
Vilablareix de la categoria d’Alevins, amb una 
participació d’equips que ha duplicat la del pri-
mer any. Els participants van ser equips patroci-
nats per Opel Àngel Blanch, SA i altres vinguts 
de les comarques gironines. La relació d’equips 
va ser la següent: A. Sant Gregori, FE Palamós, 
CD Blanes, UE Fornells, FC Vilablareix A i FC 
Vilablareix B, tots aquests equips han aportat 
a aquest torneig cap a un centenar de partici-
pants als quals es va fer l’obsequi de la samarre-
ta del torneig.

La classificació final va ser: 1er FE Palamós, 2n UE 
Fornells, 3r FC Vilablareix A, 4t FC Vilablareix B, 5è 
A. Sant Gregori i 6è CD Blanes.

Des d’aquestes ratlles volem donar les gràcies a 
tots els participants, així com també al Sr. Lluís Maria 
Blanch Solé, gerent de l’empresa Opel, amb seus a For-
nells de la Selva, Blanes, Banyoles i Olot.

Torneig de pares, mares i amics del Fc Vilablareix
 El passat dissabte 9 de maig, a partir de les 15.30 

hores, es va celebrar dins dels actes de la festa major 
al camp de futbol de Vilablareix el 2n Torneig de fut-

bol 7 entre els pares, mares i amics dels jugadors del 
nostre club.

Van competir un total de 10 equips, ja que alguns 
dels equips no van poder fer prou quòrum per fer 
equip, tot i això els participants van rondar el centenar.

Van ser partits tipus lligueta de 15 minuts cadas-
cun amb semifinals i final, les semifinals les van dis-
putar Aleví B – Prebenjamí 2007 i Cadets – Escoletes i 
d’aquests quatre equips els dos que van jugar la final 
foren Aleví B – Escoleta. Els guanyadors van ser els Es-
coletes que des d’aquí aprofitem per felicitar-los.

També volem donar el nostre més sincer agraïment 
a tots els que hi van participar i esperem poder-lo tor-
nar a celebrar en la pròxima festa major.

Moltes gràcies a tots.

Barraques de festa major
 Durant aquesta festa major s’han fet per primera 

vegada les barraques de les entitats de Vilablareix, 
les quals es van instal·lar a l’annex del camp de fut-
bol on s’han portat a terme diverses activitats de 
la festa major d’enguany i on ha 
vingut molta gent a gaudir de la 
nostra festa.

Volem donar les gràcies a tots 
els voluntaris que heu estat a la 
barraca i molt especialment a tots 
els que ens heu donat el vostre vot 
de confiança venint a consumir.

Hem viscut una nova experiència que esperem 
tornar a portar a terme durant els propers anys, ja 
que han sigut unes estones viscudes molt maques 
amb coses per poder explicar. No hi va haver cap 

mena d’incident ja que el com-
portament de tots els que van 
participar en les diferents acti-
vitats que es van desenvolupar 
durant aquests dies va ser exem-
plar i molt cívic.

Moltes gràcies per haver par-
ticipat en la nostra festa major.
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 Arriba el juny, i amb ell, el final de temporada! 
Pel Club Rítmica Vilablareix aquest 2015 ha estat 
una temporada plena d’èxits a vessar.

Des de les gimnastes més 
petites del Club fins a les més 
grans han après un munt d’ele-
ments nous, totes elles s’han 
après muntatges que han defen-
sat molt bé davant el públic i les 
jutgesses, i en totes les compe-
ticions on el Club ha participat 
s’han assolit els llocs més alts de 
la classificació.

Destacar especialment el rep-
te aconseguit per les gimnastes 
de nivell III-IV que en la moda-
litat de conjunt (categoria aleví) 
van conquistar el primer lloc de 
la 2a Fase de la Lliga Territorial 
celebrada a Vilablareix.

El Club també està espe-
cialment orgullós de la fita 

aconseguida en els Campionats de Catalunya en 
Edat Escolar, on de les 20 gimnastes que han com-
petit aquesta temporada, 10 es van classificar per 

la fase final d’individual. El 
Club també va estar present a 
la fase final de conjunts, amb 
dos equips. Aquesta competi-
ció va finalitzar amb la plata 
d’Anna Pilsa i Laia Cuberta, 
i així es van proclamar sub-
campiones de Catalunya en la 
seva categoria.

Des del Club es vol acomia-
dar la gran temporada amb un 
Festival de Cloenda, que se ce-
lebrarà al pavelló municipal de 
Vilablareix el proper dissabte 13 
de juny a les 11 hores. Hi esteu 
tots/es convidats per a gaudir 
dels muntatges que les nostres 
gimnastes s’han preparat amb 
esforç, constància i il·lusió.

a l’estiu... 
gaudeix de la rítmica!
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Però estigueu atents, perquè encara que arribi 
l’estiu... el Club Rítmica Vilablareix no s’atura! Tenim 
moltes propostes perquè nens i nenes puguin gaudir 
de l’estiu i la calor amb bona música, moviment i acti-
vitats rítmiques! Si no saps com passar un estiu inobli-
dable, aquí et fem un parell de propostes interessants:

- Pots venir de colònies del 20 al 22 de juny a Cal-
des d’Estrach

- Pots venir al casal d’estiu d’activitats rítmiques del 
29 de juny al 31 de juliol

I si ja tens l’estiu organitzat... però no saps què fer 
l’any vinent... no ho dubtis i a partir del 15 de setem-
bre vine a provar la gimnàstica rítmica els dimarts i 
divendres de 17 a 19 hores!



ENTITAT | ESPORTS 
TENNIS TAULA

24
Manel Segura

Bona participació en els 
campionats de catalunya 
Benjamí

 Molt bon cap de setmana de tennis taula el passat 
23 i 24 de maig, amb els més petits del club que van 
participar en el seu primer Campionat de Catalunya 
amb unes actuacions més que destacades. Presentà-
vem 3 equips a competició, 1 femení i 2 masculins.

L’equip Femení el for-
maven Lidia Baus i Èlia 
Serra, que van disputar un 
molt bon campionat i van 
quedar en una meritòria 
7a posició final per equips i 
van arribar a quarts de final 
de dobles. En l’apartat in-
dividual, l’Èlia aconseguia 
entrar en el quadre final 
perdent contra Miriam Pa-
riente del CTT Ripollet. 
Per la seva part la Lídia que-
dava eliminada a la fase de 
grups després de jugar-se 
la classificació en un últim 

partit que va perdre de manera ajustada.
En categoria masculina el CTT Vilablareix el for-

maven Robert Berneda i Pol Moré, que van jugar a 
un gran nivell tot el campionat però que la sort en els 
moments importants no els va acompanyar. En la com-
petició d’equips van quedar enquadrats en el grup 
dels futurs campions però tot i això van classificar-se 
com a segons guanyant al CTT Sallent. En el partit per 
la 9a posició es va guanyar al CTT Mollerussa. A l’in-
dividual, tot i jugar a un nivell molt alt no van poder 
classificar-se per la fase final, però a la competició de 
dobles van aconseguir superar el primer partit contra 
la parella de Ripollet i aconseguien fer un joc a la pa-
rella d’Esparraguera que va quedar sotscampiona.

Per la seva banda el CTT Vilablareix B el formaven 
Jan Carreras, Martí Guallar, Tomàs Lloret i Jofre Mar-

tí, que van notar en excés els nervis del debut, ja que 
eren dels més joves del Campionat, fet que els augura 
un futur prometedor. Perdien els tres partits de la com-
petició d’equips. A la competició individual cap dels ju-
gadors va poder entrar al quadre tot i que van disputar 
partits molt disputats resolts en algunes ocasions per 
avantatges en el cinquè joc. En els dobles van jugar a 
gran nivell però no van poder superar el primer partit.

Estem molt contents de tots els jugadors partici-
pants en el Campionat i esperem que sigui la primera 
experiència de les moltes que podrem arribar a viure!

Final de les lligues regulars
 Aquest mes de maig s’han acabat totes les lligues 

Sènior que disputava el club aquesta temporada.

tERcERA EStAtAl: Segon classificat de la fase regu-
lar. Hem de felicitar tots els jugadors per l’esforç realit-
zat al llarg d’aquests mesos per intentar aconseguir el 
primer objectiu de la temporada que era el de classifi-
car-nos per disputar per PRIMERA VEGADA a la histò-
ria del CTT Vilablareix la FASE D’ASCENS A SEGONA 
ESTATAL. L’equip va aconseguir l’ascens el passat dis-
sabte 30 de maig a l’Escala. Moltes felicitats!

PREFEREnt tERRitORiAl: Molt bona temporada 
dels dos equips a la categoria. El CTT Vilablareix 
MiMBRa ha quedat 2n a la classificació per darrere 
del Sant Quirze TT i ocuparà el primer lloc reserva 
per pujar a Tercera Estatal i el CTT Vilablareix acaba-
rà en una molt bona 5a posició.

PRimERA tERRitORiAl: A l’igual que a Preferent 
mantindrem els dos equips a la categoria. El CTT Vila-
blareix +cub acabarà 4t a la classificació final  i el CTT 
Vilablareix acabarà 6è.

SEGOnA tERRitORiAl: El CTT Vilablareix A acaba 
l’any en una molt bona 6a posició final en una lliga on 
s’ha vist el creixement de tots els jugadors.

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

- 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 la nostra web  
www.cttvilablareix.cat i seguir-nos a través del twitter  
@cttvilablareix amb el hashtag #cttvilablareix.

mailto:info@cttvilablareix.cat
mailto:info@cttvilablareix.cat
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Noemí Sánchez

Benvinguda primavera
A la llar els colors i l’alegria ens arriben  
amb una festa ben eixerida plena  
de flors i molt bona olor!

 I mireu si ens hem divertit que per Setmana Santa hem 
fet un joc per buscar, en els llocs més inesperats, l’ou que 
el conill de pasqua ens ha deixat. I és clar, tot té la seva 
recompensa i la nostra és ben dolça, la tan apreciada mona 
de xocolata. Us asseguro que ens hem llepat els dits!

Però això no és tot, durant la setmana cultural i tot 
esperant la diada, sant Jordi damunt del seu cavall ens salva 
del ferotge drac i tots contents ho vàrem celebrar, donant 
als nostres estimats pares i mares un regal ben original, el 
punt de llibre i una rosa ben bonica.

Sortida a l’hort

cantem cançons de primavera!

Experimentem amb pètals de rosa

Representem la llegenda de Sant jordi

Enganxem pètals a una rosa gran

Explicant contes

El punt i la rosa de Sant jordi

jocs dels ous de Pasqua
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Sant Jordi 
és una festa a l’escola

 Sant Jordi és un dia de festa a l’escola. Obrim les 
portes a les famílies i de la mà dels seus fills i filles 
passegen per l’escola tot gaudint dels treballs realitzats 
pels alumnes.

Per celebrar aquesta diada tan especial hem fet:

- Els Jocs Florals: un concurs d’expressió escrita on 
hem treballat la descripció. A educació infantil cada 
classe ha fet una descripció col·lectiva.

- Exposició dels treballs que cada alumne ha fet a 
partir de la lectura d’un llibre i de la visita d’un il·lus-
trador.

- Visionat d’un muntatge audiovisual amb fotogra-
fies per explicar el dia a dia dels alumnes a l’escola.

- Exposició de cases i material escolar realitzats per 
l’alumnat de cicle superior.

- Padrins Lectors: els alumnes grans llegeixen un 
conte als alumnes més petits.

- Venda de llibres de segona mà per ajudar a la 
ONG Sonrisas de Bombai.

- Venda de roses per part dels alumnes de sisè.
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Francesc Carreras - 2n de batxillerat – Institut de Vilablareix

crònica d’una excursió  
a la catalunya Nord

 El passat 24 de març de 2015 
l’alumnat de segon de batxillerat 
de l’Institut de Vilablareix 
va realitzar una sortida a la 
Catalunya Nord, concretament 
al monestir de Sant Miquel de 
Cuixà i a Prada de Conflent. 
Els objectius de la sortida eren: 
familiaritzar-se amb la Catalunya Nord, conèixer 
una de les mostres més importants d’art romànic 
català, relacionar el territori, la història i la 
literatura i finalment aprofundir en les figures 
importants de Pompeu Fabra i Pau Casals. 

A un quart de nou del matí l’autobús ens 
estava esperant davant l’institut per començar 
el trajecte. Un cop els professors van passar llista, ens 
vam posar en marxa. En aquell moment quedaven 
aproximadament unes dues hores per arribar al nostre 
destí, dues hores que es van fer força llargues, tot i que 
la majoria escoltàvem música o senzillament parlàvem 
entre nosaltres.

Per fi vam arribar a l’abadia preromànica de Sant 
Miquel de Cuixà, un monestir benedictí situat al 
peu del Canigó. Allà ens hi esperava un guia que ens 
tenia preparada una visita pels llocs més emblemàtics. 
Entenia perfectament el català però el seu accent 
era típic de la Catalunya Nord. Per començar, ens 
va explicar la història del monestir i vam tenir 
l’oportunitat de veure una maqueta de tot el monestir 
sencer. Un cop finalitzada aquesta introducció, vam 
anar cap al claustre. 

Ens va portar també fins a l’església, que actualment 
té tres naus, amb un transsepte que sobresurt, una 
capçalera principal rectangular i quatre 
absidioles de planta semicircular. 
Finalment, ens va ensenyar la Cripta 
del Pessebre, construïda sota la capella 
de la Trinitat. 

Acabada la visita al monestir 
ens vam situar davant d’un dels dos 
campanars conservats i vam llegir el 
poema Los dos campanars de Jacint 
Verdaguer. Després vam pujar de nou a 
l’autobús i vam anar fins al Cementiri de 
Prada de Conflent per visitar la tomba 

de Pompeu Fabra, la qual, segons 
la meva opinió, hauria d’estar molt 
més ben considerada i se li hauria 
de donar molta més importància. 
Allà hi vam llegir un altre poema, en 

aquest cas El meu poble 
i jo de Salvador Espriu. 
També ens van fer una 
explicació de la vida de 
Pompeu Fabra. 

Després de visitar 
el cementiri, ens vam 
dirigir al centre de 
Prada de Conflent i vam 
poder dinar i visitar la 

zona. El meu grup i jo vam dinar en un restaurant on el 
cambrer que ens va atendre entenia el català i el parlava 
una mica. Una vegada vam dinar, vam visitar el poble 
i em vaig fixar que la gent parlava francès. A més vaig 
poder observar que hi havia força banderes catalanes, 
fins i tot alguna estelada. Tot i haver-hi molts símbols 
catalans, la informació topogràfica era majoritàriament 
en francès. També vam anar caminant fins a la zona 
comercial on tots els rètols eren en francès. 

Finalment, aproximadament a dos quarts de 
quatre, vam tornar a pujar a l’autobús per anar en 
direcció a Girona. D’aquesta excursió n’he tret 
l’experiència de poder visitar un dels monestirs més 
importants d’Europa i la tomba de la persona més 
important de la normativització lingüística del català. 
A més, he pogut veure com el català a la Catalunya 
Nord s’ha anat oprimint a causa de la política 
lingüística que imposa el francès, encara que molta 

gent entengui el català.
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JOVENTUT

ESPlAi KAmOnO
 Com cada any quan arriba l’estiu, l’Esplai Kamono 

tanca les portes. 
Després de molts caps de setmana fent activitats molt 

diverses, toca acomiadar-nos i no podíem fer-ho de la  
millor manera que passant un cap de setmana junts. El 
cap de setmana del 29, 30 i 31 de maig l’Esplai de Vila-
blareix hem gaudit d’unes desitjades colònies. 

Ha estat un any molt bo per a tots, ja que amb prou feines 
hem tingut temps de descansar. Hem celebrat el Nadal i el 
Carnaval, hem fet excursions a Girona, hem fet trobades amb 
gent d’altres esplais del nostre territori, hem cuinat i hem 
passat molt bons moments amb els infants i joves del poble. 
Esperem que tothom estigui igual de content que ho estem 
els monitors i que la gent s’animi a apuntar-se amb nosaltres! 

Us esperem el proper curs!
Equip de monitors 

Esplai Kamono 

Els joves no paren!
 Aquesta primavera ha estat molt 

moguda a l’àrea de Joventut, su-
posem que com diu el refrany «la 
primavera la sang altera», així que 
la nostra activitat ha estat notable: 
hem  participat en la sortida a Porta-
vantura organitzada conjuntament 
amb altres municipis del Gironès, a 
la festa Holy de Cerdanyola i a altres 
activitats molt divertides.

Pel que fa al projecte PIDCES 
que es dur a terme a l’Institut, un 
any més ha estat tot un èxit ja que 
s’han realitzat totes les xerrades pro-
gramades. Aquest últim trimestre 
podríem destacar la xerrada «Sota 
pressió» feta a primer d’ESO  o les 
de prevenció (de drogues i alcohol) 
fetes  a tercer i quart d’ESO. També  
remarcar  les xerrades i acompanya-
ment a Expojove on els alumnes de 
quart d’ESO i batxillerat podien 

dissenyar el seu futur, ja que 
estan en un moment on han 
de tenir tota la informació necessà-
ria per planificar bé què és el que 
volen estudiar i fer els propers anys 
de les seves vides.

Amb un grup de joves  del mu-
nicipi hem començat a dissenyar el 
futur Skateparc del  nostre munici-
pi, aquest grup d’uns 15 joves han 
fet el plànol de l’Skateparc que 
els hi agradaria tenir, ara estem a 
l’espera que ens proposin projecte 
i el pressupost que cal per comen-
çar-lo a fer. 

Des de l’Àrea de Joventut i Salut 
de l’Ajuntament vam programar un 
any més la taula de salut jove dins 
les barraques de Vilablareix, on dos 
agents de salut jove donaven infor-
mació als joves que s’acostaven a 
la taula amb diferents temàtiques 

de sexualitat, drogues 
i alcohol. La nit estava 
dedicada a la preven-
ció de l’alcohol  amb el 
lema «Agafa el teu glo-
bus. Que l’alcohol no 
et desinfli la nit».

S’ha  impulsat el pro-
jecte «Créixer en famí-
lia» que organitza  la 
Generalitat de Catalu-

nya, s’estan fent tallers 
cada dimarts al vespre a Can Gruart 
on diferents pares d’adolescents 
parlen de dubtes i situacions del dia 
a dia que es troben amb els seus fills 
i filles i, busquen eines i recursos 
per millorar la situació de conviure 
amb un adolescent a la família.

a partir de l’1 de juny comptem 
amb una impulsora de Garan-
tia juvenil a l’Àrea de Joventut i 
Promoció econòmica

Garantia Juvenil és una iniciativa 
de la Unió Europea per a la lluita 
contra l’atur juvenil, per garantir 
que tots els joves de 16 a 28 anys, 
tant si estan inscrit en el servei 
públic d’ocupació com si no, re-
bin una oferta concreta de feina, 
formació o pràctiques en un perí-
ode de temps de 4 mesos des que 
van acabar  la formació, és a dir, 
van iniciar el període de l’atur. 

Si estàs en situació d’atur o 
has acabat els teus estudis pots 
venir i inscriure’t a Garantia Juve-
nil, trobaràs una persona impul-
sora de garantia juvenil al Rusc, 
els dimecres alternats de 10 a 2 
del migdia (cal concretar visita 
prèvia trucant al  972 49 56 55).
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LUDOTECA LES ORENETES
Mònica Garcia

Primavera cultural
a Les Orenentes
 Per Setmana Santa la lu-

doteca es va convertir en 
el ludocasal Les Orenetes, 
és a dir, vam fer jocs que 
cadascú triava lliurement 
i vam fer activitats progra-
mades. Una d’aquestes 
activitats era fer un posa-
llapis amb motius prima-
verals, els més petits en 
forma de marieta i els 

més grans un camp d’herba i flors. 
Una de les activitats en què els infants i les monitores 
ens ho vam passar molt bé va ser jugant al joc de l’oca 
macrogegant. A fora de la ludoteca hi havia les case-
lles i en cada una d’elles havies de fer una prova per 
poder tornar a tirar, com per exemple fer un circuit 
amb xancletes o bé jugar al minigolf. No ens oblidem 
de passejar pel nostre poble i de pas aprendre normes 
de seguretat viària.

En la Setmana Cultural els infants de la ludoteca 
van crear un fantàstic punt de llibre i també vam gau-
dir de les actuacions dels contistes Jomeloguisjomelo.
com amb Contes de la lluna sota les estrelles i Fes-t’ho com 
vulguis amb Contes mirant l’horitzó.
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CASAL DE LA GENT GRAN

Excursió a castellar  
de n’Hug 
El diumenge 15 de març, ben abrigats, 
un grup de socis varen anar d’excursió 
a Castellar de N’Hug on varen visitar les 
Fonts de Llobregat. Malgrat la distància 
la sortida va ésser molt interessant.

Sardinada
El diumenge 3 de maig, unes 100 perso-
nes, entre socis i no socis, varen assistir a 
la tradicional sardinada. Un primer plat 
i les sardines després va ésser el menú. 
No hi van faltar les postres i el cafè.

campionat de petanca
El dissabte 30 de maig, va acabar el campi-
onat de petanca amb els pobles veïns. Dels 
10 equips participants els nostres jugadors 
van quedar classificats en 5è lloc. A causa del 
nombre d’equips enguany s’han jugat partits 
entre setmana.

viatge a Praga
Tenim previst dels dies 19 al 23 d’agost fer un viatge 
a Praga. Els interessats poden informar-se al Casal.

Els tallers del casal exposats 
per la festa major
Els quadres realitzats durant l’any en el taller de 
pintura i els treballs del taller d’agulla i fil van om-
plir dues sales dels baixos de Can Gruart.
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Sortides i festes 
al casal de la Gent Gran

Excursió a Sant 
llorenç de morunys
Un total de 31 socis del Casal de la 
Gent Gran van visitar el 31 de maig 
les fonts de Cardener o Solsona.
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ANC DE VILABLAREIX

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

DinERS PÚBlicS

la independència suposarà la fi de l’espoli 
fiscal que pateix catalunya per part de 
l’Estat espanyol?
Sí. L’estat propi donaria pas a la creació d’una Hisenda 
amb la qual Catalunya recaptaria, gestionaria i modifi-
caria quan fos necessari tots els seus tributs. La conse-
lleria d’Economia detalla que l’espoli fiscal ha oscil·lat 
entre els 10.000 milions i els 16.000 milions d’euros 
anuals en els darrers anys. Això significa que, entre 
1986 i 2010, l’Estat espanyol s’ha quedat amb 213.933 
milions en impostos generats a Catalunya que després 
no han tornat. Aquest import és equivalent al PIB (Pro-
ducte Interior Brut) català i multiplica gairebé per cinc 
el deute actual de la Generalitat i dels seus organismes.

una catalunya independent tindrà accés 
als mercats internacionals per finançar-se si 
es queda part del deute espanyol?
Sí, sempre que sigui capaç de transmetre als mercats 
la seva disciplina en el control pressupostari i la seva 
capacitat per retornar els préstecs. En ambients pro-
fessionals dedicats a les inversions es manté que “seria 
clau” que Catalunya mantingués un “superàvit fiscal”, 
possible gràcies a la fi de l’espoli, “per assegurar una 

trajectòria descendent del deute i guanyar credibili-
tat”. D’aquesta manera els inversors podrien tornar a 
confiar en Catalunya, ja que en els escenaris més pes-
simistes el deute del Govern equivaldria al 71% del 
PIB (Producte Interior Brut), una ràtio inferior a la 
d’Espanya (75,9% del PIB) i a la mitja de la zona euro 
(90,4%). En el cas d’Alemanya, el seu deute voreja els 
2 bilions d’euros i equival al 81,8% de la seva riquesa.

caldrà fer retallades pressupostàries per 
quadrar el dèficit públic en una catalunya 
independent?
Gairebé tots els partits que promouen la creació d’un 
estat propi volen que formi part de la Unió Europea, 
així que les finances de la Generalitat s’hauran de con-
tinuar ajustant fins a aconseguir el dèficit zero d’aquí al 
2020, com estableix Brussel·les. No obstant, el Govern 
català podria assolir aquest objectiu en uns terminis més 
raonables, ja que el seu dèficit actualment se situa en 
el 2,6% del PIB, una ràtio per sota del que actualment 
demana la UE als seus estats membre (6,3% del PIB en 
el cas d’Espanya). En el supòsit de quedar fora de la 
UE, Catalunya podria suavitzar el seu pla d’ajustament 
i traçar un nou pla de reducció del dèficit a més llarg 
termini per evitar posar en perill l’estat del benestar.

mailto:vilablareix@assemblea.cat
mailto:vilablareix@assemblea.cat
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107.5 FM 
RÀDIO VILABLAREIX
Didac Romagòs

El debat, 
a Ràdio Vilablareix

 Ràdio Vilablareix, 107.5 FM (Girona), va organitzar 
el passat dimecres 20 de maig de 2015 el debat electo-
ral de les eleccions municipals del nostre poble. Van 
assistir-hi tres dels quatre candidats que es presenta-
ven a l’alcaldia de Vilablareix. David Mascort (ERC), 
José Garcia (PSC) i Iván Prieto (PPC). Per la seva part, 
Josep Boschdemont, de CiU, va declinar la nostra invi-
tació. Ens va fer arribar una nota del motiu de la seva 
absència que vàrem llegir en antena.

Un debat on el nombrós públic assistent a la sala 
de conferències de Can Gruart, així com tota la gent 
que ho va escoltar per les ones, va tenir l’oportunitat 
de conèixer els diferents punts de vista sobre la situa-
ció econòmica de l’Ajuntament, educació, promoció 
econòmica i els punts bàsics del programa electoral 
dels partits allí presents.

Gràcies als ciutadans que ens heu fet saber que el 
debat va ser d’utilitat! La ràdio pública al servei de 
tothom! 

Per saber més de nosaltres www.vilablareix.cat/ 
laradio, al Facebook buscant Ràdio Vilablareix, a l’Ins-
tagram radiovilablareix o al Twitter @rvilablareix on 
per cert ja hem arribat als 7.000 seguidors.

Salut i molta ràdio!

http://www.vilablareix.cat/laradio
http://www.vilablareix.cat/laradio
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CULTURA
Jordi Pagès

 El darrer dia de l’any 
2012 va morir, als 104 anys, 
el doctor Moisès Broggi. 
Molt probablement era un 
personatge poc conegut 
per al gran públic, però es 
tracta d’un dels grans ca-
talans del segle xx, un ci-
rurgià de llarga trajectòria 
i impulsor de la bioètica a 
Catalunya. També va ser 
un defensor de la inde-
pendència de Catalunya i 
ha donat suport als movi-
ments cívics que han aparegut aquests últims anys.

El doctor Broggi va néixer a Barcelona el 18 de 
maig de 1908 i es va llicenciar en Medicina i Cirurgia 
a la Universitat de Barcelona l’any 1931. Quan va co-
mençar la Guerra Civil, va fer de metge en els Serveis 
d’Urgència de l’Hospital Clínic, junt als germans Trias 
i Pujol, amb qui va col·laborar amb la renovació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Durant la Guerra va participar en el bàndol repu-
blicà, en l’equip mèdic de les Brigades Internacionals. 
Va ser durant aquest període quan va implementar un 
dels seus avenços mèdics: els quiròfans mòbils. Aques-
ta idea seva va salvar nombroses vides.

Un cop finalitzada la guerra va ser sotmès a un 
Tribunal Sumaríssim que el va inhabilitar per exercir 
de metge per al servei públic. Això el va portar a la 
medicina privada i va continuar com un referent de 
la cirurgia catalana, primer a l’hospital de Vallcarca i 
posteriorment a l’Hospital Clínic de Barcelona.

Moisès Broggi va ser un dels cirurgians més presti-
giosos del país i va exercir la seva professió fins als vui-
tanta anys. Va ser reconegut pels seus estudis en anato-
mia quirúrgica i per ser un dels impulsors de la bioèti-
ca a Catalunya. Va innovar en el camp de la medicina 
i la cirurgia, amb l’estudi del tractament de ferides i 
fractures i amb l’anestèsia amb respiració controlada, 

que permet fer llargues 
operacions.

Va ser membre de la 
Reial Acadèmia de Me-
dicina de Barcelona des 
de 1966 i nomenat el seu 
president l’any 1980. La 
seva vàlua professional i 
la seva actitud humanista 
va ser reconeguda inter-
nacionalment i va ser el 
fundador de la Societat 
Internacional de Metges 
contra la Guerra Nuclear, 

on va signar amb metges d’arreu del món un manifest 
on afirmaven que la carrera d’armaments era una bo-
geria. Per aquest manifest, de l’any 1982, la Societat es-
mentada va rebre el Premi Nobel de la Pau l’any 1985.

El doctor Moisès Broggi va rebre molts reconeixe-
ments al llarg de la seva carrera, com la Creu de Sant 
Jordi de la Generalitat de Catalunya i la Medalla d’Or 
de la ciutat de Barcelona. L’any 2008 va ser guardonat 
amb el Premi Nacional a la Trajectòria Professional, 
en reconeixement a la “seva dilatada i prestigiosa car-
rera com a cirurgià i el seu compromís ètic i social”. El 
27 de febrer de 2010 es va inaugurar un hospital a Sant 
Joan Despí que porta el seu nom.

Els darrers anys, i malgrat la seva avançada edat, el 
doctor Broggi es va implicar activament en la defensa 
del catalanisme i de la independència de Catalunya, 
i demanava una transició pacífica per aconseguir un 
estat lliure.

Va ser l’autor de nombroses frases molt profundes. 
Una d’elles és la que diu: “Crec que hi ha un esperit uni-
versal que ho fa moure tot i cadascun de nosaltres en portem 
dins una part”. 

Val la pena que hi pensem un moment i que aga-
fem aquesta part de l’esperit universal que portem a 
dins i la fem servir, com va fer ell, per millorar el nos-
tre món.

moisès Broggi
(1908 - 2012)

“ crec que hi ha un esperit universal 
 que ho fa moure tot i cadascun 
 de nosaltres en portem dins una part.”
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CAPÍTOL VI-3
mEDi AmBiEnt
Andrés L. Pérez Velasco

Risc nuclear?
improbable, però existeix

VE DE LA TORRATXA 62 - CAPíTOL VI-3

 Aquest despropòsit va comen-
çar amb el Govern de José María 
Aznar (continuada pels governs 
socialistes presidits per José Luís 
Rodríguez Zapatero i pel govern 
del PP de Mariano Rajoy Brey).

Aquest dèficit de tarifa hauria 
anat en augment en els últims anys 
fins a arribar a la xifra de més de 
30.000 milions d’euros en el 2014. 
Un dels principals contribuents al 
creixement del dèficit tarifari és 
la moratòria nuclear (suspensió 
temporal del desenvolupament 
de polítiques de construcció i po-
sada en marxa de centrals energè-
tiques de fissió atòmica «centrals 
nuclears»), mitjançant la qual les 
centrals elèctriques segueixen 
rebent grans ajudes anuals, mal-
grat estar ja amortitzades.

També contribueix el govern, 
que s’ha ocupat d’anar comple-
mentant els seus ingressos per al-
tres vies. Per exemple: retribuint 
més per la distribució elèctrica 
o amb l’increment de retribució 
que, des de 2011, reben les instal-
lacions de cicle combinat de gas 
com a complement de capacitat 
(estar disponibles per atendre els 
pics de demanda).

Si preguntem però pel dèfi-
cit a UNESA, ens respondrà que 
les seves representades no tenen 
absolutament res a veure amb 
ell. Les culpables són les centrals 
d’energia neta que han entrat 
en funcionament en els últims 
anys. Són els aerogeneradors, 
però sobretot les instal·lacions 
fotovoltaiques les que expliquen 
íntegrament el dèficit i contra les 
quals cal actuar per evitar noves 
pujades en el rebut de la llum.

I el govern ha actuat i va tor-
nar a actuar al servei de UNESA: 
després dels últims decrets, les 

instal·lacions fotovoltaiques han 
vist retallades arbitràriament els 
seus ingressos un 30 per cent. I 
amb la nova normativa amb la 
qual amenaça l’executiu per neu-
tralitzar definitivament el dèficit 
de tarifa, se’ls va imposar un im-
post del 19 per cent dels ingres-
sos que queden. És a dir, un qui-
tament conjunt del 45 per cent.

No tenen raó, per molt que 
regurgiten el seu mantra, tots els 
dies els portaveus d’UNESA i la 
dreta política mediàtica espanyo-
la. La culpa del dèficit de tarifa 
la té el regulador que va inventar 
aquest engendro, una caixa de 
Pandora en què caben milers de 
milions d’euros en subvencions 
a fons perdut per al gas natural 
(més de 2.500 milions d’euros 
només en els últims cinc anys en 
concepte de pagaments per capa-
citat), caixa en la qual caben mi-
lers de milions d’euros en primes 
per a la cogeneració amb carbó, 
fuel-gasoil, gas de refineria i gas 
natural (més de 5.000 milions 
d’euros en aquest últim quin-
quenni), caixa de Pandora en 
la qual caben milers de milions 
d’euros per retribuir quilowatts 
extrapeninsulars de gasoil, fuel, 
dièsel i altres combustibles fòssils 
(més de 7.000 milions d’euros 
en els últims cinc anys), caixa en 
la qual caben milers de milions 
d’euros «subvencions emmas-
caradas» regalats en concepte 
de «interrumpibilidad» a multi-
nacionals com Arcelor Mittal o 
Atlantic Copper (més de 2.000 
milions d’euros en aquest mateix 
període), calaix en el qual van 
cabre milers de milions d’euros 
per a les nuclears en concepte 
de CTC, Costos de Transició a la 
Competència (més de 10.000 mi-
lions) i etcètera, etcètera.

Les tecnologies que van néixer 
protegides del mercat amb preus 
primats (energia renovable) per 
raons d’interès general, per afa-
vorir el canvi de model energètic 
que tant necessitem, veuen com 
els treuen el que abans els van 
prometre per llei. I mentre les 
grans elèctriques d’aquest país, 
produint amb tecnologies conta-
minants i que van invertir a risc i 
ventura en un mercat lliure, són 
les que queden a cobert dels em-
bats de la crisi.

La jugada perfecta. Ens pu-
gen la llum perquè les grans elèc-
triques no vegin reduïts els seus 
beneficis i, amb l’excusa del dè-
ficit, s’elimina la competència de 
les renovables que podria posar 
en risc els seus beneficis futurs.

«És indignant que es miri amb 
lupa les energies renovables, 
que han de justificar amb detall 
les primes que reben, mentre es 
passa per alt a les nuclears, grans 
hidràuliques i tèrmiques que es 
porten beneficis gegantins a can-
vi de res», ha declarat José Luís 
García Ortega, responsable de 
la campanya de Canvi Climàtic i 
Energia de Greenpeace Espanya. 
«I és inacceptable que, mentre a 
la majoria dels consumidors se’ls 
tracta d’incentivar a un consum 
responsable, se’ls obligui a se-
guir subvencionant l’electrici-
tat a les cinc empreses que més 
energia gasten». Cinc empreses, 
que consumeixen prop del 4% 
de tota l’energia demandada pels 
27.551.929 consumidors que hi 
ha a Espanya, pagaran per cada 
kWh consumit 1,5 cèntims, men-
tre que els consumidors acollits a 
la Tarifa Social (que podrien ser 
uns 4,5 milions de llars) pagaran 
prop d’11 cèntims, és a dir, més 
de set vegades més. Continuarà.
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A L’OMBRA DEL CAMPANAR
Mn. Josep Ramírez i Carles, rector de la parròquia

 Exhaurit el cicle litúrgic de Nadal i Epifania, la 
parròquia continuà la seva vida diguem-ne «nor-
mal» del temps anomenat «de durant l’any».

Festa dels Jubilats
La celebràrem el 26 d’abril. A les 11 i a l’església 
parroquial, solemne Ofici d’acció de gràcies i pe-
ticions per al futur dels nostres estimats jubilats. 
En l’homilia de la missa el mossèn recordà que 
«jubilat» ve, segons els experts, del mot llatí «jubi-
lum» que significa joia, goig, alegria. Es tracta, per 
tant, d’una magnífica ocasió per donar pas al goig 
d’haver dedicat tota una vida al servei dels altres 
(família, treball, poble...) i de continuar fent-ho ca-
dascú, naturalment, dins les pròpies possibilitats i 
circumstàncies.
 

Primera comunió
Atesa la quantitat de mainada que la celebraven i 
d’acord amb el parer de les catequistes i mares i pa-
res, ho repartirem en dues jornades: 3 i 10 de maig.

En la breu prèdica de la missa el mossèn comen-
çà explicant una anècdota simpàtica, però malau-
radament realista, segons la qual el rector d’una 
parròquia es queixava amb un seu company, rector 
de la parròquia veïna, que tenia les golfes de l’es-
glésia plenes de coloms i no sabia com fer-s’ho per 
«esbandir-los». El mossèn company li digué: 
–Sí, home; no hi ha problema. Vols que els coloms 
fugin de l’església i no hi tornin més? 
–Sí –digué l’interessat. Què he de fer? 
–Molt senzill –respongué el company: Els dónes la 
primera Comunió i ja no els veuràs més. 

Enginyós però tristament real en moltes ocasi-
ons. És cert que no tothom actua d’aquesta manera 
i, gràcies a Déu, molts pares responsables acompa-
nyen cada diumenge els seus fills a celebrar l’Euca-
ristia. Per molts anys! Però malauradament no sem-
pre és així. Vull només recordar a aquests bons pares 
i mares que el dia que portaren els seus fills a batejar 
prometeren solemnement educar-los en la fe i viure 
la vida cristiana, almenys mentre depenguin d’ells. I 
les promeses es fan per a complir-les, no?

Festa major de primavera
El número darrer de La Torratxa publicava els 
horaris en què tindrien lloc els actes més notables 
de la nostra festa major d’estiu, actes que foren 

novament anunciats en un programa a part editat 
pel nostre Ajuntament. Aquesta festa no s’ha de 
confondre amb la Festa patronal que celebrem el 
mes de novembre amb motiu de Sant Menna (11 
de novembre o diumenge següent). Pel que fa a la 
parròquia, l’Ofici solemne tingué lloc el diumenge, 
17/05/15, a les 11 del matí amb acompanyament 
de la Coral local Sant Roc. Aprofito l’avinentesa per 
recordar que una festa major sol ser la festa més no-
table d’un barri, poble, vila o ciutat. Pot ser una fes-
ta patronal, és a dir en honor d’un sant patró (a Vi-
lablareix, Sant Menna, 11 de novembre o diumenge 
següent) o amb motiu d’algun altre esdeveniment, 
com ara la primavera (a casa nostra també).

Les festes majors catalanes, segons els historia-
dors, se celebraven ja en el segle xiii, amb gran gene-
rositat i esplendor, tant que alguns bisbes van haver 
de limitar als rectors el nombre de convidats als àpats 
corresponents i les despeses que se’n poguessin deri-
var. Sabem que més d’un rector solia convidar en  
aquest àpat algun pobre o pidolaire recordant allò 
que diu Jesús a l’Evangeli: «quan facis una festa con-
vida-hi pobres, invàlids, coixos i cecs... ja que ells no 
tenen res per a recompensar-te i Déu t’ho recompen-
sarà quan ressuscitin els justos (Lc. 14, 14)».

Entre els actes programats sol ocupar el primer 
lloc l’Ofici solemne (fins fa poc amb un predicador 
de renom convidat i amb assistència de les autori-
tats civils); pel que fa a la resta d’actes: cercaviles, 
balls, sardanes, representacions teatrals i altres, se-
gons el tarannà i costums o tradicions de cada lloc.

Quant als actes religiosos, el programa elaborat 
pel nostre Ajuntament anunciava el següent:

Diumenge 17 de maig: a les 11 del matí i a l’es-
glésia parroquial Ofici solemne amb acompanya-
ment de la Coral local Sant Roc. 

A continuació i en la mateixa església, concert a 
càrrec de l’esmentada Coral. Fou deliciós.

A les 5 de la tarda, a la plaça del Perelló, tres 
sardanes de La Principal de la Bisbal. Tot seguit al 
Pavelló Polisportiu, concert i ball.

Que per molts anys puguem celebrar amb goig, 
alegria i salut les nostres entranyables festes, siguin 
de la categoria que siguin. 

Una persona va dir que l’home és un ésser fona-
mentalment festiu, i molt més un bon cristià, per 
allò de: «un cristià trist és un trist cristià», amb tots 
els matisos que calgui, naturalment.     

Bon estiu a tots!
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CAPÍTOL XXII
mEmÒRiA HiStÒRicA DE vilABlAREix
J. Manel Pallàs

(...)

(...)

En aquesta sessió del 25 de desembre (Nadal), 
es varen designar els Vocals nats de les Comissions 
d’avaluació, part social i personal per a la confecció 
del repartiment general d’Utilitats corresponent a 
l’exercici de 1933. Els designats foren, 

D. Joan Aymeric Aliu, major contribuient per rústega 
domiciliat en aquest terme. = D. Carles de Camps, major 
contribuient de rústega domiciliat fora d’aquest terme.= D. 
Joaquim Franquesa, major contribuient per urbana domi-
ciliat en aquest terme.= D. Joan Roca, major contribuient 
per industrial i comerç.

Vocals nats de la Comissió d’evaluació de la part per-
sonal del repartiment.

D. Salvador Gispert-Sauc, contribuient per rústega, re-
sident i domiciliat.= D. Vicens Alsina, Idem. per urbana.= 
D. Joan Simon Bitlloch.- Id. per industrial.

Donguin-se per designats els Srs. Esmentats i després 
de feta pel Sr. President la manifetació de que proseguia el 
procés de constitució de una i altre Comissió a tenor de lo 
previngut en les disposicions vigents, s’aixecà  la sessió i 
present acte de que certifica.

El 15 de gener
El Sr. Alcalde posa en coneixament del Srs. Regidors 

de que el Jutjat Municipal d’aquest poble, en el dia d’ahir 
l’hi notificà la providència del Sr. Jutge de la 1ª Instància 
e Instrucció d’aquest partit, oferin a aquest Ajuntament 
el procediment contra l’ex-Recaudador d’Aquest municipi 
En Josep Lopez Martinez a tenor de lo disposat  en l’article 
109 de la Llei d’Enjuiciament Criminal, que’s segueix con-
tra dit Sr. amb motiu de la denúncia efectuada per aquest 
Municipi per estafa als cabdals municipals. Enterats els 
Srs. Regidors i, tinguent en compte que les persones que 
ocupan els càrrecs judicials que han d’intervenir en l’in-
dicat procediment, no necessitan estimuls ni excitacions 
de cap mena per procedir en Justicia contra l’esmentat En 
Josep Lopez Martinez i que per tant no es necessaria l’in-
tervenció d’aquest Ajuntament per que s’apliqui la Llei, 
per unanimitat s’acorda no intervenir ni mostrar-se part 
en causa sens que aixo signifiqui renuncia ni dexament 
algun dels drets que assisteixen a  aquest Ajuntament ni 
abandó de l’indemnisació que pugui correspondre-li per 
l’estafa de que ha sigut objecte, per part de dit Sr. 

I sens cap altra assumpte a parlar es don per termina-
da la sessió i pressent acte que firmen els Srs. Regidors amb 
mi el secretari de que certifico.

A la sessió del vint-i-nou de gener 
El sr. Alcalde posa en conaixament dels reunits que el 

regidor d’aquesta Corporació en Joan Carré Roca, morí el 
dia 22 de l’actual, per quin motiu proposa a l’Ajuntament 
consti en acta el sentiment d’aquesta corporació per la per-
dua del seu company. Així s’acorda per unanimitat.

Acte seguit el Sr. Alcalde presenta el compte de la 
Casa Magaldi de Ptas. 96,10, import de l’estufa que 
s’ha adquirit per les escoles municipals; la qual s’exa-
mina i trobant-la conforme s’acorda abonar-la amb car-
reg al capitol 18.

I sense...

El cinc de febrer 
El Sr. Alcalde manifesta que pel Sr. Secretari-Inter-

ventor s’havien informat de que de les 345’30 pessetes 
re rebuts pendents de cobrament del Repartiment Gene-
ral d’Utilitats del passat any 1932, solament resultaven 
cobrables 147’50 ptes. procedint la declaració de fallits 
respecte de les 197’80 ptes. restants. Aquest rebuts fallits 
corresponen al 2on, 3r i 4t trimestre de contribuients als 
que l’anterior Recaptador Sr. Lopez, als qui havia cobrat 
ja total l’anualitat en el rebut corresponen al 1er trimes-
tre, fet que es desconeixia completament per part d’aquest 
Ajuntament i que s’ha sabut al’intentar cobrar els rebuts 
que figuren units al talonari corresponent. Els Srs. Re-
gidors examinen amb detenció els rebuts esmentats, com-
probant la certesa del fet comunicat pel Sr. Alcalde, per 
quin motiu per unanimitat s’acorda declarar partida 
fallida la quantitat de 197’80 ptes. la qual sumada a 
la de 1616’82 pessetes, desfalt primerament conegut de 
la recaptació del Sr. Lopez, resulta un desfalc definitiu de 
1.827’87 pessetes més 13’25 ptes. diferencies del rebut de 
Domenec Ribot. I sens més que parlar...

Amb aquest capítol s’acaba el que tenim 
a l’Ajuntament de llibres d’actes. A partir 
d’aquest cinc de febrer i fins el 8 de febrer 
de 1939 no s’han trobat. Per tant tenim un 
període sense història del nostre poble. 

Recordo, que en cursiva s’ha transcrit 
exactament com ho està fet en els llibres 
d’actes. 
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JUNY - JULIOL - SETEMBRE
AGEnDA

JULiOL 

SORTiDa aL PaRc aqUàTic
vine a refrescar-te per començar l’estiu
divendres 10 de juliol 
lloret de Mar
Preu: 15 €. Per a joves de 12 a 35 anys

TaLLER DE mOJiTOS 
dimecres 22 de juliol|20.30 h 
Centre Cultural Can  Gruart
Preu: 10 €. Per a tothom

TaLLER DE maSSaTGES 
dimarts 14 i 21 de juliol|20.30 h 
Centre Cultural Can  Gruart
Preu: 15 €. Per a tothom

TaLLER DE BaTUTS REFREScaNTS
dimecres 15 de juliol|20 h 
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 2 €. Per a joves de 12 a 35 anys

JUNy

REVETLLa DE SaNT JOaN
Sopar i ball amb Aurora
dimarts 23 de juny|21 h 
Casal de la Gent Gran
Preu sopar socis: 18 €
No socis: 20 €
Per a tothom

Segueix tota l’agenda d’activitats de vilablareix al web www.vilablareix.cat  i a les xarxes socials Facebook i twitter amb l’etiqueta #agendavilablareix

cursos juliol

mEcaNOGRaFia i iNFORmàTica 
Aprèn a escriure o millorar la teva habilitat 
dilluns a dijous |de 16 a 17 h 
Centre Cultural Can Gruart  
Preu: 120 €. Per a tothom   

cONVERSa EN aNGLèS 
millora la teva comunicació amb anglès  
mitjançant conversa informal
dimecres |de 20 a 21 h
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 30 €. Per a tothom

cURS DE DaNSa aFRicaNa
dilluns |20.30 h 
Centre Cultural Can Gruart  
Preu: 30 €. Per a tothom

ZUmBa
dilluns i dimecres  
Grup 1: de 20 a 21 h  
Grup 2: de 21 a 22 h
Pavelló municipal
Preu: 25 €. Per a tothom
 
ZUmBa KiDS
dilluns i dimecres|de 19 a 20 h
Pavelló municipal
Preu: 25 €
 
aqUa Gym
dimarts i dijous |de 18.30 a 19.30 h
Piscina municipal
Preu: 25 €. Per a tothom
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DiSSABtES 6 de la tarda

Preu: 6 € 
amb berenar

BaLL DE SaLÓ
al Casal de la Gent Gran
Dissabte, 12 de setembre
amb Jaume Castellà “El Pinxo”

Dissabte, 19 de setembre
amb Pep i Ma José

Dissabte, 10 d’octubre
amb Nou Transit

T’hi esperem!

Per participar a les activitats cal fer una inscripció prè-
via 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 par-
ticipants requerits per a cada activitat.

www.vilablareix.cat

SETEmBRE

BUS a LES FESTES DEL TURa D’OLOT   
divendres 4 o dissabte 5 de setembre 
(pendents de programació de festes)|22 h
Preu: 12 €. Per a tothom

TROBaDa DE JOVES:  
PLaNiFica qUè VOLS FER  
aqUESTa TaRDOR a ViLaBLaREix   
divendres 18 de setembre|19 h
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuït. Per a tothom

ExPOSiciÓ
del 18 al 27 de setembre
Centre Cultural Can Gruart 
Exposició de treballs realitzats pels casals  
de Bescanó, Campllong, Celrà, Fornells,  
Quart i Vilablareix

Participa i col·labora aportant 
aliments bàsics aquest estiu durant 

la campanya de recollida d’aliments 
pels serveis socials municipals

2 de juliol
Centre Cultural Can Gruart | 22 h

FESTa ‘HOLy’ 
a càrrec de l’ESPLai KamONO 

9 de juliol
Centre Cultural Can Gruart | 22 h

CINEMA (versió original amb anglès
subtitulat en català)

PaDDiNGTON

    
16 de juliol
Plaça Perelló | 21.30 h

FESTIVAL D’ARTS ESCèNIQUES 
EmERGENT: MarCel ToMÀs & CasCai 
TeaTre (humor) - MonTreal 76 (música) - 
MÀriUs serra (rapsode) - les anXoveTes 
(música) - TeaTre nU (treatre musical) - le CroUPier “esperança 
dinamita” (música) - david Julià (foto-sketch)

23  de juliol
Centre Cultural Can Gruart | 22 h

MÚSICA 
Presentació del disc ‘PEix SENSE  
ESPiNa’ DE JOaN ROViRa

30 juliol
Centre Cultural Can Gruart | 22 h

TEATRE
L’ateneu de la dona de
Vilablareix presenta  
“TaNcaT PER REFORmES”

Dijous a la fresca 
solidaris

Segueix tota l’agenda d’activitats de vilablareix al web www.vilablareix.cat  i a les xarxes socials Facebook i twitter amb l’etiqueta #agendavilablareix

 @vilablareix_cat /ajuntamentdevilablareix


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

