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Les eleccions del Parlament més importants  
de la història de Catalunya van tenir una 

participació rècord a Vilablareix del 86,27%

PÀG. 8-13 

FOTOGRAFIES

8a FIRA DE 

TARDOR
2015

HEM 
DECIDIT!



 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
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Amb la col·laboració de:

 Hem tornat a començar la tardor i La Torratxa torna a arribar a 
casa vostra. En aquestes setmanes comencem el curs acadèmic, les 
temporades esportives, les escoles de música i teatre, etc. i tornem, 
en resum, a la dinàmica normal de les nostres vides que hem inter-
romput durant l’estiu. Aquest any, a més, tenim novetats que fan 
referència al projecte d’anglès integral en les activitats municipals 
i així, tenim més de 40 inscrits als cursos d’anglès pràcticament 
gratuïts i més de 60 nens i nenes que rebran classes d’anglès en 
les extraescolars de l’escola de forma àmpliament subvencionada. 
Aquest creiem que és el camí cap al domini de la tercera llengua al 
qual hem d’aspirar com a municipi i com a país.

I tot això després d’un mes de setembre molt intens a nivell 
municipal i a nivell nacional. Hem gaudit d’una esplèndida fira de 
tardor, plena de gent i activitats i acompanyada d’un gran dia de 
sol i bon temps, no com l’any passat. I hem fruit d’uns tastets de 
tardor amb una afluència massiva (més que mai, un 30% més que 
l’any passat) i amb un èxit contundent tan d’organització com de 
desenvolupament de la tarda-nit. De ben segur que els organitza-
dors i col·laboradors d’ambdós esdeveniments –als quals no tenim 
prou paraules per agrair-los la feina que fan pel nostre poble– ja 
estan pensant com millorar-los per la següent edició.

I hem tingut, per fi, l’oportunitat de comptar quants catalans 
i catalanes volen que el futur de Catalunya esdevingui lliure i pu-
guem fundar la República Catalana –després d’una altra multitudi-
nària demostració d’alegria, il·lusió i determinació a la Meridiana 
de Barcelona– assolint una majoria més que suficient al Parlament 
de Catalunya per a començar un procés constituent que acabarà 
amb la proclamació de la independència del nostre país.
Ara, ens acostem a un final d’any en el qual han de seguir passant 
moltes coses al nostre poble –amb canvis significatius, per exemple, 
en la celebració de la nostra festa petita, Sant Menna– i a Catalunya 
que faran que, de ben segur, estiguem tots molt i molt engrescats. 
Endavant, doncs, i ni un pas enrere. 

David mascort 
Alcalde de Vilablareix

Una tardor 
il·lusionant

Edita: Ajuntament de Vilablareix | Consell de Redacció: Sònia Ruiz, 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 13 DE juny
Constitució del Ple

PRIMER.- Constitució de la Mesa d’Edat. 
La varen formar el regidor de més edat 
Manel Pallàs i la de menor edat Marta 
Fusté.

SEGON.- Comprovació de les creden-
cials. 

TERCER.- Jurament o promesa del càr-
rec dels Regidors/es 

QUART.- Declaració de constitució de 
la Corporació. 

CINQUÈ.- Elecció de l’Alcalde. 

SISÈ.- Jurament o promesa de l’Alcal-
de i presa de possessió.

SESSió ExtRAORDinÀRiA  
DEL 22 DE juny
S’aprova per unanimitat: 

1. Proposta d’acord d’aprovació de la 
periodicitat de les sessions del Ple. 

 Establir que les sessions ordinàries 
del Ple de la Corporació es celebrin 
el segon dijous no festiu dels mesos 
senars, a dos quarts de vuit del vespre.

 Facultar al senyor Alcalde per a pos-
posar o avançar la celebració de les 
sessions ordinàries mensuals del Ple 
dins del mateix mes de la seva cele-
bració, quan el dia fixat sigui festiu, 
o es trobi inclòs en un període de 
vacances.

2. Proposta d’acord d’aprovació de la 
creació i composició de les Comis-
sions Informatives de caràcter per-
manent.

 Crear les Comissió Informatives de 
caràcter permanent següents: 

 1) Comissió informativa Especial de 
Comptes. 

 Estarà integrades pels membres se-
güents: President: l’Alcalde o regi-
dor en qui delegui. Vocals: 1 repre-
sentant del grup municipal ERC, 
1 representant del grup municipal 
CiU i 1 representant del grup muni-

cipal del PSC. Secretari: la Secretària 
de l’Ajuntament.

 2) Comissió informativa General de 
les propostes que s’inclouen en l’or-
dre del dia de les sessions plenàries. 
Junta de portaveus. 

 3) Comissió informativa especial d’ur-
banisme. 

 Estarà integrada: President: l’Alcal-
de o regidor en qui delegui. Vocals: 
1 representant del grup municipal 
ERC, 1 representant del grup muni-
cipal CiU i 1 representant del grup 
municipal del PSC. Secretari: la Se-
cretària de l’Ajuntament.

 4) Comissió informatives especial por-
ta a porta. 

 Estarà integrada: President: l’Alcal-
de o regidor en qui delegui. Vocals: 
2 representant del grup municipal 
ERC, 1 representant del grup muni-
cipal CiU i 1 representant del grup 
municipal del PSC. Secretari: la Se-
cretària de l’Ajuntament.

 5) Les funcions d’aquestes Comissi-
ons Informatives seran l’estudi i dicta-
men previ, si s’escau, dels assumptes 
que es sotmetin a la decisió del Ple. 

 6) Disposar que les reunions de la 
Comissió Informativa General de la 
Junta de Portaveus es duguin a ter-
me la setmana anterior a la celebra-
ció del Ple. 

 7) Comunicar el present acord als 
diferents grups polítics municipals. 

3. Proposta d’acord d’aprovació de la 
constitució de la Junta de Govern 
Local. 

 La Junta de Govern Local celebrarà 
les seves sessions, amb una periodi-
citat quinzenal, el primer i tercer di-
jous del mes, a les sis de la tarda. 

4. Proposta d’acord d’aprovació de les 
atribucions de la Junta de Govern 
Local.

 Atribuir a la Junta de Govern Local, 
la competència bàsica de la qual és 
donar assistència i assessorament a 
aquesta Alcaldia en l’exercici de les 
seves atribucions, la delegació les 
competències següents:

 En matèria de contractació

 En matèria d’urbanisme

 En matèria de personal

 En matèria d’hisenda

5. Proposta d’acord de constitució del 
Consell de Govern. 

 Constituir el Consell de Govern, 
òrgan col·legiat municipal. L’objec-
tiu és el d’informar i coordinar els 
assumptes que han de ser sotmesos 
a la Junta de Govern Local i alhora 
trobar un espai de comunicació i 
debat entre les diferents àrees de la 
corporació municipal i els grups mu-
nicipals. 

 El consell de Govern estarà integrat 
per tots els regidors i regidores amb 
delegacions genèriques i especials de 
l’Alcaldia i serà presidit per l’Alcal-
de, a fi d’assolir la màxima eficàcia 
amb l’acció de Govern i en l’admi-
nistració municipal. Essent convidats 
els portaveus dels grups municipals a 
l’oposició si s’escau. 

6. Proposta d’acord de ratificació dels 
diferents Decrets d’Alcaldia de dele-
gació d’atribucions i nomenaments. 

 Nomenar membres de la Junta de 
Govern Local als regidors següents: 
Sr. Jordi Frigola i Bubé, Sra. Marta 
Fusté i Serra i Sr. Pau Rovira i Bonet.

 Nomenar Primer Tinent d’Alcalde: 
Sr. Jordi Frigola i Bubé. Segon Tinent 
d’Alcalde: Sra. Marta Fusté i Serra. 
Tercer Tinent d’Alcalde: Sr. Pau Ro-
vira i Bonet.

 Establir que en cas d’absència, va-
cant o malaltia d’aquesta Alcaldia, 
les atribucions i competències que 
em reconeix la legislació vigent en 
matèria d’ordenació de pagaments 
i autorització de talons bancaris, 
seran desenvolupades pels Tinents 
d’Alcalde, de conformitat amb l’or-
dre següent: Segon Tinent d’Alcal-
de: Sra. Marta Fusté i Serra. Tercer 
Tinent d’Alcalde: Sr. Pau Rovira i 
Bonet. 

 Aquesta Alcaldia quan hagi d’ab-
sentar-se del terme municipal, esta-
blirà, mitjançant Decret, la durada 
de la seva absència, designant al 
Tinent d’Alcalde que hagi d’assu-
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mir les seves competències. De no 
conferir-se aquesta delegació ex-
pressament, aquesta Alcaldia serà 
substituïda pel Primer Tinent d’Al-
calde i, en el seu defecte, per qual-
sevol dels altres Tinents d’Alcalde 
establerts, que es trobin presents, 
els quals hauran de donar compte 
d’això a la resta de la Corporació, 
sense que durant el mateix dia pu-
gui actuar com Alcalde Accidental 
més d’un d’ells. 

Regidors i Àrees: 

Sr. David Mascort i Subiranas 
Alcaldia, Hisenda i Promoció 
econòmica

Sr. Jordi Frigola i Bubé 
Medi Ambient, Medi natural i 
Paisatge urbà

Sra. Marta Fusté i Serra 
Cultura, Festes i Joventut

Sr. Pau Rovira i Bonet 
Mobilitat, Serveis i Urbanisme

Sra. Sònia Ruiz i Sanchez 
Dona, Ensenyament, Participació i 
Salut

Sr. Manel Pallàs i Julià 
Esports i Publicacions

Sra. Maite Tixis i Padrosa 
Gent gran i Serveis socials

Sr. Miquel Molas i Pujol 
Comunicació, Mitjans Audiovisuals i 
Serveis TIC

Tresorer-Dipositari 
Sr. Jordi Frigola i Bubé

7. Proposta d’acord d’aprovació del 
nomenament de representants de la 
Corporació als òrgans col·legiats. 

 Nomenar representants:

 - Consell Escolar del C.E.I.P Ma-
drenc de Vilablareix i de l’IES Vila-
blareix a la regidora Sra. Sònia Ruiz i 
Sanchez. 

 - Agrupació de Defensa Forestal, al 
regidor Sr. Jordi Frigola i Bubé. 

 - Comunitat de Regants de Besca-
nó-Salt-Vilablareix al regidor Sr. Jor-
di Frigola i Bubé. 

 - Mancomunitat Intermunicipal ur-
banística Girona-Vilablareix-Salt als 
regidors següents: Sr. David Mascort 

i Subiranas Sr. Pau Rovira i Bonet Su-
plent: Sra. Marta Fusté i Serra 

 - Consell d’Administració de l’Emis-
sora Municipal de Vilablareix als re-
gidors següents: President: Sr. David 
Mascort i Subiranas Vocals: Sr. Mi-
quel Molas i Pujol (ERC) Sr. Josep 
Boschdemont i Puig (CiU) Sr. José 
García i Rodríguez (PSC) 

 - Consell d’Iniciatives Locals per al 
medi Ambient (CILMA) al regidor 
Sr. Pau Rovira i Bonet. 

 - Consell d’Administració de la soci-
etat mercantil municipal Vilablareix 
Futur SL als regidors següents: Presi-
dent: Sr. David Mascort i Subiranas 
Consellers: Sr. Jordi Frigola i Bubé 
(ERC) Sr. Josep Boschdemont i Puig 
(CiU) Sr. José García i Rodríguez 
(PSC). 

 - Escola de Música del Gironès, a la 
regidora Sra. Marta Fusté i Serra. 

 - Corporació a la Junta de Compen-
sació del sector El Perelló i Can Pere 
Màrtir, al president de la corpora-
ció Sr. David Mascort i Subiranas, a 
fi que actuï en nom i representació 
d’aquest ajuntament en l’assemblea 
general de l’esmentada junta. 

 - Corporació a la Comisión de Segui-
miento Ambiental del Aeropuerto 
de Girona-Costa Brava, al president 
de la corporació Sr. David Mascort i 
Subiranas.

8. Proposta d’acord d’aprovar la cons-
titució dels grups municipals.

 Grups municipals amb designació 
del portaveu corresponent: 

 - Grup Municipal Portaveu Esquer-
ra Republicana – Acord Municipal 
(ERC – AM) Sr. Pau Rovira i Bonet. 

 - Convergència i Unió (CiU) Sr. Jo-
sep Boschdemongt i Puig.

 - Partit dels Socialistes de Catalu-
nya-Candidatura de progrés (PSC-
CP) Sr. José García i Rodriguez.

 9. Proposta d’acord de determinació 
de retribucions i assistències dels 
membres de la corporació. 

 Règim d’assistències als òrgans col-
legiats: 

 - Ple 150,00 €
 - Junta de Govern Local 150,00 € 

 - Consell de Govern Local 150,00 €
 - Comissió Informativa 150,00 €  

 Grups polítics municipals: Indemnit-
zació, per a despeses realitzades en 
l’exercici de les seves funcions

 a) 1.200,00 €/any per cada grup mu-
nicipal. 

 b) 40,00 €/mensuals per cada regi-
dor electe. 

 Així mateix tots els grups polítics 
municipals hauran de portar una 
comptabilitat especial de la dotació 
econòmica i la posaran a disposició 
del Ple de la corporació, sempre que 
aquest així ho exigeixi. 

10. Proposta d’acord d’aprovar el nom-
bre i característiques del personal 
eventual.

 Determinar el nombre i característi-
ques del personal eventual d’aquest 
Ajuntament en el termes següents: 
Numero 1 denominació adjunt a pre-
sidència dedicació a temps complert.

SESSió ORDinÀRiA  
DEL 9 DE juLiOL
» L’Alcalde dóna compte de la contrac-

tació de vint-i-dos monitors i moni-
tores per a la organització del casal 
d’estiu al llarg dels mesos de juny i de 
juliol d’enguany.

Per unanimitat, s’acorda: 

» Aprovar com a festes locals de l’any 
2016: dilluns 25 de juliol, Sant Jaume, 
i dissabte 29 d’octubre, Sant Narcís.

» Declarar com a construcció i instal-
lació d’especial interès o utilitat mu-
nicipal per concorre circumstàncies 
socials, les obres de construcció d’in-
fraestructures per a mòduls prefabri-
cats a l’escola Madrenc al municipi i, 
en conseqüència, aprovar la petició 
del subjecte passiu de bonificació del 
50% de la quota de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres 
a favor del Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya.
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SESSió ExtRAORDinÀRiA  
DEL 30 DE juLiOL
» Aprovar inicialment la proposta de 

modificació de crèdits núm. 03/15 
en el pressupost d’enguany, xifrat en 
les quantitats següents: 

 HABILITACIÓ I SUPLEMENT  
DE CRÈDITS 

Soterrament de serveis:
Consign. actual  ................... 35.525,79 €
Modificació  ........................209.600,00 €
Consign. definit  ...............245.125,79 € 

Millores edificis municipals: 
Consign. actual  ................... 35.361,75 € 
Modificació  .......................... 26.595,67 € 
Consign. definit  ................. 61.957,42 € 

Suplements i habilitació crèdit 
236.195,67 € 

Total modificació despeses 
236.195,67 €

 BAIXES ALTRES DESPESES 

 Asfaltatge, arranjament i  
aparcament municipal  
Consign. actual  .................136.300,00 € 
Modificació  .......................... 16.595,67 € 
Consign. definit  ...............119.704,33 €

 Total baixa altres despeses 
16.595,67 €

NOUS / MAJORS INGRESSOS 

Alienació inversions 
Consign. actual  ...............................0,00 € 
Modificació  ........................174.600,00 € 
Consign. definit  ...............174.600,00 €

Subvenció extraordinària  
Diputació Sot. Serveis 
Consign. actual  ...............................0,00 € 
Modificació  .......................... 45.000,00 € 
Consign. definit  ................. 45.000,00 € 

Total majors ingressos  
219.600,00 

Total suplement i habilitació  
crèdits (despeses)  
236.195,67

Total baixa altres despeses 
-16.595,67 

Total despeses 
219.600,00

JUNTES  
DE GOVERN

SESSió DEL DijOuS 2 DE juLiOL
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 137.415,70 €.

» Les resolucions de SBAS Vilablareix, 
referents a ajuts econòmics en con-
cepte d’activitats de lleure a l’estiu 
en el municipi.

» Les modificacions en les inscripcions 
del casal d’estiu pels usuaris que acre-
diten circumstàncies sobrevingudes.

» La contractació de l’entitat Pilsa SC, 
per a les tasques de revisió de les mà-
quines d’aire condicionat del viver 
d’empreses, per import de 601,50 € 
més 126,32 € en concepte d’iva.

» La contractació de l’entitat Pilsa SC, 
per a les tasques l’arranjament de les 
màquines d’aire condicionat del vi-
ver d’empreses que no funcionen.

» Autoritzar a l’ANC la instal·lació de 
dues pancartes que fan referència al 
27-S a les rotondes de la carretera de 
Santa Coloma.

» Autoritzar al Futbol Club Vilablareix 
per fer ús del pavelló poliesportiu la 
nit del 24 al 25 de juliol de 2015 per 
fer una acampada.

SESSió DEL DijOuS  
15 DE juLiOL
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 70.154,69 €.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat mercantil Prevenplag SL 
per a la prestació del servei de desra-
tització i desinsectació al terme mu-
nicipal del període entre 1 d’agost 
fins al 31 de desembre de 2015, per 
import de 1.601,57 € més 336,33 € en 
concepte d’iva.

» Declarar vàlida l’adjudicació i la ces-
sió per a ús privatiu d’un local del 
viver d’empreses a les següents per-
sones o entitats: 

 - Hugues Longeany - Local: C

 - Eleven Group Edt, SL - Local: A

» La contractació amb l’entitat Ambi-
sist d’una màquina fregadora per la 
pista del pavelló, mitjançant un con-
tracte menor de subministrament 
per import de 3.499,00 € més 737,79 € 
en concepte d’iva.

» El contracte menor d’obres de mo-
viment de terres i subministrament 
i col·locació de sauló al nou pati 
de l’Institut amb l’entitat mercantil 
Transports Mateu SL per import de 
9.210,00 € més 1.934,10 € en concep-
te d’iva.

» El contracte menor d’obres per la 
substitució de canonada al carrer de 
la Vinya a l’entitat Prodaisa, per im-
port de 2.807,05 € més 589,48 € en 
concepte d’iva.

» El contracte menor d’obres de neteja 
superficial i anivellació de terrenys de 
la parcel·la de sota el camp d’esports 
amb l’entitat mercantil Transports 
Mateu SL per import de 1.005,00 € 
més 211,05 € en concepte d’iva.

» El contracte menor d’obres per la 
col·locació de tancat metàl·lic a la 
parcel·la de l’institut a l’entitat Go-
mez tanques metàl·liques, per im-
port de 2.092,00 € més 439,32 € en 
concepte d’iva.

SESSió DEL DijOuS  
30 DE juLiOL
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 36.109,31 €.

» L’Annex al conveni de col·laboració, 
entre el Consell Comarcal del Giro-
nès i l’Ajuntament de Vilablareix, 
per a la creació d’aules de teatre del 
Gironès, curs 2015-2016.

» L’expedient de contractació, el Plec 
de clàusules administratives particu-
lars i Plec de prescripcions tècniques 
reguladores del contracte de Serveis 
de conservació i manteniment de 
l’enllumenat públic municipal, mit-
jançant procediment negociat amb 
publicitat.

» Sol·licitar a la Diputació de Girona 
(Àrea de cooperació local), una sub-
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venció per tal d’assumir part de les 
despeses produïdes per les inversi-
ons ressenyades, que sumen la quan-
titat de 13.675,42 €, d’acord amb 
la memòria elaborada pels serveis 
tècnics municipals i els pressupostos 
que s’annexa a la present.

» La col·laboració de l’Ajuntament de 
Vilablareix amb la IAEDEN Institu-
ció Empordanesa per a l’Estudi i De-
fensa de la Natura i l’APNAE Amics 
del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà.

» El contracte menor d’obres per subs-
tituir les plaques trencades en faça-
na i porxo de la llar d’infants amb 
l’entitat mercantil Carles Simon per 
import de 3.677,40 € més 772,25 € en 
concepte d’iva.

» El contracte menor de subminis-
trament i muntatge de porteries de 
futbol11 d’alumini a l’entitat TEA3 
Sports, per import de 2.194,00 € més 
460,74 € en concepte d’iva.

» El contracte menor de subminis-
trament per la il·luminació de la 
façana de la masia de Can Gruart 
amb l’entitat mercantil SIMSA per 
import de 2.094,02 € més 439,74 € 
en concepte d’iva.

SESSió DEL DijOuS  
20 D’AGOSt
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 36.380,23 €.

» Les liquidacions dels expedients 
104/2015 a 112/2015 de l’impost so-
bre increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana.

» La contractació de l’entitat Pilsa SC, 
pel subministrament i instal·lació 
d’una màquina d’aire condicionat 
pel local D del viver d’empreses, per 
import de 1.236,02 € més 259,56 € en 
concepte d’iva.

» El contracte menor de subministra-
ment per la substitució de la columna 
del punt de llum D-23 amb l’entitat mer-
cantil SIMSA per import de 2.094,02 € 
més 439,74 € en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat Gi-
rolleure, del servei de gimnàsti-

ca de la gent gran, manteniment 
d’adults i aeròbic, set hores a la 
setmana, des del 15 de setembre 
fins el 22 de juny de 2016, mitjan-
çant un contracte menor de serveis 
per import per import de 463,00 € 
mensuals.

» El contracte menor d’obres per l’ar-
ranjament del pàrquing de la llar d’in-
fants amb l’entitat mercantil Transports 
Mateu SL per import de 1.100,00 € més 
231,00 € en concepte d’iva. 

» L’autorització a la Fundació Oncolli-
ga Girona d’una activitat al municipi. 
Activitat educativa sota el títol “L’hort 
d’en Marçal” dirigida a alumnes de 5 
a 7 anys, la setmana catalana de pre-
venció del càncer, el dia 2 d’octubre 
al matí. 

» La contractació amb l’entitat mercan-
til Coremosa Girona SA, per al sub-
ministrament de la maquinària, dos 
equips multi-funció laser dig. Color 31 
cpm (referència MX-3114N), 1 amb 
kit de fax, que inclou 100.000 copies 
en b/n i 18.000 en color sense càrrec, 
mitjançant un contracte menor de 
subministrament a través d’una opera-
ció de rènting, per import de 219,00 € 
mensuals, pel termini de 4 anys.

SESSió DEL DijOuS  
3 DE SEtEmBRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 35.337,37 €.

» El conveni entre el Consell Comar-
cal del Gironès i l’Ajuntament de Vi-
lablareix, per a l’impuls de la xarxa 
de la garantia juvenil al Gironès.

» Declarar vàlida la licitació i adjudi-
car el contracte de subministrament 
d’un vehicle nou destinat al ser-
vei de brigada a l’entitat mercantil 
RENAULT TRUCKS DELIVER, per 
un import de 59.250,00 € (sense 
IVA), atès que ha efectuat l’oferta 
més avantatjosa atenent als criteris 
valoratius que consten en el plec de 
clàusules administratives particulars.

» Sol·licitar a l’Agència de Residus de 
Catalunya, de la Generalitat de Ca-
talunya, poder ser beneficiaris dels 

ajuts per a projectes per a projectes 
de prevenció i preparació per a la 
reutilització de residus municipals.

» Sol·licitar a l’Àrea d’Acció Social de 
la Diputació de Girona, la petició del 
Servei Local d’Orientació familiar 
en el municipi de Vilablareix.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat mercantil Aprèn Centre d’es-
tudis SC per a la prestació del servei 
de cursos d’anglès, (8 hores per mes), 
per import de 280,00 €/curs/mes.

SESSió DEL DijOuS  
17 DE SEtEmBRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 52.759,73 €.

» El Pla de funcionament del servei 
de menjador escolar del CEIP Ma-
drenc, curs escolar 2015-2016. 

» Sol·licitar al Dipsalut la inclusió en la 
convocatòria de subvencions per a la 
realització d’activitats de promoció 
de la salut al municipi.

» Sol·licitar al Dipsalut la inclusió a la 
convocatòria de subvencions per a 
la lluita i control integral de plagues 
urbanes al municipi.

» Sol·licitar a la Diputació de Girona, 
(Assistència i cooperació als munici-
pis) la inclusió en la convocatòria de 
subvencions per a despeses de fun-
cionament de les llars d’infants de 
titularitat municipal.

» Acceptar la subvenció de 3.517,49 €, 
del Consell Català de l’Esport, per 
a la substitució i ampliació del pavi-
ment dels vestidors de la piscina.

Podeu consultar totes les 
juntes de govern i plens 

municipals al web
www.vilablareix.cat
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Vilablareix ha donat la benvinguda a la tardor amb 
la 8 edició de la Fira i amb un programa que aquest 
any ha crescut tant amb dies com activitats. 

 Les eleccions al Parlament de Catalunya 
han fet que la Fira se celebrés el 20 de se-
tembre mentre que els tastets es fessin el 
dissabte 26. En aquestes pàgines podreu 
gaudir de les fotografies de totes les activi-
tats que s’han realitzat al poble entre el 16 
i el 26 de setembre.

DimECRES 16 DE SEtEmBRE
Centre Cultural Can Gruart
Inauguració de l’exposició “II Trobada de 
manualitats” organitzada per la Federació 
de Casals de la Gent Gran. 

8a

16 • 18 • 20 • 24 • 26 DE SETEMBRE 2015
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CLASSiFiCACió 

Guisats i postres de  
tardor amb carbassa
1r Maria Sánchez
2n Candela Fernández 
3r Roser Bonmatí

DiVEnDRES 18 DE SEtEmBRE
Ludoteca
L’hora del conte amb “Pim i les 
bruixes del Montseny” i “Pere i 
el llop”.

Centre Cultural Can Gruart
II Concurs de Guisats de tardor i postres 
amb carbassa.

Conferència “La tardor a taula: receptes 
fàcils amb productes de temporada”, a 
càrrec de la blocaire gastronòmica Eva 
Olivares.
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DiumEnGE 20 DE SEtEmBRE
8ª Fira de tardor

COL·LABORADORS DE LA FiRA: 
Cal Ferrer, Can Jordà, Can Molas, Can Sauch, Mas Curt,  
El Viver Nou, Can Cargol, Can Castellà, Can Casadellà, 
Can Llinàs, Mas Creus, Transports Mateu, Fruites Anna, 
Josep Montal,  Àngel Sureda, Àngels Parra, Anna Vilaró, 
íngrid Claret, Josep Torrent, Miquel Vilalta, Eduard Felip, 
Dèlia Sánchez, Maite Tixis, Josep Angelats.

AGRAïmEntS A:
Sra. Concepció Noguera Sabater, Voluntaris Protecció Civil 
de Vilablareix, Amics de Sant Roc, Club Futbol Vilablareix.

moltes gràcies 
a tots!
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Concurs instagram

1r Sílvia Quiñones
2n Queralt Vilalta
3r Jordi Matamala

Consulta totes les fotografies a https://instagram.com/explore/tags/instardor15/ o amb l’etiqueta #Instardor15

1r 2n 3r

https://instagram.com/explore/tags/instardor15/
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DiSSABtE 26 DE SEtEmBRE
Centre Cultural Can Gruart
Tastets de tardor. La jornada la van ame-
nitzar el grup Aleida Sound amb música 
en directe i el mapping sobre les parets 
de Can Gruart a càrrec de De Palol.

DijOuS 24 DE SEtEmBRE
Menjador de l’escola Madrenc
Taller sobre cuina de tardor adreçat a 
pares i fills a càrrec d’Olga Brunner.

AMB LA PARTICIPACIÓ DE:
König
Restaurant Imperial Perelló
Restaurant Marcos
Restaurant Mengar
Restaurant Migdia
Restaurant La Temporada
Consigel-GintoniQ
Dual
Cerveses-Associació comarques gironines
Àngel Martí-Vins i Caves

Vilablareix 2015
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ACtuALitAt

Més veïns que mai  
per la Diada a la plaça

 Més veïns que mai van omplir la 
plaça del Perelló per celebrar la Di-
ada Nacional de Catalunya a Vilabla-
reix, en un acte institucional orga-
nitzat per l’Ajuntament. L’acte es va 
iniciar amb la lectura d’un manifest 
que van llegir diversos regidors i va 
continuar amb el cant dels Segadors.

Després d’un vermut popular, 
unes 200 persones van marxar cap 
a Barcelona en tres autobusos orga-
nitzats per l’Assemblea per partici-
para a la Via Lliure de la Meridiana.

Nova legislatura, 
nou equip de govern

El ple de Vilablareix va investir el dia 13 de juny a David mascort 
com a alcalde i, posteriorment, va aprovar també el nou cartipàs 

municipal el dia 22 de juny per unanimitat de tots els grups.

 El ple està compost, després de 
les eleccions celebrades el passat 24 
de maig, per vuit regidors d’ERC, 
dos regidors de CiU i un regidor 
pel PSC.

L’alcalde, David Mascort, va ma-
nifestar que el nou equip de govern 
s’ha plantejat entorn a l’alcaldia i 
tres grans àrees: una àrea d’atenció 
a les persones amb dues regidories 
que hi treballen estretament; una 
àrea de serveis i via pública d’on hi 
penja un altre regidor i una altra 
àrea de territori on hi ha també una 
altra regidoria que hi treballa con-
juntament.

Els vuit regidors d’ERC que 
composen l’equip de govern es 
responsabilitzaran de les següents 
àrees de gestió:

David Mascort
Alcaldia, Hisenda i 
Promoció Econòmica

Jordi Frigola
Primer tinent d’alcalde, 
Medi Ambient, Medi 
natural i Paisatge urbà

Marta Fusté
Segon tinent d’alcalde, 
Cultura, Festes i 
Joventut

Pau Rovira
Tercer tinent d’alcalde, 
Mobilitat, Serveis i 
Urbanisme

Sònia Ruiz
Dona, Ensenyament, 
Participació i Salut

Manel Pallàs
Esports i  
Publicacions

Maite Tixis
Gent Gran i  
Serveis Socials

Miquel Molas
Comunicació,  
Mitjans Audiovisuals  
i Serveis TIC
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ELECCiOnS AL PARLAmEnt DE CAtALunyA

Vilablareix diu sí  
a la independència

 Un total de 1.765 electors van participar a Vilablareix a 
les eleccions del Parlament de Catalunya el 27 de setembre, 
que suposen una participació del 86,27%; la major xifra re-
gistrada mai al nostre poble, superior inclús a la de les elec-
cions del 2012, quan es va arribar al 79,73% de participació.

La candidatura Junts pel Sí va ser la primera força 
amb 1.148 vots, que suposen el 65,15% dels vots totals a 
Vilablareix.

A Vilablareix: A Catalunya:
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ACTUALITAT

Vilablareix crea una Associació 
de Voluntaris de Protecció Civil

 Vilablareix disposa des d’aquest setembre d’una As-
sociació de Voluntaris de Protecció Civil formada per 
tres veïns del poble amb l’objectiu d’ajudar en tasques 
logístiques en festes, actes, aplecs o esdeveniments de 
gran afluència de públic o, si s’escau i sota la coor-
dinació dels serveis d’emergència, en casos com per 
exemple un foc forestal o un accident a l’autopista.

L’Associació, que va signar un conveni amb l’Ajun-
tament per tal de formalitzar-se com a associació del 
poble, podrà també participar en l’elaboració i actua-

lització dels plans de protecció civil municipal que ja 
existeixen com, per exemple, en cas de nevada.

El regidor Medi Ambient, Medi Natural i Paisatge 
Urbà, Jordi Frigola, va explicar que aquest és un pro-
jecte que l’equip de govern ha treballat des de fa me-
sos i que s’espera que l’Associació “s’ampliï ben aviat 
amb nous veïns”.

“A Vilablareix necessitem aquest cos per actuar en 
qualsevol situació d’emergència i en actes o esdeveni-
ments de gran afluència de públic per ajudar als cos-
sos de seguretat, des d’una segona línia i amb tasques 
de suport”, va concloure el regidor, Jordi Frigola.

Obres de millora, manteniment i ampliació 
a l’Institut, llar d’infants i al camp de futbol

 L’Ajuntament de Vilablareix va aprofitar les vacances 
d’estiu per a realitzar diverses actuacions d’ampliació, millora 
i manteniment a l’Institut, la llar d’infants i el camp de futbol.

A l’Institut es va ampliar la zona d’esbarjo amb una inver-
sió municipal de 13.675 euros. L’obra es va realitzar a causa de 
les obres d’ampliació de l’Institut de Vilablareix que va fer el 
departament d’Ensenyament amb la instal·lació de dos nous 
mòduls a l’espai on fins ara hi havia la pista de bàsquet. 

A la parcel·la annexa al camp de 
futbol, s’hi ha adequat un camp de 
futbol 7 amb terra compactada per 
tal que els equips es puguin entrenar 
abans dels partits. I, finalment, a la 
llar d’infants es van millorar els acces-
sos amb la compactació del ferm de 
l’aparcament de l’entrada. Aquestes 
dues actuacions han suposat un in-
versió d’uns 5.000 euros més.



17

L’Ajuntament crea una brigada jove  
per ajudar als joves a 
incorporar-se al món laboral

 L’Ajuntament va contractar aquest estiu a quatre estudiants del 
poble i va crear una brigada jove municipal amb l’objectiu d’ajudar 
als joves de Vilablareix a incorporar-se al món laboral amb una feina 
remunerada.

Els quatre joves, d’entre 18 i 24 anys, van tenir un contracte 
remunerat de mitja jornada. Dos dels joves es van incorporar a 
l’equip de la brigada municipal realitzant tasques de neteja i man-
teniment de la via pública. Mentre que els altres dos, en base a la 
seva formació acadèmica, van ajudar a crear i catalogar el fons d’art 
del Centre Cultural de Can Gruart i realitzar tasques de suport en 
la creació del nou arxiu municipal.

Aquesta iniciativa va sorgir arran de l’estudi Diagnosi de la realitat 
juvenil a Vilablareix que l’àrea de Joventut va realitzar amb l’objectiu 
de saber què opinen els joves del poble i quines necessitats tenen. La 
brigada jove municipal va iniciar les tasques el passat 29 de juny i va 
finalitzar el contracte el pròxim 14 d’agost.

A més, com cada any, l’Ajuntament va contractar a 17 joves del 
poble per fer de premonitors i monitors pels casals municipals.

Dijous a la fresca solidaris
 Un any més l’Ajuntament ha orga-

nitzat els Dijous a la fresca solidaris 
durant el mes de juliol. El primer di-
jous es va fer una festa Holy que va 
organitzar el grup esplai Kamono 
amb molta il·lusió i molta feina. 

Durant el segon dijous es va 
gaudir de cinema a la fresca amb la 
pel·lícula Paddington. Es va passar 
en versió original (anglès) i subti-
tulada, una aposta de l’Ajuntament 
per fer diferents activitats en anglès 
durant l’any.

El tercer dijous es va fer, un any 
més, el festival Emergent, que va 
omplir d’art la plaça del poble. Es 
van veure diferents disciplines artís-
tiques en dos escenaris: teatre amb 
les companyies Cascai i Teatre nu, 
un relat curt de Màrius Serra i pel 
què fa música, els grups Montreal 
76, Les Anxovetes i Le Croupier.

El quart dijous ens va visitar el 
cantautor de les Terres de l’Ebre 
Joan Rovira, amb el seu primer 
disc Peix sense espina. Va fer parada 

a casa nostre oferint un concert di-
nàmic i divertit amb la seva guitar-
ra i saxo. I l’últim dijous del mes 
de juliol, tot i la pluja vam poder 
veure l’obre de teatre Tancat per re-
formes que va oferir l’Ateneu de la 
dona de Vilablareix. 

Donem les gràcies a tots els ve-
ïns i veïnes que hi heu col·laborat 
portant aliments.
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ACTUALITAT

La Diputació  
ajuda a la jove  
esquiadora ARiAnnA ViLAR

 La Diputació de Girona dins el programa A4, d’aju-
da als esportistes gironins d’esports individuals que 
participen en competicions esportives de nivell estatal 
o superior, ha subvencionat amb 400,34 euros a la jove 
esportista de Vilablareix, Arianna Vilar Julià. 

L’Arianna forma part Grup Tecnificació U14 de la 
Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH). Du-

rant la temporada 2014/2015 va competir a la Lliga 
Catalana, al Circuït Audi Quattro CUP Espanya, on va 
fer varis podis en carreres a Osca, Andorra, Pirineu i 
a Granada, quedant com a primera classificada al des-
cens de Sierra Nevada. 

Aquest any, ja ha començat la pretemporada amb 
un stage a Itàlia al setembre i dos més a Àustria els 
mesos d’octubre i novembre, i durant la temporada 
d’hivern l’Arianna estarà concentrada a Puigcerdà on 
hi cursarà el 2n trimestre de 1r d’ESO.

Concert benèfic de Gospel 
Girona al pavelló

 L’associació Reiki Vilablareix va organitzar el 31 
de juliol ambla col·laboració de l’Ajuntament un 
concert benèfic amb Gospel Girona. Els beneficis del 
concert es van destinar a ajudar a la família de l’Erika 
que pateix un càncer greu i necessita tractament a 
l’Hospital Sant Joan de Déu. Una vegada més, Vila-
blareix va demostrar ser un poble solidari. 

Reconeixement a regidors 
 L’Ajuntament va entregar el passat 10 de se-

tembre una Torratxa als regidors que van finalit-
zar la seva tasca la legislatura passada i en reco-
neixement a la feina realitzada pel poble.
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Vilablareix rep un reconeixement 
per la recollida selectiva de 

residus porta a porta
 El passat 31 de juliol l’Agència de Residus de Catalu-

nya va celebrar, al Palau Robert de Barcelona, un acte 
de reconeixement als ens locals que han obtingut els 
índexs més alts de recollida selectiva durant l’any 2014 
i als que han generat menor fracció resta. D’aquesta 
manera, es va voler reconèixer la tasca desenvolupada 
en benefici de la recuperació de residus i, per tant, 
per reduir la dependència dels sistemes finalistes –la 
incineració i els abocadors. 

Les dades estadístiques publicades per l’Agència 
de Residus de Catalunya posen de manifest que Vila-
blareix ha estat el municipi que va generar menys res-
ta per habitant d’entre els municipis entre 501 i 5.000 

habitants. En concret, durant l’any passat es van gene-
rar 36,5 kg de resta per habitant.

L’Ajuntament de Vilablareix agraeix la col·labo-
ració de tothom per tal d’assolir un nou èxit amb un 
projecte de participació ciutadana i conscienciació 
ambiental com ha estat la implantació del porta a 
porta a Vilablareix.

La Setmana de la Energia 
a Vilablareix

 L’Ajuntament de Vilablareix ha organitzat, 
amb motiu de la Setmana de l’Energia, diver-
ses activitats per a totes les edats de tipus lúdic 
i informatiu durant els mesos de juny i juliol.

Control biològic contra 
el pugó per evitar l’ús 
de productes químics

 Durant el mes d’abril i maig es va realitzar un 
alliberament de blísters de marietes (Adalia bipunc-
tata), com a mètode biològic per lluitar contra el 
pugó detectat a l’arbrat del passeig Catalunya, del 
carrer Marroc i de l’aparcament del pavelló. Es 
tracta d’un mètode de control de plagues, malal-
ties i adventícies que consisteix a utilitzar organis-
mes vius del regne animal o del regne vegetal amb 
l’objectiu de controlar les poblacions d’un altre 
organisme. És una alternativa per a reduir l’ús de 
productes químics, més respectuosa amb el medi 
ambient, ja que combat de manera específica i di-
recta l’agent fitopatogen i així evita afectar a altres 
espècies d’insectes i organismes vius.

Exposició: “Tu tens la paraula”
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RECORDS DE ViLABLAREix

Els més joves i els nouvinguts a Vilablareix potser 
no sabran on estava Can Mau. En Tomàs Alsina, 
que ara té 80 anys, ho coneix molt bé ja que era 

la casa on va néixer. Ben bé al centre de la plaça del 
Perelló, Can Mau és l’edifici on es troben les oficines 
de l’Ajuntament. I, encara més en concret, el despatx 
d’alcaldia era l’habitació d’en Tomàs Alsina. 

Sentat sota el porxo de Can Raset li venen a la me-
mòria records d’aquella època al Perelló. Un mas que 
avui, millor que res, representa tot l’esforç i la vida 
d’en Tomàs. Ell era el gran de quatre germans i a casa 
treballaven el carbó.  

Can Mau
Les tertúlies familiars a la vora del foc de terra de 
Can Mau, la mare treballant durant tot el dia i la 
gelor de les mantes del llit són alguns d’aquests pen-
saments que volten pel cap d’en Tomàs. Mentre se 
li dibuixa un somriure recorda la por que li feia pu-
jar des de la planta baixa de Can Mau fins a la seva 
habitació per les nits. “La por se la fa un mateix”, 
li deia el seu pare quan era petit. Però, el cert, és 
que era tota una aventura agafar l’espalmatòria per 
pujar fins al primer pis i lluitar contra el vent i evitar 
quedar-se a les fosques. 

Ja de jove, i germà de tres noies més, va haver de 
fer-se càrrec de la casa. Un fet que va suposar el primer 
punt d’inflexió en la vida d’en Tomàs. Mentre la mare 
es cuidava de l’hort, en Tomàs s’encarregava de fer els 

En Tomàs Alsina és un pare, un sogre i un avi molt estimat. 
La seva vida s’escriu vinculada al Perelló. Impulsor 
del polígon industrial Güell vell, ha treballat sempre 
per oferir el millor als de casa. La d’en Tomàs és 
una història que comença a Can Mau i continua 
actualment a Can Raset. Una vida dedicada a 
Vilablareix i al que més aprecia, la seva família. 

Tomàs Alsina Figueras

En Tomàs a l’escola.

Entrada de Can Mau.

Recent 
nascut.



encàrrec necessaris per tal que no hi faltés res a casa. 
“Anava des del Perelló fins a l’escola amb bicicleta i 
aleshores aprofitava per anar a comprar un quilo de 
rap o el que em manés la mare”, explica. 

De Can Mau recorda que, fins on fa poc hi havia el 
dispensari, hi feien conserva de tomàquet i l’entrada 
era el rebedor. Mentre que al primer pis de l’Ajunta-
ment, on actualment es troben les oficines del regi-
dors, alcaldia, secretaria i serveis econòmics, hi havien 
les habitacions. Les sales on es troben actualment els 
serveis tècnics de l’Ajuntament era la cuina i Can Gri. 

“I on hi havia la ludoteca hi teníem les gàbies co-
nills, mentre que la piscina era l’hort que cuidava en 
Pepet”, apunta. 

Xofer de turistes i mossèns
Can Mau es va expropiar a principis dels 80. Allà hi 
van quedar molts records que avui encara són vius. 
Com l’autobús que guardava a Can Gri. A la dècada 
dels 60, en Tomàs, veient l’arribada del turisme es-
tranger, va fer-se xofer per guanyar-se la vida. Portava 
amb el seu vehicle turistes entre Perpinyà i la Costa 
Brava. I, també , va ser el xofer oficial del Bisbat de 
Girona: “Portava tots els mossèns a Roma. Era Fabu-
lós perquè hi havia mossèn Teixidor, el doctor Joan 
Busquets i molts altres amb els que vam fer molts 
viatges”.

La primera feina d’en Tomàs Alsina va ser de 
mecànic. En concret al Taller Pegasus Barreiros 
de la Carretera Barcelona amb en Forné. “Estava 
fet un bon manetes”, afirma. Recorda com va ha-
ver de solucionar un greu problema durant un 
dels seus viatges amb turistes cap a Alemanya: 

“L’autocar ens va fallar a mig camí i no teníem recan-
vis. Vaig veure un taller i entre la xatarra vaig aconse-
guir fabricar una peça que va permetre arrencar de 
nou l’autocar. Recordo com l’alemany del taller volia 
que em quedés a treballar amb ell després de veure’m 
solucionar l’averia”. 

La Montse
“Era molt riallera, molt alegre”, diu sempre en Tomàs 
de la seva dona, la Montse. Un amor que va començar 
el dia que es van conèixer als balls que feien al Casino 
de Girona, al carrer Albareda. D’aquell amor, que mai 
s’ha acabat, van sorgir tres filles. “Vam anar a viure 
a Girona al carrer doctor Ametller”, recorda. Mentre 
que Can Raset va ser sempre la casa dels caps de set-
mana i que amb molts d’esforços van anar arreglant 
com un projecte de futur per anar-s’hi a jubilar.

En Narcís Alsina a l’habitació 
que ara és alcaldia.

Tomàs Alsina al seu autocar.

En Tomàs i la Montse festejant.



Inici del polígon industrial
“L’any 85, tots els terrenys de l’entorn de Can Raset 
eren camps, hi havia una carretera cap a Can Canals i 
es va declarar zona industrial”, explica. Amb l’objectiu 
de dinamitzar la zona, en Tomàs va anar venent les 
parcel·les que disposava per tal de poder autofinançar 
i urbanitzar l’espai. I, d’aquesta manera, es va conver-
tir en el promotor del polígon industrial Güell vell. 

Actualment, en Tomàs viu a Can Raset i dorm a 
Girona. Li agrada esmorzar i baixar a trobar la colla 
al mercat. Lluny queda la colla de Mas Fartaire i les 
xefles que feien a Can Mau els caps de setmana. Però 
malgrat els records llunyans, té molt present l’estima 
d’una família que l’adora i el cuida cada dia. D’això ja 
s’en cuiden les seves dues filles i els seus sis néts.
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Club Bàsquet Vilablareix
La temporada 2015-2016 comença amb canvis.  
Aquest agost, davant la marxa de l’antiga junta,  

un nou grup ens hem fet càrrec del club.

 La nova junta està formada majoritàriament per 
gent de Vilablareix amb la idea de fomentar la pràcti-
ca del bàsquet entre la joventut del poble.

Inicialment disposem de dos equips sèniors, un 
de masculí i un de femení formats amb els compo-
nents del sènior masculí territorial i el sènior feme-
ní de tercera de la temporada passada. També s’ha 
incorporat un altre equip masculí que ha demanat 
jugar al nostre club.

Tot i no disposar d’equips de base, la nostra inten-
ció és anar formant equips de categoria de formació 
per poder oferir en les properes temporades una ofer-
ta completa de bàsquet a totes les edats i que no es 
vegin obligats a anar a jugar fora del poble. Per això 
hem continuat amb l’oferta d’una escoleta adreçada 

a nois i noies de 4 a 12 anys, per tal d’anar introduint 
aquests joves a la competició. Ens hem adreçat a les 
escoles de Vilablareix i Aiguaviva per donar a conèixer 
la nostra oferta i d’aquesta manera arribar al màxim 
de joves interessats en jugar a bàsquet.

Treballem amb la il·lusió d’aconseguir la màxima 
implantació d’aquest esport a Vilablareix a la vegada 
que fomentem la participació de la gent del poble en 
actes festius com la Quina i la Festa del poble.

Per aquesta temporada 2015-2016 els equips mas-
culins jugaran al Campionat Territorial i el femení al 
Campionat de Catalunya de Tercera.

Els partits a casa es jugaran al pavelló els dissabtes 
a la tarda.

Esperem la vostra assistència als partits!
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èxit del segon campus de futbol d’estiu
Un estiu més, els nens i nenes del 
FC Vilablareix que han participat 
al campus d’estiu. S’ho han passat 
d’allò més bé fent jocs, entrena-
ments, piscina, bicicleta i excursions. 

Vam gaudir de la visita de Pere 
Pons, jugador del primer equip del 
Girona FC, que molt amablement, 
va respondre a totes les preguntes 
dels nostres petits.

Carles Buisac i Mas

F.C. ViLABLAREix

Resum de la temporada 2014-2015
El prebenjamí A campions 
de lliga tres anys consecutius
Un any més l’equip de l’any 2007 
ha demostrat ser el MILLOR, siiiiii 
THE BEST!!!

Per tercer any consecutiu han 
aconseguit guanyar la lliga, que 
aquesta temporada 2014/2015 cor-
respon a la categoria de Prebenjamí 
a la Federació Catalana de Futbol.

L’esforç dels jugadors i l’equip 
tècnic demostren els resultats.

Inici de la nova temporada 2015-2016
 Comptem amb 18 equips: participen a la lliga del 

Consell Esportiu del Gironès 2 equips a la categoria 
d’escoleta i 2 a prebenjamí. A la lliga de la Federació 
Catalana de Futbol participen 2 benjamins, 3 alevins, 
2 infantils, 2 cadets i 1 equip a la categoria de juvenil 
que estrenem aquest any.

A causa del gran nombre de participants hem sol-
licitat a l’Ajuntament l’adequació de l’antic camp de 
terra per alliberar espai al camp de gespa. En aquest 
espai es duran a terme part dels entrenaments dels 
equips de futbol 11 i l’escalfament previ als partits.

xARxES SOCiALS, SEGuEix-nOS
Iniciem la nostra activitat informativa a Twiter (www.
twiter.com/FC_Vilablareix) i la continuarem oferim 
també a Facebook (www.facebook.com/fc.vilablareix) 
i a la nostra web, www.fcvilblareix.com, com ho fèiem 
fins ara. Esperem la vostra participació i seguiment.

Cada temporada fixarem un objectiu que ens con-
verteixi en un club de futbol base diferent a la resta. Per 
a aquesta temporada el nostre objectiu es diu “ESPOR-
TIVITAT”, que farà referència als esforços necessaris 
per diferenciar-nos amb aquest objectiu i utilitzarem les 
vies de visualització per comunicar els seus resultats.

nOVA juntA DiRECtiVA
Aquesta temporada renovem part de la junta 
directiva amb alguns canvis i cares noves:

PRESIDENTA: Sandra Salgado
SECRETARI: xavier Pere Dalmau
TRESORERA: maria Cruz Bernal
VICE-PRESIDENT ESPORTIU: Rogelio Gutiérrez
VOCALS:  
isabel Ventura, coordinadora de roba esportiva 
marc morales, organització esportiva i esdeveniments 
ivan mora, Coordinació d’equips i delegats

COORDINADOR ESPORTIU: Ferran Romagòs

http://www.fcvilblareix.com
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Manel Segura

Nova temporada amb  
nous reptes per endavant

 Comença una nova temporada i 
aquesta és força especial pel CTT 
Vilablareix. D’una banda, ens con-
solidem com l’equip de les comar-
ques gironines que té més equips 
a lligues territorials i, de l’altra, 
afrontem el repte de competir a 
la Segona Divisió d’Honor Estatal 
després d’assolir el passat mes de 
maig l’ascens en quedar campions 
de la fase final.

Aquesta temporada el nostre 
club disposarà d’un total de 15 
equips amb més de 50 jugadors 
amb llicència federativa. Tot un 
repte tant a nivell esportiu com lo-
gístic i de funcionament.

Però aquestes no són les úni-
ques novetats. A partir d’aquesta 
temporada, el club obre les portes 
a tots els col·lectius. Als diferents 
nivells ja existents (iniciació gene-
ració TT, tecnificació 1, tecnifica-
ció 2 i sèniors) s’uneixen dos nous 
nivells, Ping-pong per a tothom i 
Baby Ping-pong.

El Ping-pong per tothom està 
pensat per a totes aquelles persones 
que volen venir a jugar i practicar 

aquest esport puntualment. Per a 
donar encara més facilitats, aquesta 
temporada també tindrem horaris 
de matins per facilitar que sobretot 
els adults i gent més gran puguin 
venir a provar el tennis taula.

I el Baby Ping-pong està enfo-
cat als nens i nenes a partir de 3-4 
anys. És una nova metodologia im-
portada directament de França on 
fa més de 10 anys que es practica 
amb molt d’èxit. Es tracta de fo-
mentar la pràctica del ping-pong 
a través de jocs de psicomotrici-
tat i exercicis bàsics de moviment 
per fomentar bàsicament el bon 
desenvolupament físic i motriu 
del nen fomentant la seva relació 
amb altres nens i la pràctica habi-
tual d’exercici físic.

Per últim us recordem els nos-
tres nous horaris per a tots els nens i 
nenes i en general per a tothom que 
vulgui venir a prova el tennis taula:

Generació TT - Dilluns, dimecres i 
divendres de 17 a 18.30 h.

Tecnificació 1 - Dilluns, dimecres i 
divendres de 18.30 a 20 h.

Tecnificació 2 - Dilluns, dimecres i 
dijous de 20 a 22 h.

Sènior - Dilluns, dimarts, dimecres 
i dijous de 20 a 22 h.

Ping-pong per a tothom - Dilluns, 
dimecres i divendres de 10 a 13 h.

Baby Ping-pong - Divendres de 17.30 
a 18.30 h.

Us recomanem que si esteu in-
teressats us poseu en contacte amb 
nosaltres a través del correu electrò-
nic info@cttvilablareix.cat o al mò-
bil 650 782 099 per tal de concretar 
un dia i venir a provar-ho sense cap 
compromís. 

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

mailto:info@cttvilablareix.cat
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JOVENTUT

Estius actius 
 Un any més des de l’àrea de joventut de l’Ajunta-

ment de Vilablareix, s’ha realitzat l’activitat de Matins 
actius; el casal de joves que es fa durant el mes de ju-
liol. Ha estat un no parar d’activitats, començant pels 
dilluns que gaudíem de la col·laboració de les entitats 
esportives del municipi (ens han facilitat la pràctica 
de diferents esports que es fan al nostre municipi du-
rant tot l’any: bàsquet, rítmica, futbol, tennis taula, pà-
del...) Des d’aquí donem les gràcies a tots els tècnics 
de cada esport que ens han fet gaudir de la pràctica de 
cada un d’ells. Fins i tot alguns dels joves han destacat 
en alguna de les pràctiques.

 Però, no només això, també hem fet gimcanes, ac-
tivitats d’aigua, sortides, ens hem pogut treure el títol 
de pre-monitors, etc. Un dia a la setmana el fèiem amb 
anglès. Hem portat la pràctica de l’idioma en l’expres-
sió corporal fent teatre, karaokes, videoclips i, fins i 
tot, un lipdup. 

Tot el que hem viscut no es pot explicar en un escrit 
ja que es queda amb nosaltres per sempre, a la carpeta 
dels records, cinc setmanes plenes de convivència, ac-
tivitats, riures, cançons, jocs... sobretot a l’acampada a 
Banyoles on l’Estany va ser el nostre gran aliat. Com a 
rematada final dels matins actius vam fer la sortida es-
trella de l’estiu anant a Port Aventura duran dos dies. 

OPINIONS DELS JOVES PARTICIPANTS:

“Ha estat una experiència única i 
impressionant” Irene Vila

“Ens ho hem passat molt bé realitzant 
les diferents activitats. És una molt bona 
manera de passar l’estiu amb moltíssima 
diversió, amb els amics i gaudint de 
moltes activitats diferents” Oriol Vinyoles

“El més bonic ha estat relacionar-se  
amb altres casals” Annie Puig

“Jo he vingut nova aquest any. És el millor 
casal que he anat mai. M’ha encantat 
i estic molt contenta. M’he sentit molt 
còmoda i en cap moment m’he sentit 
sola” Mar Hombros

“És tota una experiència, on et relaciones 
amb gent nova i t’ho passes pipa amb 
totes les activitats” Clàudia Marcó
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Afra Falgueras

Un nou curs
 L’estiu s’ha acabat i un nou curs comença a la llar 

d’infants La Farigola. Les nostres aules tenen uns 
noms molt divertits: 

P0: Marietes

P1: Ratolins i Granotes

P2: Picasoques i Espantaocells 

Els més veterans ens retrobem amb els nostres 
amics i amigues, i els que comencem aquesta nova 
etapa, passem per un procés d’adaptació on hi ha: 
plors, somriures, jocs nous, espais nous i milers 
d’experiències per viure! 

Juntament amb les educadores ens espera un 
camí especial d’il·lusions, nous aprenentatges i 
un munt de sorpreses! 

Benvingut curs 2015-2016! 
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ESCOLA MADRENC

29

Nou curs, noves il·lusions
Els mestres i les mestres de l’escola volem compartir amb tots  

els lectors de la torratxa algunes paraules entorn el fet d’educar  
i que reflecteixen el dia a dia de la nostra escola

Despertar Generar entusiasme
Aprendre del dia a dia

CREAR junt amb el nostre ALUMNAT
Històries extraordinàries

viure moments inoblidables
Aprendre coses noves

Respectar-nos i posar ESFORÇ en el que fem 
Confiar en l’alumne 

Compartir 
experiències
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LUDOTECA LES ORENETES
Mònica Garcia

Un estiu calorós
 Un any més, al juliol, la ludoteca ha fet 

canvi d’escenari i s’ha traslladat a l’escola 
per fer el Casal d’Estiu. Enguany el tema 
d’interès ha estat el MAR. Els monitors/
es tot fent activitats divertides em ense-
nyat els seus animals, reals i fantàstics, 
els pescadors, els submarinistes, els pira-
tes... fins i tot els més grans s’han atrevit 
a fer nusos mariners. Les activitats que 
teníem previstes a fer fora al carrer com 
ara la bicicletada, excursions pel poble, 
jocs exterior, no els hem pogut realitzar a 
causa del molt bon temps. Ha fet tanta calor 

que fins i tot la Generalitat ens va 
recomanar evitar activitats d’ex-
terior, exceptuant, evidentment, 
la piscina. 

Un grup de nens i nenes vam 
anar de colònies a Can Font, 
aquí a prop, exactament a Bru-
nyola. Vam fer moltes proves i 
quan les superàvem ens donaven 
una pista d’un tresor amagat al 
bosc. L’últim dia, després de se-
guir les pistes d’un mapa, el vam 
trobar i... ens vam menjar tot el 
que hi havia. 

Casal d’Estiu

P3

P4 P5
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LUDOTECA LES ORENETES

1r

2n

3r

4t 5è i 6è

Equip de monitors
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CASAL DE LA GENT GRAN

Revetlla de Sant joan
Més d’un centenar de persones van assistir al sopar de 
la revetlla. Malgrat que el temps semblava insegur el 
ball es va poder fer a la plaça de Can Gruart, on s’hi 
van afegir un bon nombre més de persones. El ball va 
ésser amenitzat per l’Aurora Grup.

Viatge  
al Cap nord
El 20 de juny després del tras-
llat amb autobús des de Vila-
blareix a l’aeroport de Barce-
lona, vam emprendre el vol 
fins al lloc de destí. 

A les 8 de la tarda vam 
sortir del port de Iakselv i 
després d’un dia de navega-
ció vam desembarcar a Mur-
mansk (Rúsia), per anar a 
diferents ports de Noruega: 
Honningsvag, Alta, Trombo, Leknes i desembarcar a 
Bodo a les 7 del matí del dissabte 27. Vol de tornada a 
Barcelona i autobús fins al nostre poble. 

Viatge molt interessant sobre tot en l’aspecte de la 
natura, a part de poder viure el sol de mitjanit. 

Viatge a Praga
Uns 60 socis van gaudir del viatge que es va fer a la 
capital de la República Txeca, a Praga. 

A la zona Stare Mesto (Ciutat Vella), vam visitar entre 
altres, la plaça on s’hi troba el Rellotge Astronòmic, la Tor-
re de la Pólvora, i el famós Pont de Carles, que és el mo-
nument que comunica la Ciutat Vella amb Malá Strana. 
En els seus 500 metres s’hi poden contemplar 30 estàtues.

A la zona Malà Strana (Ciutat Petita), vam veure 
l’església de Sant Nicolàs, el Castell de Praga, la Cate-
dral de Sant Vito, entre altres.

També la plaça de Wenceslao, que és el centre de 
la Ciutat Nova i el l’Antic Cementiri Jueu i les Sinago-
gues. Podem dir que va ser un viatge inoblidable.

Hem gaudit de l’estiu

Activitats
Hem començat el nou curs amb les activitats del ca-
sal. Agulla i fil, petanca, ball en línia... i ball amb 
berenar el segon i quart dissabte de cada mes.



3333

I també fem  
ratafia!

 25 persones van omplir el 2 
de juny una de les sales del Cen-
tre Cultural de Can Gruart per 
participar en el tradicional taller 
per aprendre fer ratafia que or-
ganitza l’Ateneu de la Dona. En 
total els participants van fer 108 
litres de ratafia artesana.

OnCOLLiGA ViLABLAREix

II Sopar benèfic 
de l’Oncolliga Vilablareix

 La delegació de la Fundació de 
l’Oncolliga de Vilablareix va cele-
brar el dissabte, 13 de juny, el segon 
sopar benèfic amb la participació de 
120 persones al pavelló municipal en 
una jornada on Vilablareix va mos-
trar una vegada més la seva capacitat 
per solidaritzar-se amb aquells que 
més ho necessiten.

A l’acte, organitzat amb el suport de l’Ateneu 
de la Dona i l’Ajuntament, hi van col·laborar 24 
empreses i veïns particulars que van cedir pintu-
res i diversos regals per fer un sorteig amb l’ob-
jectiu de recollir més fons per l’Oncolliga.

El vetllada benèfica va iniciar-se amb un con-
cert de la Coral Sant Roc i va finalitzar amb un 
ball a càrrec de Bit Shadow Girona. 

 
AtEnEu DE LA DOnA

Fem teatre al poble!
 El dijous 30 de juliol, dins 

la programació dels Dijous 
a la fresca, l’Ateneu de la 
Dona va representar l’obra 
Tancat per reformes, dirigida 
per en David Estany.

A causa de la pluja es va 
preparar un escenari dins el 
Casal de la Gent Gran, que 
es va omplir d’espectadors.

Els assistents s’ho van pas-
sar molt bé i van riure en els 
diferents esquetxos que es van re-
presentar.

Al final de l’acte, les actrius van 
fer uns obsequis al director per 

haver estat pare. Mol-
tes felicitats, tan a les 
actrius com als nous 
pares.

Van actuar: Roser 
Bonmatí, Maribel Bar-
trolí, Dolors Ferré, M. 
Àngels Punyet, Her-
mínia Ventura i Anna 
Vilaró.
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107.5 FM 
RÀDIO VILABLAREIX

Ràdio Vilablareix: 
Un estiu aprofitat i una tardor 

amb nous projectes!
 A Ràdio Vilablareix (107.5 FM, Giro-

na) durant aquest estiu no hem parat! 
Els casals municipals, tant el dels més 
petits, com els Matins Actius dels joves, 
han estat els autèntics protagonistes de 
les nostres ones. De la mateixa manera, 
els participants en el casal organitzat pel 
Club Rítmica Vilablareix, aprofitant la 
setmana dels mitjans de comunicació, 
van visitar els nostres estudis radiofònics 
per explicar-nos les seves experiències 
durant el període estival. 

Didac Romagòs

Una altra novetat significativa de la nova 
temporada és Decaraabarraca, el programa d’esports 
amb humor, que repassa l’actualitat del Girona FC, la 
UE Llagostera, el Barça, l’Espanyol, el Reial Madrid, 
entre d’altres. Personatges com l’Hernán, la Gertru, 
en Pessetes, el Tano, o el Ceciliu... sempre estaran dis-
posats a dir-hi la seva! Et ve de gust escoltar-nos?

Abans de començar les vacances d’estiu, els 
companys del Micro de Nit vam celebrar el pro-
grama 500! Des del passat dilluns 14 de setembre 
de 2015 hem arrencat nova temporada, amb les 
piles totalment recarregades i amb alguna que 
altra novetat. El magazín el podeu escoltar els 
dilluns de les nou a dos quarts d’onze de la nit.

Salut i molta ràdio!

Un dels grups del Casal dels 
Matins Actius als nostres estudis.

Visita del casal del Club Rítmica 
Vilablareix a la ràdio municipal.

Celebrant el programa 
500 de Micro de nit.

Un dels programes de 
Micro de Nit, que ja 
hem celebrat als 500! L’equip Decaraabarra amb 

l’alcalde David Mascort.
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CAPÍTOL VI-4
mEDi AmBiEnt
Andrés L. Pérez Velasco

Risc nuclear?
Improbable, però existeix

VE DE LA TORRATXA 64 - CAPíTOL VI-4

 Per Greenpeace, els costos de 
l’energia els han de pagar els que 
la consumeixen, a través de les tari-
fes o dels preus del mercat, mentre 
que els pressupostos generals han 
d’emprar per compensar, a través 
de l’IRPF, a aquells consumidors 
de menors ingressos que es ve-
gin perjudicats per les pujades de 
l’electricitat.

Segons Greenpeace, per acabar 
amb el dèficit, cal netejar les tari-
fes de tots els costos injustificats, 
en comptes de, com fa el Govern, 
fixar unes tarifes per sota del que 
costa realment l’energia, el que és 
un greu perjudici per als consumi-
dors i per al medi ambient, i no-
més beneficia a les elèctriques.

El rebut dels consumi-
dors acollits a la tarifa regu-
lada o Tarifa d’Últim Recurs 
(TUR), que som la immensa 
majoria de la ciutadania, té 
dues parts que pesen apro-
ximadament la meitat ca-
dascuna: 1) costos variables i 
2) costos regulats. Els costos 
variables depenen del preu 
del combustible, més algu-
nes altres despeses. Així com 
les nuclears han de pagar l’urani i 
les tèrmiques, el gas, fuel o carbó 
–de manera que els seus costos vari-
ables depenen del preu d’aquestes 
matèries primeres–, les instal·laci-
ons de renovables no paguen res 
en concepte de combustible: el 
vent i el sol són -encara-gratuïts. En 
els costos regulats, o peatges, s’in-
clouen a) les primes a les renova-
bles, però també a centrals de gas 
amb cogeneració i de crema de 
residus; b) despeses de transport i 
distribució; c) sobrecostos del sis-
tema elèctric de les Illes Balears i 
Canàries; d) anualitats del dèficit 
tarifari; e) subvencions al carbó 

espanyol i f) costos de la garantia 
de subministrament de les centrals 
tèrmiques. Aquesta última partida 
correspon a la compensació que 
es paga a centrals tèrmiques de 
gas, carbó, fuel o biomassa que es 
passen moltes hores sense funci-
onar (i per tant sense produir ni 
cobrar), però que han d’estar dis-
ponibles per a cobrir la demanda 
quan deixen de produir les fonts 
intermitents (en concret l’eòlica, 
que només funciona quan fa vent, 
i la solar fotovoltaica, que només 
funciona quan hi ha llum solar). 
El pagament d’aquesta partida ha 
augmentat considerablement, me-
sura molt controvertida que afavo-
reix a les grans companyies.

Les primes a les renovables 
constitueixen, segons les grans 
elèctriques, el problema principal 
pel dèficit de tarifa i en conseqüèn-
cia pel càlcul del rebut de la llum. 
Això no és cert, ja que la seva reper-
cussió en els costos regulats no va 
més enllà del 15%; i menys encara 
si tenim en compte que el nou Go-
vern va eliminar el 2012 les primes 
a les renovables. Hi ha altres costos, 
com deia anteriorment, més injus-
tificats, que res tenen a veure amb 
les renovables. Alguns són tan irra-
cionals com la subvenció al carbó 
nacional, que segons alguns obser-
vadors haurien de considerar des-

peses socials destinades a conservar 
uns llocs de treball condemnats 
per la història a desaparèixer i, per 
tant, no haurien de pagar-se amb la 
factura de la llum.

Les grans companyies elèctri-
ques que operen a Espanya -pràc-
ticament en règim de oligopoli- 
dominen la política energètica. 
Encara que algunes han desplegat 
ja instal·lacions eòliques i fotovol-
taiques; són elles les que lliuren 
la batalla contra les renovables. 
Una explicació d’aquesta aparent 
paradoxa és que volen amortitzar 
al màxim totes les seves inversions 
en fonts convencionals i, a més, 
aconseguir un doble objectiu en 
el camp de les energies verdes. El 

primer, ofegar o aixafar to-
tes les iniciatives empresa-
rials noves –moltes petites 
i mitjanes empreses o coo-
peratives–, que no podran 
suportar la supressió de les 
primes.

El segon objectiu és de-
sanimar el model més desit-
jable de desenvolupament 
renovable, que és el de la 
producció distribuïda, con-

sistent en instal·lacions petites (fo-
tovoltaiques, minieòliques, de bio-
massa...) en tota classe de construc-
cions: habitatges, empreses, edificis 
municipals, etc. Aquest és el model 
predominant a Alemanya, gràcies 
a una legislació hi ha unes condi-
cions de finançament molt favora-
bles. Les grans elèctriques no volen 
autonomia energètica de la gent, 
sinó disposar de milions de clients 
per la seva producció concentrada 
(i per això prefereixen les grans 
“hortes solars” fotovoltaiques o els 
grans parcs eòlics a les plaques fo-
tovoltaiques i a la minieòlica a les 
teulades de les cases).

“ Les primes a les renovables 
 constitueixen, segons les grans 
 elèctriques, el problema principal 
 pel dèficit de tarifa i en 
 conseqüència per al càlcul 
 del rebut de la llum. 
 Això no és cert...”



3636

  
CULTURA
Jordi Pagès

Sant Menna
 És molt curiós que el patró de Vilablareix sigui Sant 

Menna, un sant molt allunyat de les tradicions de les 
terres gironines. El culte a Sant Menna està poc docu-
mentat a Hispània i sembla que Abu Minas (el nom 
original de Sant Menna) va néixer a Egipte, estigué 
enrolat a les legions romanes i morí martiritzat a prin-
cipis del segle IV a Frigia (Anatòlia).

L’Església Copta, fundada el segle I, va portar el cris-
tianisme a Egipte a l’època de l’emperador Neró i va 
fundar el patriarcat d’Alexandria. Els coptes cristians 
van considerar a Sant Menna el patró del desert, el sant 
dels criadors de camells i dels mercaders de caravanes. 

Segons la llegenda, després del seu martiri, el seu 
cos va ser llençat al foc, però no es va cremar. La seva 
germana va recuperar-lo i el va portar a Alexandria, 
enterrant-lo a una església. Durant el papat d’Atanasi, 
un àngel se li aparegué i li digué que agafés el cos de 
Menna, el carregués a un camell i el portés al desert. 
En un punt del camí, al llac Mareotis, el camell s’aturà 
i no va voler avançar més: en aquell punt va ser enter-
rat el cos del sant.

El cos de Sant Menna va ser desenterrat perquè 
protegís la ciutat i no volien tornar-lo a enterrat al 
mateix lloc, però al passar justament per on l’havien 

enterrat originalment el camell que duia el cos no va 
voler continuar. Van intentar-ho novament canviant 
de camell però tots s’agenollaven davant de l’antiga 
tomba. D’aquesta manera van entendre que era volun-
tat divina que les despulles de Sant Menna es quedes-
sin a aquell indret del desert.

Al segle V, la localització del cos s’havia oblidat. 
Uns anys després, un pastor va veure que una de les 
seves ovelles, malalta, ficava la pota en un forat a terra 
i, en treure-la, estava curada. La història va córrer i es 
va convertir en un lloc de pelegrinatge, on qui tenia 
una malaltia quedava curat només posant-se sobre la 
terra d’aquell lloc. La filla de l’emperador Zenó, que 
tenia lepra, també va guarir-se. Se li va aparèixer Sant 
Menna, dient-li que el seu cos era allí.

Zenó va manar cons-
truir una catedral sobre 
el lloc i, al seu voltant, va 
anar creient una ciutat, 
Abu Mena, que va ser un 
important nucli de devo-
ció, arribant pelegrins de 
tot el món cristià. Unes 
ampolletes de fang, que 
contenien aigua i oli be-
neits, i estaven decorades 
amb el nom i la figura 
del sant, s’han trobat 
a indrets tant allunyats 
com Heidelberg, Milà, Dalmàcia, Marsella, Empúries 
o Jerusalem. Pel que sembla els pelegrins les porta-
ven al seu lloc d’origen.

La ciutat i la catedral van 
ser destruïdes al segle VII, 
però l’any 1959, el papa Ciril 
VI d’Alexandria va començar 
la construcció d’un mones-
tir vora les ruïnes de l’antic. 
Avui, és un dels més coneguts 
monestirs coptes i forma part 
del Patrimoni de la Huma-
nitat de la UNESCO. Allà es 
guarden les relíquies de Sant 
Menna.

Només la nostra església 
de Vilablareix i la Sentmenat 
(Vallès Occidental) estan de-
dicades a Sant Menna a Cata-
lunya. Probablement, al lloc 
on ara hi ha les esglésies ac-
tuals, hi havien unes esglési-
es del segle V o VI relaciona-
des amb l’advocació al sant.

“ Els coptes cristians van considerar 
 a Sant menna el patró del desert, 
 el sant dels criadors de camells i 
 dels mercaders de caravanes.”
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CLUB DE LECTURA

Comença el Club de Lectura 
de Vilablareix

 El passat dilluns 28 de se-
tembre, es va estrenar el club 
de lectura del nostre poble, el 
tret de sortida per una troba-
da mensual d’aficionats a la 
lectura, veïns de Vilablareix 
i dels pobles propers, que vo-
len compartir una bona estona 
parlant-ne amb altres lectors i, 
a més, conèixer de primera mà 
els autors. I és que aquest és 
el valor afegit del nostre Club 
de lectura, que comptarà amb 
la presència dels escriptors en 
cada sessió. El club que hem 
encetat aquesta tardor, s’allar-
garà fins l’estiu de l’any vinent

El primer dels llibres del 
Club ve de la mà de Mercè Sau-
rina, escriptora i professora de 
l’institut de Vilablareix, amb la 
seva novel·la “Com llunes de Saturn”. Notareu que 
el Club comptarà amb autors de proximitat, de fet, 
els organitzadors van estar a punt d’anomenar-lo 
“Autors quilòmetre zero”. No s’haguessin equivo-
cat: la proximitat dels escriptors és present al Club 
en molts sentits. Des del seu gest desprès, fins a la 
seva afinitat amb el territori que els llegeix: bona 
part d’ells, són persones que viuen, treballen o te-
nen alguna relació amb el nostre poble. Parlem 
de Martí Gironell, la Mercè Saurina, l’Oriol Pun-
satí-Murlà o la Mar Bosch, per exemple. Aquesta 
última, a més, conduirà les trobades del Club 
que també comptarà amb la presència de Josep 
Maria Fonalleras, Núria Martí-Constans, Jon 
Lopez de Viñaspre i Josep Pastells, entre d’al-
tres. En definitiva, hem encetat una aposta per 
la lectura que comença amb bon peu, si tenim 
en compte l’èxit en el nombre de participants.

Col·labora: Organitza:
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J. Manel Pallàs

CAPÍTOL XXII
mEmÒRiA HiStÒRiCA DE ViLABLAREix

(...)

Vaig acabar el capítol anterior, el ple celebrat del 5 
de febrer de 1933 , des d’aquesta data fins després de la 
Guerra Civil, el 8 de febrer de 1940, no s’ha trobat més 
informació.

Una ordre de l’1 de juny de 1939, delega en el gover-
nadors civils la facultat de designar els regidors i alcaldes 
en els ajuntaments –comissions gestores– a les poblacions 
que no siguin cap de partir judicial i no accedeixin de 
tres mil habitants.

En aquest nou període en el llibre 1r d’actes, inclo-
uen les sessions de “la Liberación 1939 al 27 abril 1941”.

En aquesta primera acta, en la que s’anomena la Jun-
ta Gestora comença amb: 

¿Saludo a Franco! ¿Arriba España!
En el pueblo de Vilablareix a nueve de febrero de mil nove-

cientos treinta y nueve. III Año Triunfal. Reunidos, por orden 
de la Autoridad Superior, en la Casa Ayuntamiento, los Sres. 
Joaquín Franquesa Alsina, Salvador Gispert-Sauch, José Bit-
lloch Ollé y José Oller Oliver, al objeto de constituir la Comisión 
Gestora Municipal y tomar posesión de los cargos respectivos, 
todo ello, de acuerdo con lo dispuesto por la Autoridad Superior, 
después de un pequeño cambio de impresiones se dá por constitui-
da la Comisión Gestora en la siguiente forma:

 Alcalde: Joaquín Franquesa Alsina 
 Tte. Alcalde: Salvador Gispert-Sauch
 1º Concejal: José Bitlloch Ollé 
 2º Concejal: José Oller Oliver
 3º Concejal: Martín Feliu Simón
Seguidamente cada uno después de aceptar el cargo toma po-

sesión del mismo excepto D. Martín Feliu Simón, que habiendo 
sido apresado por los milicianos rojos en su retirada se ignora su 
actual paradero.

Se hace constar en acta que se habilita como Secretario a D. 
José Simón Bitlloch, así como también se hace constar, como pri-
mer acuerdo, la más entusiasta adhesión de esta población al Ge-
neralísimo Franco y a los ideales que representa, los cuales, han 
sido siempre defendidos por casi todos 
los vecinos, y además, nuestro reconoci-
miento y gratitud al Ejercito que acaba 
de liberarnos de la tiranía marchista.

Y ni habiendo…
A l’acta del dinou de febrer (III 

Año Triunfal), s’anomena com a 
agutzil a en Juan Barreras Llach. 

Totes les actes s’inicien i en 
aquest cas la del cinc de març

En el pueblo de Vilablareix a cinco de 
marzo de mil novecientos treinta y nueve.- 
Año de la Victoria.- Reunidos los Sres….

... el Sr. Alcalde manifiesta que en-
contrándose en esta localidad, el Secre-
tario de este Ayuntamiento, Dn Narciso 
Alsina y Marull, que fue destituido del 
mismo por el Comité Rojo Antifacista 
con fecha 18 de julio de 1936 y por 
consiguiente cesó en el desempeño del 
cargo, propone a los reunidos la rein-
corporación de dicho Sr. para el cargo 
de Secretario, propuesta que es aceptada 
por unanimidad, haciéndose cargo in-

mediatamente dicho Sr. Secretario, Dn Narciso Alsina y Marull 
de toda la documentación existente en esta Secretaría, cesando en 
el mismo cargo el Secretario interino habilitada Dn José simón y 
Bitlloch el cual, hizo entrega de toda la documentación existente 
en la Secretaría.

Seguidamente y a propuesta del Sr. alcalde por unanimidad 
se acuerda nombrar reprsentantes apoderados de este Ayunta-
miento en Gerona, a los Sres. Dn Vicente Cánovas Delclós y Dn 
Vicente Cánovas Soler…

A la del 19 de març:
…el Sr. Alcalde dá lectura de la Ley de 3 de mayo de 1938, 

insertada en el Boletín Oficial de la provincia nº 7, de fecha 
11 del corriente mes, por la cual ha de constituirse la Comisión 
Depositaria de los Bienes Agrícolas es este término municipal, y 
disponiendo es su artículo 5º, que, las mismas, estarán integra-
das por el Alcalde como Presidente, un Secretario que será el del 
Ayuntamiento, y como vocales un representante de la F.E.T. y de 
las J.O.N.S.; un agricultor, y un práctico del campo, nombrados 
por el Ayuntamiento…

La comisió va quedar constituida per: 
Presidente:  Dn Joaquín Franquesa Alsina – Alcalde
Vocales:  Dn Joaquín Jordá Clavell. Representante  

 de F.E.T y J.O.N.S.
 Dn Martín Feliu y Ripoll – Agricultor
 Dn Tomás Bastit y Barber – Práctico de campo
Secretario:  Dn Narciso Alsina y Marull
Seguidamente por unanimidad se acuerda declarar nulas y 

sin efecto las obligaciones contraídas por los representantes de este 
Ayuntamiento durante el pasado período rojo. 

Y no existiendo…
2 d’abril
En aquesta sessió, es llegeix la instància presentada 

per el Regidor Dn. Salvador Gisper-Sauch, sol·licitant la 
seva dimissió, per la seva avançada edat i per salut. I l’acta 
segueix dient: 

Acto seguido, y visto el mal estado 
en que se encuentra l Casa Rectoral, así 
como su precaria situación económica, 
la cual fue destruida en parte por las 
hordas rojas, proceder a su restauración 
al objeto pueda ser de nuevo habitada.

Asimismo se acuerda la construc-
ción de nichos, en el Cementerio munici-
pal, ya que son de imperiosa necesidad.

Y no existiendo…
16 d’abril
Seguidamente el Sr. Alcalde expone 

la necesidad de nombrar para el cargo 
de Depositario Municipal a alguna per-
sona que merezca completa confianza, 
ya que esta plaza se encuentra vacante.

Se nombra para este cargo a Dn. 
José Bitlloch, el cual toma acto seguido 
posesión del mismo.

A continuació es parla i s’aprova 
en un principi el projecte de pressu-
post per l’exercici 1939 i que estarà 
exposat al públic durant vuit dies.
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OCTUBRE - NOVEMBRE - DESEMBRE
AGEnDA

DiSSABtES 6 de la tarda

Preu: 6 € 
amb berenar

BALL DE SALÓ
al Casal de la Gent Gran
Dissabte, 24 d’octubre
amb David Casas

Dissabte, 14 de novembre
amb Aurora

Dissabte, 28 de novembre
amb Jaume Castellà “El Pinxo”

Dissabte, 12 de desembre
amb Chus

Inscripcions al web de l’hospici fins a dos dies abans de cada activitat.  
En cas de no arribar al mínim d’inscripcions les activitats quedaran anul·lades.

Per a més informació:
Centre Cultural Can Gruart: 972 405 534 / Local de joves: 972 396 840

www.vilablareix.cat

OCTUBRE

Sortida a PortAventura  
(Halloween)
diumenge 11 d’octubre 
Preu: 45 € (40 € empadronats al poble)
Per a joves de 12 a 35 anys

Trobada per parlar de l’skatepark
dilluns 19 d’octubre | 17 h
Centre Cultural Can Gruart 
Per a joves de 12 a 35 anys

Feng shui aplicat a la decoració  
de la llar o de l’espai de treball
Curs impartit per Dolors Marès, 
arquitecte d’interiors
dilluns (5 sessions de 2 hores) 
inici 19 d’octubre | de 18 a 20 h
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 40 € / Per a tothom
 
Xerrada: “Educar amb sentit:  
Límits, afecte i consciència”
A càrrec de Marta Pagès, 
psicopedagoga
dimecres 21 d’octubre | 20.30 h
Centre Cultural Can Gruart 
Per a tothom

Bus a barraques de Girona
divendres 23, dissabte 24,  
divendres 30 i dissabte 31 d’octubre
Parada de bus
Preu: 2 € (1 € amb tiquet descompte)
Per a joves de 12 a 35 anys

NOVEMBRE

Col·loqui:  
“Quin ús fem del nostre mòbil?”
A càrrec de l’agent de salut jove  
de Vilablareix
dimecres 4 de novembre | 19 h
Centre Cultural Can Gruart
Gratuït. Per a joves de 12 a 35 anys

Trobada per parlar del Birrablareix 
Vine i digues la teva sobre grups que 
voldries que vinguessin a barraques 
divendres 6 de novembre | 19 h
Centre Cultural Can Gruart 
Per a joves de 12 a 35 anys

Taller de dansa amb família
A càrrec de Neus Masó d’Impàs dansa 
i concerts per a nadons
dissabte 7 de novembre | 11 h
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 10 € (un adult + infant)
Per a tothom

Sortida al teatre a Barcelona: 
Caiguts del cel 
diumenge 8 de novembre | 16 h 
Preu: 30 € (entrada +bus)  
Per a tothom

Taller de cuina ràpida 
dilluns 9 de novembre | 20 h 
Cuina de Can Ballí 
Preu: 10 €. Per a joves de 12 a 35 anys

Sant mena 2015
divendres 13 novembre
Contes de tardor  
A càrrec de Paula Planella
18 h | Biblioteca municipal | Gratuït

Tast de cerveses artesanes 
21 h | Centre Cultural Can Gruart
Preu: 20 €

dissabte 14 de novembre
Animació infantil amb Jordi Tonietti
17 h | Pavelló
a continuació... Castanyada popular  

DJ a càrrec d’esplai Kamono
19 h | Pavelló

Castanyada jove amb  
Orquestra Maribel i Animals DJ
23.30 h | Pavelló 

diumenge 15 de novembre
10 h | sant Menna
Ofici solemne en honor a Sant Menna 

Tot seguit | Padró de l’església
Concert de tres sardanes a càrrec 
de la Cobla Principal de Cassà 
i Vermut pels assistents

19 h | sala annexa al pavelló
Teatre amb l’Olla dels Maiquiets amb 
l’obra Diner molt negre de Ray Cooney
Preu: 5 €. Venda anticipada a oficines de 
l’ajuntament i a taquilla el mateix dia si 
encara queden entrades (aforament limitat)

Curs de reiki (nivell 1). A càrrec  
de M. Dolors Sala, presidenta d’ARVI
dimarts i dijous 
inici 17 de novembre | de 18.30 a 21 
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 70 € (20% descompte 
empadronats al poble). Per a tothom

Introducció a la impressió 3D  
amb família
dijous 19 de novembre | 18 h
Centre Cultural Can Gruart
Gratuït. Per a tothom

Taller de cuina amb anglès:  
A little chef. A càrrec de Kids&us
dissabte 21 de novembre | 11 h 
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 10 € ( inclou material)
Per a nens de 5 a 12 anys

DESEMBRE 

Taller de galetes de Nadal amb família 
dimarts 22 de desembre | 18 h 
Cuina de Can Ballí
Preu: 10 €. Per a tothom

Benvinguda al Nadal: Espectacle a 
càrrec d’Esplai Kamono i xocolatada
dissabte 19 de desembre | 17 h
voltants del Centre Cultural Can Gruart
Per a tothom

Xerrada: “La infància al Nadal”
A càrrec de Marta Pagès, 
psicopedagoga
dimecres 16 desembre | 20.30 h
Centre Cultural Can Gruart 
Per a tothom

Dinar per la Marató de TV3 
diumenge 20 de desembre | 14 h 
Casal de la Gent Gran 
Preu: 15 €. Per a tothom

Quina solidària per La Marató de TV3
diumenge 20 de desembre | 16.30 h
Casal de la Gent Gran 

Excursió Sorpresa Matins Actius! 
dimecres 23 de desembre | tot el dia 
Preu: 15 €. Per a joves de 12 a 35 anys

Visita del patge reial 
dilluns 28 de desembre | 11 h 
dimarts 29 de desembre | 18 h
Centre Cultural Can Gruart

A L’OmBRA DEL CAmPAnAR
L’Ajuntament de Vilablareix agraeix la tasca 
realitzada pel mossèn Josep Ramírez i Carles 
al poble durant aquests anys i la seva col·la-
boració en aquestes pàgines des de l’inici de 
la Torratxa.
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