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Bon Nadal
Merry Christmas



 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) 972 47 61 07
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 9  a 10 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

Serveis Socials
Dimecres de 9 a 13 h
Per demanar hora: 972 20 19 62

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) i 
divendres matí avisant a l’Ajuntament
Recollida de vidre: Dimecres (cada quinze dies)
Recollida de resta: Diumenges
Roba i calçat usats: Primer dilluns de cada mes
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:

 Aquests dies de les festes de Nadal i Reis serveixen, sovint, per a 
compartir taula –i sobretaula– amb aquells que estimem, per a com-
partir alegria i escalfor amb la nostra gent i per a fer balanç de l’any 
i bons propòsits pel següent. Són dies, també, per a compartir amb 
amics i coneguts en els múltiples actes que se celebren arreu i, sobre-
tot, per veure gaudir els més menuts experiències que els van formant 
com a persones i que els ensenyen a compartir i a fer vida social i de 
comunitat.

A Vilablareix també fem balanç i fem bons propòsits. Fem balanç 
del 2015 i veiem que deixem un poble millor que en començar l’any. 
Un poble amb 2 associacions més i, per tant, amb més vida i activitat, 
amb un acord per a la construcció d’un centre geriàtric i centre de 
dia que iniciarà les obres en breu, amb equipaments renovats i alguns 
carrers millorats, amb l’inici de les obres de soterrament de serveis i 
remodelació del carrer en el tram final del carrer Perelló i amb els 
projectes dels nous edificis de l’institut i l’escola acordats amb el 
Departament d’Ensenyament. També, perquè no dir-ho, amb un nou 
equip de govern escollit en les eleccions del passat mes de maig amb 
més il·lusió i projectes que mai i disposat a liderar el projecte de poble 
amb més energia que mai.

I fem bons propòsits pel 2016. Continuem amb les accions forma-
tives per a totes les edats i circumstàncies per a millorar les capacitats 
de la nostra gent, esmercem més recursos –humans, econòmics, etc.– 
en accions per a trobar feina a aquells que no en tenen, augmentem 
les partides destinades a serveis socials i projectes d’inclusió, seguim 
donant suport a totes les actuacions i accions de les 20 associacions del 
poble per a mantenir aquesta vida social i de poble que hem aconse-
guit entre tots, iniciem el projecte de redisseny de la mobilitat al nucli 
del Perelló per a fer més agradable la circulació a peu i amb bicicleta, 
comencem el projecte de la sala polivalent que tant necessitem i es-
perem que es facin realitat els dos projectes d’equipaments educatius 
imprescindibles per a la nostra mainada i els nostres joves. Ja veieu 
que no són pocs, els bons propòsits.

Així doncs, encarem l’any amb optimisme i seguim fent de Vila-
blareix un poble molt millor cada dia entre tots els que hi vivim i 
els que ens hi acompanyen –sovint o de tant en tant–, respectem-lo i 
respectem-nos, convivim i aprofitem per a ser millors persones, per a 
estimar-nos més i compartir la joia de viure-hi.

Bones festes, salut i llibertat!
David mascort 

Alcalde de Vilablareix

estimem-nos 
i compartim

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 Pere Bellvert | © 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  
DEl 12 DE nOvEmBRE
L’Alcalde dóna compte de l’informe en 
relació al període mig de pagament a 
proveïdors del sector d’administraci-
ons públiques de l’Ajuntament de Vi-
lablareix referit al tercer trimestre de 
2015. Aquest període és de 22 dies.

S’aprova per unanimitat: 

» L’adjudicació del contracte d’obra 
“Projecte de millora de la xarxa d’ai-
gua potable i serveis existents de la 
població de Vilablareix” a l’entitat 
Xavier Alsina sa, per un import de 
160.330,58 € (sense iva) juntament 
amb les actuacions de millora propo-
sades A1, A2, A3, A4 i A5, atès que 
ha efectuat l’oferta més avantatjosa 
atenent als criteris valoratius que 
consten en el plec de clàusules admi-
nistratives particulars.

» La proposta d’acord d’aprovació pro-
visional de la modificació puntual de 
les NNSS Sector Transports Mateu.

» La proposta d’acord d’aprovació ini-
cial de la Modificació Puntual de les 
NNSS obertura i ampliació del carrer 
Marroc. Incorporació del conveni 
urbanístic entre l’Ajuntament de Vi-
lablareix i el Sr. Josep Simon Motjé 
i el conveni urbanístic entre l’Ajun-
tament de Vilablareix i el Sr. Àngel 
Ventura Planas.

» La proposta d’aprovació inicial expe-
dient modificació de crèdit numero 
04/2015.

 Total suplements de crèdit finançats 
amb baixa d’altres partides:  44.000,00 €

 Total suplements de crèdit finançats 
amb majors ingressos:  . . . . . 3.566,08 €

 TOTAL AUGMENT DESPESES: 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.566,08 €

 Total baixa despeses: . . . . . -44.000,00 €
 Total majors ingressos:  . . . . 3.566,08 €
 TOTAL FINANÇAMENT:  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.566,08 €
» La proposta d’acord d’aprovació pro-

visional de la delimitació de la Trama 
Urbana Consolidada Supramunicipal, 
pel que fa al terme municipal de Vila-
blareix.

» La proposta d’acord d’aprovació de 
l’abonament parcial de la paga extraor-
dinària de l’exercici 2012 del personal 
al servei de l’Ajuntament de Vilablareix.

S’aprova per majoria absoluta: 8 ERC i 
2 CiU; abstenció: 1 PSC

» Inicialment les ordenances fiscals, 
exercici 2016.

JUNTES  
DE GOVERN

SESSió DEl DijOuS  
1 D’OctuBRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 23.850,22 €.

» L’acord de col·laboració entre el De-
partament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Vilablareix, per la realització d’acti-
vitats d’aplicació pràctica relacionades 
amb el projecte Singular de l’Institut, 
d’acord amb el contingut següent:

 Vist que l’Ajuntament de Vilablareix i el De-
partament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya tenen signat un conveni de 
col·laboració educativa per l’atenció educa-
tiva a la diversitat de l’alumnat d’Educació 
secundària del municipi, que participa en el 
Projecte Singular en el marc del programes 
de diversificació curricular. 

 Aquestes activitats es duran a terme en el 
següent horari: dimarts, dimecres, dijous i 
divendres de 11.45 a 14.45 hores. Del 28 
de setembre de 2015 fins al 22 de desembre 
de 2015 i de l‘11 de gener de 2016 al 18 de 
març de 2016 i del 5 d’abril de 2016 fins 
al 21 de juny de 2016. Els dies de lliure 
disposició són: 30 d’octubre, 7 de desembre, 
8 de gener, 5 de febrer i 13 de maig.

 La realització d’aquestes activitats per part 
de l’alumne, en cap cas constituirà relació 
laboral ni professional de cap mena amb 
l’Ajuntament de Vilablareix, per la qual 
cosa els sotasignants declaren que l’exercici 
de les activitats formatives no comporta per 
part de l’alumne/a incorporació al lloc de 
treball, sinó continuació de la seva forma-
ció educativa, subjecte a avaluació.

» L’adhesió de l’Ajuntament de Vila-
blareix a la Xarxa de Serveis Locals 
de promoció econòmica de la Dipu-
tació de Girona, període 2016-2019.

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

» El compromís per a la realització 
d’infraestructura de telecomunicaci-
ons a la carretera de Santa Coloma. 

» La contractació amb l’entitat Fusteria 
Cubarsí cb, per l’adquisició d’un ar-
mari destinat a Can Gruart, mitjan-
çant un contracte menor de submi-
nistrament per import de 810,25 € 
més 170,15 € en concepte d’iva.

» La contractació de l’entitat Giroser-
veis i Obres 2005 sl, per la reparació 
de la fuita de gas frigorífic del siste-
ma de climatització de Can Gruart, 
d’acord amb el contingut del pressu-
post aportat.

SESSió DEl DijOuS  
15 D’OctuBRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 82.983,84 €.

» Sol·licitar a XALOC poder percebre 
com a bestreta el 75% dels ingressos a 
compte de la recaptació de 2016 dels 
diferents ingressos de contret previ i 
ingrés per rebut que hagin estat ob-
jecte de delegació voluntària i que es 
facin efectius en 9 quotes mensuals 
des del mes de gener al setembre del 
2016.

» El conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilablareix i ACAPS 
Girona pel projecte “Vacances en 
Pau” 2015.

» L’Annex al conveni de col·laboració 
entre els Ajuntaments de Celrà, Salt, 
Vilablareix i el Consell Comarcal del 
Gironès per al desenvolupament del 
projecte “Emprendre al Gironès”. 
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Podeu consultar totes les 
juntes de govern i plens 

municipals al web
www.vilablareix.cat

SESSió DEl DijOuS  
5 DE nOvEmBRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 56.994,89 €.

» Declarar vàlida la licitació i adjudicar 
el contracte de serveis de conservació 
i manteniment de l’enllumenat pú-
blic a l’entitat SECE, per un import 
de 33.345,00 €/anuals (exclòs iva), 
pel termini de 2 anys. Juntament 
amb totes les millores descrites en el 
punt 1.5 de la clàusula 13ª i un des-
compte del 60% dels treballs descrits 
en el punt 1.2 de la clàusula 13ª refe-
rents a treballs complementàris i no 
repetitius, atès que ha efectuat l’ofer-
ta més avantatjosa atenent als criteris 
valoratius que consten en el plec de 
clàusules administratives particulars. 

» Autoritzar l’organització de la Quina 
de Nadal als veterans del Futbol Club 
Vilablareix, tot informant-los que el 
joc de la Quina es limita al període 
entre els dies 4 de desembre de 2015 i 
6 de gener de 2016, ambdós inclosos.

» Aprovar el contracte menor de serveis 
amb l’entitat Jardineria Figueras per 
a la prestació del servei de poda del 
lledoner de la piscina, per import de 
580 €, més 121,8 € en concepte d’iva.

» Aprovar la contractació amb l’en-
titat mercantil Benito urban, tapes 
hidràuliques, d’acord amb l’article 
138.3 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del sector públic, mitjan-
çant un contracte menor de submi-
nistrament per import de 383,00 € 
més 80,43 € en concepte d’iva.

» Aprovar el contracte menor de ser-
veis amb el Sr. Ramon Casadevall per 
a la reparació del piano, per import 
de 725,00 €, més 152,25 € en concep-
te d’iva.

» Aprovar el contracte menor de 
serveis amb l’entitat mercantil DE-
EM-Enginyers per a la direcció facul-
tativa del projecte “Millora de la xar-
xa d’aigua potable i serveis existents 
de la població de Vilablareix”, per 
import de 8.162,16 €, més 1.714,05 € 
en concepte d’iva.

» Aprovar el contracte menor de serveis 
amb l’entitat mercantil DEEM-Engi-
nyers per la coordinació de seguretat 
i salut de les obres “Millora de la xar-
xa d’aigua potable i serveis existents 
de la població de Vilablareix”, per 
import de 1.440,00 €, més 302,4 € en 
concepte d’iva.

» Aprovar l’autorització per utilitzar el 
pavelló a l’Associació Hackerspace 
base42, en motiu de l’organització 
d’un esdeveniment tecnològic. Vist 
la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi 
Fàbregas Mazanero, en representació 
de l’Associació Hachersapec base42, 
(RE 1851 de data 06/10/2015), per 
tal d’organitzar un esdeveniment tec-
nològic els dies 28 i 29 de maig de 
2016 al pavelló poliesportiu.

» Aprovar el contracte menor de ser-
veis amb l’entitat mercantil Aprèn 
Centre d’estudis SC per a la prestació 
del servei de cursos d’anglès, desti-
nats a estudiants d’ESO i adults, per 
import de 420,00 € (35,00 €/hora) 
per 12 hores de curs.

SESSió DEl DijOuS  
19 DE nOvEmBRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 58.284,48 €.

» L’acord de col·laboració per la realit-
zació d’activitats d’aplicació pràctica 
relacionades amb el projecte “Singu-
lar” de l’Institut. 

» El calendari del contribuent exercici 
2016.

» La modificació del compromís per a 
la realització de l’infraestructura de 
telecomunicacions a la carretera de 
Santa Coloma.

» El contracte menor dels serveis de 
desratització i desinsectació amb l’en-
titat mercantil Prevenplag sl, per im-
port de 3.618,86 €, més 759,96 € en 
concepte d’iva.

» El conveni marc de col·laboració en-
tre el Consell Comarcal del Gironès 
i l’Ajuntament de Vilablareix per 
al desenvolupament del programa 

de treball i formació per a persones 
aturades sense prestació al Gironès 
el 2015. El projecte de manteniment 
de l’enjardinament amb una subven-
ció de 7.898,64 €, durant 6 mesos, la 
100% de la jornada.

» El conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilablareix i l’As-
sociació Gironina de Teatre per a la 
temporada 2016.

» La subvencions concedida per l’Agèn-
cia Catalana de Residus:

- Recollida selectiva de la fracció 
orgànica de 5.479,00 €.

- Prevenció i preparació per a la 
reutilització de residus munici-
pals de 10.050,79 €.

» El conveni de col·laboració entre l’As-
sociació de Municipis Catalans per a 
la recollida selectiva porta a porta i 
l’Ajuntament de Vilablareix per a la 
subscripció d’un acord per al submi-
nistrament de bosses i fundes compos-
tables.
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vilablareix va celebrar del 13 al 15 de novembre la festa de 
Sant menna que aquest any comptava amb noves activitats  

que han tingut una molt bona participació dels veïns.

Festa de 
Sant Menna

2015

Contes de tardor

Biblioteca municipal

animació infantilPavelló municipal

Castanyada



7orquestra Maribel  i animals dJPavelló municipal

ofici solemne
Sant Menna

sardanes

Teatre
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ACTUALITAT

 El passat 16 de novembre es va inici-
ar el projecte «Manteniment de l’en-
jardinament a Vilablareix», que com-
portarà l’arranjament de zones verdes 
municipals, desbrossament de solars i 
camins rurals públics, eliminació de 
males herbes dels carrers i millora de 
parcs i jardins, entre d’altres. L’execu-
ció d’aquest projecte està emmarcat 

en el programa Treball i Formació 
del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i gràcies al conveni signat amb 
el Consell Comarcal del Gironès s’ha 
contractat a un peó de jardineria per 
al municipi de Vilablareix.

Aquest programa Treball i Forma-
ció (Ordre EMO/204/2015) combi-
na accions de d’experiència laboral 

(6 mesos de contractació) amb acci-
ons formatives  professionalitzadores 
de jardineria, dins l’horari laboral 
(90 hores).

L’objectiu d’aquest programa sub-
vencionat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i confinançat pel Servicio 
Público de Empleo Estatal és millorar la 
qualificació i habilitats professionals 

FORmaciONS  

el rusc
juny-novembre

2015

PROGRAmAció 
PER EmPREnEDORS 

i EmPRESARiS

Millora la Teva ProdUCTiviTaT 
aMB les eines GraTUÏTes de 
GooGle (3h)
Taller on vam conèixer les diferents eines 
gratuïtes de Google, i l’ús d’elles per aug-
mentar la productivitat de l’empresa.

Millora la Teva PresènCia a 
inTerneT, diaGnosi diGiTal (3h)
Taller on vam poder conèixer les prin-
cipals eines més adequades pel nostre 
negoci, i com utilitzar-les per tenir més 
presència a internet.

CoM aUMenTar la ConversiÓ 
del TeU lloC WeB (3h)
Taller orientat a augmentar la conversió 
dels llocs webs, mitjançant el  CRO.

seo i la iMPorTÀnCia del seo 
loCal (3h)
Taller molt pràctic on es van explicar els 
beneficis del SEO local per millorar el  
posicionament de les empreses.

aPrèn a Crear Un BUTlleTÍ 
eleCTrÒniC aMB MailCHiMP (2h)
Taller on es va treballar de manera molt 
simple l’obertura d’un compte a Mail-
chimp i es van practicar diverses funcions 
del programa.

eines de sUPorT a les PiMes 
GrÀCies a la Col·laBoraCiÓ 
de seCoT (1,5H)
Xerrada on SECOT va donar a conèixer els 
seus serveis, dels quals cal destacar l’assessora-
ment empresarial i la formació, entre d’altres.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya en el marc dels 

Programes de suport al desenvolupament local  
i cofinançades pel Fons Social Europeu.

El programa de Treball i Formació del consell comarcal  del Gironès ocupa una persona de Vilablareix
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L’ajuntament promou 
l’aprenentatge de l’anglès  

entre els veïns de Vilablareix
l’estudi d’una tercera llengua és  

un dels eixos de govern d’aquesta legislatura

 L’estudi d’una tercera llengua és un dels eixos de 
govern d’aquesta nova legislatura i, per aquest motiu, 
l’àrea de Cultura de l’Ajuntament ha subvencionat gai-
rebé la totalitat del cost de la formació dels 156 inscrits 
per un import de 31.520 euros pel curs 2015/2016. 
Els alumnes, que realitzen  entre dues i tres hores a la 
setmana en funció de l’edat, aporten 10 euros a través 
d’una quota mensual.

D’una banda, s’han programat a l’escola classes 
d’anglès com a activitat extraescolar amb cursos per a 
totes les edats i s’hi han matriculat un total de 104 alum-
nes. I, a Can Gruart, s’han creat cinc grups més orga-
nitzats per nivells, amb 10 persones per grup, adreçats 
a estudiants d’ESO i Batxillerat i a persones adultes.  

La regidora de l’àrea de Cultura, Marta Fusté, va 
explicar que l’equip de govern “vol que els nens i els 
adolescents estiguin preparats i que puguin tenir les 
millors possibilitats en un futur pròxim; i també ho 
adrecem als adults perquè puguin ser més competitius 
a nivell laboral”.

“A més volem introduir altres activitats com tallers 
de cuina, hores del conte a la biblioteca o colònies en 
països estrangers amb l’objectiu de practicar l’idio-
ma”, va afegir la regidora.

 A banda d’aquest projecte per fomentar l’apre-
nentatge de l’anglès com a tercera llengua, l’Ajunta-
ment de Vilablareix promou també l’estudi de l’anglès 
realitzant cursos a les oficines del viver d’empreses El 
Rusc amb cursos per a a aturats o cursos especialitzats 
per a empreses.

i formatives de les persones partici-
pants i les seves possibilitats de man-
tenir-se en el mercat laboral.

Des de l’Oficina de Treball de la 
Generalitat (OTG) es va realitzat la 
preselecció de les candidatures se-
gons els criteris prioritaris: persones 
aturades, majors de 45 de anys, que 
haguessin exhaurit la prestació per 

desocupació i/o el subsidi, inscrits a 
l’oficina de treball com a demandant 
d’ocupació no ocupat, etc.

Des del Consell Comarcal del Gi-
ronès, en coordinació amb diferents 
àrees dels Ajuntaments vinculats, es 
va realitzar la selecció definitiva ade-
quant els perfils de les candidatures 
als llocs de fenia.

El programa de Treball i Formació del consell comarcal  del Gironès ocupa una persona de Vilablareix
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ACTUALITAT

Vilablareix diu “no”  
a la violència de gènere

 Vilablareix es va sumar el 25 de 
novembre al Dia Internacional per 
l’Eliminació de la Violència envers 
les Dones en un acte celebrat a 
Can Gruart.

L’alcalde, David Mascort, va ma-
nifestar que la violència de gènere 
és “una xacara” i que “sembla men-
tida que al 2015 algú es pugui pen-
sar que és propietat seva”.

Mascort va manifestar abans de 
la lectura del manifest institucional 
que aquesta “és una qüestió que se-
gueix atiant-nos a cada dia al nostre 
país i a la resta de l’estat”. “Volem 
també un país lliure de violència 
masclista”, va concloure.

La lectura del manifest el van 
compartir la presidenta de l’Ate-
neu de la Dona a Vilablareix, Do-

lors Ferré, la regidora de Dona, 
Ensenyament, Participació i Salut, 
Sònia Ruiz i l’alcalde de Vilabla-
reix, David Mascort.

En finalitzar la lectura, el músic 
Enric Puigsegur va oferir dues pe-
ces musicals per cloure l’acte.

mAniFESt inStituciOnAl DEl DiA intERnAciOnAl  
PER A l’EliminAció DE lA viOlènciA EnvERS lES DOnES

25 de novembre de 2015
Avui 25 de novembre, les administracions públiques i la societat 
civil tornem a trobar-nos per manifestar, una vegada més, el re-
buig a la violència masclista i denunciar-ne les causes que l’ori-
ginen amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins eradicar-la. 

En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les 
institucions públiques, molt especialment els Ajuntaments cata-
lans, de la mà de les entitats de dones i del moviment feminista, 
ens hem unit per dotar catalunya d’un marc legal, per construir 
una xarxa de recursos d’atenció i recuperació per a les dones 
i per als seus fills i filles i per dissenyar protocols d’actuació que 
compten amb la participació de persones professionals d’àm-
bits diversos. Per la seva banda, la societat catalana augmenta 
dia a dia la seva sensibilitat i implicació davant les diferents ma-
nifestacions de la violència masclista. 

Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat 
persistent i cruenta tal i com demostren les xifres de dones assas-
sinades i les denúncies per violència masclista i, en concret,per 
agressió sexual. l’amenaça de ser violentades és permanent i 
s’accentua entre les dones més joves, fet que posa de manifest 
la necessitat d’abordar àmpliament les causes i les conseqüèn-
cies, els perquès i les complicitats a nivell individual i social. 

En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la com-
plicitat social i cultural dels missatges que fomenten el sexisme, 
de les imatges que tracten el cos de les dones com a objectes 
sexuals, de les narratives que emmascaren les agressions sexu-
als contra les dones i les fan responsables de l’agressió viscuda, 
de les actituds que promouen estereotips de gènere i rols patri-
arcals i de la banalització del masclisme. 

les institucions i les organitzacions de la societat civil hem 
de ser un reflex fidel de l’alternativa que representem i del com-
promís que defensem per l’eradicació de la violència masclis-
ta. la nostra responsabilitat individual i col·lectiva passa per ac-
ceptar que no hi ha canvi social que no comenci per nosaltres 
mateixos i per entendre que la violència contra les dones és 
conseqüència d’un sistema social que porta inscrit en el seu 

ADn el masclisme com a ordre simbòlic per significar i interpre-
tar la realitat. 

tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a era-
dicar la violència masclista, el masclisme és el concepte que 
defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels 
homes sobre les dones i que ha imposat un model de mascu-
linitat que encara és valorat per una part de la societat com 
a superior. la violència masclista és l’expressió més greu i de-
vastadora d’aquesta cultura que destrueix vides i impedeix els 
desenvolupament dels drets,la igualtat d’oportunitats i les lliber-
tats de les dones. 

conseqüentment, la violència masclista només es pot eradi-
car si desautoritzem l’estructura ideològica patriarcal que legi-
tima la desigualtat i la subordinació de les dones i organitza la 
vida a partir d’un principi de jerarquia que situa les dones com 
a ciutadanes de segona categoria.

Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència 
com una política estratègica, més encara en aquest context de 
construcció de noves estructures i d’ideació d’un nou horitzó de 
possibilitats. catalunya necessita un Pla de Prevenció a nivell 
nacional que reconegui la urgència d’establir pràctiques de 
de construcció del paradigma patriarcal i dels discursos mas-
clistes. És per això que les institucions públiques, conjuntament 
amb la societat civil, hem de trobar les eines per desplegar la 
llei d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada al passat 
mes de juliol, perquè és amb el treball de construir una societat 
democràtica moderna que eradiqui el sistema patriarcal i an-
drocèntric que aconseguirem fer front a la violència masclista. 

Aquest és el compromís que avui volem manifestar públi-
cament les institucions catalanes, ambla voluntat de sumar es-
forços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin 
construir conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar 
definitivament la violència masclista que representa una greu 
vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat efecti-
va entre dones i homes.

https://www.facebook.com/hashtag/vilablareix?source=feed_text&story_id=1157200907642325
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Un total de 18 famílies participen 
a l’Escola de Pares i mares  

de Vilablareix
 Un total de 18 famílies participen en l'Escola de Pa-

res i Mares que es realitza al Centre Cultural de Can 
Gruart. Un servei gratuït que oferix l'Ajuntament de 
Vilablareix, a través de la Diputació de Girona.

Es tracta d’un espai de trobada on es poden apren-
dre tècniques i adquirir coneixements per a l’educa-
ció dels fills, en el qual es pot parlar, escoltar, analitzar 
les pràctiques educatives i complementar-les. Les sessi-
ons, que són quinzenals i d'una hora i mitja, parteixen 
d’exemples pràctics i són participatives i dinàmiques. 
La inscripció també garanteix un servei d’atenció in-
dividualitzada i xerrades divulgatives. 

"Des de l'àrea de Serveis Socials considerem que 
era molt beneficiós crear aquest nou servei al poble 
amb l'objectiu que pares i mares es puguin trobar i 
parlar de l'educació dels fills i compartir experiències 
entre tots", ha explicat la regidora de Serveis Socials i 
Gent Gran, Maite Tixis.

El Servei Local d’Orientació Familiar, impulsat 
pel Servei d’Acció Social de la Diputació de Girona 

com a programa d’orientació i assessorament a pares 
i mares té l’objectiu d’incrementar la qualitat de vida 
familiar.

L’ajuntament i els joves  
treballen conjuntament el 
disseny del futur skate park

 L’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Vilablareix es 
van reunir a l’octubre amb els joves del poble per tal 
d’encarar el projecte per construir un skate park. 

En aquesta reunió els joves van traslla-
dar a la regidoria quins mòduls del nou 
skate park volen que es comencin a desen-
volupar d’una forma més immediata. I, a 
partir d’aquí, l’equip de govern estudi-
arà la viabilitat del projecte per un 
futur pròxim.

Els joves del poble van ser els 
qui van dibuixar i dissenyar el pro-
jecte de skate park.

Aquesta va ser la darrera re-
unió d’un seguit, on els joves 
s’han implicat amb l’àrea de 
Joventut per tal treballar i tirar-lo 
endavant de forma conjunta i con- sensuada.
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ACTUALITAT

Recollida porta a porta
Resultat de l’enquesta de valoració del servei

 S’han analitzat les enquestes de valoració sobre el 
servei de recollida de residus porta a porta distribuï-
des pels 918 habitatges del municipi. S’han rebut un 
total de 165 enquestes que representen un 18% de 
participació.  

DEl tOtAl DElS EnquEStAtS:

DADES GEnERAlS 
•  Un 60% correspon a majors de 46 anys.
•  Un 25% viuen en pisos i un 75% en cases.
•  Un 34% són un o dos membres, un 28% són tres 

membres i un 38% són més de tres membres.
•  Un 86% fa més d’un àpat a casa al dia.
•  Un 80% manifesta conèixer on va cada residu.
•  Un 93% considera important el reciclatge.

vAlORAció DEl SERvEi DE REcOlliDA
•  Un 74% estan satisfets del servei. 
•  Un 86% no ha patit cap incidència.
•  Un 88% coneix el servei de recollida de mobles i 

un 30% n’ha fet ús. 
•  Només un 44% dels enquestats fa ús del servei de 

recollida de poda, però un 72% dels enquestats  
no el vol treure.

•  Un 74% està a favor del pagament per generació.
•  Un 72% manifesten estar satisfets de les bosses 

compostables.

vAlORAció DEl cAlEnDARi  
i HORARi DE REcOlliDA
•  Un 80% considera correcte l’horari de recollida.
•  Un 72% considera suficient la freqüència de 

recollida, en general. En concret: 
-  Un 75% considera suficient la freqüència de 

recollida d’envasos.
-  Un 52% considera suficient la freqüència de 

recollida del paper.
-  Un 66% considera suficient la freqüència de 

recollida del vidre.
-  Un 67% considera suficient la freqüència de 

recollida de l’orgànica.
-  Un 81% considera suficient la freqüència de 

recollida de la resta.
-  Un 92% considera suficient la freqüència de 

recollida diària dels excrements/compreses, etc. 

vAlORAció DE l’AtEnció Al ciutADà i 
inFORmAció 
•  Un 44% s’ha adreçat a l’Oficina del PaP i un 84% 

d’aquests ha obtingut una atenció correcta.
•  Un 78% no ha entrat mai a la web.
•  Un 75% considera que el millor mitjà per les comu-

nicacions són la revista i la informació a la bústia.
•  Un 70% valora correctament el calendari.

vAlORAció DE lA DEixAllERiA 
•  Un 68% dels enquestats han manifestat que han  

fet ús de la deixalleria.

Resum de les conclusions i les mesures que s’han pres per executar-les: 

PaPer: S’observa que la freqüència de recollida que 
més coixeja és la del paper i cartró, amb només un 
52% dels enquestats que la consideren suficient. Així 
doncs, és necessari augmentar-ne la freqüència. Per 
això, a partir del gener, els divendres al matí es po-
drà treure el paper dins el cubell taronja, previ avís a 
l’Ajuntament abans del dijous a les 15 h.  

resTa o reBUiG: La freqüència de recollida de la 
resta disminuirà a quinzenal. S’ha observat que els ele-
vats nivells de reciclatge comporten menys generació 
de la fracció resta. El fet de disminuir la freqüència de 
recollida de la resta en dies festius, comportarà una re-
ducció del cost del servei i permetrà compensar el cost 
d’augmentar la recollida del paper el divendres al matí.

Poda: S’ha plantejat l’opció de retirar els conteni-
dors de poda de la via pública. Considerant que un 
74% dels enquestats no ho aprova, se seguiran col·lo-
cant aquests contenidors durant el cap de setmana a la 
mateixa ubicació, carrer Marroc i carrer La Crosa, per 
a les restes de poda grans. 

PaGaMenT Per GeneraCiÓ: S’estudiarà la vi-
abilitat de la implantació del sistema de pagament per 
generació, després d’observar un 74% d’aprovació per 
part dels enquestats. 

disseMinaT: S’ha augmentat la freqüència de la 
neteja del tancat del disseminat on les masies desen 
les fraccions tal i com es sol·licitava a les enquestes.
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Respostes als dubtes: 
Cubells: Cada habitatge pot tenir més cubells dels 
que se’ls hi ha subministrat i així poder-se organitzar 
millor. Els preus dels cubells són: 

- Cubell de 20 litres marró: 10,15 euros
- Cubell de 30 litres taronja: 13,20 euros
- Cubells de 40 litres groc: 15,10 euros

deixalleria: La deixalleria està oberta tots els dies de la 
setmana excepte els diumenges. L’horari és de dl. a dv. 
de 8 a 20h i dissabte de 10 a 14h i de 16 a 20h. Per entrar 
a la deixalleria necessiteu una targeta que us donaran a 
la mateixa deixalleria. Heu de presentar el vostre DNI i, 
si aquest no contempla l’adreça de Vilablareix, heu de 
portar també un rebut de l’aigua. En cas que sigueu nous 
empadronats, l’Ajuntament prepararà la documentació 
necessària perquè disposeu de targeta al moment d’anar-
hi per primer cop. En cas de pèrdua de la targeta es pot 
sol·licitar un duplicat a un cost de 7,26 euros, correspo-
nent al cost exacte de producció i impressió de la targeta.

Campanya de compostatge casolà: Els veïns 
que desitgin realitzar compostatge a casa ho poden 
fer. Només cal que sol·licitin un compostador a l’Ajun-
tament entre l’1 de gener i el 31 de maig de cada any, 
i pagar una fiança de 30 euros. Els compostaires dispo-
sen d’una bonificació del 20% en la taxa d’escombra-
ries. Per a més informació d’aquesta campanya podeu 
trucar a l’Ajuntament. 

Piles: Com bé sabeu, les piles contenen metalls pesants 
que s’han de reciclar per una via diferent als altres resi-
dus. Per això, és molt important que les anem a llençar 
a la deixalleria o als diferents equipaments que tenen 
contenidors específics com són l’Ajuntament, l’escola 
Madrenc, el centre cultural can Gruart i el pavelló.

www.portaaportavilablareix.cat: Aquesta és la 
web del servei de recollida porta a porta de Vilablareix. 
Aquí trobareu molta informació sobre el servei: resul-
tats de recollida, horaris de recollida, canvis en els hora-
ris, calendari, informació d’interès. Cal destacar l’apar-
tat “Això on va”, on es pot trobar una guia de reciclatge 
per saber a on van els residus que no coneixem.

Per què només recollim un tipus de residu 
al dia? El camió del porta a porta és un vehicle amb 
un sol departament per això hem de passar cada dia a 
recollir un residu , es neteja a final de dia i l’endemà ja 
es pot recollir un altre, sense barrejar res i poder reci-
clar el que toca. A la part de darrera hi incorporem un 
petit contenidor on recollim les bossetes que els veïns 
i veïnes dipositen amb l’etiqueta verda.

Hem contractat gent del poble? El servei de re-
collida del porta a porta el fa una empresa a través del 
consell comarcal, però tot i així es va contractar una 
persona del poble per fer la recollida amb el camió.

El rebuts que superin els 90 € es dividiran en tres 
terminis per facilitar el pagament dels veïns

l’Ajuntament baixa la taxa d’escombraries per tercer any consecutiu 
gràcies als bons resultats de la recollida selectiva porta a porta

 El ple de l’Ajuntament 
de Vilablareix va aprovar 
al novembre amb els vots 
d’ERC i CiU i l’abstenció 
de PSC les ordenances 
fiscals de 2016 amb la 
novetat que les taxes i 
impostos que superin els 
90 € es dividiran en tres terminis –i 
no en dos com fins ara– per tal de 
facilitar el pagament per part dels 
veïns que tenen els rebuts domici-
liats. Els terminis proposats per fer 
efectiu aquests pagaments són l’1 
de maig, l’1 de juliol i l’1 d’octubre. 

Respecte als impostos i taxes, 
les novetats més significatives són 

la congelació de l’impost de vehi-
cles, l’augment de la quota fixa del 
servei d’aigua (5 cèntims per habi-
tatge i mes), la reducció de la taxa 
d’escombraries i un lleuger incre-
ment de l’IBI per recuperar la re-
ducció dels darrers 5 exercicis. 

L’alcalde, David Mascort, va 
manifestar que “la voluntat de 

l’equip de govern és 
mantenir o disminuir 
sempre que sigui pos-
sible la pressió fiscal 
al nostre poble i amb 
aquestes propostes 
crec que ho aconse-
guim. Aquells que 

fins ara han suportat l’augment 
de tipus de l’IBI per part de l’es-
tat ara veuran reduït el seu tipus 
impositiu i tots els veïns veuran 
reduïda la taxa d’escombraries i 
congelat l’impost de vehicles que 
són els tres principals impostos 
i taxes que paguem els veïns a 
l’Ajuntament”.

Recordeu que a la web del porta a porta podeu consultar els resultats complets  
de l’enquesta, resoldre dubtes i enviar-nos els vostres suggeriments.
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ACTUALITAT

La taxa de recollida  
i tractament de residus

Aquesta taxa, que es cobra a tots els usuaris del servei, ha de 
servir per cobrir els costos directes i indirectes del servei

quins són els costos indirectes?
Els costos indirectes corresponen a 
la part dels salaris del personal de 
l’Ajuntament, que aquest any 2015 
han estat de 14.391,87 €, més a les 
despeses indirectes valorades en 
14.801,33 €.

quins són els costos directes?
• Recollida: el cost del servei de re-
collida de les fraccions d’orgànica, 
resta, envasos, paper i cartró, vidre, 
mobles i trastos vells i restes vegetals.  

• Tractament: el cost del tractament de 
la fracció orgànica i la fracció resta. 

SiSTEma cONTENiDORS 2012 2015 (supòsit: mitjana de tones del 
2010-2012 a preus actualitzats)

cost recollida 126.821,86 € 142.694,37 €

cost tractament 42.587,74 € 51.603,91€

Cost tractament resta 35.836,95 € 44.940,23 €

Cost tractament orgànica 6.750,79 € 6.663,69 €

TOTaL 169.409,60 € 194.298,28 €

SiSTEma PORTa a PORTa - 2015

cost recollida - 174.141,13 €

cost tractament - 20.821,01 €

Cost tractament resta - 6.229,28 €

Cost tractament orgànica - 14.591,73 €

TOTaL - 194.962,14 €

quins són els ingressos del servei?
• Taxa d’escombraries

• Retorns cànons: l’Agència de Resi-
dus retorna als municipis una part 
del cost del servei de recollida i trac-
tament de l’orgànica que realitzen 
els ajuntaments. 

• Retorn Ecoembes: els productors 
d’envasos estan obligats a pagar una 
part de la recollida dels envasos que 
posen al mercat. Aquest diners són 
gestionats per l’entitat Ecoembes 
que els tramet a cada municipi que 
presta el servei de recollida d’enva-
sos, paper i vidre. La quantitat de 
l’import a percebre depèn del tipus 
de recollida i del total de residus re-
collits selectivament. 

SiSTEma cONTENiDORS 2012 2015 (supòsit: mitjana de tones del 
2010-2012 a preus actualitzats)

Taxa d’escombraries (150,65 €) 123.136,00 € 146.925,85 €

Retorn cànon agència de Residus 7.200,98 € 7.550,00 €

Retorn recollida orgànica 2.987,07 € 3.200,00 €

Retorn tractament orgànica 4.213,91 € 4.350,00 €

Retorn EcOEmBES 27.458,53 € 27.458,53 €

TOTaL 157.795,51 € 181.934,38 €

SiSTEma PORTa a PORTa - 2015

Taxa d’escombraries (130 €) - 137.696,75 €

Retorn cànon agència de Residus - 19.135,35 €

Retorn recollida orgànica - 10.242,88 €

Retorn tractament orgànica - 8.892,47 €

Retorn EcOEmBES - 52.440,10 €

TOTaL - 209.272,20 €

Es pot observar que amb la recollida amb contenidors, haguéssim arros-
segat una diferència negativa entre els costos dels servei (no permet assu-
mir ni el total de costos directes) i els ingressos. 

Pel que fa el balanç del sistema PaP, la diferència entre costos directes 
i ingressos ens permet pagar part dels costos indirectes associats al servei.

Per tant, amb la implantació de la recollida de residus porta a porta 
hem aconseguit no només no augmentar la taxa en uns 15 € (i passar de 
150,65 a uns 165 €) per cobrir les despeses del servei (només els directes), 
sinó que l’hem pogut reduir en 20,65 €.

“ Amb el sistema PaP, 
 la diferència entre 
 costos directes i ingressos 
 ens permet pagar part
 dels costos indirectes 
 associats al servei.”
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Vilablareix farà més segur  
el camí a l’escola del darrer 

tram del carrer Perelló  
la reforma eixamplarà les voreres fins a 3 metres  

i es crearà un carril bici 

 L’Ajuntament de Vilablareix ha 
iniciat aquest desembre les obres 
d’urbanització del tram del carrer 
Perelló que va des de la plaça fins 
a la carretera Santa Coloma amb 
l’objectiu de fer més segur el camí 
dels veïns cap a l’escola.

Per tal de pacificar el carrer en 
benefici dels vianants, s’ampliaran 
les voreres entre 1,2 metres, en el 
tram més estret per la forma irre-
gular del carrer, i assolirà una am-
plada màxima de 3,2 metres.

El projecte incorpora també el 
primer tram d’un carril de bici al car-
rer Perelló. Una de les prioritats de 
l’equip de govern per aquesta legis-
latura és pacificar el trànsit al Perelló 
en benefici del vianant i el transport 
en bici i, a mesura que sigui possible, 
s’aniran ampliant aquests metres de 
carril per a bicicletes.

L’aparcament es mantindrà a 
l’esquerra, així com a les entrades 
dels aparcaments, i es substituirà 
la xarxa d’aigua potable. També se 
soterrarà l’enllumenat públic, que 
serà de tipus led, les connexions 
telefòniques i els encreuaments 
aeris actuals. S’endreçaran els ca-
bles en els pocs trams que encara 
hi restaran a les façanes.

Durant l’execució de l’obra, 
que està prevista finalitzar en tres 
mesos, l’Ajuntament habilitarà ru-
tes alternatives.

L’obra tindrà un cost de 
194.000 € i està finançada per la 
Diputació de Girona per import 
total de 59.285,18 € (45.000 € de 
l’àrea de Presidència i 14.285,18 € de 
subvencions per a inversions finan-
cerament sostenibles).
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ACTUALITAT

Exposicions a can Gruart
Can Gruart ha collit aquesta tardor dues interessants 
exposicions amb artistes locals amb l’objectiu de do-
nar suport a l’art emergent i de l’entorn més prò-
xim. Del 10 al 30 d’octubre, la pintora Laura Lozano 
va oferir una sorprenent mostra que portava per títol 
“Crist en silenci”. I el novembre, el grup DIVERSIT 
ART va oferir una exposició col·lectiva amb pintures a 
l’oli i acrílic, escultures i fotografies.

El tecnoateneu aterra al Rusc
El Tecnoateneu de Vilablareix va començar a caminar 
al poble el passat 13 de novembre des del local F del 
viver d’empreses El Rusc. En l’acte inaugural, que va 
comptar  amb la presència de l’alcalde, David Mascort, 
es van poder veure demostracions de robòtica educati-
va, drons i impressores 3D. 

El projecte neix de les inquietuds de 4 associaci-
ons gironines amb el suport de l’Ajuntament de Vi-
lablareix que són: Racó dels Robotaires, Hackerspace 
Base42, Impressores3d.cat, Ingenium Creatiu. 

El Tecnoateneu oferirà aquest 2016 diversos tallers edu-
catius a Vilablareix fruit de la col·laboració signada amb 
l’Ajuntament. Els podeu seguir a www.tecnoateneu.cat.

Es crea l’Associació cultural  
de vilablareix
El Centre Cultural de Can Gruart va acollir el passat 4 
de desembre la presentació de la nova Associació Cul-
tural de Vilablareix. Una entitat que, tal i com va ex-
plicar el seu president Jordi Pagès, neix amb l’objectiu 
de dinamitzar l’activitat cultural al poble i donar su-
port als actes culturals que ja s’estan realitzant. 

La presentació, que va comptar amb la presència 
de l’alcalde David Mascort, la regidora de Cultura 
Marta Fusté i els regidors de l’equip de govern, va es-
tar apadrinat pel sommelier Josep Roca que va oferir 
una xerrada sobre els valors que han portat Can Roca 
fins al cim de la gastronomia mundial.

Neixen dues noves associacions

Donacions de sang
El Centre Cultural Can Gruart va acollir el passat 22 
d’octubre una nova jornada per donar sang. La de-
legació a Vilablareix de l’Associació de Donants de 
Sang va informar que durant la tarda es van recollir 
33 donacions. 
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XXVi marxa popular Sant Roc i  
i cursa de muntanya

més de 300 persones van participar el diumenge,  
4 d’octubre, a la xxvi marxa popular de Sant Roc  
i la i cursa de muntanya de vilablareix

volaT CUrTa – 10 KM

HOMES DONES

TEMPS DORSAL NOM TEMPS DORSAL NOM 

1 0:42:53 585 PERE VENTURA 0:45:31 516 IA VIDAL 

2 0:44:03 576 PERE ARMENGOL 0:54:10 517 TXELL CLARET 

3 0:44:05 508 JOSEP Ma CANAL 0:55:40 267 CLARA DE PABLO 

volTa llarGa - 16 KM

HOMES DONES

TEMPS DORSAL NOM TEMPS DORSAL NOM 

1 1:12:43 270 JAUME CORNELLÀ 1:41:56 92 CRISTINA MARTíN 

2 1:18:37 2 ELíAS RESINA 1:43:48 53 JESSICA GARCíA 

3 1:21:35 77 GREGORIO MUÑOZ 1:44:14 43 SÒNIA CÁCERES 
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REcORDS DE vilABlAREix

Tot i que va néixer a Viladesens, en Josep no re-
corda res del poble. I és que amb tres anys ja 
va anar a viure a un mas a Medinyà. La Pilar 

recorda la seva etapa a l’escola mixta d’Adri. “Jo des-
tacava com alumne i volia ser mestre. Vaig anar a Gi-
rona i em van haver de deixar llibres perquè la meva 
mare no en tenia prou però, al final, vaig aconseguir 
el títol”, explica. 

Ja de jove, la relació entre Adri i la Pilar es reduïa no-
més als estius. Ràpidament, va començar a fer de mestra 
en diferents escoles fins que va conèixer el que acabaria 
sent la parella de la seva vida. En Josep Quintana. “Vaig 
ser l’última professora a Biert i, abans de casar-me, tam-
bé vaig treballar a Olot i a Girona”, recorda.

En Josep va tenir més sort. Ell recorda 
una infància feliç i plena. Explica que per 
anar a l’escola des de Medinyà agafava 
una bicicleta i pujava i baixava cada dia. 
“Primer als Salesians i després al Sagrat 
Cor de Girona”, apunta. “Vaig ser un noi 
feliç; els amics de tota la vida els tinc allà 
–Medinyà–”, afegeix.

Amb 14 anys va començar a treballar 
en el magatzem d’una merceria d’apre-
nent i dos anys més tard corria per la 
província a vendre els productes de 
la merceria. Una experiència que va 
marcar el seu futur professional. Se-
gurament també perquè la seva mare 
també tenia una “petita merceria”.

Ella de Canet d’Adri, ell de Viladesens. Ella en té 80 anys i 
ell 79. De professions, mestra d’escola i viatjant tèxtil. Són la 
Pilar Noguer i en Josep Quintana. Dos veïns amb una història 
en comú que han escrit durant 40 anys a Vilablareix. Una 
parella alegre, entranyable, amb moltes històries per explicar i 
amb una gran passió: anar a caçar bolets.

Pilar Noguer Agustí i
Josep Quintana Roure

La Pilar, al centre de 
la fotografia, com a 
professora de l’escola 
Pilar Noguer de Salt.



L’amic del meu germà
En Josep era un amic del germà de la Pi-

lar. Un jove atent que, després de conèi-
xer-la en una festa de poble, va comen-
çar anar a festejar-la al poble. I, amb 22 
anys, es van casar a l’església d’Adri.

“Va ser molt bonic el festeig. Anà-
vem amb moto a ballar i jo m’asseia 
de costat amb la faldilla i els talons”, 
explica la Pilar. “De fet, ballar era 
l’única manera que podíem ar-
ramblar una mica”, afegeix. 

El convit el van celebrar a Can 
Joan d’Adri. Un dinar on no hi va 

faltar de res i que va costar 75 pesse-
tes. Però, abans que no acabés el dinar, va començar  
a ploure i van haver de plegar la carpa que havien 
instal·lat per acollir a tots els comensals. “I nosaltres 
cap a l’Hotel Peninsular, on vam fer la nit de nuvis”, 
apunta la Pilar.  

El viatge de noces va durar 8 dies i van estar 
a l’Escala, on la Pilar es va banyar per primera 
vegada al mar, i a Viladrau on van anar amb la 
Montesa d’en Josep.

Primer a Salt
Ja com a matrimoni van anar a viure a Salt. 
Ella com a mestre va crear l’escola Verge 
Maria, on va arribar a ser directora. I des-
prés es va associar amb l’escola Vilagran, on 
va continuar exercint com a mestra. L’Esco-
la va a passar a dir-se Vilagran Noguer. “Al 
Verge Maria érem una família. M’hi vaig 
bolcar amb cor i ànima i m’hi vaig dedicar 

totalment”, afirma. 
En Josep, amb 16 anys ja treballava com a viatjant. 

I amb 17 voltava per tot arreu amb la seva Guzzi. “Una 
de les alegries de la meva vida”, diu. Primer va treba-
llar amb el Magatzem Clos, després va fitxar per la 
competència. I, finalment, les dues empreses es van 
fusionar i va acabar treballant  com a delegat comer-
cial per Jacinto Parera: “La veritat és que la feina em 
va anar bé . Vam viure una bona temporada i em vaig 
poder fer la casa que tenim actualment”.

Després a Vilablareix
Ara fa 40 anys que viuen a Vilablareix, en una casa 
que es troba passat el trencant del camí de Sant Roc, 
direcció a Salt. 

La jove parella va aixecar el que seria la casa de 
la seva vida a poc a poc durant 4 anys. “El lloc ens 
agradava molt i ja hi veníem de passeig. La vam cons-
truir amb molta il·lusió i amb el treball de tots dos”, 

La parella a Rocacorba.

En Josep amb 
la seva moto

La família d’en 
Josep i la Pilar.

D’excursió a Aigüestortes.



explica en Josep. “Recordo que anàvem a Can Llinàs 
a buscar melons i sempre hem anat a l’Aplec de Sant 
Roc. Volíem estar a prop de Salt però estar sols i tran-
quils”, diu la Pilar.

Ells són testimonis de com ha anat canviant el po-
ble. “Però per bé, eh!”, afirmen tots dos junts.  

“Ara tenim molts bons serveis amb l’actual Ajunta-
ment. Qualsevol cosa que demanem, en tres dies ens 
ho han arreglat”, diu en Josep.

Una de les passions d’aquesta parella és caçar 
bolets: “Aquest any potser hem trobat uns 200 kg de 
bolets. Des de Berga, a Maçanet de Cabrenys i, fins i 
tot, a Bassagoda. I no parlem de Rocarcorba, on hi 
tenim un especial estima perquè hi anàvem cada any 
a l’aplec” 

I quan no van a caminar o a buscar bolets, també 
els agrada fer dinars amb els amics i anar a pescar a la 
Vall d’Aran a l’estiu. I la família, que sempre la tenen 
a prop. “Som molt de reunir-nos i trobar-nos”, acaba 
la Pilar.

Els néts d’en Josep 
i la Pilar.

A Can Joan celebrant el darrer aniversari.
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Presentació oficial d’equips 
temporada 2015-2016

 Aquesta temporada la presentació oficial d’equips 
va tenir lloc el passat diumenge 8 de novembre a les 
instal·lacions esportives del FC Vilablareix.

En aquest acte ens van acompanyar l’alcalde de Vi-
lablareix, David Mascort, i el subdelegat de la Federa-
ció Catalana de Futbol a la Delegació de Girona,  Joan 
Carles Sánchez.

La desfilada d’equips va començar al voltant de les 
10 del matí i l’esdeveniment va finalitzar amb un pis-
colabis al migdia per a tots els assistents.

Per a aquesta temporada el FC Vilablareix té una 
plantilla de:

18 equips dels quals 12 estan inscrits en la Federa-
ció Catalana de Futbol (les categories de Juvenil fins a 
Benjamí) i 6 en el Consell Comarcal del Gironès (les ca-
tegories Prebenjamí i Escoleta). L’staff tècnic el compo-
nen un total de 50 persones (18 primers entrenadors, 
16 auxiliars i 16 delegats), per atendre i formar a 237 
jugadors, d’edats compreses entre 5 i 18 anys.

La Junta Directiva queda formada per 8 membres:

Presidenta: Sandra Salgado

Vicepresident: Toli Baena

Vicepresident esportiu: Rogelio Gutiérrez

Secretari: Xavier Pere

Tresorera: Maria Cruz Bernal

Vocals: Isabel Ventura, Marc Morales i Ivan Mora

ESCOLETA A

PREBENJAMí B

ESCOLETA B

ENTRENADORS I AUTORITATS

PREBENJAMí C

PREBENJAMí A

PREBENJAMí D
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BENJAMí A

BENJAMí D

ALEVí C

CADET A

BENJAMí B

ALEVí A

INFANTIL A

CADET B

BENJAMí C

ALEVí B

INFANTIL B

JUVENIL A
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club Bàsquet Vilablareix
 Arribats a un terç del campionat de la temporada 

2015-2016 podem fer un balanç dels nostres equips:

•  El sènior masculí “A” està classificat en sisena po-
sició amb 8 victòries i 4 derrotes.

•  El sènior masculí “B” ocupa el 13è lloc amb 3 vic-
tòries i 6 derrotes i un partit pendent.

•  El sènior femení ocupa el primer lloc amb 9 vic-
tòries en 9 partits.

Tot i la valoració positiva creiem que els equips mascu-
lins poden millorar la seva classificació.

Tot i els bons resultats, el que ens omple de satisfac-
ció és l’activitat de l’escoleta, que representa el futur 
del nostre club.

Per tal que es vagin acostumant a la competició, 
s’han apuntat a una lligueta.

És una lligueta sense cap afany competitiu en el que 
l’objectiu principal és que els nens i nenes es comen-
cin a relacionar amb altres jugadors i jugadores d’altres 
escoles i clubs alhora que juguen partits contra ells i 
comencen a iniciar-se en la competició del bàsquet. 

En aquesta ocasió, dividirem els nens per edats. Un 
grup jugarà amb nens/es de 2006-2007-2008 i l’altre 
amb el grup de nens/es de 2009-2010. 

Jugaran un partit al mes en dates i llocs a determi-
nar entre els diferents equips participants.

En la part econòmica agraïm la renovació del pa-
trocini de Material per a la construcció PALAHÍ.



ENTITAT | ESPORTS 
TENNIS TAULA

25

Manel Segura

Baby Ping Pong,  
el tennis taula per als més petits
 Des de principis de temporada, el CTT Vilablareix ha 

posat en marxa una nova modalitat per practicar aquest 
esport per als més menuts de tots. El Baby Ping Pong 
està enfocat a nens i nenes a partir de 3 anys i fins a 
6. Es tracta que durant una hora a la setmana agafin 
contacte amb aquest esport a partir de diferents jocs de 
psicomotricitat que combinen l’exercici físic amb jocs 
amb globus i pilotes adaptades a les seves edats i neces-
sitats. També disposen de mini taules de ping pong per 
començar a fer els primers tocs en aquest esport.

Us animem a tots aquells que teniu mainada petita 
perquè vingueu a provar-ho i comproveu que bé s’ho pas-
sen tots ells cada divendres a la tarda de 17.30 a 18.30 h.

líders de segona divisió estatal espanyola
El CTT Vilablareix està debutant 
aquest any a la Segona Divisió des-
prés d’aconseguir l’ascens l’any 
passat en una extraordinària fase 
d’ascens on va acabar invicte. De 
moment, i quan gairebé s’ha ar-
ribat a l’equador de la lliga, el re-
sultat no podria ser més satisfac-
tori. L’equip format per en Martí 
Pèlachs, Guillem Quesada i Ivan 
Martínez encapçala la lliga en so-
litari després d’haver guanyat tots 

els partits disputats fins 

ara. Cal continuar en aquesta línia 
per acabar la temporada el més 
amunt possible.

Pel que fa a Tercera Divisió Es-
tatal, l’equip format per l’Eloi Llo-
rente, en Marc Martínez i en Joel 
Ferrer està lluitant a la zona baixa 
per evitar disputar la fase de perma-
nència. Cal remarcar que tots els 
jugadors s’estrenen en aquesta cate-
goria i que de moment, classificats 
en setena posició (de onze equips) 
estan assolint l’objectiu de consoli-
dar l’equip en aquesta categoria.

A nivell català, en la lliga pre-
ferent, els dos equips tenen una si-
tuació totalment diferent. Mentre 
el CTT Vilablareix Mimbra comp-
ta tots els seus partits amb victòria, 
el CTT Vilablareix B està lluitant 
a la zona baixa per evitar el des-
cens. Estem convençuts que tots 

dos equips mantindran 
la categoria al final de la 
temporada.

A primera territorial, 
els dos equips, el CTT Vi-
lablareix +Cub i el CTT 
Vilablareix B, formats 
majoritàriament pels 
joves jugadors del club, 
estan lluitant i donant la 
cara cada partit per tal 
d’aconseguir portar els 

seus respectius equips al més amunt 
de la classificació.

I a segona territorial, el nostre 
equip, format pels sèniors del club, 
es troba en una còmoda setena posi-
ció al mig de la taula classificatòria.

Per últim us recordem els nostres 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 interessats 
us poseu en contacte amb nosaltres a 
través del mail info@cttvilablareix.cat 
o al mòbil 650 782 099 per tal de con-
cretar un dia i venir a provar-ho sense 
cap compromís. 

Per a més informació podeu visitar 
www.cttvilablareix.cat i seguir-nos a tra-
vés del twitter @cttvilablareix amb el 
hashtag #cttvilablareix

mailto:info@cttvilablareix.cat
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comença la temporada  
2015-2016

 El club està d’enhorabona! Aquest any la secció 
de rítmica compta amb un total de 93 nenes. Gim-
nastes des de 3 anys fins a 16 formaran part del Club 
Rítmica Vilablareix aquesta propera temporada. 

Si teniu ganes de veure tot el que aprenen, no dub-
teu en venir el proper dissabte 19 de desembre a les 
10.30h del matí a veure el Festival de Nadal.

La temporada ha començat de la millor manera 
possible; amb un calendari ben ple de competicions 
i trofeus on les nostres gimnastes han fet un molt bon 
paper. 

Fins a data d’avui hem participat a:

iii Trofeu de figueres 
3 ors i 1 plata

ii Trofeu de lloret 
4 ors

1a fase de Copa Catalana 
1 or, 1 plata i 1 quarta posició

2a fase de Copa Catalana 
1 or i 2 bronzes

3a fase de Copa Catalana 
1 or

A partir del gener, començarem les 
competicions de la Lliga Territorial i 
les fases dels campionats de Catalunya 
en Edat Escolar. 
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Per últim informar que els dies 28, 29, 30 i 31 de 
desembre de 9 a 13 h farem un casal d’activitats rít-
miques de Nadal per a totes les nenes que tinguin 
ganes de passar unes vacances nadalenques ben en-
tretingudes. 

A part, aquest any el club està molt orgullós perquè 
dues gimnastes (Anna Pilsa i Núria Rizos) han estat 
cedides per formar part d’un conjunt benjamí que ha 
participat als campionats d’Espanya de Base a Saragos-
sa. On han obtingut una exitosa 11a plaça.

El passat 29 de novembre ha estat l’última actua-
ció per a 3 de les gimnastes sèniors del nostre club 
(Maria Barceló, Judit Besalú i Esther Juanola) qui es 
retiren d’aquest esport aquest Nadal.
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LUDOTECA LES ORENETES
Marina Álvarez

Tardes d’hivern a la ludoteca
 Arbres que perden fulles, els termòmetres 

comencen a baixar, traiem les jaquetes dels 
armaris, alguns que ja es posen els guants, 
castanyes per a tothom... Octubre ha marxat, 
novembre ens ha atrapat, i a la ludoteca de fer 
coses no hem parat!

Aprofitant que el dia 20 de novembre és el 
Dia Internacional dels Drets dels Infants, hem 
realitzat diferents activitats per entendre que 
els infants tenen drets diferents i que els adults 
hem de procurar que es compleixin: no ser 
adults abans d’hora, no haver-se de preocupar 
de l’alimentació, la salut o l’habitatge, ser 
estimat i protegit, entre d’altres. 

Així doncs, per entendre millor els Drets 
del Infants, els nens i nenes de la ludoteca han 
pintant un punt de llibre, han escoltat un conte sobre 
el Drets, alguns s’han preparat una obra de teatre per 
ensenyar-la als altres i, a més a més, grans i petits han 
creat un joc (una versió del conegut joc de les famílies).

Mireu si hem fet coses que també hem celebrat la 
Castanyada amb el Casal de la Gent Gran. El dimecres 
18 de novembre el Casal de la Gent Gran ens va convidar 
a menjar castanyes amb ells. Estaven molt bones i molt 
ben torrades! En vam menjar moltíssimes!

I ara que ja ens atrapa desembre, començarem a 
comptar els dies que falten per les festes nadalenques. 
Els carrers ja oloren a Nadal i a la ludoteca ho notem... 
És per això que ja estem pensant en totes les activitats 
que realitzarem durant les vacances. Us hi esperem a 
tots i totes, no us ho podeu perdre!
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Eva Pla Casademont

La castanyada
 La tardor és l’època de l’any en que les fulles ca-

uen dels arbres, mengem moniatos, mandarines, 
panellets i... castanyes! 

A la llar ens vestim de castanyers i ens visita 
la Sra. Castanyera. Aquest any ens va explicar un 
conte de la castanyada i llavors vam sortir a mirar 
com es feien les castanyes. Però nosaltres som petits 
i com que no en podem menjar, ens en vam endur 
una paperina plena pels pares i els germans. Com 
cada any, va ser un dia diferent i molt divertit.
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 Enguany a l’escola ens hem con-
vertit en padrins i fillols. Durant 
tot l’any i en diferents activitats 
que realitzarem, els nens i nenes 
més grans del centre es respon-
sabilitzaran i acompanyaran  un 
alumne d’educació infantil i pri-
mer de primària. Així doncs pa-
drins i fillols gaudiran junts d’actes 
com la castanyada, festa de Nadal, 
diada de la Pau… I s’organitzaran 
estones per tal que uns i altres 
comparteixin moments i coneixe-

ments com ara l’activi-
tat padrins lectors que 
ja fa uns cursos que 
duem a terme el dia 
de Sant Jordi. L’objec-
tiu d’aquesta iniciativa és, per una 
banda, afavorir la comunicació en-
tre els alumnes de diferents cicles 
i, per altra, fomentar actituds de 
respecte i responsabilitat.

Per donar la benvinguda al curs 
i a aquesta iniciativa, el dia de la 
castanyada al matí vam fer l’acte de 

coneixença de padrins i fillols.
L’acte va consistir en intercan-

viar els carnets de padrins i les me-
dalles de fillol i poder estar una 
estona junts i va finalitzar amb una 
dansa que vam ballar tots junts ca-
dascú amb la seva parella. A la tar-
da, els padrins ja van començar a 
dur a terme la seva tasca i van aju-
dar als fillols a pelar i menjar les 
castanyes. Ja tenim ganes de tor-
nar-nos a trobar.

Aquesta és una mostra 
de la  medalla del fillol 
o fillola i el carnet del 
padrí o padrina.

aquest any som  
PaDRiNS i FiLLOLS 
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Postals guanyadores del concurs de nadales:
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Mónica Hernández

L’institut “treballa” al poble
Enguany l’institut de vilablareix ha iniciat, en col·laboració  

amb l’Ajuntament de vilablareix, un projecte d’atenció  
a la diversitat, en el marc dels programes de diversificació 

curricular, amb el nom de Projecte Singular.

 L’objecte principal d’aquest projecte és donar su-
port als alumnes amb edat de tercer i quart curs d’ESO 
que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotiva-
ció greu, i que precisen actuacions individualitzades 
i adaptacions substancials de currículum per la seva 
integració escolar, social i laboral.

Per tal d’aconseguir aquesta fita, es preveu la realit-
zació d’activitats formatives en instal·lacions exteriors 
al centre educatiu en un període no superior al 40% 
de l’horari escolar setmanal.

Aquestes activitats tenen com a finalitat que 
l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits 
pugui ser un element motivador i també es pretén 
que l’apropament a la relació adulta que s’estableix 
entre els agents laborals pugui ser un element po-
tenciador de comportaments 
madurs que permetin a aquests 
alumnes l’assoliment dels ob-
jectius generals de l’educació 
secundària obligatòria.

L’estructura organitzativa del 
centre podrà permetre que cada 
alumne/a pugui tenir un currí-
culum personalitzat. Cada alum-
ne/a que participi en aquest pro-
jecte estarà integrat en un del 
grups d’ESO, essent el seu grup 
de referència al centre. A més 
a més, aquests alumnes tindran 
un tutor al centre que en farà el 
seguiment d’aquestes activitats 
formatives. El projecte també 
contempla que l’alumne pugui 
participar-hi durant dos cursos 
acadèmics.

Amb aquestes premisses so-
bre la taula, la direcció del centre 
va començar a posar-hi fil a l’agulla durant el mes de 
juliol, en què es va celebrar una trobada entre l’equip 
directiu de l’institut per una banda i la Sònia Ruiz, re-
gidora d’educació de l’Ajuntament de Vilablareix, i la 
Marta Angelats, tècnica d’educació del mateix Ajun-
tament, per tal d’optimitzar els recursos disponibles i 
així donar la millor resposta a les necessitats educati-
ves dels alumnes.

Un cop decidit l’horari i els serveis implicats, es va 
dur a terme una reunió a la qual van assistir l’alcalde, 
David Mascort, el director del centre, Miquel Font, 
el tutor dels alumnes que participarien al projecte, 
Marc Daunis, i els mateixos alumnes. Cadascun d’ells 
té assignada una persona responsable que en fa el 
seguiment i que està en contacte amb el tutor del 
centre i la Marta Angelats.

Cal comentar que el conveni de col·laboració s’ha 
fet amb els diversos ajuntaments  dels pobles que no-
dreixen l’institut d’alumnat, però enguany els recur-
sos humans i les infraestructures pertanyen només a 
Vilablareix. Els ajuntaments de Fornells i Quart han 
col·laborat econòmicament i es preveu que Aiguaviva 
també hi participi en propers cursos.

En Joan, en Jose, l’Albert, la Cristina i la Vanessa 
són els alumnes pioners en la posada en marxa del 
Projecte Singular. Les tres hores abans de l’estona 
d’esbarjo, de 8.15 a 11.15 h, fan classe normal al cen-
tre mentre que les tres darreres, de 11.45 a 14.45 h, 
fan les tasques assignades dins el marc del projecte, 
durant quatre dies a la setmana, de dimarts a diven-
dres.
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En Joan i l’Albert són dos alumnes de 3r d’ESO i rea-
litzen diferents activitats a la brigada de manteniment 
municipal. En aquestes imatges els veiem fent tasques 
de neteja.

Per altra banda, en Jose, també de 3r d’ESO, fa tasques 
de monitoratge durant l’hora de menjador a l’Escola 
Madrenc. Ajuda a mantenir l’ordre durant l’hora dels 
àpats i vigila els alumnes que resten a l’escola abans de 
començar les classes a la tarda.

La Vanessa, de 4t d’ESO, també realitza les seves tasques 
dins l’àmbit educatiu, a la llar d’infants La Farigola. En 
el seu cas, ajuda les educadores a donar el menjar a la 
mainada i els vigila durant l’hora de la migdiada.

A l’Ajuntament hi tenim la Cristina, de 4t d’ESO, que 
fa tasques a la secretaria: agafa el telèfon, fa feines de 
registre, arxiu...

Tots ells han manifestat que estan contents amb la po-
sada en marxa d’aquest projecte i els seus responsa-
bles comenten que funcionen molt bé. Esperem que 
aquest sigui el primer curs d’una llarga i fructífera col-
laboració entre institut i ajuntaments i això ens ajudi 
a donar una formació més personalitzada als alumnes 
que ho necessitin.
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JOVENTUT

 Un any més, els  joves de Vilablareix han participat 
de la sortida a PortAventura per Halloween, que es fa  
mancomunada amb diferents pobles veïns. Hi van anar  
un total de 130 joves de la comarca. 

Com cada octubre, Girona va viure les seves Fires 
i, un any més, Vilablareix va participar del bus nit 
que porta a Girona, oferint durant 4 nits la possibili-

tat d’anar i tornar de Girona amb transport públic. Va 
haver una gran participació dels joves en l’ús d’aquest 
servei, cada vegada més consolidat.

Aquest any hem innovat la festa de Sant Menna 
amb un concert per a joves la nit del dissabte. L’Or-
questra Maribel i els Animal DJ van amenitzar  la festa 
on va participar un gran número de joves.

A partir del mes de gener obrirem per segon any 
l’Aula Jove, un servei gratuït que ofereix l’Ajuntament 
per aquells joves que volen anar a fer els deures a la 
tarda, amb el suport d’un jove universitari. Aquest any 
amb una novetat, la possible participació també dels jo-
ves que fan 5è i 6è d’ESO. Properament els interessats 
rebreu més 
informació.

inculcant valors als joves
 Aquest setembre hem tornat a iniciar les activitats  

que fem a l’institut (mitjançant el projecte PISCES), 
hem fet diferents activitats  conjuntament amb l’agent 
de salut jove. Hem parlat de l’alimentació fent una 
activitat a la hora del 
pati de ‘trencar mites’ 
i regalant una poma tot 
informant de com dur 
una dieta equilibrada 
en l’etapa adolescent. 

Amb els de primer 
d’ESO hem explicat la 
importància dels dele-
gats i el tema d’assetja-
ment  escolar. 

I amb els de tercer 
d’ESO els trastorns ali-
mentaris i com ‘sortir 
de festa’ amb responsa-
bilitat.

Sortides i festes
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107.5 FM 
RÀDIO VILABLAREIX
Didac Romagòs

Ràdio Vilablareix:  
seguim fent feina!

 Durant  aquest  2015 han passat una nombrosa 
quantitat de convidats per Ràdio Vilablareix (107.5 
FM, Girona) Per citar-ne alguns, podríem destacar 
l’Emma Roca, Francesc Marc Álvaro, Joana Vilapuig, 
Marta Pascal, Xavier Bosch, Màrius Serra, Ferran Tor-
rent o el mateix Jaír Domínguez.

Una altra de les novetats significatives d’aquesta 
temporada és el programa Decaraabarraca. Sempre 
que el FC Barcelona juga els partits de lliga i de la Copa 
del Rei, hi podeu escoltar les nostres locucions espor-

tives, amb els tocs d’humor de l’Hernán, la Gertru, en 
Pessetes, el Tano, el Cecilio, l’Injusto Monedero...

Per últim, us recordem que podeu seguir-nos al 
Twitter a @rvilablareix on ja hem arribat a la xifra 
de 8.000 seguidors; a la pàgina oficial del Facebook 
(Ràdio Vilablareix) i, també, al perfil de l’Instagram 
radiovilablareix.

Gràcies a tots per ser-hi i per voler formar part 
d’aquesta gran familia!

Salut i molta ràdio!

Francesc Marc Álvaro

Xavier Bosch

Joana Vilapuig

Marta Pascal

Màrius Serra

Jaír Domínguez
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ATENEU DE LA DONA

les dones de  
l’Ateneu al Firatast
Del 9 al 12 d’octubre al palau firal de Girona 
es va celebrar la 22a edició del Firatast.

Com en els darrers anys hi vam participar 
i els assistents podien degustar els diferents 
plats que vam preparar.

Festa de la Ratafia 
de Santa coloma
Els dies 7 i 8 de novembre, vam 
participar a la festa de la Ratafia 
de Santa Coloma de Farners, en 
la que els assistents van degustar 
els diferents plats cuinats amb 
ratafia.

cargolada  
amb tocs d’humor
El diumenge 29 de novembre, al casal de la 
Gent Gran, vam fer una gran cargolada i vam 
riure en una tarda divertidíssima.
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CASAL DE LA GENT GRAN

Dinar socis
El dissabte 3 d’octubre a Castelló d’Empúries vam ce-
lebrar el tradicional dinar del  soci, en el que hi assis-
tírem 130 socis. Ens van acompanyar l’alcalde David 
Mascort i la regidora de la Gent Gran, Maite Tixis.

Sortiren de Vilablareix dos autocars. Una vegada a 
Castelló d’Empúries es dividirem en dos grups  i amb 
una guia cadascun.

Un grup va començar visitant  la Basílica de Santa 
Maria, també coneguda com la Catedral de l’Empor-
dà o Catedral de Castelló d’Empúries. És un gran edi-
fici gòtic que va ser construït entre els segles xiii i xv, 
tot i que parts del temple estan basades en un edifi-
ci romànic previ, com per exemple la torre del campa-
nar. De la basílica cal destacar el pòrtic gòtic, decorat 
amb escultures dels apòstols i la Mare de Déu amb el 
Nen i els tres Reis Mags en el timpà. El retaule d’ala-
bastre es considera una obra única a Catalunya, i hi ha 
esculpides escenes de la vida de Jesús.

L’altre grup va començar per l’Ecomuseu-Farine-
ra, on s’hi conserva i es difon el patrimoni industrial 

fariner de la vila, testimoni d’una activitat que s’hi de-
senvolupa  des de l’època medieval.

L’edifici juntament amb el canal Rec del Molí, fou 
adquirit per l’Ajuntament l’any 1995. Des de 1997 és 
un dels museus del Sistema del Museu de la Ciència 
i de Tècnica de Catalunya. El patrimoni està format 
per la maquinària de la fàbrica de farines de finals del 
segle xix i el Rec del Molí, un canal d’aigua d’origen 
medieval.

Fira d’Espinavell
El 13 d’octubre d’octubre es va organitzar una excur-
sió a la Tria de Mulats d’Espinavell, que és una fira ra-
madera d’arrel tradicional que se celebra a Espinavell 
cada any, el dia 13 d’octubre. Aquest nucli, del munici-
pi de Molló, acull en aquesta data, diada de Sant Edu-
ard, una fira de bestiar equí, de gran importància per 
tota la Vall de Camprodon i la comarca del Ripollès. 

A la tarda varem visitar Camprodon on passeja-
rem pel seu nucli veien el pont romà i també vam fer 
una passejada pel passeig modernista de Maristany.

castanyada al casal amb  
els nens de la ludoteca

Prenadal de 3 dies a calafell
El diumenge 22 de novembre un grup de socis vam fer 
una sortida de tres dies amb Tursal a Calafell.

Aquest tres dies vam gaudir de diferents activitats 
amb ball i música que va acabar el tercer dia amb un 
bufet de marisc.

campionat de Petanca  
de Germanor
El 6 de febrer dóna inici 10è Aniversari Campionat 
Petanca de Germanor amb la participació dels clubs 
d’Aiguaviva, Bescanó, Celrà, Fornells de la Selva, Ju-
bilats de Salt, Les Bernades de Salt, Riudellots de la 
Selva, Sant Dalmai, Vilablareix i Vilobí d’Onyar.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_de_Castell%C3%B3_d%27Emp%C3%BAries
https://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_de_Castell%C3%B3_d%27Emp%C3%BAries
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catedral
https://ca.wikipedia.org/wiki/Empord%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Empord%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catedral
https://ca.wikipedia.org/wiki/Art_g%C3%B2tic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Art_rom%C3%A0nic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Campanar
https://ca.wikipedia.org/wiki/Campanar
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica
https://ca.wikipedia.org/wiki/P%C3%B2rtic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Art_g%C3%B2tic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B2stol
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mare_de_D%C3%A9u
https://ca.wikipedia.org/wiki/Reis_Mags
https://ca.wikipedia.org/wiki/Timp%C3%A0_(arquitectura)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Retaule
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alabastre_(mineral)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alabastre_(mineral)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs
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CULTURA
Jordi Pagès

 Els Pastorets és una representació teatral típica de 
les festes de Nadal a molts indrets de Catalunya. L’ar-
gument combina els continguts del naixement de Je-
sús, la lluita del bé i del mal, entre àngels i dimonis, 
i diverses històries i diàlegs dels pastors que rememo-
ren el primer Nadal.

El seu origen és medieval i està basada en la re-
presentació dramàtica de tema religiós, on s’escenifi-
caven passatges de la vida de Crist, de la Mare de Déu 
o d’algun sant. Al principi del segle x ja es troben da-
tades mostres d’aquest gènere, probablement fetes al 
nord d’Occitània. Allà, a algunes esglésies, s’hi feien 
una mena de seqüències dialogades, principalment 
de la litúrgia pasqual i representant a personatges dels 
evangelis.

Fins al segle xii, es solien fer cantant amb llatí, 
però van evolucionar i, paulatinament, es van comen-
çar a fer de manera parlada amb la llengua del poble, 
perquè tothom ho pogués entendre.

L’escenografia va anar canviant i les representaci-
ons van sortir de les esglésies cap a les places i la mú-
sica va anar desapareixent de la mateixa manera que 
els clergues deixaven de ser els protagonistes únics i es 
van incorporar nous actors, formant-se confraries amb 
representants de diversos estaments socials, així com 
començant a utilitzar la mímica.

Aquesta evolució va continuar fins el segle xiv 
quan, juntament amb al poesia, es va convertir en au-
tèntics espectacles teatrals.

És precisament a aquest segle xiv quan es tenen 
les primeres notícies de drames religiosos en català, 
representant-se tant a dins com a fora de les esglésies, 
davant de tot el poble. Es conserven alguns fragments 
referents a la Passió i a la Resurrecció i, fins i tot, al-

guna peça sencera com la magnífica representació de 
l’Assumpció de la Madona Santa Maria, feta a Tarra-
gona.

Al segle xv continua la expansió de les representa-
cions, tot i que no es coneixen gaires textos nous. Del 
final del segle xvi hi ha un manuscrit extraordinari 
que permet conèixer el repertori més comú a les esglé-
sies i saber com es representava. A la llista hi consten 
algunes peces en castellà i 48 en català, moltes encara 
inèdites. El seu origen és molt divers i difícil d’assenya-
lar concretament, però basades en els temes típics dels 
misteris medievals: l’adoració dels Reis Mags, la Passió 
i la Resurrecció, el cicle de l’Antic Testament i del Nou 
Testament, les vides de sants i temes sobre la mort i el 
judici final.

És en aquest manuscrit on trobem la cita d’un dra-
ma popular en què es representa l’adoració de Jesús 
pels pastors, que s’anomena pastorells a Mallorca i Me-
norca, constituint el nucli més important de les peces 
representades dins del cicle nadalenc.

A finals del segle xviii, Ignasi Plana va escriure uns 
Pastorets que van obtenir un gran èxit. Aquest text, i 
altres dels que es desconeixen els seus autors, es van 
representar cada any per tot el Principat, durant la pri-
mera meitat del segle xix.

A principi del segle xx es van publicar diversos 
textos d’Els Pastorets i actualment les representacions 
són a càrrec de grups de teatre amateur i es solen fer 
a centres parroquials i teatres. Quasi totes estan basa-
des en el text que Josep M. Folch i Torres va escriure 
l’any 1916.

L’espectacle manté la frescor i ingenuïtat del dra-
ma, buscant la complicitat dels espectadors mitjançant 
la ironia sobre temes socials i polítics d’actualitat. Tot 
plegat fa que, per les festes nadalenques, es facin més 
de 150 representacions i que milers de persones esti-
guin implicades en la seva realització.

Els Pastorets



3939

CAPÍTOL VII
mEDi AmBiEnt
Andrés L. Pérez Velasco

Risc nuclear?
improbable, però existeix

 De tot el que s’ha escrit fins ara 
em porta forçosament a una con-
clusió: Energia nuclear? No, grà-
cies. Aquest vell eslògan segueix 
estant vigent.

Hi ha una veritat inqüestiona-
ble: La mateixa necessitat de grans 
mesures de seguretat, que en cada 
catàstrofe s’incrementen, ens indi-
ca que l’energia nuclear és del tot 
insegura; és improbable, cert, però 
no impossible que aquestes catàs-
trofes es produeixin.

Exemples en tenim molts: 
Qui no es recorda del cas de la 
Central Nord-americana Three 
Mills Island; o Txernòbil que va 
provocar més de 60.000 morts i 
molts milers més futurs i molts 
centenars de milers més amb 
malalties com el càncer al costat 
de malformacions congènites 
en els nadons. La seva radiació 
es va estendre per 3.900.000 km2 
d’Europa afectant greument els 
productes agrícoles i ramaders, 
amb el greu efecte econòmic sobre 
els seus habitants; Fukushima va 
provocar mort i destrucció.

Aquí a l’Estat Espanyol es va ha-
ver de clausurar algunes centrals i la 
resta han estat donant problemes.

Una central nuclear no és una 
instal·lació industrial qualsevol. Els 
perills intrínsecs a la tecnologia 
utilitzada fàcilment poden escapar 
al control dels operadors.

Ens diuen que l’energia nucle-
ar està molt controlada pel CSN, 
però aquests organismes no són 
prou independents i amb poder 
autònom doncs han defensat més 
els interessos econòmics de les em-

preses que la seguretat dels ciuta-
dans. Els responsables operatius 
de les centrals nuclears fan el pos-
sible i fins el irresponsable i il·legal 
per ocultar qualsevol incident: La 
Central Nuclear Vandellòs II va ser 
autoritzada pel CSN a funcionar 
tot i saber que havia estat mal re-
parada. Posteriorment no es va in-
formar de la fuga radioactiva que 
es va produir a la Central Nuclear 
d’Ascó i podem seguir així en mul-
titud de casos.

Una altra conclusió: Al crit de 
“més fusta” dels Germans Marx 
van aconseguir per fi donar més 
velocitat al tren i conduir-lo a la 
seva destinació. Això sí, van des-
truir completament el tren. Quina 
gran lliçó d’ecologia la que ens do-
nen els Germans Marx! I ells sense 
saber-ho.

   El que ha de quedar clar és 
que mentre aquest sistema social i 
econòmic, o precisant més, aquest 
model de civilització segueixi vi-
gent, serà precisa «més fusta»: més 
energia, més aigua, més matèries 
primeres, mes boscos per talar, més 
de tot... i en aquest context seran 

inevitables les centrals nuclears. In-
terroguem-nos, doncs, clarament: 
energia, per a qui i per a què?

L’energia, per a qui? Està clar. 
Fonamentalment pels rics i per a 
les nacions riques llançades a la so-
cietat de consum i a la fabricació 
d’armaments. I que ningú s’enga-
nyi: més energia, més consum, més 
coses, no vol dir progrés. Actual-
ment veiem que la tecnologia no 
assegura ni la vida, ni la nutrició, ni 
l’educació, ni l’abastament energè-

tic, ni garanteix les condicions 
bàsiques per a l’existència. Ve-
iem que es sacrifica el futur per 
mantenir un determinat pre-
sent, aconseguint petits èxits al 
preu de grans crisis futures.

L’energia per a què? Cobrir 
necessitats imposades a consu-
midors impotents. Un món de 
rics consumidors transformats 
en espectadors de la seva prò-
pia vida en perfecte estat de 
frustració, ja que la societat que 

mantenen els crea contínuament 
necessitats: primer la ràdio, la TV, el 
cotxe, els viatges preparats, el vídeo, 
l’ordinador, etc.

Incitar al consum per justificar 
necessitats energètiques és l’arrel 
dels defensors del “model de so-
cietat occidental”, “del model eu-
ropeu”, de la “economia de lliure 
mercat”.

Per acabar, una reflexió: donats 
els recursos i les dimensions finites 
del planeta, és tot un model de vida 
el que deu haver posat en qüestió. 
I això ens portarà a plantejar si la 
millor energia nuclear és la que no 
existeix.

“ la mateixa necessitat 
 de grans mesures de 
 seguretat, que en cada 
 catàstrofe s’incrementen, 
 ens indica que l’energia 
 nuclear és del tot  

insegura.”



4040

  
A L’OMBRA DEL CAMPANAR
Mn. Pere Bellvert i Morente, rector de la parròquia

Reproduïm la carta de presentació del nou mossèn de vilablareix en  
començar el seu ministeri entre nosaltres el diumenge 20 de setembre:

Déu vos guard
Aquest diumenge començo el meu 
ministeri com a rector d’aquesta es-
timada parròquia de Sant Menna de 
Vilablareix. L’Eucaristia, com ens 
recorda el Concili Vaticà II, “és la 
font i el cimal de la vida cristiana”.

El rector, com a pastor propi de la 
comunitat que li ha estat encomana-
da exerceix, sota l’autoritat del Bisbe, el ministeri pasto-
ral: “Té l’obligació de procurar que la Paraula de Déu 
sigui anunciada íntegrament als qui viuen a la parròquia; 
per tant, que procuri que els fidels laics siguin instruïts 
en les veritats de la fe, sobretot gràcies a la homilia que 
cal fer els diumenges i les festes de precepte, i també la 
formació catequètica; que fomenti les obres de promo-
ció de l’esperit evangèlic, fins i tot pel que fa a la justícia 
social; que tingui cura especial de l’educació catòlica dels 
infants i dels joves; que, també amb la cooperació dels 
fidels, maldi perquè el missatge evangèlic arribi àdhuc 
a aquells que s’han apartat de la pràctica religiosa o no 
professen la fe  veritable” (CIC c528).

Arribo a aquesta Parròquia amb 63 anys d’edat re-
cent complerts! Vaig néixer a Calella de la Costa l’any 
1952 i he fet els meus estudis eclesiàstics al Seminari 
Conciliar de Girona, la Facultat de Teologia de Cata-
lunya (Barcelona), la Pontifícia Universitat Gregoria-
na de Roma (Teologia Moral); a l’Institut de Teologia 
Fonamental dels Jesuïtes a Sant Cugat del Vallés, i a la 
Universitat Pontifícia de Salamanca (Dret Canònic). 
Vaig ser ordenat de prevere, ara fa 36 anys, a Malgrat de 

Mar (9-IX-1979). He estat vicari par-
roquial a Malgrat i a la parròquia de 
Sant Esteve d’Olot; rector d’Arenys 
de Munt durant vuit anys i, aquests 
darrers divuit,  en les de Llambilles, 
El Castellar i Sant Mateu de Mont-
negre. Fa deu anys que ho he estat 
també de Quart. Continuaré com a 

Consiliari de la Confraria del Sant Sepulcre de Girona. 
M’omple també de goig, com a servei a Terra Santa, la 
meva condició de Cavaller de l’Orde Eqüestre del Sant 
Sepulcre de Jerusalem. 

He de compaginar la meva feina pastoral a Vilabla-
reix amb la de rector de Sant Cugat de Fornells, Vicari 
Judicial de la diòcesi de Girona, Jutge diocesà a Vic i Ca-
nonge doctoral de la Catedral de Girona. També dono 
classes a l’Institut de Ciències Religioses de Girona.

Com podeu comprovar, no sóc cap excepció a la re-
alitat de tants capellans de la nostra diòcesi, pluriemple-
ats! Espero poder comptar amb l’ajut i la comprensió 
de tots per a tirar endavant, conjuntament amb la feli-
gresia de Fornells, aquesta nova agrupació parroquial 
que, com a rector, m’ha estat encomanda pel Sr. Bisbe. 

Vull posar el meu ministeri sota la protecció especi-
al de la Mare de Déu. Ella, que és pura disponibilitat a 
l’acció de Déu, és la primera i la més perfecta deixeble 
del seu Fill. A l’escola de Maria s’aprèn a estimar Jesús 
i a tothom com a germans.

Ben vostre, 
Mn. Pere Bellvert i Morente

Horari de misses: Dissabtes, a 2/4 de 7 de la tarda. Diumenges, a les 10 del matí. 
Despatx parroquial: de dimarts a divendres de 7 a 8 del vespre a la sagristia de l’església de Fornells.  
Els dissabtes, de 2/4 d’1 a 2/4 de 2 al despatx parroquial de Sant Menna de Vilablareix. 
Telèfons: Rectoria de Fornells (carrer Riu, 1r pis):  972 47 61 07, i mòbil: 666 00 62 84.

viSitA DEl BiSBE mARiuS BuSquEtS i jORDà A lA nOStRA PARRÒquiA
Enguany, la missa de la celebració de la Festa de Sant Menna va ser presidida pel bisbe emèrit de Chuquibamba 
(Perú) Monsenyor Marius Busquets i Jordà, natural de Vilobí d’Onyar. La seva mare era filla de Vilablareix 
i aquí, entre nosaltres, hi viuen els seus cosins del Mas Jordà. Mons. Marius ha estat, fins a la seva jubilació a 
inicis d’aquest estiu, el bisbe en actiu més gran de l’Església (80 anys d’edat). Cal saber que els bisbes han de 
presentar la seva renúncia al Sant Pare en complir 75 anys d’edat. En el cas del bisbe Busquets, el Papa no li 
ha acceptada fins cinc anys més tard! Realment, un cas excepcional que diu molt a favor de la capacitat i la 
salut de Mons. Marius fins al dia d’avui. Ara, després d’uns dies entre nosaltres, retorna al Perú per continuar 
com a bisbe jubilat, però ajudant amb el seu ministeri episcopal al bisbe d’una altra diòcesi.

Mn. Josep Maria Jordà i Aymerich, rector emèrit de Fornells i fill de Vilablareix, celebrarà enguany la 
Missa del Gall a la nostra Parròquia, la vigília de Nadal a les 12 de la nit, en la qual s’hi farà la representació 
d’un quadre nadalenc.
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CAPÍTOL XXIII
mEmÒRiA HiStÒRicA DE vilABlAREix
J. Manel Pallàs

(...)

(...)
Sessió del set de maig
... y coincidiendo todos los reunidos con el criterio del Sr. Alcalde, 
por unanimidad acuerdan que mientras se confecciona y aprueba el 
Presupuesto Municipal ordinario para el presente ejercicio de 1939, 
hacer aplicación del artículo 9º del Decreto mencionado utilizando 
el Repartimiento General del año 1936, hasta la cantidad de (en 
blanc)  ptas, las cuales formalizará a cuenta del repartimiento Ge-
neral de Utilidades, del presente año de 1939, facultando al Sr. 
Alcalde para que anuncie la cobranza, sin  dilación alguna.
Asismismo, pr unanimidad se acuerda nombrar a D. Vicente Cáno-
vas Soler, recaudador de los Fondo Municipales, por cuyos trabajos 
se le abonarán los honorarios de (en blanc). Y no existiendo…

A la del vint-i-u de maig diu
…en el B.O.P. se publica la orden Circular de la Junta Provincial de 
Abastos de fecha 12 de mayo actual, fijando los cupos semanales de 
consumo de carne fresca para el abastecimiento de poblaciones civiles 
de esta provincia, y visto de que no figura este Municipio entre los 
autorizados para el sacrificio de reses y consiguiente abastecimien-
to de la población civil de este Municipio; resultando ser del todo 
imprescindible el poder lograr la normalización de tan importante 
suministro, no obligando a tener que preocuparse fuera de este tér-
mino municipal, la Comisión Gestora Municipal visto lo manifes-
tado por el Sr. Alcalde acuerda proceder a la instalación adecuadas 
del Matadero Municipal en las condiciones sanitarias prevenidas 
y con la intervención veterinaria conveniente a fin de que cuanto 
antes, se pueda autorizar su funcionamiento reglamentario, a cuyo 
efecto figuran ya el en Presupuesto Municipal, Las consignaciones 
precisas, pero mientras se lleva a cabo dicha instalación, pedir la 
correspondiente autorización para que a  esta Alcaldía se le permita 
continuar sacrificando ganado lanar y de cerda para el convenien-
te abastecimiento de la población señalándose el cupo semanal de 
consumo de carnes frescas procedente, esperándolo así  da la Junta 
Provincial de Abastos.
Y no habiendo…

El quatre de juny, s’sprova
…han sido presentadas, para su cobro al Ayuntamiento, algunas 
facturas, invitando a los señores asistentes a que sean repasadas 
detenidamente bajo el orden siguiente:
 Por suministro a la Guardia Civil, quince pesetas.
 De Imprenta Franquet, un sello caucho (F.E.T. y de las 
J.O.N.S.) siete peseta con cincuenta céntimos.
 De la Energía Eléctrica de Cataluña S.A. ciento diez, con cinco 
céntimos.
 De imprenta Salomón Marques, por 250 impresos, seis pesetas.
Encontrándolas conformes es su totalidad se acuerda abonarlas en 
su totalidad a los interesados con cargo al Capítulo y artículo cor-
respondiente.

En data del divuit  de juny  la “Comisión Gestora” aprova 
el pressupost per l’exercici 1939 amb un total de vuit mil 
vuit-centes cinquanta-sis pessetes amb 25 cèntims. La mateix 
quantitat e l’apartat de despeses. Tanmateix s’aproven les 
ordenances fiscals.

El sis d’agost, es parla que
...después de un cambio de impresiones sobre el particular, acordose 
dejar sin efecto el contrato que tiene esta Corporación con la Com-
pañía “Energía Eléctrica de Cataluña” efectuado por el Ayuntami-
ento rojo y en consecuencia autorizar al Sr. Alcalde Gestor, para 
que se entreviste con el Representante de la citada Compañía para 
redactar un nuevo contrato a su efecto. 

El tres de setembre s’acorda, contribuir amb mil cinc-centes 
pessetes par obres a l’Església Parroquial.

El primer d’octubre es va acordar pagar factures entre les 
qual n’hi havia una que era
La presentada por Emilia Simón, por importe comida a 5 Guardia 
civiles , quince pesetas.

Sessió del quinze d’octubre 
…procediéndose inmediatamente a la designación de Vocales natos 
de la Comisión de Evaluación de la parte real del Repartimiento:
 Dn. Juan Bitlloch Vidal, mayor contribuyente por rústica 
domiciliado fuera del término.
 Dn. Narciso Painch Matas, mayor contribuyente por Urbana, 
domiciliado en este término.
 Dn. José Ma. Sabater, mayor contribuyente por rústica 
domiciliado fuera del término.
Vocales natos de la Comisión de evaluación de la parte personal del 
Repartimiento Parroquia de Vilablareix:
 Dn. Juan Aymerich, contribuyente por rústica residente y 
domiciliado en el término.
 D. Vicente Alsina Esteve, contribuyente por urbana residente 
y domiciliado en el término.
 Dn. Juan Roca Roca, contribuyente por urbana residente y 
domiciliado en el término.
 Rvdo. Cura Párroco.

A la sessió del vint-i-tres de gener de 1940 l’alcalde exposa 
l’ordre rebuda
…del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia , por la que se 
dispone el cese de la presente Comisión Gestora que será substituida 
por los señores siguientes y bajo el siguiente cargo:
 Alcalde: Dn. Joaquín Jordá Clavell
 Dn. Martín Feliu Simón
 Dn. Juan Vidal Vila
Seguidamente y encontrándose presentes en este acto se procede a la 
toma de posesión, haciendose entregs de los respectivos mandos.
El nuevo alcalde, Dn. Joaquín Jordá expone el agradecimiento por 
el buen estado del Municipio a la Comisión cesante, prometiéndose 
seguir adelante en la labor emprendida. Fotocòpia govern civil.

El tres de març, l’objecte de la reunió era
… el entender en la propuesta de instalación, de una red de alum-
brado eléctrico en este Municipio, el los barrios de La Iglesia i Deu-
roures, cuyos vecinos han manifestado su gran necesidad de obtener 
dicha mejora, poniéndose en igualdad de condiciones con el resto 
del municipio (Barrio del Perelló y Farigola), que disfrutan ya hace 
tiempo del alumbrado eléctrico, instalación que ha de redundar en 
beneficio de la riqueza general del término, por la fuerza motriz de 
que se podrá disponer para las industrias eléctricas.
Se abre discusión sobre este importante particular y considerando que 
no es de razón que existan diferencias de trato entre los vecinos de 
este municipio y que es obligación de los Ayuntamientos el velar por 
la prosperidad de sus administrados, sin distinciones ni preferencias 
habida cuenta también que la totalidad de los vecinos tributan en el 
sostenimiento de las cargas municipales, por unanimidad se acuer-
da tomar en consideración las manifestaciones del Señor Alcalde, 
autorizándole para que se entreviste con la Compañía o Compañías 
que puedan transportar fluido eléctrico en los mencionados barrios 
y redacten el proyecto de contrato que sea pertinente, para cubrir 
las necesidades indicadas, cuyos contratos deberá someter después al 
examen y aprobación en su caso, de esta Comisión Gestora.
Y no habiendo…
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DESEMBRE - GENER - FEBRER - MARÇ
AGEnDA

JOVES DE 12 A 35

Desembre 2015
sorTida a PorTavenTUra
dimecres 23 de desembre
Preu: 45 € (10% de subvenció pels empadronats)

Gener 2016
aUla d’esTUdi
L’aula d’estudi és un espai de trobada on poder fer 
els deures, treballs i estudiar en grup, amb la finalitat 
de millorar el rendiment escolar de cadascun, amb 
l’assessorament d’un jove universitari que dona suport.
dimarts i divendres  
de 16 a 18 h pels estudiants d’eso i Batxillerat  
de 17 a 19 h pels estudiants de 5è i 6è de primària
Centre Cultural Can Gruart
Inici: 12 de gener / Gratuït

vine a fer Una BUfanda sense aGUlles    
dimarts 19 de gener | 18 h
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 5 € inclou material 

Taller de MaQUillaTGe 
dimarts 26 de gener | 16 h
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 10 €  

Febrer 2016
sorTida a esQUiar a la Molina 
divendres 5 de febrer
Preu: A concretar

CoM GesTiono les Meves eMoCions 
Sentir ràbia, alegria, tristesa, por... És normal sentir 
emocions, només cal saber què fer amb elles.
dimecres 24 de febrer | 16 h
Centre Cultural Can Gruart / Gratuït  

Març 2016
MaTins aCTiUs 
Per a joves de 12 a 17 anys
21, 22, 23, 24 de març | de 9 a 14 h
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 40 €

PER A TOTHOM

Desembre 2015
Missa del Gall
Acompanyada per la Coral Sant Roc
dijous 24 de desembre | 12 de la nit
Església de Sant Menna

ConCerT de nadal aMB la Coral sanT roC 
de vilaBlareiX
dissabte 26 de desembre | 18 h
Església de Sant Menna

rePresenTaCiÓ del PesseBre vivenT
dissabte 26 | després del Concert de nadal
diumenge 27 | 18 h
Església de Sant Menna

visiTa del PaTGe reial
dilluns 28 de desembre | 11 h del matí  
dimarts 29 de desembre | 18 h
Centre Cultural de Can Gruart

TroBades de Mares/Pares i fills fins 3 anYs 
(de deseMBre a MaiG)
Espai on trobar-se els pares, mares i fills en edat 
compresa de 0 a 3 anys per comunicar-se i intercanviar 
sensacions i dubtes. S’hi fan tallers i xerrades.
dimarts i divendres | de 17 a 19 h
Centre Cultural de Can Gruart

Gener 2016
CavalCada dels reis MaGs d’orienT
dimarts 5 de gener | 19 h
Sortida a les 7 de la tarda,  passejada de la comitiva 
i carrosses reials pels carrers del poble. Recorregut: 
carrers Güell, Pont d’en Canals, Pirineus, Mosquerola, 
rotonda carretera de Santa Coloma, Camós i Perelló.  
Arribada a la Plaça Perelló al voltant de les 8 del vespre.

Posa el TeU Cos en eQUiliBri ‘atmandance’ 
dissabte 30 de gener | 11 h del matí 
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 3 € 

CUrs d’ iniCiaCiÓ al TasT de vins 
inici el dijous 14 de gener | de 20 a 22 h  
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 60 €/quatre sessions

CUrs  de Minerals 
Curs per aprendre les propietats dels minerals i 
quarsos, i aplicar-lo a la sanació energètica. 
dimarts i dijous | de 19 a 20.30 h  
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 60 €/sis sessions / Inici: 12 de gener 
(25% de descompte pels empadronats)

CiCle de Tallers ‘GaUdeiX del TeU fill’  
les rabietes
dijous 21 de gener | 20.30 h
Centre Cultural de Can Gruart

ACTIVITATS TRIMESTRALS:
inscripcions a partir del 21 de desembre

Per participar a les activitats cal fer una inscripció 
prèvia fins tres dies abans de l’activitat a la web de 
www. hocipici.cat L’organització es reserva el dret 
d’anul·lar o modificar aquestes activitats en cas de 
no complir el mínim de participants requerits per a 
cada activitat.
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CUrs de nivells 2 i 3 de reiKi   
dimarts i dijous | de 19 a 20.30 h 
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 85 €/sis sessions / Inici: 12 de gener 
(20% de subvenció per empadronats)

ZUMBa 
dilluns i dimecres | de 18 a 19 h, de 19 a 20 i de 20 a 21 h
Pavelló municipal
Preu: 70 €/trimestre de gener a març  
(30% de descompte pels empadronats) 

aerÒBiC 
dimarts i dijous | de 19.30 a 20.30 h
Pavelló municipal
Preu: 70 €/trimestre de gener a març  
(30% de descompte pels empadronats)

ManTeniMenT
dimarts i dijous | de 18.30 a 19.30 h
Pavelló municipal
Preu: 70 €/trimestre de gener a març 
(30% de descompte pels empadronats)

ioGa 
dilluns i dimecres | de 20 a 21 h
Sala d’actes
Preu: 70 €/trimestre de gener a març  
(30% de descompte pels empadronats)

PilaTes 
dimarts i dijous | de 19.30 a 20.30 h
Sala d’actes
Preu: 70 €/trimestre de gener a març  
(30% de descompte pels empadronats)

esTiraMenTs 
dimecres | de 15.20 a 16.30 h
Sala d’actes
Preu: 52 €/trimestre de gener a març  
(30% de descompte pels empadronats)

ManTeniMenT de la GenT Gran 

ioGa Per a la GenT Gran

Febrer 2016
CiCle de Tallers ‘GaUdeiX del TeU fill’ 
introducció al massatge infantil
dimarts 2 de febrer | 17.30 h
Centre Cultural de Can Gruart
Gratuït

CarnesTolTes 
diumenge 7 de febrer 
A les 16 h CerCavila de la plaça del 
Perelló fins al pavelló municipal amb el  
grup Blocquilombo. Seguidament 
aniMaCiÓ infanTil a càrrec de País de 
Xauxa amb ConCUrs de disfresseS i 
XoColaTada final

CUrs de foToGrafia: nivell iniCial o avanÇaT 
dimarts | de 20 a 22 h. inici el 2 de febrer 
Lloc: Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 40 € sis sessions

aPleC de sanT roC 
diumenge 21 de febrer 
Al matí Missa a l’ermita  
amb la coral Sant Roc.
A les 16 h sardanes.
Durant tot el dia aTraCCions  
i Parades arTesanes.

CiCle de Tallers ‘GaUdeiX del TeU fill’ 
introducció al massatge infantil 
dimarts 23 de febrer | 17.30 h
Centre Cultural de Can Gruart
Gratuït

sorTida a BarCelona: aneM al TeaTre  
diumenge 28 de febrer | 16 h 
(obra per concretar)
Preu: 35 € 

Març 2016
CiCle de Tallers ‘GaUdeiX del TeU fill’ - els límits
dijous 10 de març | 20.30 h
Centre Cultural de Can Gruart

Taller de PerCUssiÓ CorPoral aMB faMÍlia      
dissabte 12 de març a les 11 h del matí  
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 20 € per família 

TasT de sUsHi   
dijous 17 de març | 20 h
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 20 € 

DiSSABtES 6 de la tarda
Preu: 6 € 
amb berenar

BaLL DE SaLÓ
al Casal de la Gent Gran
Dissabte, 9 de gener amb Jordi Vila

Dissabte, 23 de gener amb Jaume Castellà

Dissabte, 13 de febrer amb Aurora

Dissabte, 27 de febrer amb David Casas

Dissabte, 12 de març amb Nou Trànsit

Dissabte, 28 de març amb Jordi Vila

Dissabte, 10 d’abril amb Duet Sol de Nit

Dissabte 30 de gener a les 9 del vespre 

SOPaR-BaLL DE caRNaVaL 
amb David Casas
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