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 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 15 dies) i diven-
dres matí avisant a l’Ajuntament
Recollida de vidre: Dimecres (cada 15 dies)
Recollida de resta: Diumenges (cada 15 dies)
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 21.40 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:

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

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

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

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

David mascort 
Alcalde de Vilablareix

la primavera
a vilablareix

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 ExtRAORDinÀRiA  
DE l’11 DE DESEmBRE
» Proposta d’acord per a l’aprovació ini-

cial del Pressupost General de l’Ajun-
tament de Vilablareix per a l’exercici 
2016, que inclou la societat Municipal 
Vilablareix Futur SL, aprovació de 
les bases d’execució del pressupost i 
la plantilla orgànica del Personal i la 
relació de Llocs de Treball.

SESSió ORDinÀRiA  
DEl 14 DE GEnER
» L’alcalde dóna compte de l’informe 

en relació al període mig de paga-
ment a proveïdors del sector d’ad-
ministracions públiques de l’Ajunta-
ment de Vilablareix referit al tercer 
trimestre de 2015. Aquest període és 
de 22 dies.

S’aprova per unanimitat:

» La proposta de modificació de crè-
dits número 01/2016 per import de 
25.780,64€ amb càrrec a romanent 
de tresoreria per despeses generals 
en concepte d’abonament en favor 
del personal al servei de l’Ajunta-
ment de Vilablareix, de les quantitats 
equivalents a un 49,73% de l’import 
deixat de percebre per la supressió 
de la paga extraordinària del mes 
de desembre per aplicació del Reial 
Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, 
de mesures per garantir l’estabili-
tat pressupostària i de foment de la 
competitivitat. 

» El conveni entre el Consorci del 
Transport Públic de l’àrea de Girona 
i l’Ajuntament de Vilablareix per a la 
distribució i recàrrega dels títols de 
transport (targetes) de la zona inte-
grada de l’ATM de l’àrea de Girona. 

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

» Declarar vàlida la licitació i adjudicar 
el contracte de venda pel procediment 
obert mitjançant oferta econòmica-
ment més avantatjosa de la parcel·la 
municipal numero 60 ubicada en el 
PAU MARROC II del municipi a la 
Sra. Amanda Jordà i Duran, pel preu 

de 71.255,00€, (setanta un mil dos-
cents cinquanta-cinc euros), impostos 
a part, amb subjecció al plec de clàusu-
les administratives particulars. 

SESSió ORDinÀRiA  
DEl 10 DE mARç
L’alcalde dóna compte de:

» L’informe en relació al període mig 
de pagament a proveïdors del sec-
tor d’administracions públiques de 
l’Ajuntament de Vilablareix referit 
al quart trimestre de 2015. Aquest 
període és de 17 dies.

» De la liquidació del pressupost gene-
ral de l’Ajuntament, exercici 2015. 

» Sobre incorporació de romanents de 
crèdit de l’exercici 2015 a l’exercici 
2016. 

» De la renúncia a les assistències per 
a la concurrència efectiva a les sessi-
ons dels òrgans col·legiats de la cor-
poració municipal, dels quals forma 
part el Sr. alcalde-president David 
Mascort i Subiranas amb efectes a de 
31 de gener de 2016..

S’aprova per unanimitat:

» El pla Econòmic Financer d’estabi-
litat pressupostària i sostenibilitat 
financera, que aconsegueix l’estabi-
litat durant l’any en curs

» Substituir el dia 29 d’octubre per 
un altre dia, a escollir pels treba-
lladors/es municipals, condicionat 
sempre a no afectar el correcte fun-
cionament dels serveis públics. Atès 
que aquest any 2016, el calendari la-
boral té 1 dia festiu que coincideix 
en dissabte.

» Escollir el Sr. Josep Poch Vidal, Jutge 
de Pau Titular i la Sra. Margarita Sit-
jà Roca, Jutge de Pau Substitut. 

» El plànol de delimitació, que han 
d’establir els propietaris de parcel-
les urbanes i d’edificacions i instal-
lacions, respecte la prevenció d’in-
cendis. 

» L’aprovació dels models dels tràmits 
vinculats en la simplificació de l’acti-
vitat administrativa de la Generalitat 
i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica.

JUNTES  
DE GOVERN

SESSió DEl 3 DE DESEmBRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 59.294,08€. 

» L’Addenda Marc al conveni entre 
l’Escola de Música del Gironès (or-
ganisme autònom del Consell Co-
marcal del Gironès) i l’Ajuntament 
de Vilablareix per a la implantació 
d’una aula de música i establir pel 
curs 2015-20216, l’import de 1.250€ 
com a aportació per part de l’Ajun-
tament de Vilablareix al finançament 
de l’Escola de Música del Gironès. 

» L’execució del projecte 70 i + Accions 
de diagnosis i suport a la població ma-
jor de 70 anys en situació vulnerable, 
amb el Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt. L’execució de la fase 1 
del projecte té un cost de 2.180€. 

» La concessió d’autorització de venda 
no sedentària en el mercat de Vila-
blareix al Sr. Josep Castañé Isern, 
amb una parada de 7 metres, desti-
nada a xurreria. 

» Autoritzar la utilització el pavelló al 
Club Rítmica Vilablareix, per tal de 
realitzar el festival de Nadal de rítmi-
ca Vilablareix el dia 19 de desembre.

» La contractació amb l’entitat instal-
lacions Aymerich SL, pel subminis-
trament i instal·lació de leds marca 
Microplus model PIN4H, de 164W de 
potència pel pavelló municipal, mit-
jançant un contracte menor de submi-
nistrament per import de 16.123,94€ 
més 3.386,03€ en concepte d’iva.

SESSió DEl 17 DE DESEmBRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 58.852,47€. 

» El Plec de clàusules administratives 
particulars per a procedir a l’adjudi-
cació de dos locals disponibles al viver 
d’empreses el Rusc de Vilablareix.
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» La convocatòria per a l’elecció del Jut-
ge de Pau Titular i del Jutge de Pau 
Substitut del municipi de Vilablareix.

» El conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilablareix i Huma-
na – Fundación Pueblo para Pueblo, 
per al foment de la reutilització i el 
comportament sostenible a través de 
la recollida de roba i calçat utilitzats.

 

SESSió DEl 7 DE GEnER
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 descomp-
te del 60% dels treballs descrits en el 
punt 1.2 de la clàusula 13ª referents a 
treballs complementàries i no repeti-
tius, atès que ha efectuat l’oferta més 
avantatjosa atenent als criteris valora-
tius que consten en el plec de clàusu-
les administratives particulars. 

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat mercantil DEEM-Enginyers 
per la coordinació de seguretat i sa-
lut de les obres “Millora de la xarxa 
d’aigua potable i serveis existents 
de la població de Vilablareix”, per 
import de 1.440,00€, més 302,4€ en 
concepte d’iva.

 
SESSió DEl 21 DE GEnER
S’acorda aprovar:

» Les factures i de despeses, que figu-
ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 7.873,22€. 

» La liquidació de l’impost sobre in-
crement de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
numero 1 a 19.

» La contractació i formalització d’una 
operació de tresoreria consistent en 
una pòlissa de crèdit per import de 
300.000,00€, amb l’entitat financera 

“Caixa Bank”, oficina de Vilablareix, 
atès que ha estat l’entitat que ha pre-
sentat les condicions més favorables.

» Les bases que regiran la convocatò-
ria de selecció de les persones que 
integraran la borsa de treball per 
cobrir llocs de treball de personal 
laboral temporal, per les vacants que 
es puguin produir a l’Ajuntament de 
Vilablareix en el servei de menjador 
escolar al CEIP Madrenc, a la ludote-
ca municipal i per tal d’oferir el casal 
d’estiu municipal. 

SESSió DE l’11 DE FEBRER
S’acorda aprovar:

» Les factures i de despeses, que figu-
ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 45.647,58€ 

» La liquidació de l’impost sobre incre-
ment de valor dels terrenys de natura-
lesa urbana dels expedients numero 
23 a 26.

» El conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilablareix i el Con-
sorci de Benestar Social Gironès-Salt 
per a l’execució dels tallers de me-
mòria al municipi de Vilablareix, 
adreçat a persones majors de 65 anys 
o prejubilades, sense deteriorament 
cognitiu i disposades a treballar fun-
cions superiors i aprendre tècniques 
per mantenir la memòria.

» El Pla de Seguretat i Salut per a les 
obres del projecte de millora de la 
xarxa d’aigua potable i serveis exis-
tents i designació del coordinador 
de seguretat i salut.

» La contractació de la reserva de la 
casa de colònies Les Preses del 17 al 
21 de juliol de 2016. L’ import de la 
reserva és de 4.240€, més 424,00€ en 
concepte d’iva. 

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat mercantil Giroserveis i Obres 
2005 SL per a la prestació del servei de 
manteniment de la instal·lació de cli-
matització de Can Gruart, que inclou 
les tasques i material descrits a l’An-
nex 1 de la proposta, adequats i sufici-
ents per al correcte funcionament de 
la instal·lació, per un període anual i 
per import de 1.900,00€ més 399,00€ 
en concepte d’iva.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat mercantil Citylift SA per a la 
prestació del servei de manteniment 
dels ascensors dels equipaments mu-
nicipals, per un període anual i per 
import de 4.415,25€ més 927,21€ en 
concepte d’iva.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat Jardineria Figueras per a la 
prestació del servei de poda de roures 
de la piscina, per import de 1.240,00€, 
més 260,40€ en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat Cons-
truccions Fusté SA, la construcció de 
tanca texana al carril bici, mitjançant 
un contracte menor d’obres per im-
port de 2.880,00€ més 604,80€ en 
concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat instal-
lacions Aymerich SL pel subministra-
ment i instal·lació de sistema de com-
mutació de companyia manual pel 
subministrament de socors amb grup 
electrogen al pavelló municipal, mit-
jançant un contracte menor de sub-
ministrament per import de 1.558,20€ 
més 327,22€ en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat Gomez 
tanques metàl·liques, la col·locació 
d’un tancament de fusta a la pisci-
na municipal, d’acord amb l’article 
138.3 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del sector públic, mitjan-
çant un contracte menor d’obres per 
import de 4.290,00€ més 900,90€ en 
concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat Carles 
Simon la pavimentació dels vorals del 
camp de futbol, mitjançant un contracte 
menor d’obres per import de 3.155,56€ 
més 662,67€ en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat Carles 
Simon la rehabilitació de les parets del 
cementiri, mitjançant un contracte me-
nor d’obres per import de 16.185,50€ 
més 3.398,95€ en concepte d’iva.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat Jardineria Figueras per als 
treballs de poda de pollancres de la 
carretera de Santa Coloma, per im-
port de 2.470,00€, més 518,70€ en 
concepte d’iva.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat Jardineria Figueras per als 
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treballs de treure la tanca de lauro-
cerasus de la piscina municipal, per 
import de 1.870,00€, més 392,70€ en 
concepte d’iva.

» Autoritzar a l’agrupament escolta 
Sant Cugat de Salt la realització de 
l’acampada al terreny de l’ermita de 
Sant Roc. La present autorització no 
eximeix de l’obligació de disposar 
de les autoritzacions o comunicaci-
ons que d’acord amb la normativa 
vigent cal sol·licitar a la Generalitat 
de Catalunya.

» Autoritzar a l’Associació Cultural 
de Vilablareix a posar la parada de 
venda de llibres i roses el proper 23 
d’abril a la zona de la carretera de 
Santa Coloma amb l’Avinguda Lluís 
Companys de les 8 del matí a les 8 
del vespre.

» Autoritzar la utilització del polivalent a 
l’Ateneu de la Dona de Vilablareix, per 
tal d’organitzar les delícies del porc el 
proper 3 d’abril de 2016 des de les 11 
del migdia fins a les 6 de la tarda. 

» Concedir a la Parròquia de Sant 
Menna una subvenció per import de 
fins a 1.850€ per a les despeses d’or-
ganització del pessebre vivent i la ca-
valcada de Reis.

» Concedir al grup de teatre L’olla dels 
Maiquiets una subvenció per import 
de fins a 430,00€ per a les despeses 
d’estrena de l’obra Diner negre.

SESSió DEl 25 DE FEBRER
S’acorda aprovar:

» Les factures i de despeses, que figu-
ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 45.408,00€. 

» Sol·licitar a la Diputació de Girona 
que sigui concedida la subvenció 
“Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural” de 29.751,70€ per a despe-
ses en béns corrents i serveis i l’im-
port de 5.250,30€ (15%) per a finan-
çar despeses culturals.

» La proposta d’adjudicació a la Sra. 
Rosangela Cristovao Da Silva, del lo-
cal H del Viver d’empreses.

» El llistat definitiu de la borsa de tre-
ball per a cobrir en règim de perso-
nal laboral temporal les vacants de 
monitors/res de menjador que es 

puguin produir a l’ajuntament de 
Vilablareix.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil fusteria Decobar pel submi-
nistrament de portes amb xasis de 
pi flandes i encadellat de niangon 
pel cementiri municipal, mitjançant 
un contracte menor de subministra-
ment per import de 1.570,30€ més 
329,76€ en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat mercan-
til Xató Metalls SC pel subministra-
ment i muntatge de portes amb acer 
pel cementiri municipal, mitjançant 
un contracte menor de subministra-
ment per import de 1.015,47€ més 
213,25€ en concepte d’iva.

SESSió DEl 3 DE mARç
S’acorda aprovar:

» Les factures i de despeses, que figu-
ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 14.961,67€. 

» Sol·licitar a la Diputació de Girona 
que sigui concedida la subvenció en 
concepte d’esdeveniments de caràc-
ter firal per l’organització de la 9ª 
Fira i Tastets de Tardor.

» La contractació amb l’entitat mercan-
til Viada, el subministrament de 20 
taules plegables amb carro, mitjançant 
un contracte menor de subministra-
ment per import de de 1.276,80€ més 
268,13€ en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat mercan-
til Instalux, el subministrament i mun-
tatge de prestatgeria muntant metàl·li-
ca per a l’arxiu municipal mitjançant 
un contracte menor de subministra-
ment per import de 2.382,56€ més 
500,34€ en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil Casa Paraire SL, el subministra-
ment d’arbres destinats a la jardineria 
del municipi, 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 2.600,00€ 
més 260,00€ en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat Trans-
ports Mateu SL, de les tasques d’arran-
car les rebasses de la piscina municipal, 
d’acord amb l’article 138.3 del Text Re-

fós de la Llei de Contractes del sector 
públic mitjançant un contracte menor 
d’obres per import de 1.460,00€ més 
306,6€ en concepte d’iva.

SESSió DEl 17 DE mARç
S’acorda aprovar:

- Les factures i de despeses, que figu-
ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 102.604’40€. 

» La 1ª certificació de l’obra “Millora 
de la xarxa d’aigua potable i serveis 
existents de la població de Vilabla-
reix”, per import de 21.918,37€, (ex-
clòs d’iva), a favor de l’entitat Xavier 
Alsina SA.

» El conveni de col·laboració entre 
l’ajuntament de Vilablareix- Àrea de 
joventut i l’ACAS Baix Empordà pel 
servei del punt jove de Salut.

» Les bases del concurs de grups de 
musica novells Birrablareix 2016.

» El conveni de pràctiques entre l’escola 
de l’Esplai de Girona i l’Ajuntament 
de Vilablareix per a la realització de les 
pràctiques d’activitats d’educació en el 
lleure infantil i juvenil. 

» Sol·licitar a la Diputació de Girona 
(Servei d’Esports) la subvenció per 
accions de promoció i foment de 
l’activitat fisicoesportiva.

» L’expedient de contractació, el Plec 
de clàusules administratives particu-
lars i Plec de prescripcions tècniques 
reguladores del contracte de con-
servació i manteniment de les zones 
verdes i arbrat del municipi.

» La contractació amb l’entitat Club 
Eurocamp, la instal·lació d’una ram-
pa d’skatepark, mitjançant un con-
tracte menor. 

» La contractació amb l’entitat mercan-
til Evovat, l’avantprojecte per la ins-
tal·lació solar tèrmica al pavelló mu-
nicipal de Vilablareix, mitjançant un 
contracte menor de subministrament 
per import de 1.800,00€ més iva.

PlEnS i juntES

Podeu consultar totes les 
juntes de govern i plens 

municipals al web
www.vilablareix.cat
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ActuAlitAt

Sant Roc, el nostre Aplec!
vilablareix va viure el diumenge 21 de febrer, un any més, el  

tradicional Aplec de Sant Roc amb una gran participació de públic

 A les 11 del matí es va celebrar la missa a l’ermita, 
que es va omplir de veïns, amb l’acompanyament de 
la Coral Sant Roc. I, durant tot el dia els assistents van 
gaudir de les parades de productes artesans i les atrac-
cions infantils.

Les famílies i amics es van reunir al migdia a l’es-
planada per dinar plegats. I, finalment, a la tarda es 
va acabar l’Aplec de Sant Roc amb les sardanes que la 
Cobla Baix Empordà van oferir al costat de l’Ermita. 
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ACTUALITAT

Noves lluminàries amb 
tecnologia led al pavelló 

 El Ple municipal en sessió del 12 de març de 2012 
va acordar adherir-se al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses 
per a una Energia Sostenible. Amb aquest acord, 
l’Ajuntament de Vilablareix va fer seves les propostes 
de la UE (març 2007) i es comprometia a reduir les 
seves emissions de CO2 en un 20% fins l’any 2020, 
incrementar en un 20% l’eficiència energètica i 
aconseguir que un 20% del subministrament energètic 
procedeixi de fonts renovables. 

Amb la signatura del Pacte d’Alcaldes, es va redactar 
el PAES (Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible). 
Aquest document incloïa un inventari de les emissions 
de gasos amb efecte hivernacle del municipi i definia 
les accions necessàries per tal d’assolir els objectius del 
Pacte d’Alcaldes. El PAES es va aprovar definitivament 
per Ple el 19 de maig de 2014. 

El pavelló municipal de Vilablareix és un dels 
equipaments municipals amb més despesa energètica. 
L’any 2015 el consum elèctric d’aquest equipament 
esportiu va ser de 63.565 kWh. Per això, durant els 
últims anys, l’Ajuntament ha implementat accions 
d’eficiència energètica per reduir-ne el consum. 
Algunes de les accions ja efectuades són: 

- Instal·lació de 12 detectors de presència (passadís, 
vestidors i WC).

- Instal·lació d’un sistema de discriminació horària 
per controlar el funcionament de la caldera de 
calefacció i climatització, amb control a la sala de 
calderes i consergeria.

- Canvi de les reactàncies electromagnètiques del 
passadís, gimnàs i WC per electròniques. 

- Canvi de tots els fluorescents del passadís, gimnàs, 
WC i vestidors de 58 W per 36 W.

- Canvi dels focus de 150 W del hall per bombetes 
de baix consum de 42 W.

- Canvi dels focus del passadís de 400 W a baix 
consum. 

- Sistema domòtic d’estalvi energètic per controlar 
l’encesa dels llums de la pista, en funció de la 
lluminositat i programació horària, els llums del 
passadís en funció de la detecció i lluminositat i 
programació horària i control de la turbina de 
climatització. 

L’última actuació, inclosa en el PAES i executada 
el passat mes de febrer, ha estat la substitució de 
les 30 lluminàries de la pista del pavelló de 400 W 
d’halogenurs metàl·lics per focus leds de 160 W. 

Aquesta acció comportarà un estalvi energètic 
anual estimat de 15.552 kWh i una reducció anual 
d’emissions de 7,48 tn CO2 .

El cost total de la instal·lació ha estat de 16.123,94 € + 
IVA i la Diputació de Girona, en el marc del programa 
del Pla a l’Acció, ha subvencionat part d’aquesta 
actuació amb 8.999,13 €.
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La recollida de roba  
porta a porta tot un èxit!

 Anualment es produeixen 140.000 tones de residus 
tèxtils a Catalunya, dels quals actualment només se’n 
recullen selectivament 11.000 tones a l’any (un 7,8% 
del total). La resta, acaba normalment a l’abocador i a 
la incineradora. Això indica que la recollida selectiva 
d’aquesta fracció té un creixement molt elevat i molt 
camí per recórrer. 

Per aquest motiu, el passat mes de gener vam 
ampliar el servei de recollida porta a porta amb la 
incorporació de la recollida del residu tèxtil. El primer 
dilluns de cada mes, els veïns i veïnes de Vilablareix 
podem treure la roba que ja no fem servir a la porta 
de casa i la Fundació Humana ens la passa a recollir. 

Amb aquests tres mesos d’inici del servei, ja hem 
recollit més de 800 kg de roba. 

Com ho hem de fer?
Hem de posar la roba dins una bossa tancada i 
identificada amb una etiqueta adhesiva vermella que 
ens la dóna l’Ajuntament (si ens en falten, podem 
passar-les a buscar a les oficines).

Què hi podem posar?
Roba de vestir, calçat, roba  
de la llar i complements.

Quan? 
La recollida es realitza 
cada primer dilluns de mes.  
Els mesos d’abril, maig, juny, octubre i novembre 
també el tercer dilluns de mes. 

Qui presta el servei de recollida? 
La Fundació Humana és una entitat sense ànim 
de lucre amb 28 anys d’experiència en la recollida 
de donacions tèxtils. A través de la recollida, gestió 
i recuperació de les donacions genera recursos que 
donen feina a 180 persones a Catalunya i beneficis a 
projectes de cooperació internacional i acció social 
local. Si voleu conèixer més aquesta fundació podeu 
consultar la seva pàgina web: www.humana-spain.org

Us animem a col·laborar i a seguir millorant la 
recollida de la fracció tèxtil.

NOVA CAMPANYA DE COMPOSTATGE CASOLÀ
 L’any 2006 vam iniciar la primera 

campanya de compostatge casolà al 
nostre municipi. Des de llavors comp-
tem amb més de 45 compostaires. 
Enguany volem continuar promo-
cionant el compostatge casolà i per 
això us animem a participar-hi. Teniu 
temps fins el 31 de maig de 2016. 

Altres novetats i recordatoris del servei PaP del 2016 

- Us recordem que la freqüència de 
recollida del paper s’ha augmentat. 
Des del mes de gener d’enguany, cada 
divendres al matí podeu treure el pa-
per dins el cubell taronja. Prèviament 
cal trucar a l’Ajuntament abans del 
dijous a les 15h. La recollida s’efec-
tua els divendres a les 9 h del matí.

- La recollida de resta ara es realit-
za cada 15 dies. Gràcies a la bona 
feina dels veïns i veïnes del poble i 
valorant la disminució de resta ge-
nerada aquest any, la recollida els 
diumenges passa a ser quinzenal. 
Podeu consultar el calendari per 
saber quan toca aquesta recollida.

- Us recordem que ja podeu pas-
sar a recollir els paquets de bosses 
compostables per a l’any 2016 a 
l’Ajuntament.

- Us recordem també que disposeu 
del servei de deixalleria al carrer 
Güell, 65 oberta de dilluns a diven-
dres de 8 h a 20 h 
i també el dissabte 
de les 10 h a les 14 
h i de les 16 h a 
les 20 h. Telèfon: 
972 39 67 52

9h

http://www.humana-spain.org/?&lang=cat
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ACTUALITAT

SERVEIS SOCIALS

Inici de l’estudi de la gent gran 
de Vilablareix 

El mes de març es va iniciar l’estudi de la gent gran del nostre 
municipi per conèixer la realitat d’aquest sector de la població. 

Actualment hi ha 246 persones majors de 70 anys. l’estudi es realitzarà 
amb la col·laboració del consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

 L’estudi consisteix en una entre-
vista a domicili amb l’objectiu de 
conèixer la realitat de les persones 
grans de Vilablareix i acostar la in-
formació sobre serveis, recursos i 
prestacions.

Aquest estudi té com a idea cen-
tral conèixer la població, detectar 
casos individuals en risc social i do-
nar-los una resposta adequada. Pre-
veure els recursos necessaris per una 
societat cada cop més envellida, su-
posa potenciar l’autonomia personal, 
així com l’ajut i suport domiciliari.

Des de l’àrea de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Vilablareix pri-
oritzem una constant revisió, actu-
alització i millora de les polítiques 
socials i d’atenció a les persones 
grans. La presa de decisions, en 
aquesta matèria, ha de tenir com 
a punt de partida un profund co-
neixement de la realitat de la gent 
gran del municipi.

Us animem a participar-hi acti-
vament per tal del poder continuar 
treballant en un model d’atenció 
centrat en les persones.

L’Ajuntament promou els hàbits 
saludables amb tallers de cuina 
 L’àrea de Salut de l’Ajuntament de Vilablareix con-

tinua promovent els hàbits saludables entre els veïns 
amb una nova iniciativa basada en la cuina saludable. 
En concret, durant aquest març, s’han realitzat dos ta-
ller gratuïts a càrrec de l’Eva Olivares a la cuina de 

Can Ballí que han comptat amb una bona participació 
dels veïns. El primer va tractar sobre com elaborar un 
menú amb un producte de temporada com la carxofa, 
mentre que el segon era un taller familiar per apren-
dre a cuinar amb fruites.
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de què es tracta?
 És una modalitat de servei d’atenció domiciliaria que amb la 

tecnologia adient ofereix una atenció permanent i a distància als 
usuaris, els assegura una resposta immediata a les eventualitats 
que els puguin sobrevenir. Va adreçat majoritàriament a aquelles 
persones que viuen soles, que presenten un nivell d’autonomia 
limitat i dependència a causa de l’edat o del seu estat físic.

Els usuaris del servei, que tan sols han de disposar d’una 
línia telefònica fixa, se’ls proporciona un penjoll que connecta 
directament amb el Centre d’Atenció de Teleassistència i que 
els permet parlar des de qualsevol racó de casa seva amb un 
professional del Centre. 

L’objectiu és millorar la qualitat de vida de la persona i donar 
suport domiciliari. 

Les funcions bàsiques:
- Proporcionar contacte permanent amb l’exterior.
- Donar resposta de forma inmediata en cas d’emergència.
- Donar seguretat i suport a la persona.

Les Unitats Mòbils del Servei Local de Teleassistència operen 
les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any a través de vehicles 
adaptats. Els cotxes están equipats amb material sanitari de 
primers auxilis.

Qui hi pot accedir?
El servei està adreçat prioritàriament a persones que viuen soles 
o que passen moltes hores al dia soles, i que es troben en una 
situació de fragilitat de salut i social.

Passos a seguir:
1. Concertar hora d’entrevista amb el treballador/a social 

referent del municipi.
2. El/la treballador/a social realitza l’estudi i la valoració de la 

necessitat d’aplicació del servei.
3. Formalització de la sol·licitud i documentació.
4. Signatura de contracte entre la persona usuària i el Consorci 

de Benestar Social Gironès-Salt.

on em puc adreçar?
Per sol·licitar-ho cal demanar cita prèvia a Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Vilablareix.

L’ENTREVISTA 
“Un dia estava ben 

marejada, vaig tocar el 
botó i l’ambulància va 

venir ben ràpid”

la veïna de vilablareix Pilar Trull i 
fou explica la seva experiència 
com a beneficiaria del servei.

Com va conèixer el servei?
A través d’unes amigues dels jubilats 
que tenien penjoll. Vaig parlar-ho amb 
la meva filla i vaig trucar a l’Ajunta-
ment, em va posar en contacte amb 
vosaltres.

Per quin motiu ho va sol·licitar?
Perquè visc sola i tenia por de caure, ja 
que vaig caure una vegada.

Quins avantatges té? i si l’ha 
hagut d’utilitzar?
Una vegada vaig caure i em vaig aixe-
car com vaig poder. Després em vaig 
tornar a caure i tornar aixecar i vaig a 
tocar el botó. Van venir de seguida. Un 
altre dia vaig quedar ben marejada i 
vaig tocar i va venir ambulància molt 
ràpid.

valoració del servei?
Si, va molt bé perquè és molt ràpid. Jo 
estic molt contenta per les vegades 
que l’he hagut de menester molt bé.

li recomanaria alguna persona 
el teleassistència?
Si, és ràpid, va bé i no necessites a nin-
gú. Si no pots aixecar-te toco el botó i 
venen ràpid.

Servei de teleassistència a domicili
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ACTUALITAT

Per Carnestoltes… 
  ens posem una disfressa!

 Els carrers de Vilablareix es van 
tornar a omplir de colors el primer 
cap de setmana de febrer per cele-
brar el Carnestoltes. La festa va co-
mençar al carrer amb el grup Bloc-
quilombo que amb la seva cercavila 
va anar recollint a veïns fins al pa-
velló. Aquí, el concurs de disfresses 
i la música de País de Xauxa van 
amenitzar la tarda que com cada 
any, va finalitzar amb una xocola-
tada popular.
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ACTUALITAT

Vilablareix aprova el pressupost 
per 2016 amb un augment del 

61,5% de les inversions
 El ple de l’Ajuntament va apro-

var l’11 de desembre amb els vots 
d’ERC, el vot en contra de CiU i 
l’abstenció del PSC, el pressupost 
per l’exercici 2016 que augmenta 
12,6% per l’augment d’ingressos 
de l’IBI fruït de la regularització 
que el Ministeri d’Hisenda està 
fent a través del cadastre i de l’in-
crement de l’activitat econòmica 
del municipi. Aquest augment del 
pressupost es traduirà en un in-
crement del 61,5% de les inversi-
ons respecte les de 2015, passant 
dels 209.000 a 338.000 € i supo-
sarà també, segons va manifestar 
l’alcalde, David Mascort, “un aug-
ment de la despesa en polítiques 
de promoció econòmica, cultura i 
educació, que ve donat per l’im-
puls de l’aprenentatge de l’anglès 
i la formació per aturats, empreses 
i veïns”.

“Com a inversions més significa-
tives, es contempla la reforma del 
cementiri, inversions en la millora 
de la mobilitat urbana per seguir 
creixent en carrils bici i les refor-
mes i millores de diferents edificis 
municipals”, va afegir Mascort.

El pressupost segueix també 
amb la política de reducció de 
l’endeutament municipal que es 
va iniciar ja la legislatura passada i 
que permetrà acabar el 2016 amb 
un endeutament del 35,5%: “Se-
guim amb la voluntat de reduir de 
l’endeutament i, en cinc anys, hem 
passat del 101,65 al 35,5% dels in-
gressos ordinaris. Aquest endeuta-
ment tan baix ens permet plante-
jar-nos la possibilitat de fer noves 
inversions al municipi”.

El pressupost de l’Ajuntament 
de Vilablareix per l’any 2016 és de 
3.258.849 €.

mascort renuncia 
a cobrar les 
assistències i no 
percebrà cap ingrés 
com alcalde
El ple ordinari celebrat el 10 de 
febrer va aprovar la renúncia de 
l’alcalde de Vilablareix, David 
Mascort, a cobrar les assistències. 
D’aquesta manera, l’alcalde no 
percebrà cap ingrés per part de 
l’Ajuntament en l’exercici de la 
seva responsabilitat.

L’Ajuntament realitza obres de 
millora al cementiri municipal

 L’Ajuntament de Vilablareix ha realitzat diverses actuacions de millora i manteniment 
del cementiri municipal per import de 30.000 €. Les actuacions se centren en arrebossar 
les parets, la instal·lació de tanques, un nou dipòsit d’aigua, la millora dels accessos 
i d’altres actuacions amb l’objectiu de millorar l’estat actual de les instal·lacions. El 
regidor Medi Ambient, Medi Natural i Paisatge Urbà, Jordi Frigola, va explicar que 
aquestes obres “permetran renovar la imatge actual del cementiri”.
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A Can Gruart...
... Hem gaudit d’exposicions

... D’espectacles de teatre de primer nivell
El festival de teatre del Gironès, Escenaris, ha arribat 
aquesta temporada en format de cafè teatre els dijous 
al vespre. Vilablareix s’ha adherit a la Xarxa Gironina 
de Cafè Teatre, creada per l’Associació Gironina de 
Teatre, que està portant espectacles de petit format a 
Can Gruart. 

PRòximS ESPEctAclES: 
5 de maig - 21.30 h. L’Art de triar Carxof… 

12 de maig - 21.30 h. Tal com sóc

... i hem estat
una vegada més
solidaris donant sang
La delegació de Donants de Sang de Vilablareix 
va informar que el passat 25 de febrer es van re-
alizar 36 donacions.

FEBRER 
“Teixint la història. Un recorregut 
de la moda i el tèxtil a la demarca-
ció de Girona dels inicis del segle 
XX fins a l’actualitat”.

FEBRER
Exposició d’escultures de l’artista 
Figueres Riera “Rostres”.

MARç
Exposició col·lectiva amb artistes 
del Pla de l’Estany, l’Empordà i el 
Gironès.
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ACTUALITAT

taller de reutilització de paraigües
Can Gruart va acollir el passat divendres 4 de març un ta-
ller de reciclatge de paraigües per convertir-los en bosses de 
mà. Una iniciativa impulsada per l’equip de robòtica, Mini 
Salvauth Park, format per 5 adolescents d’entre 13 i 14 anys 
que formen part del Tecnoateneu de Vilablareix.

vilablareix recull 3.878 euros  
per la marató de tv3
El dinar i la quina solidària organitzada per l’Ajuntament, 
al Casal de la Gent Gran, amb la col·laboració de l’Ateneu 
de la Dona, va recollir un total de 3.878 euros per La Mara-
tó de TV3. A més, el Club Tennis Taula va organitzar durant 
el matí del diumenge, 13 de desembre, un torneig solidari 
de tennis taula que va omplir el pavelló municipal.

vilablareix tv obté el  
“Premi a millor iniciativa  
en l’administració local” 
Vilablareix va rebre el “Premi a millor iniciativa en l’admi-
nistració local” dels Premis Digitals E-Tech que organitzen 
l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona 
(AENTEG) i el Diari de Girona.

vilablareix celebra el  
Dia mundial de la Poesia
L’actor Martí Peraferrer va realitzar una interpretació del 
poema Canigó de Jacint Verdaguer amb motiu del Dia Mun-
dial de la Poesia. Un acte que forma part del projecte Al 
Gironès llegim que promou l’àrea de Cultura del Consell Co-
marcal. L’acte va comptar amb la presència de la consellera, 
Maria Mercè Roca.

Dia de la dona treballadora  
amb exposicions, tastets i tallers
La regidoria de la Dona de l’Ajuntament de Vilablareix va 
organitzar diversos actes per commemorar el Dia de la dona 
treballadora a Vilablareix. Es va organitzar l’exposició “Do-
nes grans, grans dones”, un taller participatiu i tastets solida-
ris a càrrec de l’Ateneu de la Dona.

jornada electoral del desembre
Vilablareix va viure la jornada electoral de les eleccions ge-
nerals amb total normalitat. Un total de 1.588 veïns, que 
representa el 76.86% del cens, van votar a Can Gruart el diu-
menge 20 de desembre. Una xifra de participació superior 
a la de 2011, quan van votar 1.350 veïns. El partit més votat 
aquests comicis va ser ERC amb 570 vots (31,14%), seguit 
de Democràcia i Llibertat (365 vots), En Comú Podem (200 
vots), el PSC (160 vots) i Ciutadans (123 vots).
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Unes festes plenes de vivències i 
emocions

 Vilablareix va viure un any més 
el Nadal i els Reis amb il·lusió i 
passió. El poble va poder gaudir 
de la visita del patge reial, la caval-
cada de Reis i de la 41 edició del 
pessebre vivent gràcies als Amics 
de Sant Roc. Aquest any, a més, 
l’esplai Kamono va donar la ben-
vinguda al Nadal amb una gran 
festa i xocolatada.

Festa de benvinguda al Nadal

Visita del patge reial

Pessebre vivent

Cavalcada de Reis
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REcORDS DE vilABlAREix

L’Angelina era la segona més gran de vuit ger-
mans. Vivien a pagès a Can Ferriol al barri de 
la Farigola. Ara té 81 anys i recorda aquells 

anys de jove mentre s’escalfa a 
la vora del foc. L’Angelina, per 
edat, li va tocar cuidar dels ger-
mans petits i fer la feina de la 
casa. I quan havia acabat, a 
feinejar el camp i a cuidar el 
bestiar. “Feia molta feina!”, re-
corda.

A casa vivien del que els 
donava el camp i el bestiar. 
La mare de l’Angelina s’en-
carregava d’anar a vendre al 
Mercat del Lleó els produc-
tes de l’horta mentre que 
en Miquel de Can Gruart 
els venia a buscar la llet, 
que després es venia a la 
central de Girona. Una 
època de la que en guarda un 
bon record excepte d’una cosa; la cuina. Lo de po-
sar-se a cuinar no era cosa seva. 

Com tots els infants d’aleshores, l’Angelina va 
anar a l’escola a Vilablareix d’on recorda especi-
alment la professora Carmen. Després va passar a 
estudiar a Les Carmelites de Girona on hi anava 

La infància de l’Angelina va transcorre pels camps i al 
barri de la Farigola on vivia a pagès amb vuit germans 
més. Va ser de les primeres que van començar a donar vida 
al Casal de la Gent Gran fins que un accident li va reduir 
la mobilitat. Ara s’està tranquil·la al costat del foc a casa i 
amb un ocellet que canta sense parar.

Angelina Bartomeu Pérez

Foto familiar amb el seu 
marit i els dos fills.



amb bicicleta des del poble. “Quan arribava amb 
la bicicleta i hi havia una monja que em renyava 
perquè havia fregat i jo volia passar amb la bici-
cleta”, explica.

De joveneta va fer de pabordesa cada primer 
diumenge de mes, pel Roser, per la Festa Major, 
per Sant Menna i pels casaments. “M’ho passava 
bé”, diu. 

El ball d’Aiguaviva
L’Angelina no era molt de ballar. “Però s’hi havia 
d’anar per força”, afirma. Un dia, en un ball que 
es va celebrar a Aiguaviva, va conèixer un jove de 
Palau Sacosta. Tenia 17 anys i es deia Manel Fe-
liu. Un jove amb el que va començar a festejar 
fins que el 23 de juny, amb 25 anys, es van casar a 

l’església de Sant Menna. 
Recorda l’anècdota que aleshores el mos-

sèn Joan anava amb crosses i que per casar-los 
va haver d’assistir el mossèn Ramió. “La festa 
la vam fer a Sant Agustí, a Girona, a ca la Ma-
rieta, on ens ho vam passar molt bé”, explica 
amb un somriure a la boca. Les noces les van 
passar entre Barcelona i València. 

De Can Ferriol a la carretera  
Santa Coloma
Aquesta jove parella va anar a viure a Can 
Ferriol fins que els germans es van fer grans 
i el mas el va començar a portar en Miquel. 
Aleshores es van fer una casa a l’actual car-
retera Santa Coloma número 20: “Primer 

Els pares de l’Angelina.

Casament de les dues germanes. Mn. Ramió i 
els padrins Massegur i Vidal Feixedes.

Casament de les dues germanes.  
Sortida dels nubis de l’església.

Les núvies amb les dues cunyades, Conchita i Loreto.



era una casa d’una planta 
i aleshores hi van afegir 
dos pisos a dalt. Vam viure 
aquí 10 anys més després 
de casar-nos”. Aquí van 
tenir dos fills en Raimon i 
en Daniel. En Manel, que 
era mecànic i treballava a 
Can Vilosa, va traspassar 
de jove al 1972. “Sempre 
treballava fins tard i jo li 
feia eixugar les sabates 
quan arribava”, recorda.

L’accident
El destí li va fer, de nou, 
una mala jugada poste-
riorment a l’Angelina un dia anant a Merca-
Girona. “Anava a buscar una veïna a peu a la 
rotonda i em va enganxar un tràiler per darrer 
a sota el pont de l’autopista”, recorda. D’aquell 
accident li ha quedat unes seqüeles que li impe-
deixen moure’s amb facilitat. 

Recorda com li agradava anar a passejar i a 
buscar cargols. I les tardes cosint a Can Ballí 
amb la seva amiga, l’Elvira, quan tot just el Casal 
de la Gent Gran començava a caminar. 

Ara gaudeix recordant aquells bons mo-
ments que li ha ofert la vida davant del seu racó 
al menjador de casa. Davant de la llar de foc veu 
com ha anat canviant el seu poble en compa-
nyia del seu fill, en Raimon. 

L’Angelina (a la dreta) amb ulleres acompanyada dels seus germans.

Pare Bartomeu, acompanyant les filles a l’altar.
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Club Bàsquet Vilablareix
 A falta de sis jornades pel final de la temporada 

2015-2016, els diferents equips mantenen o han millo-
rat la classificació:

•  El sènior masculí “A” està classificat en segona 
posició amb 17 victòries i 7 derrotes, lluitant amb 
el Sant Feliu, el Cornellà de Terri i l’Olot per les 
posicions de segon a cinquè.

•  El sènior masculí “B” ocupa el 13è lloc amb 6 vic-
tòries i 18 derrotes.

•  El sènior femení ocupa el primer lloc, invicte 
amb 23 victòries en 23 partits.

Cal destacar la temporada del sènior femení que 
ha guanyat tots els partits i és l’equip de la seva cate-
goria que més punts fa i un dels que menys punts rep.

El sènior masculí “A” manté les aspiracions d’as-
cens amb una lluita molt igualada amb els equips Sant 
Feliu, Cornellà de Terri, Olot i Fontcoberta.

El sènior masculí “B” manté la lluita amb el Lla-
gostera i el Castelló d’Empúries per evitar el descens 
a Territorial B.

Els integrants de l’escoleta segueixen participant 
en la lligueta amb plena satisfacció i acabaran la tem-
porada amb uns 10 partits jugats.

Els grups d’escoleta mantenen els dos dies d’en-
trenament i han aconseguit alguna nova incorporació.

L’objectiu és fer un equip de pre-mini amb els 
components de l’escoleta per tal d’ampliar els equips 
de base i poder arribar en les properes temporades a 
una línia completa que permeti els equips de l’escole-
ta seguir a Vilablareix practicant l’esport de bàsquet. 

SèNIOR B
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Carles Buisac i Mas

Donatiu Oncolliga
 Un any més el FC Vilablareix vam poder organitzar un 

sorteig d’una panera per Nadal, amb la col·laboració de 
les empreses de la població i altres dels voltants, que ens 
van proporcionar molta diversitat de productes.

A cada família del club se’ls va entregar un talonari 
per vendre i amb bona voluntat es va poder fer una bona 
recaptació, de la qual vam fer un donatiu a la Fundació 
Oncolliga de Girona de 1.050 €.

Agraïm especialment a les famílies del club que han 
col·laborat i han fet possible aquesta acció altruista amb la 
venda dels talonaris de la panera i desitgem poder ajudar 
a la Fundació amb aquest donatiu. 

col·laboració al campus 
de tecnificació de 
Goalkeepercoach

 Durant la Setmana Santa d’enguany, corresponent 
als dies del 21 al 24 de març, hi va haver a les nos-
tres instal·lacions un Campus de Futbol organitzat per 
Goalkeeper Coach, empresa col·laboradora amb el 

FC Vilablareix i entrenadora oficial 
dels nostres porters. Va ser la segona 
edició dels Goalkeeper’s Days, que 
abans es feia a les instal·lacions de 
Sant Gregori.

És un campus de tecnificació 
per a jugadors dels anys 2009 fins 
a 2004 i per a porters a partir de 
2009, que es realitza a les instal-
lacions del FC Vilablareix. Entre 
altres activitats hi va haver la visi-
ta de jugadors de primer nivell. 

torneig benèfic de categoria 
benjamí a vilablareix

 El dissabte dia 26 de març, coincidint amb les festes de 
Setmana Santa, el FC Vilablareix va col·laborar en l’orga-
nització d’un torneig benèfic de categoria benjamí.

La classificació:
1. U.E. Quart
2. Girones sabat 
3. Penya Doble set
4. Sils
5. Vilablareix 
6. Geieg

La idea proposada per uns estudiants de l’Escola Pia, 
i dels quals tenim algun com a tècnic a la nostra cate-
goria d’aleví, es va realitzar amb la finalitat de fer una 
recollida de roba i material esportiu que no s’utilitza per 
fer-lo arribar a nens i nenes del tercer món a càrrec de la 
ONG Esport Solidari Girona. Hi van participar un total 
de sis equips d’edats compreses entre els 8 i 10 anys.

Setmana Santa
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Comencem temporada  
de competicions

Aquest 2016 ha començat carregat de competicions  
i d’èxits per al club Rítmica vilablareix!

 Enguany el Club participa a les competicions tant 
de nivell provincial com autonòmic. D’una banda, la 
majoria de les gimnastes actuaran a la Lliga Territo-
rial de Gimnàstica Rítmica 
(nivells I/II i III/IV) i, de 
l’altra banda, 25 gimnastes 
federades competiran a jor-
nades organitzades per la 
Federació Catalana (CCEE 
i Copa Catalana).

A més, per impregnar-se 
de bones sensacions abans 
de les competicions classi-
ficatòries, les gimnastes fe-
derades han participat al I 
Trofeu GEiEGirona i al IV 
Trofeu Rítmica Farners. En 
ambdós llocs, les nostres 
gimnastes van assolir posi-
cions molt destacades. 

Aquest any el Club ha 
repetit l’experiència d’esdevenir seu d’una de les fases 
de la Lliga Territorial. La jornada va ser tot un èxit, 
inaugurant la temporada amb una organització excel-
lent gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Vi-

lablareix, els nostres patrocinadores i els pares i mares 
de les nostres nenes. Des d’aquí aprofitem l’avinen-
tesa per a donar-los les gràcies a tots/es i animar-los a 

continuar col·laborant amb nosaltres per créixer 
dia a dia. 

L’equip tècnic està molt orgullós de les actuaci-
ons que fins a dia d’avui s’han donat a les competi-
cions de Vilablareix, Palafrugell, Blanes, Vila-Roja, 
Torre de Claramunt. A continuació es poden con-
sultar els principals resultats obtinguts:
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Competicions Consell esportiu del Gironès

CaTeGoria
1a fase lliga Territorial i/ii vilablareix 2a fase lliga Territorial i/ii  

Blanes

GiMnasTa ClassifiCaCiÓ GiMnasTa ClassifiCaCiÓ
Prebenjamí I Martina Argemí 5a classificada Clàudia Tejada 4a classificada

Prebenjamí II Mila Riembau 2a classificada Mila Riembau 1a classificada

Benjamí I

Júlia Gutiérrez 1a classificada Noa Rouze 2a classificada

Noa Rouzé 2a classificada Berta Colomer i Júlia Gutiérrez 3a classificada

Berta Colomer 4a classificada Núria Naranjo 4a classificada

Blanca Miñarro 5a classificada Blanca Miñarro 5a classificada

Benjamí II
Ariadna Moliner 1a classificada Carla de Palol 2a classificada

Laia Cuberta 2a classificada Aina Tarrés 5a classificada

Aleví I Sara Rojas 1a classificada Sara Rojas 1a classificada

Aleví II Ariadna Gras 3a classificada Ariadna Gras 2a classificada

Infantil I Aina Montero 5a classificada
Tània Crescenti 1a classificada

Aina Montero 3a classificada

Cadet II Estel Gras 1a classificada Estel Gras 4a classificada

Benjamí I/II

Conjunt format per: 
Berta Colomer, 
Núria Naranjo, 
Clàudia Tejada, 
Blanca Miñarro i 
Júlia Gutiérrez

2n classificat

Conjunt format per: 
Lorna Calvo, Berta 
Saubí, Aina Tarrés, 
Alba Garcés i Judit 
Montero

3r classificat

Infantil I/II

Conjunt format per: 
Tània Crescenti, 
Amanda Benavente, 
Avril Sànchez, Aina 
Montero, Sara Rojas 
i Ariadna Gras

3r classificat

Conjunt format per: 
Tània Crescenti, Amanda 
Benavente, Avril Sànchez, 
Aina Montero, Sara Rojas i 
Ariadna Gras

2n classificat

CaTeGoria
1a fase lliga Territorial iii/iv 

Palafrugell
2a fase lliga Territorial iii/iv 

vila-roja

GiMnasTa ClassifiCaCiÓ GiMnasTa ClassifiCaCiÓ

Benjamí  
III/IV

Conjunt format per:
Mila Riembau, 
Ariadna Moliner, 
Laia Cuberta, Noa 
Rouzé, Carla de 
Palol i Júlia Galisteo

1r classificat

Conjunt format per: Mila 
Riembau, Ariadna Moliner,  
Laia Cuberta, Noa Rouzé,  
Carla de Palol i Júlia Galisteo

3r classificat

Competicions federació Catalana

CoMPeTiCiÓ CaTeGoria GiMnasTa ClassifiCaCiÓ

I TROFEU GEIEGirona
Girona

Aleví VI
Núria Rizos 2a classificada

Anna Pilsa 3a classificada
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Manel Segura

SOM DE PRIMERA!!! 
Aconseguim l’ascens a Primera Divisió Estatal  

sense perdre cap partit

 Temporada perfecte! Només així es pot qualificar 
la temporada que l’equip del CTT Vilablareix ha fet 
a la categoria de Segona Divisió Espanyola. A falta de 
6 jornades pel final s’han proclamat matemàticament 
campions de la lliga, aconseguint d’aquesta manera 
l’ascens matemàtic per jugar la temporada vinent –si 

les condicions econòmi-
ques hi acompanyen– a la 
Primera Divisió Espanyola 
del tennis taula.

Recordem que l’equip, 
format bàsicament pels juga-
dors Martí Pèlachs, Guillem 
Quesada i Ivan Martínez 
i entrenat des de la ban-
da per l’Eduard Mayorov, 
era debutant a la categoria 
després que el maig passat 
aconseguissin l’ascens en 

una fase d’ascens molt disputada on els nostres jugadors 
van acabar en primera posició.

Doncs bé, la resposta dels nostres jugadors a la 
nova categoria no ha pogut ser millor. De moment, i a 
falta encara de 4 jornades –intrascendents pels nostres 
interessos– el CTT Vilablareix es manté imbatut, no ha 
perdut cap partit i ha assolit el ple de victòries, tota una 
gesta per als nostres debutants en aquesta categoria.

Els nostres jugadors s’han enfrontat a rivals tant te-
mibles com el CER L’Escala, el TT Parets, els Lluïsos de 
Gràcia... i sempre han donat el millor de sí, no donant 
mai el braç a tòrcer i lluitant tots els punts fins al final.

Tots els jugadors han rendit a un alt nivell. L’Ivan, 
el jugador base i amb experiència en aquesta catego-
ria, ha assegurat gairebé tots els partits que ha jugat, as-
solint un increïble 91% de victòries (33 victòries i no-
més 3 derrotes). Menció especial també per en Martí, 
jugador infantil, debutant a la categoria, que no s’ha 
quedat enrere i ha completat una lliga per emmarcar 
amb més d’un 80% dels partits guanyats (30 victòries 
i 6 derrotes). I per últim, un gran Guillem Quesada, 
que ha recuperat el bon nivell de joc d’altres anys i ha 
deixat enrere la temporada irregular que va fer l’any 
passat. En Guillem, que ha sigut molt constant tota la 
temporada, ha estat clau com a parella de dobles de 
l’Ivan per a guanyar aquells partits que ha calgut des-
empatar en el partit de dobles. Ell i l’Ivan s’han mos-
trat intractables com a parella de dobles i han guanyat 
tots els partits que han arribat a aquest desempat.

Cal destacar també la magnífica banda feta pel tèc-
nic Eduard Mayorov, que en els moments complicats 

(que n’hi ha hagut) ha sabut prendre la decisió encer-
tada per convertir aquest equip en un líder imbatut.

I per últim, però no menys important, agrair a tots 
els que cap de setmana rere cap de setmana heu ani-
mat a l’equip, heu retransmès el partit per a tots els 
socis via xarxes socials i heu acompanyat als jugadors a 
tots els desplaçaments. Sense vosaltres tampoc ho ha-
guéssim aconseguit.

Ara ja només ens queda molta feina per preparar 
l’equip per a Primera Divisió Espanyola, tot un repte 
per aquest club i totalment impensable fa pocs anys. 
Estem segurs que amb l’ajuda de tots els socis, ajun-
tament i amics aconseguirem tot el necessari perquè 
l’any que ve el poble pugui gaudir de tennis taula del 
més alt nivell.

Moltes felicitats!!! Aquesta victòria és de tots!!! 
Visca el CTT Vilablareix!!!

Com sempre, us recordem els nostres nous horaris 
per a tots els nens i nenes i en general per a tothom 
que vulgui venir a provar el tennis taula: Generació TT 
- Dilluns, dimecres i divendres de 17 a 18.30 h / Tecni-
ficació 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 contacteu 
amb nosaltres a través del mail info@cttvilablareix.cat 
o al mòbil 650 782 099 per tal de concretar un dia i 
venir a provar-ho sense cap compromís. 

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

Foto coral amb alguns dels socis el dia 13/03 per celebrar l’ascens 
a Primera durant la clàssica “Calçollada” (calçotada i costellada]

mailto:info@cttvilablareix.cat


EDUCACIÓ 
LLAR D’INFANTS LA FARIGOLA

29

 El Rei Carnestoltes va arribar a 
la llar d’Infants, la diversió i l’ale-
gria estaven servides, ja que el se-
nyor Carnestoltes ens va deixar 
unes petites consignes que petits 
i grans que havíem de complir. El 
dilluns tocava un divertit maqui-
llatge, n’hi havia per triar: lleons, 
conills, gossos, pirates, tortugues... 
El dimarts vàrem donar vida a les 
mascotes de les nostres aules: les 
marietes, les granotes, els ratolins, 
els pica-soques i els espantaocells. 
El dimecres érem els més presu-
mits i bonics, ja que anàvem de diu-
menge! I el dijous vam decidir fer 
el mandrós, així que res com anar 
amb pijama! I per acabar la setma-
na, una gran festa! On tot s’hi val! 
Així que podíem venir disfressats 
del que més ens agradava!

Ens ho vàrem passar molt i molt 
bé, i ara a esperar fins l’any que ve, 
a veure amb què ens sorprendrà el 
Sr. Carnestoltes...

Noemí Sánchez Rodríguez

El senyor carnestoltes diu...

Els petits vestits de marietes

Festa final de carnestoltes

Som la mascota 
de l’aula

Venim disfressats!

Venim amb pijama!
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JOVENTUT

Un ha estat “la visió cinemato-
gràfica” on els alumnes de quart 
d’ESO que fan la matèria VIP (vi-
sual i plàstica) amb la col·laboració 
del director de cinema Pere Vilà. 
Ha despertat l’interès dels joves 
pel cinema, a partir d’unes petites 
pràctiques setmanals, i han sorgit 
treballs que es van poder veure 
projectats el passat 18 de març al 
Centre Cultural Can Gruart.

El segon projecte nou a l’Institut 
ha estat anar més enllà de la xer-
rada grafits, que realitzàvem cada 
any als alumnes de segon d’ESO 

de l’Institut. Conjuntament amb el 
professor de visual i plàstica i el gra-
fiter professional Werens (Ramon 
Puig) vam acabar l’activitat amb un 
taller vivencial, creant un grafit amb 
les directrius i supervisió de l’artista 
grafiter. 

 A l’inici d’any sempre hi ha pro-
postes de nous projectes i objec-
tius, des de l’àrea de Joventut no 
parem de treballar pels joves i les 
joves del nostre municipi, pensant 
sempre en millorar, evolucionar i 
proporcionar recursos per millo-
rar la qualitat de vida dels joves del 
nostre municipi.

Estem molt contents perquè 
en els propers mesos es construirà 
la primera fase de l’skatepark. El 
projecte es va iniciar el 2015 amb 
un procés participatiu. Un grup de 
joves van començar a dissenyar i 
treballar amb l’skatepark que els hi 
agradaria tenir. Aquest grup de jo-
ves ha estat treballant amb diferents 
reunions amb la tècnica i també la 
regidora de Joventut, dient la seva 
i escollint amb tècnics especialistes 
com volien que fos aquesta primera 
fase de l’skatepark amb el pressu-
post que hi havia per aquest 2016.

El projecte va finalitzar cobrint els 
objectius que tenien els joves i també 
l’equip tècnic de l’Ajuntament que 
també hi ha estat treballant. 

Aquest mes de març s’ha apro-
vat per Junta de Govern i en breu 
començaran les obres.

La ubicació i construcció de 
l’skatepark serà al costat del local 
de joves, a una zona verda a l’aire 
lliure, amb la idea de que en els 
propers anys es pugui construir 
una segona fase que podria ser un 
circuit de BMX.

Per altre banda, un any més tre-
ballem conjuntament amb l’Institut 
de Vilablareix amb el projecte PIS-
CES, amb dos nous projectes, sense 
deixar de banda el que ja s’estava 
fent des de la seva obertura. 

Nou any, nous projectes!

Esquiada a la masella
Aprofitant que el divendres 5 de 
febrer no hi havia institut des de 
les àrees de Joventut del Gironès 
es va organitzar una sortida a la 
neu! L’espai escollit va ser La Ma-
sella, amb un total de 120 joves de 
la comarca!

tv3
Durant les vacances de Setmana 
Santa vam anar de públic al nou 
programa de TV3, Comics Show. 
Un total de 30 persones de Vilabla-
reix vam participar de la gravació 
del programa que es podrà veure 
el proper dissabte 9 d’abril.

SORtiDES DE jOvEntut
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Laura Carreras, Camila Hernández i Aitor Sánchez (alumnes de 1r d’ESO)

Celebració del Dia de la Pau
 El dia 30 de gener se celebra a tot el món el Dia de 

la Pau i es va triar aquesta data com a homenatge a 
Gandhi. Hi ha molta gent que no sap explicar què es 
la pau. Doncs nosaltres hem fet un breu resum: la pau 
és el fet de no haver-hi abusos, guerres ni res semblant. 
És la tranquil·litat que hi ha en els llocs quan no hi ha 
baralles, ni crits ni empentes i l’harmonia que se sent 
quan tothom accepta  a tothom. Gandhi va ser assassi-
nat injustament i havia fet moltes coses bones per de-
fensar la Pau. La guerra entre països és un càstig molt 
gran per a la gent innocent, i per això es molt impor-
tant commemorar la pau amb honor arreu del món.

El passat divendres dia 29 de gener els alumnes de 
1r d’ESO de l’institut vam fer la nostra particular cele-
bració de la pau. Vam sortir del centre a les 10:15 per 
anar a la plaça de la pau on ens vam trobar amb els 
alumnes de l’escola Madrenc i els de la llar d’infants 
La Frigola.

Un cop allà, en Jordi Baus va dibuixar el colom de 
la pau sobre els diferents mosaics que havíem fet els 
alumnes d’infantil, primària i secundària a l’àrea de 
plàstica. Per parelles, havíem pintat uns folis amb ce-
res de diferents colors que plegats formarien aquest 
bonic mosaic. A més, els alumnes de l’escola havien 
treballat a classe els contes per a la pau i ens en van fer 
cinc cèntims.

Més tard, vam cantar la cançó “Escolta-ho en el 
vent” de Bob Dylan, que havíem après al llarg de la 

setmana a la classe de música. A l’hora d’interpretar 
la cançó, ens van acompanyar quatre alumnes de 3r 
d’ESO amb la guitarra i altres alumnes de 1r d’ESO, 
amb la flauta. Un cop vam acabar l’acte vam jugar du-
rant una estona i després vam tornar cap a l’institut.

Ens va agradar molt com va quedar el dibuix del 
colom de la pau sobre el fons de colors i totes aquestes 
activitats que vam fer per commemorar la Diada de 
la Pau. Va ser molt maco veure la plaça plena d’alum-
nes de diferents edats reunits per dir no a la violència. 
Malgrat ens va agradar molt aquesta activitat, esperem 
que arribi el dia en què la pau no s’hagi de celebrar 
perquè sigui una realitat per a tothom.



EDUCACIÓ 
ESCOLA MADRENC

32

Els jocs del nostre pati 
 Els dimecres, el pati de l’edifici escola canvia d’as-

pecte. Deixem de banda la pilota, els partits de futbol i 
de bàsquet. El convertim en un espai on apareixen di-
ferents recursos lúdics i jocs. Alguns els han portat els 
reis i altres els anem a buscar a l’aula d’educació física.

Aquest canvi es va adoptar en una assemblea de 
delegats, a partir de les propostes dels alumnes i dels 
mestres. Volíem convertir-lo en una espai educatiu, 
tranquil i donar importància al fet de jugar.

Jugar ajuda a formar aspectes claus de la persona, 
treballar l’autoestima, aprendre a afrontar reptes, sot-
metre’s a normes i pautes de convivència i acceptar la 
frustració i desenvolupar la relació entre iguals.

Les fotos són un exemple del diferent material i 
jocs que disposem: mikado, tres en ratlla, “frisbee”, 
baldufes, xancles, joc de l’oca i anelles entre altres.

En canvi, els nens i les nenes d’educació infantil 
tenen molta sort. Tenen un pati molt gran amb zones 
diferenciades per jugar amb els carretons, els cami-
ons, les pilotes i un sorral on fan servir les galledes i 
les pales.
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LUDOTECA LES ORENETES
Mònica Garcia

La Ludoteca per Setmana Santa
 Aquesta Setmana Santa la Ludoteca ha fet diverses activitats sobre la mobilitat segura. Una d’elles i pels més 

petitons va ser explicar un conte: La Martina i en Sergi no corren cap perill. Una publicació del Servei Català de 
Trànsit, dins els recursos del programa de l’Educació per la Mobilitat Segura.

El cOntE
Són dos germans que es troben diferents situacions 
de la vida quotidiana.

La Martina i el Sergi surten a comprar el diari el 
diumenge amb el seu pare ben agafats de la mà. Tra-
vessen el carrer pel semàfor i veuen una bicicleta ben 
abonyegada. El pare els recorda que cal mirar a ban-
da i banda del carrer abans de creuar per compro-
var que no passi cap cotxe de cara a evitar accidents. 
Quan arriben al quiosc no es separen del seu pare.  
La Martina i el Sergi els agrada molt jugar a pilota al 
parc en un tancat on no hi ha perill. Quan la pilota 
s’escapa fora miren on va a parar sense saltar la tan-
ca i demanen ajuda a un adult perquè els hi torni.

La Martina, el Sergi i el Sam surten d’excursió 
amb els pares i el Sam (un ós de peluix suau, tendre 
i enorme). Tots tres esperen quiets abans d’entrar 
al cotxe per la porta del costat de la vorera. Dins 
del cotxe viatgen ben lligats i a les seves cadiretes, 
però el Sam no porta ni cinturó. A la muntanya el 
camí és pedregós i el Sam es dóna un cop al cap en 
un sotrac. Sort que no eren en Sergi i la Martina, 
en Sam encara que sigui de peluix, a la tornada li 
posen el cinturó! 

I la última situació que es troben la Martina i en 
Sergi és quan tornen de l’escola. El pare els recull i 
els agafa de la mà. Al carrer el semàfor està vermell 
i han d’esperar, però per evitar ensurts se situen un 
pas enrere a la vorera. Just en aquell moment un 
camió ha passat molt arran de la vorera i ha fet volar 
els barrets de les persones que estaven més a prop. 
I quan el semàfor està verd també miren a dreta 

i esquerra, sempre de la 
mà del seu pare. 

Preneu nota i espe-
rem haver contribuït a 
l’augment de la segure-
tat viària i disminuir els 
comportaments de risc.
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CASAL DE LA GENT GRAN

creuer “les mil i una nits”
Des del Casal es va organitzar un creuer del 5 al 12 de fe-
brer pels Emirats Àrabs. Sortírem des de Vilablareix dos 
autocars fins a l’aeroport de Barcelona i vol fins a Dubai.

Els Emirats Àrabs Units (EAU) és una federació de 
set emirats: Abu Djabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras 
al-Khaimah, Sharjah i Umm al-Qaiwain. La federació 
es va formar primer amb sis emirats. L’any 1972 hi va 
entrar Ras al-Khaimah. La capital es Abu Dhabi.

La primera visita va ser Muscat, capital del sultanat 
d’Oman. La visita més important va ser la de la Gran 
Mesquita del Sultà Qaboos, la més important del sul-
tanat d’Oman. 

D’Oman també es va visitar Khasab, ciutat anome-
nada “Noruega d’Aràbia”.

Dels Emirats Àrabs es va visitar Abu-Dhabi, la ca-
pital i la segona ciutat més poblada del Emirats. Es va 
visitar la Mesquita Sheikh Zayet, una de les construcci-
ons més increïbles del món. També, entre altres, es va 
fer una parada al Ferrari World, el major parc temàtic 
cobert del món.

L’últim dia es va visitar Dubai, considerada la capi-
tal comercial dels Emirats i el Medi Orient. Una de les 
visites més interessants va ser 
la del Burj Khalifa, que en 
828 m. És l’estructura més alta 
construïda per l’ésser humà. 
A la tarda en 4x4 es va anar al 
desert de Sharjah.

visita al Parlament
El dimarts 26 de gener es va organitzar una excursió a 
Barcelona i teníem com a visita principal el Parlament 
de Catalunya.

A l’hemicicle ens va atendre la diputada de Junts 
pel si, Magda Casamitjana, exalcaldesa de Roses, que 
ens va explicar estupendament el funcionament del 
Parlament.

carnaval
El carnaval al Casal es 
va avançar al dissabte 30 
de gener amb una gran 
participació i la majoria dels assistents amb disfresses. 
Cal agrair la tasca realitzada per na Dolors Sitjà, amb la 
confecció del les disfresses que varen portar alguns dels 
socis de Casal.

carnaval a 
Pineda de mar
Com cada any alguns del 
socis varen anar a passar-ho 
bé del 14 al 16 de febrer 
al carnaval de Pineda de 
Mar i amb calçotada. 

calçotada
Més d’un centenar de persones van acostar-se el diu-
menge 6 de març al Casal a la tradicional calçotada. 
Calçots, xai, botifarra, postres amb el vi, cava aigua, 
cafè... com a menú.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fujairah
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ras_al-Khaimah
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ras_al-Khaimah
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sharjah
https://ca.wikipedia.org/wiki/Umm_al-Qaiwain
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107.5 FM 
RÀDIO VILABLAREIX

Visca 
la ràdio!

 Un any més, aquesta casa, va cele-
brar la Setmana de la Ràdio. Enguany, 
va ser del passat 8 al 12 de febrer, per 
commemorar el dia Mundial de la Rà-
dio (13 de febrer)

Durant aquests dies vam comp-
tar amb la visita de Ferran Mascarell, 
Francesc Rosés, Francesc Cano, Fran-
cesc Homs, Betsy Túrnez, Fel Faixedas, 
Magda Oranich, Xavier Coral, Xevi 
Xirgo, Maiol Roger, Lluís Foix, Jordi 
Cuixart, Berta Errando, Clàudia Pujol, 
Albert Cuesta i Xavier Pérez Esquerdo. 

A més a més, programes especials 
del Dilluns Esportiu i el Micro de Nit, 
amb la presència als nostres estudis de 
les associacions esportives i també, de 
les entitats del nostre municipi. 

De la mateixa manera, cal destacar 
la participació de diferents alumnes 
de l’IES Vilablareix i la col·laboració 
dels Amics de la UNESCO de Girona, 
per tancar la Setmana a Can Gruart, 
amb la taula rodona amb el tema La 
ràdio en temps de desastres i d’emergències.

Per acabar, volem posar èmfasi 
a l’exposició de ràdios antigues que 
vam poder gaudir a l’entrada de l’edi-
fici de Can Gruart, que va ser possible 
gràcies a l’ajuda de molts de vosaltres. 
Realment, va ser tot un èxit!

Salut i molta ràdio!

Les associacinos del poble a Micro de Nit

Xevi Xirgu

Maiol RogerXavier Coral

Xavier 
Pérez 
Esquerdo

Taula rodona a Can Gruart
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Clàudia Pujol

Francesc Homs

Fel Faixedas

Magda Oranich

IES Vilablareix

Albert Cuesta

Ferran Mascarell

David Mascort

Lluís Foix

Jordi Cuixart

Berta Errando

Betsy Turnez

Francesc Roses

Francesc Cano

Xavier 
Pérez 
Esquerdo
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ASSOciAció cultuRAl vilABlAREix

Presentació del llibre “La maledicció dels Palmisano”
de Rafael Nadal

 El divendres 12 de febrer es va fer a Can 
Gruart la presentació del llibre “La maledicció 
dels Palmisano” amb l’assistència del seu autor, el 
conegut periodista i escriptor Rafel Nadal.

La introducció va anar a càrrec d’en Guillem 
Terribes que va esmentar les qualitats literàries 
de l’autor. Tot seguit, en Rafel Nadal, va fer 
una síntesis de la seva novel·la, adornant-la amb 
moltes anècdotes que van enriquir la presentació.

Primera Assemblea de Socis de l’Associació
 Amb l’assistència de 13 socis, el dia 15 de març es va dur a terme la Primera 

Assemblea de Socis. Es va fer un repàs de les activitats fetes fins aleshores, així 
com la situació econòmica de l’Associació.

A continuació es va confirmar la Junta Directiva que queda de la següent 
manera:

PRESIDENT Jordi Pagès

VICEPRESIDENT  Josep Aribau

SECRETARIA  Dolors Ferré

TRESORER  Carles Buisac

VOCAL  Montse Picart

Per finalitzar es van presentar les activitats previstes per aquest any 2016, així com uns treballs previs ja pel 
2017. També es va a provar el pressupost d’enguany.

PROPERES AcTIvITATS

Conferència “Xile-1973 la 
PeriPèCia d’Un CaTalÀ 
TorTUraT Per PinoCHeT”
Dijous 31 de març a les 19.30h  
a Can Gruart 
A càrrec de Tomàs Nadal,  
excapellà, empresonat i torturat.

Conferència “CervanTes:  
la fiGUra al TaPÍs”
Dimecres 20 d’abril a les 19.30h  
a Can Gruart
A càrrec del doctor Jorge García, 
un dels especialistes de Cervantes  
a nivell mundial.

Parada de lliBres i roses, 
amb l’assistència d’escriptors 
que signaran els seus llibres
Dissabte 23 d’abril de les 9 del 
matí a les 8 del vespre, a la zona de 
la carretera de Santa Coloma amb 
l’avinguda Lluís Companys. 
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cultuRA
Jordi Pagès

Ramón Casas
 A principis d’aquest any, concre-

tament el 4 de gener, va fer 150 anys 
del naixement a Barcelona d’en Ra-
món Casas i Carbó. Va ser un pin-
tor, dibuixant i cartellista vinculat 
a l’impressionisme i un dels impul-
sors del modernisme català.

La seva família es tro-
bava en una privilegiada 
situació econòmica; el 
seu pare havia fet fortu-
na a Cuba i la seva mare 
era de família benestant. 
Ell no tenia gaire interès 
pels estudis però molta 
habilitat per dibuixar. 
Amb 11 anys va comen-
çar a rebre classes de di-
buix a l’estudi del pintor 
Joan Vicens, un recone-
gut retratista.

Amb només 15 anys, 
acompanyat de dos co-
sins seus, es trasllada a 
París on fa de correspon-
sal de la revista l’Avenç, 
de la qual es el fundador 
i on havia publicat el seu 
primer dibuix: Record 
d’altre temps, un detall del 
claustre de Sant Benet 
de Bages. A la capital 
francesa va anar a apren-
dre al taller del pintor 
Carolus-Duran, gran ad-
mirador de Velázquez i 
influït, a aquella època, 
per Manet.

Va ser durant aquests 
anys que Casas es va afi-
cionar a freqüentar cafès 
nocturns, exposicions 
d’art i al consum del ta-
bac. Combinava els hiverns de París 
amb viatges per tota la Península. A 
l’any 1886, es va recuperar d’una tu-
berculosi a Barcelona, on va conèi-
xer a artistes del nivell de Santiago 
Rusiñol i Ignacio Zuloaga. L’amistat 
amb Rusiñol va durar molts anys i el 
febrer de 1890 van exposar a la Sala 

Parès de Barcelona els seus retrats 
recíprocs.

Posteriorment, tots dos van fer 
un viatge en carro per Catalunya, 
on Rusiñol escrivia les cròniques i 
Casas dibuixava i agafava apunts. 
Quan torna a París, comparteix 

vivenda amb Rusiñol que escriu 
una sèrie de cartes, titulades Des-
de el Molino, que Casas il·lustrarà 
i que van anar publicant diferents 
revistes.

Amb 40 anys, Casas, va conèixer 
a una jove venedora de loteria de 
18 anys, Julia Peraire, que va ser la 

seva model preferida i amant. Es 
van casar, malgrat l’oposició fami-
liar, el 1922. 

10 anys més tard, el 1932, l’ar-
tista va morir a Barcelona, a conse-
qüència d’una greu malaltia. Tenia 
66 anys.

Es pot considerar a 
Ramón Casas com un 
cronista d’aquella èpo-
ca, ja que els seus qua-
dres reflecteixen esdeve-
niments ciutadans, com 
El garrote vil (1893), El 
Corpus (1898) o La carga 
(1899), guanyador de la 
Primera Medalla de l’Ex-
posició de Belles Arts el 
1904.

En Ramón Casas està 
considerat el mestre del 
cartell català on hi troba 
la manera de comuni-
car el seu missatge i la 
seva informació. El text 
escrit l’utilitza en la seva 
mínima expressió –un 
nom, una breu frase, una 
adreça-; la resta de la in-
formació l’ha de donar la 
imatge. Els seus primer 
cartells els farà a la taver-
na “Els Quatre Gats”, lloc 
on es reunien els artistes 
del segle XIX.

Cal destacar els dots 
de Casas per a la pintura 
i el dibuix, així com sa-
ber treballar, amb èxit, el 
paisatge i el retrat. Va ser 
en aquest darrer gènere 
on va obtenir un major 
reconeixement i el va 

consagrar com el retratista més re-
conegut per la burgesia catalana.

Durant aquest any 2016 es fan 
diverses exposicions d’aquest ar-
tista així com l’edició, en facsímil, 
de les cròniques fetes per Santiago 
Rusiñol i il·lustrades per Ramón 
Casas.

“ En Ramón casas està considerat  
el mestre del cartell català on hi

 troba la manera de comunicar el
 seu missatge i la seva informació.”
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(CONTINUARà)

cAPÍTOL I
mEDi AmBiEnt
Andrés L. Pérez Velasco

Canvi climàtic
 El passat mes de novembre es va celebrar a París l’anomenada COP21, és a dir, la XXI Conferència de les 

Parts sobre l’Acord de Canvi Climàtic. Es tractava d’aconseguir un acord vinculant que substituís el Protocol de 
Kyoto. Són nombrosos els economistes i polítics que reconeixen la necessitat de prendre mesures per evitar els 
efectes catastròfics de tota tipus que l’escalfament global ocasionarà si no ho evitem. Seria catastròfic que no es 
comptés amb un instrument internacional que permeti fer-li front.

Què és el canvi climàtic?
Es diu canvi climàtic a la variació 
global del clima de la Terra i és 
definit com un canvi estable i du-
rable en la distribució dels patrons 
de clima en períodes de temps que 
van des de dècades fins a milions 
d’anys. Podria ser un canvi en les 
condicions climàtiques mitjanes 
o la distribució d’esdeveniments 
al voltant d’aquest mitjana (per 
exemple més o menys esdeveni-
ments climàtics extrems). El can-
vi climàtic pot estar limitat a una 
regió específica, com pot abas-
tar tota la superfície terrestre. 
L’estudi del clima és un camp d’in-
vestigació complex i en ràpida evo-
lució, a causa de la gran quantitat 
de factors que hi intervenen. El cli-
ma de la Terra mai ha estat estàtic.
Com a conseqüència d’alteracions 
en el balanç energètic, està sotmès 
a variacions en totes les escales tem-
porals, des de decennis a milers i 
milions d’anys. Entre les variacions 
climàtiques més destacables que 
s’han produït al llarg de la història 
de la Terra, figura el cicle d’uns 
100.000 anys, de períodes glaceres, 
seguit de períodes interglacials.

El terme avui, el referiré espe-
cíficament al canvi climàtic causat 
per l’activitat humana, a diferència 
d’aquells causats per processos na-
turals de la Terra i el Sistema So-
lar. En aquest sentit, especialment 
en el context de la política ambien-
tal, el terme “canvi climàtic” ha ar-
ribat a ser sinònim de “escalfament 
global antropogènic”, o sigui un 
augment de les temperatures per 
acció dels humans.

El clima és una mesura del patró 
mitjà de la variació de la tempera-
tura, humitat, pressió atmosfèrica, 
vent, precipitacions, recompte de 
partícules a l’atmosfera i altres vari-
ables meteorològiques en una regió 
determinada durant períodes llargs 
de temps. El clima és variable, com 
es mostra en la manca de regularitat 
en les estacions d’un any per l’altre. 
Aquesta variabilitat és normal. És 
a causa de la variació dels corrents 
oceànics, activitat volcànica, radia-
ció solar i altres components del sis-
tema climàtic que no comprenem 
totalment encara. El nostre clima 
té també episodis extrems (com ara 
inundacions, calamarsa, tornados, 
huracans etc), els quals poden ser 
devastadors.

En les últimes dècades, molts 
dels indicadors i estudis han asse-
nyalat que l’escalfament global ha 
estat alarmant a nivell mundial.

El Summary for policymakers of the 
5th report de l’IPCC (Intergovern¬-
mental Panel on Climate Change) 
publicat a l’octubre de 2013 anun-
cia: “L’escalfament del sistema cli-
màtic és inequívoc, i des de la dèca-

da dels cinquanta, molts dels canvis 
observats no tenen precedents en 
desenes de milers d’anys. L’atmos-
fera i els oceans s’han escalfat, les 
quantitats de gel i neu han dismi-
nuït, el nivell del mar ha augmen-
tat, i les concentracions dels gasos 
d’efecte hivernacle han augmentat. 
I segueix: La influència humana en 
el sistema climàtic és clara. Això és 
evident per l’increment de les con-
centracions dels gasos d’efecte hiver-
nacle a l’atmosfera, positive radiative 
forcing, escalfament observat, i en-
teniment del sistema climàtic. (...) 
És extremadament probable que 
la influència humana sigui la causa 
dominant de l’escalfament obser-
vat des la meitat del segle XX. (...) 
emissions continuades d’emissions 
de gasos d’efecte hivernacle causarà 
un escalfament més gran i canvis en 
tots els components climàtics del sis-
tema climàtic. Limitar el canvi climà-
tic requerirà reduccions substancials 
i sostenibles d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle. (En aquest Re-
sum per Legisladors, el terme “extre-
madament probable” es refereix a 
una probabilitat del 95-100%).

“ En les últimes dècades, molts dels indicadors i 
 estudis han assenyalat que l’escalfament global
 global ha estat alarmant a nivell mundial.”
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cAPÍTOL XIX
mEmòRiA HiStòRicA DE vilABlAREix
J. Manel Pallàs

(...)

A la sessió del 17 de març, s’aprova el pressupost municipal 
ordinari per l’exercici 1940. S’exposarà al públic, però no hi 
ha cap quantitat.

21 d’abril
Una vegada aprovada l’acta de la sessió anterior, l’alcalde 
...manifiesta que haciendo uso del voto de confianza que se le había 
otorgado en la última sesión, se había puesto en relación con las dos 
Empresas que estaban en condiciones para poder suministrar fluido 
eléctrico a los Barrios de la Iglesia y Deurroures de este municipio, Ener-
gía Eléctrica de Cataluña y Dn. José Ma Bonmatí de Cendra, existiendo 
gran diferencia de precios en sus ofertas, por cuanto exigiendo la prime-
ra treinta y ocho mil pesetas (38.000), el Señor Bonmatí pide solamente 
veinte mil (20.000), por cuyo motivo propone a la Comisión Gestora, 
que acuerde la concesión de dicho servicio a Dn. José Ma Bonmatí, 
tomando también los acuerdos pertinentes para realizar la operación de 
crédito que precisa, para realizar tal mejora.

A continuació es descriuen els vuit punts que conformen 
l’acord i l’últim diu:
Octavo: Publicar los anteriores acuerdos en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para general conocimiento y posible reclamación ante este 
Ayuntamiento durante el plazo de quince días..

5 de maig
En aquesta sessió s’aprova el pressupost , el qual el 17 de març 
s’havia votat i exposat al públic ...se ha acordado por unanimidad 
prestarle aprobación quedando en su consecuencia fijado el total de 
Ingresos en doce mil cuatrocientas pesetas, y el de gastos en igual suma 
quedando nivelado así, dicho presupuesto.

Así bien se aprueban las ordenanzas fiscales por una vigencia de 
un año, acordándose su pública exposición por el término de quince 
días a efectos de su examen y observación y posibles reclamaciones.

A la sessió del 9 de maig, l’alcalde 
expone la necesidad imperiosa que existe en el Cementerio, en el cual, 
deben construirse unos cuantos nichos, al objeto de atender debidamen-
te al servicio de enterramiento en condiciones, acordándose por unani-
midad, dar un voto de confianza al Señor Alcalde para que efectúe las 
diligencias necesarias con toda urgencia hasta llegar a la construcción 
de los dichos nichos y normalizar así tan importante servicio.

19 de maig
A aquesta sessió és parla de normalitzar la situació de la se-
cretaria de l’Ajuntament, ja que el que actuava coma tal no 
formava part del “Cuerpo de Secretarios de la Administración 
Local”. Per tant, la Comissió Gestora, va entendre que havia de 
construir una agrupació voluntària amb algun altre municipi i 
així tenir un secretari en comú. Aquest municipi no tenia per-
què ésser limítrof. Alguns dels punts de discussió del tema són:
Atendiendo que entre los Ayuntamientos próximos susceptibles de 
agruparse con este Ayuntamiento, no existe más que el de San Daniel 
que tenga secretario en propiedad, perteneciente al Cuerpo de Secre-
tarios de la Administración Local, repuesto en el cargo, después de 
la liberación, previo expediente de depuración, sin sanción alguna.

Atendiendo que siendo el censo de población de Vilablareix de 398 
habitantes y el de San Daniel de 912 habitantes, es posible su agrupa-
ción por no llegar al límite de los dos mil habitantes.

Atendiendo que esta Agrupación puede ser beneficiosa para este 
Ayuntamiento por la posible reducción del sueldo del Secretario.

La Comisión Gestora por unanimidad acuerda:
 Primero: Intentar la formación de Agrupación voluntaria con el 

ayuntamiento de San Daniel, a cuyo efecto se delega al Señor Alcalde 
para que traslade al mismo estos acuerdos interesándose su pronun-
ciación sobre ellos.

 Segundo: Para el caso que sea aceptada tal propuesta, se acuerda 
designar los Señores Don Joaquín Jordá i el Señor Gestor Don Juan Vi-
dal para que, como comisionados y representantes de esta Ayuntami-
ento, puedan entrevistarse con los del Ayuntamiento de San Daniel.

14 de juny
L’objecte de la sessió era aprovar en principi el projecte de pres-
supost extraordinari, per l’exercici 1940 i exposar-lo al públic.

27 de juliol
Al no presentar-se cap reclamació al pressupost extraordinari 
...se ha acordado por unanimidad prestarle aprobación, quedando 
en su consecuencia fijado el total de ingresos en veinte mil pesetas, 
y el de gastos en igual cantidad, quedando por lo tanto nivelado el 
presupuesto.
 El presente presupuesto puede decirse consta solamente de una 
partida de gastos o sea: Cantidad a entregar al Señor Bonmatí para 
pago contrata instalación alumbrado eléctrico en los Barrios de la 
Iglesia i Deurroures.
 Lo mismo sucede en Ingresos: Préstamo a concertar de veinte mil pe-
setas con la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Barcelona. 

Primer d’octubre
L’alcalde exposa als membres de la Comissió Gestora, que 
l’Ajuntament de Sant Daniel accepta la proposta d’agrupació, a 
la fi de tenir un Secretari en comú. I s’acorda:
 1º Proceder a la Agrupación de este Municipio con el de Sant Da-
niel a los efectos de tener ambos un Secretario común, agrupación vo-
luntaria autorizada por el artículo 23 de la Ley Municipal vigente.
 2º Aprobar los siguientes Estatutos para el régimen de la misma 
Agrupación.

A continuació venen redactats els Estatuts de l’Agrupació In-
termunicipal, als efectes de tenir un secretari en comú. Aquest 
estatuts consten de 19 punts, que es podrien resumir així:

- L’Agrupació s’estableix per temps indefinit, encara que es 
pot donar per acabada, si un dels dos municipis ho comu-
niqui amb un semestre d’anticipació a la finalització del 
exercici econòmic.

- San Daniel serà la capital de l’Agrupació.
- Un dia a la setmana el Secretari haurà d’anar a l’Ajunta-

ment de Vilablareix.
- El sou serà de cinc mil pessetes. Tres mil a càrrec de l’Ajun-

tament de Sant Daniel i dos mil a càrrec del de Vilablareix.
- El secretari serà el Sr. Vicente Cánovas i Soler, que és qui té 

en propietat la Secretaria de l’Ajuntament de Sant Daniel.
- L’Agrupació la formaran el Alcaldes i primer Tinent d’Al-

calde d’ambdós municipis. El president serà l’Alcalde de 
Sant Daniel.

Aquests acords es faran públics perquè en el termini de trenta 
dies es puguin presentar les reclamacions oportunes.
Seguidamente el Sr. Alcalde expone que el Sr. Secretario Interino actual D. 
Narciso Alsina Marull le había presentado la renuncia de su cargo y se 
acepta aceptar la renuncia., presente en este acto, al cual, le es extendido 
el oportuno cese, y, nombrar interinamente a D. Vicente Cánovas Soler...

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

Sobre el nostre  
Consell Parroquial de Pastoral

 Des del dia 9 de setembre de l’any passat –data de 
la meva arribada com a nou mossèn de la Parròquia 
de Sant Menna de Vilablareix– he tingut ocasió de 
reunir-me en tres ocasions amb el Consell Parro-
quial de Pastoral. 

La primer vegada va ser el dia 22 de setembre. 
Fou un encontre de coneixença i canvi d’impres-
sions sobre la parròquia. Però d’aquesta reunió en 
sortí un aspecte pràctic que és molt d’agrair: l’oferi-
ment d’un grup de persones per a netejar i man-
tenir l’ornat de l’església. Ja 
aleshores es va parlar d’al-
guna reforma en el temple 
que caldria fer. S’apuntà al 
tema del funcionament de 
la calefacció, la il·luminació 
de la nau central i –a peti-
ció meva– l’estudi d’un nou 
presbiteri, solucionant de forma definitiva l’anoma-
lia de dos altars que hi ha actualment. En el pla més 
estrictament pastoral es va quedar en l’estudi i re-
flexió de les “Propostes Pastorals” del Sr. Bisbe per 
aquest curs.

La segona reunió del Consell Parroquial de Pas-
toral va tenir lloc el 25 de novembre. En ella s’hi 
constituí un Consell Parroquial d’Economia inte-
grat per Ramona Roura, Xavier Ribot, Narcís Mo-
las i pel secretari del Consell de Pastoral, Francesc 
Jové. En el tema de les prioritats pastorals es parlà 
de la necessitat d’arribar a les generacions més jo-
ves, d’una evangelització marcada per una Església 
oberta i acollidora i de com això ha de ser obra de 
tots. També es va parlar dels horaris de les celebra-
cions del Nadal i del Pessebre Vivent que cada any 
es fa des de la Parròquia amb el sosteniment econò-
mic de la mateixa i, molt especialment, del nostre 
Ajuntament.

La tercera reunió del Consell fou el 18 de març 
d’enguany. En la mateixa, la Junta d’Economia –pre-

vi coneixement dels recursos de la Parròquia- va in-
formar al Consell sobre l’estat econòmic d’aquesta. 
L’exercici de l’any passat es va acabar amb un superà-
vit de 811’44 euros.

En aquests moments s’ha pogut solucionar ja el 
tema del funcionament de la calefacció de l’Esglé-
sia. També, s’ha fet una nova il·luminació de la nau 
i part del presbiteri, inclosa la fornícula on s’hi ve-
nera el nostre Sant Patró, Sant Menna. La il·lumina-
ció ha estat amb el sistema de leds que permeten un 

més baix consum i una ma-
jor lluminositat. En la nau 
central i el creuer s’ha passat 
de tres focus a deu, amb un 
nombre equivalent de Watts. 
També està previst que l’ar-
quitecte Xavier Montal, de 
Vilablareix, elabori un estu-

di sobre l’actual presbiteri per a col·locar-hi un altar 
únic, una nova seu i ambó, tot respectant el retaule 
de Sant Menna.

En una ocasió, algú va fer notar que es més fàcil 
moure les pedres que els cors. Ironies a part, per 
més que parlem de millores materials en el nostre 
temple no podem oblidar que la finalitat de tota 
millora en l’església no ha de tenir una altra fina-
litat que procurar un coneixement i una vivència 
més plena de l’Evangeli i una celebració viva de la 
fe: “Salus animarum, suprema lex”, acaba dient el 
Codi de Dret Canònic; la llei suprema de l’Església 
és la salvació de les persones. Per això mateix, una 
activitat que procurem mimar i que compta amb la 
dedicació entusiasta de les nostres tres catequistes 
és la catequesi de la mainada de primer i segon 
curs d’iniciació cristiana. Enguany, les celebraci-
ons de la Primera Comunió seran els dos primers 
diumenges de maig, amb la celebració de la missa 
a ¼ de 12 del matí a la nostra Església parroquial 
de Sant Menna.

“ En aquests moments 
 s’ha pogut solucionar ja el
 tema del funcionament de
 la calefacció de l’Església.”
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Divendres 6 de maig
A les 8 del vespre, sortida de la plaça del Perelló  
i arribada al pavelló

Caminada nocturna
Preu: anticipada: 3 €
Mateix dia: 5 €
Organitza: Ajuntament de Vilablareix 

Diumenge 8 de maig
A les 9 del matí, al pavelló municipal

10a Marxa Popular BTT  
de Vilablareix
Hi haurà dos recorreguts de dificultat mitjana,  
de 22km i 35km aprox.
Organitza: Club Ciclista Vilablareix - Colla 3xhora
Col·labora: Ajuntament de Vilablareix i Ateneu de la dona

Dijous 12 de maig
A les 8 de la tarda, a Can Gruart

Inauguració de l’Exposició d’Art
Hores de visita: divendres 13, de 5 a 10 del vespre; 
dissabte 14 al matí i diumenge 15 de 5 a 7 de la tarda

Concurs de plantes i flors
Presentació el dimecres 11 de 4 a 7 de la tarda

A les 9 del vespre, a Can Gruart

Tast de vins Catalans 
Preu: 20€

A les 10 del vespre, a Can Gruart 

Nits de Can Gruart amb 
l’espectacle Tal com sóc
Amb Pere Hosta

Divendres 13 de maig
 A les 11 del matí, a la ludoteca

Matí d’escacs

A les 4 de la tarda, els voltants de Can Gruart

Esplai Kamono de festa major

A les 7 de la tarda, des de la plaça de la Pau  
fins arribar a la plaça del Perelló 

Cercavila a càrrec de la banda  
de percussió Blockilombo 

A 2/4 de 9 del vespre, a la plaça del Perelló

Pregó de la Festa Major 
a càrrec del Casal de la Gent Gran  
de Vilablareix 

A les 10 de la nit, al pavelló municipal

Pubillatge 

A les 11 de la nit, a les barraques

Birrablareix  
a les barraques
Concurs de grups novells i actuació  
de Est-Oest, guanyador del sona 9

FESTA MAJOR

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar el 
programa si causes imprevistes aconsellessin 
fer-ho. En cas de pluja les activitats previstes a 
l’aire lliure es traslladaran al pavelló municipal.
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Dissabte 14 de maig
 A les 10 del matí, a can Gruart

XXXII Concurs Infantil  
de Dibuix Lliure
A les 12 del migdia, a les barraques

Festa de l’espuma

A les 3 de la tarda, al Casal de la Gent Gran

Torneig popular de Botifarra
Premi pels finalistes 
Organitza: Casal de la Gent Gran 

A les 5 de la tarda, a les barraques

Orelles de Xocolata  
amb l’espectacle  
Avui fem Rock
Durant la mateixa es donaran els premis de dibuix.
Hi haurà xocolatada per tothom.

A les 9 del vespre, al pavelló municipal 

Sopar de festa major 
Organitza: Casal de la Gent Gran

A les de 10 del vespre, al pavelló municipal

Ball amb Blue Moon
Gratuït 

A les 11 de la nit, a les barraques 

Concert amb 
Dj Animals Show  
i Tornem a SAU

Diumenge 15 de maig
A les 10 del matí, a l’església parroquial

Ofici solemne amb acompanyament  
de la coral Sant Roc
A continuació 

Concert amb la coral Sant Roc

A les 4 de la tarda, a la plaça de Can Gruart

Audició de sardanes 
amb la cobla Cervianenca
A continuació, 

Havaneres amb Anxovetes
Hi haurà cremat per tothom

A les 5 de la tarda, a les barraques

País de Cotó amb 
l’espectacle Little Swing 
A les 9 del vespre, al pavelló municipal

L’Olla dels Maiquiets, representa 
l’obra Diner molt negre 

A les 11 de la nit, a les barraques

Concert amb  
Orquestra Di-versiones  
i Orquestra Maribel

Dilluns, 16 de maig
A les 11 del matí, a Can Gruart

Titelles: Un any i un dia

A les 6 de la tarda, al pavelló municipal 

Concert i ball amb 
La Principal de la Bisbal
Després del concert lliurament dels premis  
del concurs de plantes i flors
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ABRIL - MAIG - JUNY 
AGEnDA

ABRIL 
REIKI NIVELL 1 
dimarts i dijous, del mes d’abril (6 sessions)
inici 5 d’abril, de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 70 euros (30% de descompte per empadronats)

BALLS DE SALó PER A ADULTS I ESPORTIU I DE 
COMPETICIó PELS NENS/ES I JOVES
inici el divendres 8 d’abril (10 sessions)
Nens/es i joves: de 2/4 de 7 a 2/4 de 8
Quota trimestral: 37 euros/persona

Adults: 1r grup: de 2/4 de 8 a 2/4 de 9;  
2n grup: de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 
Quota trimestral: 74 euros/parella 
Inscripcions a l’Ajuntament

L’HORA DEL CONTE AL GIRONÈS LLEGIM:  
POLÍTICS MUNICIPALS 
Polítics municipals faran l’hora del conte.
dimecres 13 d’abril a les 6 de la tarda
Ludoteca / Gratuït / Per a tothom

NITS DE CAN GRUART: L’ART DE TRIAR CARXOFES 
Espectacle de narració per a adults
dijous 14 d’abril a 2/4 de 10 del vespre
Centre Cultural Can Gruart / Preu: 3 euros

TALLER DE MASSATGE INFANTIL 
Per a nadons de 0 a 2 anys 
dimarts 12,19 i 26 d’abril i 3 de maig  
de 2/4 de 11 a 2/4 de 12 del migdia
Centre Cultural Can Gruart / Gratuït

VINE I PARTICIPA EN LES POLÍTIQUES  
DE JOVENTUT DEL MUNICIPI 
Estem redactant el pla local de joventut  
i la teva opinió és important!  
dimarts 19 abril 
Per a joves de 12 a 19 anys a les 4 de la tarda
Per a joves de 20 a 30 anys a les 8 del vespre 
Centre Cultural Can Gruart / Gratuït 

TALLER DE MÀGIA 
dimecres 27d’abril a 2/4 de 5 de la tarda 
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 5 euros / Per a joves

SETMANA CULTURAL 
Dilluns 18 d’abril
6 h de la tarda / Centre Cultural Can Gruart
ESPECTACLE: XUP XUP, UNA AVENTURA A LA CUINA 
A càrrec de La Minúscula teatre

Dimecres 20 d’abril 
6 h de la tarda / Centre Cultural Can Gruart
L’HORA DEL CONTE: LA VACA QUE CANTA 
A càrrec de Poca cosa teatre i Vadecontes

2/4 de 8 del vespre / Centre Cultural Can Gruart
CONFERÈNCIA “CERVANTES: LA FIGURA AL TAPÍS”
A càrrec del doctor Jorge García López de la 
Universitat de Girona

Dijous 21 d’abril 
a les 5.30 h de la tarda / Centre Cultural Can Gruart
PRESENTACIó DEL CONTE “QUI Té POR” 
A càrrec de l’autor Pere Vilà; es regalarà el conte  
als nens i nenes assistents

de 7 a 8 h del vespre / Centre Cultural Can Gruart
CONCURS DE PASTISSOS. Entrega de pastissos

a 2/4 de 9 del vespre / Centre Cultural Can Gruart
CONTACONTES PER A ADULTS 
A càrrec de La Minúscula teatre

a continuació / Centre Cultural Can Gruart
ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS  
I DEGUSTACIó DELS PASTISSOS

Divendres 22 d’abril 
a les 10 del vespre / Centre Cultural Can Gruart
TEATRE “COM NOS TORNEM” 
A càrrec de Bubulina teatre

Dissabte 23 d’abril 
Tot el dia / Plaça 11 de setembre
PARADA DE LLIBRES I ROSES 
Amb l’assistència d’escriptors que signaran els seus 
llibres. A càrrec d’Associació Cultural de Vilablareix
En cas de pluja la parada es muntarà als porxos de la biblioteca/llar de jubilats

Diumenge 24 d’abril 
a les 11 del matí / Centre Cultural Can Gruart
DANSA AMB FAMÍLIA
Preu: 10 euros/família 

a les 2 del migdia / Pavelló municipal
FESTA DE LA GENT GRAN

PILATES
dimarts i dijous de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre
Sala polivalent de l’ajuntament
Preu: 70 euros/trimestre (-30% empadronats)

IOGA
dilluns i dimecres de 8 a 9 del vespre
Sala polivalent de l’ajuntament
Preu: 70 euros/trimestre (-30% empadronats)

ESTIRAMENTS 
dimecres de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda 
Sala polivalent de l’ajuntament 
Preu: 40 euros/trimestre (-30% empadronats)

ZUMBA 
dilluns i dimecres de 7 a 8, de 8 a 9 i de 9 a 10 del vespre
Gimnàs del pavelló 
Preu: 70 euros/trimestre (-30% empadronats)

AERòBIC 
dimarts i dijous de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre
Gimnàs del pavelló 
Preu: 70 euros/trimestre (-30% empadronats) 

MANTENIMENT 
dimarts i dijous de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del vespre
Gimnàs del pavelló 
Preu: 70 euros/trimestre (-30% empadronats) 
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Per participar a les activitats cal fer una inscripció prèvia com 
a mínim tres dies abans de l’activitat a la web www.hospici.cat. 

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

MAIG 
TALLER DE CUINA SALUDABLE 
Un menú saludable amb producte de primavera  
que trobem al mercat
dimecres 4 de maig a 2/4 de 8 del vespre
Cuina de can Ballí 
Gratuït / Per a tothom

XERRADA: EDUCAR EN LES NOVES TECNOLOGIES:  
QUÈ SI I QUÈ NO? 
En els darrers anys les noves tecnologies han augmentat 
de manera vertiginosa i han canviat radicalment la 
nostra societat i és clar, també el concepte d’infància 
i adolescència. A càrrec de Mariana Marull psicòloga i 
tècnica del servei local d’orientació familiar
divendres 6 de maig a 2/4 de 9 del vespre 
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuïta / Per a tothom

CRISTALLS PER SANACIó  
(COMPLEMENT REIKI O ALTRES TERÀPIES NATURALS) 
dimarts i dijous, del mes de maig (6 sessions)
inici 3 de maig, a 7 a 2/4 de 9 del vespre
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 60 euros (30% de descompte per empadronats)

TALLER DE CUINA RÀPIDA 
Un menú saludable i ràpid per aquells dies  
que no tens temps per cuinar
dimecres 11 de maig a 2/4 de 8 del vespre.
Cuina de can Ballí 
Gratuït / Per a joves

A TOTS ENS PASSA:  
EXÀMENS FINALS SENSE PRESSIó 
Gaudeix d’una sessió de coaching  
per afrontar l’època d’exàmens finals
dimarts 24 de maig a les 4 de la tarda
Centre Cultural Can Gruart
Gratuït / Per a joves

JUNy 
XERRADA: XIRINGUITO D’ESTIU 
Vine a parlar de com gaudir de l’estiu amb els mínims 
riscos possibles. Xerrada a càrrec de Maria Conchillo, 
agent de salut jove de Vilablareix
dimarts 14 de juny a les 4 de la tarda
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuït / Per a joves

FESTA DE L’AIGUA 
Vine a gaudir de l’inici de l’estiu amb jocs on el principal 
element serà l’aigua
dimecres 22 de juny a les 4 de la tarda
Centre Cultural Can Gruart
Gratuït / Per a joves

DIA DEL RECICLATGE: SALTEM RECICLANT 
Tallers i activitats relacionades amb el món del reciclatge. 
dimecres 1 de juny a les 5 a 8 de la tarda
Centre Cultural Can Gruart
Gratuït / Per a tothom

XERRADA: COMUNICACIó FAMILIAR 
Com propiciem una bona comunicació familiar? Hi ha 
estratègies? A càrrec de Mariana Marull, psicòloga i 
tècnica del servei local d’orientació familiar
dijous 2 de juny a 2/4 de 9 del vespre 
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuïta / Per a tothom

NITS DE CAN GRUART: ABANDóNATE MUCHO! 
Les XL presenten un espectacle de música-teatral que 
desconstrueix el mite de l’amor romàntic. Des de la 
comprensió de la incomprensió a l’amor sense fi!
dijous 9 de juny a 2/4 de 10 del vespre
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 3 euros / Per a tothom

REIKI NIVELL 2 I 3 
Dimarts i dijous, mes de juny. Inici 2 de juny (6 sessions) 
2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre.
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 85 euros (20% de descompte per empadronats)
 
TALLER DE PERCUSSIó AMB FAMÍLIA 
Dissabte 11 de juny a les 11 del matí 
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 10 euros/família

REVETLLA DE SANT JOAN
Sopar-ball amb David Casas
23 de juny a les 9 del vespre
Al Casal de la Gent Gran

L’AULA D’ESTUDI
Un espai de trobada amb l’assessorament d’un jove 
universitari que us donarà suport i ajuda en aquells 
dubtes o petits entrebancs del dia a dia.
dimarts i divendres 
de 4 a 6 de la tarda per estudiants de l’institut 
de 5 a 7 de la tarda pels estudiants de 5è i 6è  
Centre Cultural Can Gruart / Gratuït

ESPAI MARES I FILLS PER A NENS DE 0 A 3 ANYS
Un espai per reunir famílies amb fills/es de 0 a 3 anys. 
dimarts i divendres de 5 a 7 de la tarda
Centre Cultural Can Gruart / Gratuït

#AgendaVilablareix

DiSSABtES 6 de la tarda
Preu: 6 € 
amb berenar

BALL DE SALó
al Casal de la Gent Gran
dissabte, 23 d’abril amb Chus

dissabte, 28 de maig amb Aurora

dissabte, 11 de juny amb Celeste

dissabte, 25 de juny amb Pep i Maria José
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