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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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EDITORIAL

 Ha arribat l’estiu i, per tant, acabem els cursos, activitats, temporades 
i fem vacances de la feina (els qui tenim la sort de poder fer-ne). És 
aquesta època un bon moment per a repassar i fer balanç de com 
ha anat tot plegat. He fet tot el que volia fer? He donat allò de mi 
mateix que estava disposat a donar? He estat intens i dedicat a les 
meves activitats laborals, lúdiques, esportives, culturals, com jo volia 
estar-hi? És un bon moment per a reflexionar-hi i posar-nos deures 
de cara a l’any vinent. Tots els qui fem coses estem poc o gens satisfets 
d’algunes d’elles i hem d’aprofitar quan parem per a fer el propòsit 
de canviar-les i millorar-les o, senzillament, deixar-les de fer.

També és un bon moment, un any després de prendre possessió, 
per veure com anem de compliment dels compromisos d’aquest 
equip de govern amb tots vosaltres. Durant aquest primer any hem fet 
ja algunes de les actuacions que vam dir que faríem i crec que val la 
pena repassar-les. Hem fet l’arranjament i adequació de la piscina i el 
cementiri municipals, hem engegat el pla de salut municipal, estem 
acabant l’estudi dels 70 i més, hem adequat una nova zona d’esbarjo 
pels més joves on hi hem instal·lat l’skate park i hem pràcticament 
acabat la tercera fase de soterrament de serveis i remodelació del 
carrer Perelló. Sobre aquesta darrera actuació vull fer un esment 
especial. L’objectiu principal, a banda de millorar i soterrar els serveis, 
entenem nosaltres, és la millora de la mobilitat a peu i amb bicicleta 
pel nostre poble. Els cotxes han envaït l’espai públic i vianants i 
ciclistes estan, sempre, en segon terme. No pot ser que hàgim de posar 
passos elevats i pilones arreu perquè hi ha conductors incívics que van 
massa ràpid o aparquen on no ho han de fer. Entenem nosaltres que 
l’interès general sempre està per sobre de l’interès particular i, en 
aquest cas, amb més raó que mai. Així, aquest és un exemple de com 
volem que siguin els carrers principals del nostre poble, amb espais 
segurs pels vianants i els ciclistes i no hagin d’estar sempre patint. 
És cert que podem discrepar en qüestions puntuals que sempre es 
poden millorar però no ho és menys que amb aquesta estructura de 
carrer aconseguim tots aquests objectius amb escreix.

Així doncs, comencem l’estiu acabant el curs i la temporada, fruïm 
de les nits a la fresca, fem poble, estimem-nos i tinguem cura els uns 
dels altres, participem de les activitats que es duguin a terme al poble i 
carreguem-nos de forces per encarar un nou curs que, tot i les dificultats, 
de ben segur que serà engrescador i profitós per a tots i totes.

David Mascort i Subiranas
Alcalde de Vilablareix

Arriba l’estiu, 
fem balanç
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PLENS
SESSIó ORDInàRIA  
DEL 12 DE MAIG 
L’Alcalde dóna compte:
» De l’informe en relació al període 

mig de pagament a proveïdors del 
sector d’administracions públiques 
de l’Ajuntament de Vilablareix re-
ferit al primer trimestre de 2015. 
Aquest període és de 12,5 dies.

» De l’aprovació dels preus públics per 
l’assistència al servei de casal d’estiu, 
colònies i mantins actius estiu 2016, 
aprovats a la Junta de Govern Local 
de data 21 d’abril de 2016. 

S’aprova per unanimitat:
» Ratificar el Decret d’Alcaldia nú-

mero 48/2016 de data 12 d’abril de 
2016 de compareixença davant el 
Jutjat contenciós administratiu nú-
mero 3 de Girona en el procediment 
abreujat 88/2016.

» Proposta d’aprovació inicial expedi-
ent de modificació de crèdit número 
03/2016.
HABILITACIÓ I SUPLEMENT DE 
CRÈDITS - SOTERRAMENT DE 
SERVEIS 3era. FASE
Consign.: 205.722,76€
Actual Modificació: 71.255,00€
Consig. Definit 276.977,76€
SUPLEMENTS I HABILITACIÓ 
CRÈDIT 71.255,00€
NOUS / MAJORS INGRESSOS 
Consign.: 0’00€
Actual Modificació: 71.255,00€
Consig. Definit: 71.255,00€
TOTAL MAJORS INGRESSOS 
71.255,00€

» El plànol de delimitació dels incendis 
forestals en les urbanitzacions, els nu-
clis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys fores-
tals.

» El text refós de la modificació puntual 
de les NNSS sector Transports Mateu. 

» La resolució de les al·legacions i 
aprovació provisional de la modifica-
ció puntual de les NNSS obertura i 
ampliació del carrer Marroc. 

» La modificació puntual de les NNSS po-
lígon d’actuació urbanística Marroc II. 

» El Pla de protecció civil municipal.

Acords d’urgència
» La moció per la defensa de la sobi-

rania del Parlament de Catalunya i 

contra els atacs a les lleis catalanes.
» Lla Moció per demanar que la Mi-

nurso (Missió de les Nacions Unides 
pel referèndum al Sàhara occiden-
tal) assumeixi competències en drets 
humans.

JUNTES DE GOVERN

SESSIó DEL DIJOuS 7 D’ABRIL
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren a 

l’expedient, i que sumen la quantitat 
104.389,15€.

» Sol·licitar a la Diputació de Girona 
que sigui concedida la subvenció per 
accions de promoció i foment de 
l’activitat fisicoesportiva (programa 
A4 suport a programes municipals 
d’ajuts als esportistes amateurs giro-
nins, menors de 25 anys i no profes-
sionals d’esports individuals), en re-
lació als esportistes següents: Arianna 
Vilar Julià; modalitat: Esquí Alpí.

» Sol·licitar a la Diputació de Girona 
que sigui concedit l’ajut destinat a 
la instal·lació d’un sistema d’ener-
gia solar tèrmica per a donar servei 
d’aigua calenta sanitària als vestidors 
del pavelló municipal, dins de la 
campanya del Pla a l’Acció. Sol·lici-
tar a la Diputació de Girona que si-
gui concedida la subvenció per a la 
instal·lació d’un sistema de biomassa 
tèrmica per calefacció i aigua calenta 
sanitària al pavelló municipal.

» El conveni marc de col·laboració en-
tre el consorci de benestar social Giro-
nès-Salt i l’Ajuntament de Vilablareix 
per al desenvolupament dels projec-
tes “Espai Laboral” i “Rellevància” del 
Consorci, d’acord amb el contingut 
següent: “El conveni de col·labora-
ció entre l’Administració General de 
l’Estat a través del Ministeri d’Energia 
i Turisme (Direcció General d’Indus-
tria i de la petita i mitjana empresa) 
i l’Ajuntament de Vilablareix per a 
l’establiment de Punts d’Atenció a 
l’Emprenedor (PAE) integrats en la 
xarxa CIRCE, d’acord amb el contin-
gut següent: “El tribunal qualificador, 
un cop finalitzades les fases de la bor-
sa de treball convocada, fa pública 
la relació de puntuacions obtingues 
pels aspirants, ordenada d’acord amb 
la puntuació final que han obtingut”.

» El contracte menor de serveis amb l’en-
titat mercantil Catwas per a la prestació 

del servei de socorrisme a la piscina 
municipal del 25 de juny al 4 de setem-
bre de 2016, per import de 7.201,00€ 
més 1.512,21€ en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil Benito Urban, la compra del 
tobogan per ubicar a la Plaça de la 
Pau, d’acord amb l’article 138.3 del 
Text Refós de la Llei de Contractes 
del sector públic, mitjançant un con-
tracte menor de subministrament 
per import de 1.110,00€ més 233,10€ 
en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat Carles 
Simon per reparar el paviment dre-
nant de la piscina municipal, d’acord 
amb l’article 138.3 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del sector pú-
blic, mitjançant un contracte menor 
d’obres per import de 1.344,00€ més 
282,24€ en concepte d’iva.

» El contracte menor d’obres per ade-
quació de la zona de l’skate park a l’en-
titat mercantil Xavier Alsina SA, per 
import de 4.977,44€ més 1.045,26€ en 
concepte d’iva. Vist que s’ha fet palès 
la conveniència de desbrossar i anive-
llar el terreny a la zona de l’skate park.

» El pressupost i adjudicació del con-
tracte menor de serveis “pla forma-
ció desenvolupament 2016” pel per-
sonal del servei de menjador escolar 
a la consultora coach professional 
Joana Frigolé.

» La contractació amb l’entitat instal-
lacions Aymerich SL, pel subminis-
trament i instal·lació de led’s 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 21 D’ABRIL
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren a 

l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 195.197,38€

» Els preus públics per a la prestació 
del servei de casal d’estiu, colònies i 
matins actius, estiu 2016.

» La 2ª certificació de l’obra “Millora 
de la xarxa d’aigua potable i serveis 
existents de la població de Vilabla-
reix”, a favor de l’entitat Xavier Al-
sina SA, per import de 29.143,01€ 
(24.085,13€ més 5.057,88€ en con-
cepte d’iva).

» La 3ª certificació de l’obra “Millora de 
la xarxa d’aigua potable i serveis exis-
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tents de la població de Vilablareix”, 
per import de 82.732,52€ (68.373,98€ 
més 14.358,54€ en concepte d’iva), a 
favor de l’entitat Xavier Alsina SA.

» Sol·licitar a la Diputació de Girona la 
inclusió en la convocatòria de subven-
cions als ajuntament, consells comar-
cals i ens locals per cobrir part dels 
costos d’execució de projectes apro-
vats per la Generalitat de Catalunya 
en la convocatòria el Departament de 
Governació, Administracions Públi-
ques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, (Eix 4 del FEDER).

» La contractació amb l’entitat Jordi Bat-
lle Collet, del subministrament i trans-
port de tres barraques per la festa major, 
mitjançant un contracte menor de sub-
ministrament per import de 1.170,00€ 
més 245,70€ en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil Carrosseries ESMI SL, pel sub-
ministrament i acoblament de caixa 
oberta metàl·lica i alces per la carros-
seria de camió, mitjançant un con-
tracte menor de subministrament per 
import de 4.890,00€ més 1.026,90€ 
en concepte d’iva.

» Autoritzar la utilització del polivalent a 
l’AMPA de l’escola Madrenc el dia 10 
de juny, per tal d’organitzar la festa de 
fi de curs. Així com la cessió de materi-
al divers.

SESSIó DEL 5 DE MAIG
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren a 

l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 44.361,17€.

» Sol·licitar a Dipsalut la inclusió en la 
convocatòria de suport econòmic per a 
projectes que lluiten contra la pobresa 
i exclusió social a la demarcació de Gi-
rona, per als programes ressenyats.

» Sol·licitar a la Diputació de Girona 
(sistemes i tecnologies de la informa-
ció) la inclusió a la convocatòria de 
subvencions als ajuntaments de fins 
a 30.000 habitants de les comarques 
gironines per finançar projectes per 
facilitar l’accés a les noves tecnologies. 

» El compromís per a la variació d’instal-
lacions telefòniques al carrer Perelló.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil SPD Girona SL, el subministra-
ment de senyalització viària, mitjan-
çant un contracte menor de submi-
nistrament per import de 1.855,79€ 
més 389,72€ en concepte d’iva, (pres-
supost 20160150).

» El contracte amb La Troca Promo-
cions Artístiques SL, d’acord amb el 
contingut següent:
Cia. La Minúscula - Espectacle: Xup 
xup, una aventura a la cuina. 
Cia: Poca Cosa Teatre / Va de contes 
- Espectacle: La vaca que canta.
Cia: Bubulina Teatre - Espectacle: 
Com nos tornem 
Cia: Peus de porc - Espectacle: Un 
any i un dia 

» El conveni entre el Centro de Estudi-
os Superiores de Seguridad Integral 
SL i l’Ajuntament de Vilablareix, per 
concertar el desenvolupament de les 
pràctiques de defensa personal i edu-
cació física per la formació en matè-
ria de seguretat privada i personal de 
control d’accés.

» El contracte menor de serveis per la 
reserva del centre de lleure La llobeta 
el dia 14 de juliol de 2016 pel casal 
d’estiu, per import de 1.080,00€, més 
108,00€ en concepte d’iva.

- La contractació de l’entitat Catering 
Vilanova SL, per al servei de càtering 
del menjador de la llar d’infants mu-
nicipal La Farigola, mitjançant un 
contracte menor de servei.

- La contractació amb l’entitat Phoenix 
vigilancia y seguridad SA, el servei de 
control d’accés als concerts de la festa 
major, per import de 1.485,00€ més 
311,85€ en concepte d’iva.

SESSIó DEL 19 DE MAIG
S’acorda aprovar:
» Les factures i de despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 110.470,24€.

» Sol·licitar a la Diputació de Giro-
na (servei d’esports) la inclusió a 
la convocatòria de subvencions als 
ajuntament per a actuacions urgents 
d’adaptació a la seguretat, l’habita-
bilitat o la funcionalitat dels equipa-
ments esportius.

» El conveni de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Vilablareix, per a 
l’organització del Festival d’Arts Escè-
niques “Emergent”.

» Declarar vàlida la licitació i adjudicar 
el contracte del servei de jardineria 
per a la conservació i manteniment 
de zones verdes, jardins i espais pú-
blics de Vilablareix a l’entitat Funda-
ció Privada Drissa per un import de 
31.153,00€ (exclòs d’IVA), amb sub-
jecció al plec de condicions econòmi-

co administratives, en resultar l’oferta 
econòmicament més avantatjosa per 
a la corporació.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat mercantil Tiroga verd per a la 
prestació del servei de tractament bio-
lògic de l’arbrat urbà contra el pugó i 
els fongs, per import de 1.018,35€ més 
213,85€ en concepte d’iva

» La contractació amb l’entitat Carles 
Simon per reparar i pintar les façanes 
de l’ajuntament, mitjançant un con-
tracte menor d’obres per import de 
11.063,90€ més 2.232,42€ en concep-
te d’iva.

» La contractació amb l’entitat Xavier 
Alsina SA, la construcció de passos 
elevats al municipi, mitjançant un 
contracte menor d’obres per import 
de 5.839,60€ més 1.226,32€ en con-
cepte d’iva.

» Aprovar la contractació amb l’entitat 
Xavier Alsina SA, la substitució de les 
reixes transversals existents al carrer 
Perelló, mitjançant un contracte me-
nor d’obres per import de 1.898,29€ 
més 398,64€ en concepte d’iva.

SESSIó DEL 2 DE Juny
S’acorda aprovar:
» Les factures i de despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 36.276,45€. 

» La devolució de l’aval a l’entitat Fun-
dació Astres, en garantia del contrac-
te d’obra “Restauració de l’ecosiste-
ma fluvial del riu Marroc i recupe-
ració del camí tradicional del riu a 
Vilablareix , fase I”.

» La devolució de l’aval bancari a l’enti-
tat Aglomerats Girona SA, en garantia 
del contracte d’obra “condicionament 
de solar i ferm a diversos carrers”.

» Les bases i la convocatòria per a la 
contractació laboral temporal de jo-
ves per a la brigada jove 2016.

» El llistat definitiu de la borsa de tre-
ball per a cobrir en règim de personal 
laboral temporal les vacants de moni-
tors/es del casal d’estiu municipal.

» Sol·licitar el Pla de serveis per al fo-
ment de l’eficiència energètica i les 
energies renovables i per a la promo-
ció de la biomassa forestal a les co-
marques gironines a l’Àrea de medi 
ambient de la Diputació de Girona.

» El conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilablareix i ACAPS 
Girona pel projecte vacances en pau 
2016.



ACTUALITAT
6

QUINA GRAN 

FESTA MAJOR!
Vilablareix va celebrar una gran Festa Major amb més activitats que mai i amb força no-
vetats com ara el concurs de grups novells del Birrablareix i un munt d’espectacles per a 
gaudir amb familiars i amics. L’Ajuntament vol agrair la col·laboració de totes les entitats 
que hi han participat i que van convertir la d’aquest any, en una festa inoblidable.

Divendres 6 de maig

Caminada nocturna

Dissabte 7 de maig

Tastet de Reiki

10a Marxa Popular BTT de Vilablareix

Classificacions: 
Volta llarga (homes): Diyer Rincón, Antonio Olivares i Marc Montero
Volta llarga (dones): Anna Jewula, Judit Sánchez i Maria Aranda
Volta curta (homes): Genís Martí, Manel Martínez i Mateu Caballé
Volta curta (dones): Imma Casadellà, Inés Gerez i Susanna Quintana

Diumenge 8 de maig
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Concurs de plantes i flors

Categoria fulla: Jana Pérez, Pilar Egea i Lourdes Baena
Categoria flor: Dolors Sitjà, Lídia Serra i família Vilà Vendrell

Dijous 12 de maig

Inauguració de l’Exposició d’Art

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

Divendres 13 de maig

Matí d’escacs

Cercavila amb Blockilombo i pregó  
a càrrec del Casal de la Gent Gran
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Pubillatge

XXXIII Concurs infantil de dibuix lliure

Birrablareix - Concurs de grups novells a les barraques

Dissabte 14 de maig

Guanyadors: 
Categoria P3-P5: Laura Garcia, Laura Martin i Nora Abulí
Categoria 1r-3r: Jana Pérez, Marta Perxach i Ia Sabater
Categoria 4t-6è: Xènia Baig, Jan Cubarsí i Judith Baró
Joves: Aitor Sánchez

Torneig popular de Botifarra

Guanyadors: 
Genís Pineda i Pepe Muñoz 

Orelles de Xocolata amb 
l’espectacle Avui fem Rock 
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Ball amb Blue Moon al pavelló

Concert amb Dj Animals Show i Tornem a SAU

Diumenge 15 de maig

Ofici solemne amb acompanyament 
de la coral Sant Roc

Audició de sardanes amb la cobla Cervianenca

Partit de pares, mares i entrenadors

Havaneres amb Les Anxovetes
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País de Cotó amb l’espectacle Little Swing

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

Dilluns 16 de maig

Titelles Un any i un dia

Barraques - Concert amb Orquestra 
Di-versiones i Orquestra Maribel

Concert i ball amb  
La Principal de la Bisbal 

Una quina  
que fa poble

 Els veterans del futbol de Vilablareix 
van donar obsequis en forma de materi-
al a les entitats esportives del poble amb 
part dels beneficis obtinguts durant les 
quines multitudinàries que es van rea-
litzar per les festes de Nadal al pavelló. 
Les entitats que van rebre el material 
van ser el Club Rítmica Vilablareix, Bàs-
quet Vilablareix, Futbol Club Vilabla-
reix Club Tennis Taula Vilablareix.
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Vilablareix acull per primera  
vegada la final de RoboCAT

El pavelló va bullir d’activitat entre el 28 i 29 de maig amb motiu  
de la II Edició de la fira Girona+Tecnològica

 Vilablareix es va convertir el darrer cap de setmana 
de maig en el punt neuràlgic de la tecnologia del país 
gràcies a la fira Girona+tecnològica que organitzava 

l’Associació El Racó dels Robotaires i Base42 del Tecno-
Ateneu de Vilablareix, amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Vilablareix i la Generalitat de Catalunya.

Centenars de persones van desfilar durant els dos 
dies per gaudir dels tallers, conferències, competicions 
de robòtica i drons i la fira de Projectes Tecnològics.

Des de l’Ajuntament de Vilablareix volem agrair 
tot l’esforç realitzat per les associacions, que treba-
llen des del viver d’empreses El Rusc, per organitzar 
aquest esdeveniment únic a Catalunya. 

El material de l’antic dispensari viatja al 
Congo per un projecte solidari

 Vilablareix va donar el material de l’antic dispensari a l’associació 
Pilar Carreras, que es destinarà a un projecte solidari a Butembo a la 
República Democràtica del Congo. “Una vegada més s’ha col·laborat 
en un projecte solidari aportant-hi material que ja no es feia servir”, 
va dir l’alcalde, David Mascort. 

Una nova fornada d’estudiants surt de l’Institut!
 Un nou grup de joves de Vilablareix s’ha graduat aquest any a l’Ins-

titut de Vilablareix. L’alcalde, David Mascort, els va acompanyar en 
la festa de graduació que es va celebrar a La Sitja amb la resta dels 
companys de classe. Mascort els va felicitar per haver assolit amb èxit 
aquesta primera etapa i els va encoratjar a seguir amb la mateixa em-
penta en el futur. 

L’Ajuntament explica com funcionen els 
serveis tècnics

 El tècnic de l’Ajuntament, Gerard Segura, va explicar com s’ha im-
plantat el Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) a Vilablareix davant 
d’altres tècnics i municipals de Catalunya. La conferència, que es va 
fer en el marc de la X edició de les Jornades SIG Lliure a la UdG, va 
situar Vilablareix com un referent a Catalunya en aquesta tecnologia. 

http://www.elracodelsrobotaires.cat/
https://base42.org/
http://www.tecnoateneu.cat/
http://www.tecnoateneu.cat/
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Setmana Cultural
Vilablareix va celebrar del 18 al 24 d’abril la Setmana Cultural de Vilablareix amb 
el tradicional Concurs de pastissos i la Festa de la gent gran. L’àrea de Cultura de 
l’Ajuntament va programar aquest any, a més, nous espectacles i activitats amb 
l’objectiu de gaudir de les activitats culturals en família al poble. 

Dilluns 18 d’abril: 
Espectacle Xup Xup, una aventura a la cuina

Dimecres 20 d’abril: 
L’Hora del conte La vaca que canta

Conferència Cervantes: la figura al tapís

Dijous 20 d’abril:
Presentació del conte Qui té por

Concurs de pastissos. Guanyadors:
Dolç: Neus Vendrell, Anna Vilaró i Jordi Cubarsí / 
Salat: Lucía Santayo i Carme Agustí / Aptes per a 
celíacs: Marta Ball-llosera i Meritxell Masó.

Contacontes per adults

Divendres 22 d’abril
Teatre Com nos tornem
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17a Festa de la gent gran
Vilablareix va tancar una renovada Setmana Cultural amb la Festa de la gent gran 
que va aplegar a 171 veïns i on l’Ajuntament, com cada any, va retre homenatge 
als veïns que han fet aquest any 80 anys i a les parelles que fan 50 anys de casats. 

 Els homenatjats són: Elvira Rosselló i Garriga, 
M. Dolors Rovira i Pagès, Emilio Hidalgo i Mo-
rales, Jose Cuenca i Sánchez, Josep Bartomeu i 
Pérez, Pere Aurich i Bonmatí, Joan Panella i Bou.  
I les parelles que han fet 50 anys de casats són: Rosa 
Català i Josep Marsal, Maria Juana i Pere Aurich, 
Victoria de Santos i Enric Guillaumes, Cati Xifra i 
Paco Darne. 



ACTUALITAT
14

Sistema de control de fluxos, 
incidències i indicadors del 

servei de recollida porta a porta
 Per tal de garantir la qualitat en 

el servei de recollida de residus 
és convenient l’ús de sistemes de 
control. En el cas de Vilablareix, 
el sistema de control es basa en 
la incorporació de TAGs RFID 
(xips) als diferents cubells i con-
tenidors del municipi, que s’uti-
litzen per identificar els genera-

dors, ja sigui a nivell domiciliari 
o comercial.

Per altra banda el vehicle en-
carregat de realitzar el servei de 
recollida porta incorporat un sis-
tema de lectura de dades a bord, 
format per una antena, una bo-
tonera i un GPS, que permeten 
la lectura i la identificació dels 

TAGs, el posicionament del ve-
hicle i l’enviament de les dades 
recollides mitjançant GPRS a un 
conjunt de servidors. Cada ve-
gada que el treballador aboca el 
cubell a dins el camió aquest ho 
registra. A més el treballador pot 
participar en el procés si hi ha 
alguna incidència marcant-ho a 
l’ordinador de bord.

Les dades enviades als servi-
dors es bolquen sobre una apli-
cació web que permet la visualit-
zació en temps real de la posició 
del vehicle i de les tasques rea-
litzades pel servei de recollida, 
amb indicació dels temps de fun-
cionament, les aturades i la posi-
ció del camió en cada moment, 
tot això per millorar i fer un ser-
vei molt més eficient. Per altra 
banda, l’aplicació web permet la 
gestió de les dades recollides i la 
generació d’informes per un con-
trol acurat del servei.

Diàriament, amb aquest siste-
ma informàtic, es controla el ni-
vell de participació i les incidènci-
es detectades. D’aquesta manera 
es minimitza la fuga de residus i 
es pot actuar ràpidament sobre 
qualsevol anomalia detectada. 

CONTROL D’INCIDÈNCIES DEL 
SERVEI

Els operaris poden marcar les 
incidències amb exactitud 
(domicili, ubicació, tipus 
d’incidència, etc)

APARELL A BORD DELS VEHICLES 
DE RECOLLIDA
Gps
Terminal lector de tags

CUBELLS PERSONALITZATS AMB 
TAGS
Cubells domiciliaris
Contenidors establiments

APLICACIÓ WEB
Visualització per l’empresa de recollida
Visualització per l’ajuntament  

AVANTATGES 

SISTEMA DE CONTROL DE 

FLUXOS, INCIDÈNCIES I  
DINDICADORS

COMPONENTS

L’aparell a bord recull la informació procedent 
dels tags

Tota la informació és traspassada a l’aplicació 
web per al seu tractament i visualització

CONTROL DE FUGUES
Coneixement del control del 

servei per part dels usuaris
El tipus de fiscalitat controla que 

l’usuari estigui fent ús del 
servei

FISCALITAT: PAGAMENT PER 
GENERACIÓ

Gràcies al control de nº de 
buidatges per domicili

Incentiu per la millora de la 
recollida selectiva

CONTROL DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA:

Control de nº de buidatges per 
cubell/bujol/domicili/comerç

Control de la correcta execució del 
servei (rutes, dies de recollida, 
etc)

“ Diàriament, amb  
aquest sistema 
informàtic, es  
controla el nivell 
de participació 
i les incidències 
detectades.” 
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Els alumnes de l’escola 
presencien l’alliberament 
d’un aligot femella als 
Aiguamolls de l’Empordà

 L’Ajuntament de Vilablareix col·labora amb la 
Institució Empordanesa per a l’Estudi i Defensa 
de la Natural (IADEN) i els Amics del Parc Natu-
ral dels Aiguamolls de l’Empordà (APNAE) per 
poder tirar endavant el Centre de Fauna de les co-
marques gironines.

La tasca d’aquest centre consisteix en la recu-
peració i posterior alliberament de la fauna autòc-
tona al medi, i també en la realització de tasques 
d’investigació, educació ambiental, divulgació, es-
tudis epidemiològics relacionats amb la salut pú-
blica i control d’espècies invasores. 

Fruit d’aquesta col·laboració, el passat 15 
d’abril els alumnes de 3r i 4t de primària van 
poder presenciar un alliberament d’un aligot 
(Buteo buteo) femella. Aquest animal salvatge 
el va trobar un pagès al costat de la carretera 
i va avisar als Agents Rurals, que el van portar 
al Centre de Fauna de seguida. L’animal havia 
patit un fort traumatisme que li havia provocat 
una hemorràgia interna i pèrdua de les estructu-
res oculars de l’ull esquerre. Va estar tres mesos 
recuperant-se al centre. Va passar primer per la 
unitat de vigilància intensiva, a on va estar en 
tractament i va ser operada de l’ull (enucleació) 
i un cop va estar més valenta va passar a unes 
instal·lacions més grosses que s’anomenen vola-
dores, a on va recuperar musculatura per tornar 
a volar en llibertat i va aprendre a caçar amb la 
visió d’un sol ull. Un cop preparada altra vegada 
per ser retornada a la natura, la van identificar 
amb una anella i la van alliberar als Aiguamolls 
de l’Empordà davant la presència dels alumnes 
de l’escola Madrenc. 

3.000 marietes 
contra el pugó

 L’Ajuntament va alliberar 3.000 larves de ma-
rieta per combatre el pugó de 86 arbres ubicats 
al carrer Marroc i al passeig Catalunya. El regidor 
de Medi Ambient, Jordi Frigola, va explicar que 
aquesta actuació “respon a la política de no utilit-
zar productes químics per fer els tractaments de 
plagues en arbres i flors del municipi i que estava 
en el programa electoral”. 

Vilablareix es converteix 
en un referent al país pel 
porta a porta

 L’Agència de Residus de Catalunya té l’Ajun-
tament de Vilablareix com el referent del país 
per com s’ha implantat el sistema de recollida 
selectiva porta a porta. L’alcalde, David Mascort, 
ha participat durant el darrer any en diverses jor-
nades de treball per explicar com es va gestionar 
el canvi a d’altres pobles de Catalunya. Vilabla-
reix, per tant, s’ha convertit en un referent en 
temes medi ambientals gràcies a la col·laboració 
de tots els veïns.
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RECORDS DE VILABLAREIX

Josepa Ribot Ollé
La Josepa és una veïna de Vilablareix de tota la vida. I tant ho 
és que va néixer el dia de l’Aplec de Sant Roc d’ara fa 82 anys. 
Una dona alegre i que de jove li encantava ballar 
i cantar. “Podia haver anat per artista”, diu. Ara 
viu rodejada de la calidesa de la seva família que 
l’acompanya en el seu dia a dia.

Els avis, els pares i tota la família de la Josepa 
Ribot Ollé són de Vilablareix. O més ben 
dit, del Perelló, que era com es coneixia 

aleshores el poble. Tant és d’aquí, que el destí va 
voler que nasqués en un dia marcat al poble com 
és l’Aplec de Sant Roc. Ara té 82 anys i viu a prop 
de la seva família que l’acompanya i cuida amb 
estima cada dia.

Les arrels de la Josepa estan tan vinculades a 
Vilablareix que casa seva era Cal Ferrer, a la plaça 
del Perelló. Allà hi vivien els seus pares, l’àvia i els 
tres germans. Ella era la mitjana. La Pilar, la petita, 
que la cuida, i el gran que es deia Enric.

La Josepa recorda somrient aquells anys d’in-
fantesa. I és que en guarda molts bons records ja 
que afortunadament a casa seva hi tenien el su-
ficient per viure. “Aleshores el poble era tot una 
família”, explica. 

“Jugàvem sempre a la plaça a lladres i guàrdies, 
a anar i a picar a les cases dels veïns. S’hi estava 
molt bé a Vilablareix i a casa teníem prou terra 
per l’hort i teníem conills i gallines”, afegeix.

El pare de la Josepa feia de ferrer i tenia unes 
terres al costat de can Gruart i un hort que els do-
nava el suficient per abastir a la família i els dona-
va per anar a fer mercat a Girona. “L’àvia posava 
unes canyes a sobre la casa i hi lligàvem el raïm 
i les figues i en podíem menjar molt de temps, 
m’encantava!”, recorda.

Els pares de la Josepa.
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Fins als nou anys va anar a l’escola a 
Vilablareix amb la professora Assump-
ció i, després, va anar a estudiar a les 
Dominiques de Salt fins que va fer 14 
anys. La mort del seu pare la va obli-
gar a haver d’ajudar en les tasques de 
la casa i donar un cop de mà a la mare: 
“Havia de fer de tot perquè la meva 
mare pogués anar a vendre al mercat. 
Ho vam passar una mica malament 
però sempre ens en vam anar sortint”. 

La Josepa té un esperit artístic i cre-
atiu. De jove li encantava ballar i can-
tar. Tant és així que un dia el veí de 
can Viver li va dir que s’havia de fer ar-
tista. I ella li va respondre amb simpa-
tia: “Si, cap per avall”. Aquesta alegria 
no l’ha perdut quan recorda els estius 

amb la seva cosina a Llafranc i les aventures que 
corrien anant de poble en poble de l’Empordà 
amb bicicleta. 

De soltera havia treballat a Girona cosint per 
una senyora que li va ensenyar l’art de cosir. La-
menta, però, no haver continuat l’ofici ja que se li 
donava molt bé: “Podia haver anat a moltes cases 
a cosir. Fins i tot a El Corte Inglés”. 

Però no tot era treballar a casa i cosir a Girona. 
Per les festes majors s’ho passava d’allò més bé. 
“En aquells temps, com que a Vilablareix no hi 
teníem amigues, venien les de Salt i érem les ve-
dets!”, diu rient. “Sempre venien bones orquestres 
com La Principal de la Bisbal, els Montgrins o la 
Selvatana i ho fèiem a l’embalat a sota on ara està 
l’escola”, afegeix. 

Un dia, mentre anava a ballar a la Piscina de 
Girona, al GEiEG, va conèixer al seu futur marit, 
en Ricard Joana i Prujà. “Ell tenia una moto i a 
l’estiu havíem arribat fins a Sant Feliu de Guíxols”, 
explica la Josepa. De casats se’n van anar a viure a 

Casament de la Josep i en Ricard.

La Josepa al pont sobre el riu Ter a Girona.
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Cervià de Ter, d’on era ell. Fins que ara fa uns vint 
anys es va posar malalt i, un cop vídua, va decidir 
tornar al poble de la seva vida. 

Un cop aquí explica que li agradava sortir a 
passejar i anar a l’hort. I, com no, també es deixa-
va caure pel Casal de la Gent Gran i va fer alguna 
excursió en grup. Ara li agrada sortir a prendre a 
la fresca al pati de casa seva i gaudir de la tranquil-
litat que li ofereix Vilablareix. 

La Josepa al Parc 
de la Devesa de 
Girona.

La Josepa amb germans i família.
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Un cop acabada la temporada  
el balanç dels equips sèniors  

és molt positiu
 El sènior masculí “A” ha acabat 

en segona posició amb 23 victò-
ries i 7 derrotes, i ha aconseguit 
superar a Cornellà de Terri, Sant 
Feliu i Olot gràcies a un final de 
temporada amb 6 victòries en els 
6 darrers partits.

El sènior masculí “B” acaba en 
el 15 è lloc amb 6 victòries i 24 
derrotes.

El sènior femení ha acabat en 
primera posició amb 27 victòries 
i 3 derrotes.

Amb aquests resultats el sè-
nior femení ha participat a Sant 
Fruitós del Bages a la Fase Final 
del Campionat de Catalunya de 
Tercera.

El sènior masculí “A” ha asso-
lit l’ascens i la temporada vinent 
jugarà al Campionat de Catalu-
nya de Tercera.

El sènior masculí “B” està pen-
dent per si aconsegueix mantenir 
la categoria de Territorial A.

Els integrants de l’escoleta 
han participat en una lliga amb 
les escoletes de Vedruna, Sant Fe-
liu i Sant Gregori i han participat 
també amb diferents trobades. 

Per la temporada vinent men-
tre el sènior masculí participarà al 
campionat de Catalunya de 3a, el 

sènior femení seguirà a tercera.
Respecte a l’escoleta la tem-

porada vinent seguirà amb la 
mateixa activitat incrementant la 
oferta amb un equip premini que 
participarà en el campionat orga-
nitzat per la federació gironina 
de bàsquet.
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Carles Buisac i Mas

Visita de Dani Nieto 

 Dani Nieto, exjugador de l’Eibar, Barça B i Giro-
na, entre altres, va visitar les nostres instal·lacions. 
Els nostres jugadors li van fer entrega d’un polo 
personalitzat.

Projecte del FC Vilablareix  
per la temporada 2016-17

 
 Com ja és sabut en el món del futbol gironí, el 

FC Vilablareix ha crescut de manera exponenci-
al els darrers anys. Per això i després d’assolir la 
magnífica xifra de 236 jugadors en plantilla, que 
es veurà incrementada en una vintena de jugadors 
més per a la pròxima temporada, la junta directiva 
ha dissenyat un projecte esportiu on els objectius 
de formació, diversió i bona competició han 
de ser els pilars fixes.

L’esmentat projecte es basa en el treball i ava-
luació d’objectius tècnics i tàctics adaptats a cada 

categoria i amb un continu seguiment explicatiu i 
demostratiu dels principals valors com el respec-
te, col·laboració, compromís, honestedat, 
solidaritat, humilitat i superació. Tot això 
instruït per un grup molt humà de bons tècnics, 
jugadors i persones.

Des del FC Vilablareix, tenim la confiança que 
darrera d’un bon treball hi haurà un gran creixe-
ment qualitatiu del nostre futbol.

Salutacions a tots i totes, i FORÇA VILA!!!
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Punt i final a una temporada 
plena d’èxits!

 El darrer cap de setmana de 
maig el club va tancar una tempo-
rada plena de competicions en tot 
l’àmbit territorial i autonòmic. 

Pel que fa a les competicions 
a nivell federat el Club Rítmica 
Vilablareix ha participat a la fi-
nal de Copa Catalana amb 4 gim-

nastes. Volem destacar el primer 
lloc aconseguit per Núria Rizos; 
resultat que l’ha proclamat cam-
piona de Catalunya en la catego-
ria aleví nivell VI. Tanmateix, 5 
gimnastes han aconseguit plaça 
per poder pujar de nivell durant 
la propera temporada. 

Però el club no ha parat! I no 
només ens hem presentat a com-
peticions federades sinó que un 
total de 40 gimnastes han partici-
pat a la Lliga Territorial de Gim-
nàstica Rítmica organitzada pels 
diferents Consells Esportius. Els 
resultats han estat immillorables 
al llarg de tot l’any però el tanca-
ment d’aquest diumenge a Font-
coberta va ser excel·lent. Tots 
els conjunts presentats van fer-se 
amb la primera posició mentre 
que un total de 13 gimnastes van 
pujar als diferents esglaons del 
podi en diferents categories. 

Després d’aquesta tempora-
da plena d’èxits les gimnastes i 
l’equip tècnic s’acomiada d’uns 
mesos molt intensos amb un festi-
val de cloenda el proper dissabte 
18 de juny a les 11h. En aquesta 
ocasió les gimnastes de tota la 
secció faran muntatges divertits i 
estiuencs que han preparat amb 
molta il·lusió per a tots els assis-
tents. 

Informar-vos que com cada 
any el club organitza un casal d’es-
tiu durant les 5 setmanes de juliol 
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amb la possibilitat d’apuntar-se 
per setmanes. Aquest casal està 
obert a tothom qui vulgui passar 
un estiu d’allò més entretingut. 
Per poder formalitzar l’inscripció 
només cal sol·licitar un formulari 
a campusvilablareix@gmail.com. 

Finalment, informar que du-
rant el mes de juliol a part del 
casal d’activitats rítmiques, les 
gimnastes de més alt nivell en-
trenaran durant tot el mes per 
preparar la propera temporada 
d’individuals i de conjunts.

I recordeu que si voleu estar 
informats de totes les nostres 
novetats podeu seguir-nos a tra-
vés de les nostres xarxes socials: 
Facebook (Club Rítmica Vilabla-
reix), twitter (@CRVilablareix) 
i a la nostra pàgina web (www.
clubritmicavilablareix.cat). 

I per últim aprofitem per aco-
miadar a la nostra co-fundadora i 
entrenadora Anna Albóque des-
prés de 8 temporades tirant en-
davant el club i fent gran aquest 
projecte deixa aquesta etapa d’en-
trenadora. Anna, et trobarem molt 
a faltar!
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Manel Segura

Tercera Estatal, objectiu aconseguit
 Ara que ja s’han acabat les lligues 

és un bon moment per fer balanç 
de la temporada. I aquest any el 
nostre club ha tornat a demostrar 
que es pot anar superant any rere 
any. Després de l’excel·lent tempo-
rada del nostre equip de segona di-
visió estatal –recordem que era de-
butant i va acabar amb un increïble 
100% de victòries en 22 jornades–, 
l’equip de Tercera Estatal també va 
aconseguir salvar la categoria a la fase de permanència.

Els jugadors Joel Ferrer, Eloi Llorente i Marc Mar-
tínez, acompanyats també per en Guillem Soy i l’Irieix 
Freixas, van acabar la fase regular en 10 posició i van 
haver de disputar la fase de permanència on només 
aconseguien la salvació els primers dels tres grups de 
sis equips que es van fer. La fase es va fer el cap de 
setmana del 14 i 15 de maig a Barcelona i els nostres 
jugadors van rendir a un gran nivell i tot i els nervis i 

la tensió que es va viure en determi-
nats moments, al final van aconse-
guir acabar primers de grup, cedint 
només una victòria i assegurant-se 
així la permanència. Té molt mèrit 
aquest èxit assolit amb tots els juga-
dors formats íntegrament a la disci-
plicina del CTT Vilablareix. Moltes 
felicitats a tots.

Pel que fa a les lligues territori-
als, a Preferent el CTT Vilablareix 

Mimbra va acabar en una magnífica quarta posició i 
el CTT Vilablareix B en novena posició, evitant les úl-
times posicions. A Primera Territorial els dos equips 
van estar lluitant tota la temporada a la zona mitja i 
al final el CTT Vilablareix +Cub va acabar cinquè i el 
CTT Vilablareix B en vuitena posició. I finalment a 
Segona Territorial el CTT Vilablareix va finalitzar en 
sisena posició. Bona temporada de tots els equips ter-
ritorials sèniors.

Campionats Territorials  
amb set podis
El mateix cap de setmana de la fase 
de permanència de Tercera Estatal 
es van disputar a Bàscara els Campi-
onats Territorials de Girona. Aquí els 
nostres jugadors que van poder ju-
gar-lo van estar a l’alçada i vam acon-
seguir set podis.

Per equips, cal destacar el sots-
campionat aconseguit en categoria 
aleví i la tercera posició en infantil. En 
individuals, en Franc Pujolar va que-
dar sotscampió en infantil i l’Irieix 
Freixas va repetir classificació en la 
categoria juvenil. I per últim, en do-
bles, la parella Sergi Prieto i l’Alexan-
dre Sandu en aleví es va proclamar 
sotscampiona. En infantils, en Franc 
Pujolar i en Ionut Andrei van aconse-
guir una meritòria tercera posició i 
en veterans, la parella formada per 
en Miquel Quesada i en Valentí Palat 
també va assolir la tercera posició.

Campionats de 
Catalunya Benjamins - 
Campiones femenines
L’últim cap de setmana de maig es 
va celebrar a Esparreguera els Cam-
pionats de Catalunya Benjamins. 
El CTT Vilablareix hi participava 
amb un equip masculí i amb l’Elia 
que feia equip amb la jugadora del 
Bàscara Abril. Impressionant el joc 
que van desplegar les nenes, amb 
una gran concentració que les va 
permetre arribar a la final i derrotar 
al gran favorit que era el TT Cassà. 
Grans partits de l’Èlia i l’Abril que 
les van portar al lloc més alt del cam-
pionat. En dobles també van acon-
seguir una bona tercera posició.

Per la seva banda, l’equip mascu-
lí, amb tots els jugadors debutants en 
campionats de Catalunya, va jugar a 
un bon nivell i va acabar classificat fi-
nalment en 17a posició, després de 
passar dues eliminatòries prèvies. 

En resum bon balanç a l’espera 
de la resta de campionats de Catalu-
nya i Espanya que es jugaran durant 
les properes setmanes.

Com sempre, us recordem els 
nostres 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 17a 18.30 h; Tecnifica-
ció 1, dilluns, dimecres i divendres 
de 18.30 a 20 h; Tecnificació 2, di-
lluns, 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 diven-
dres de 10 a 13 h; Baby Ping Pong, 
divendres de 17.30 a 18.30 h.

Us recomanem que si esteu in-
teressats us poseu en contacte amb 
nosaltres a través del 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 podeu visi-
tar www.cttvilablareix.cat i seguir-nos 
a través del twitter @cttvilablareix 
amb el hashtag #cttvilablareix.

mailto:info@cttvilablareix.cat
mailto:info@cttvilablareix.cat
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Cristina Vilà Bordas

Fa olor a primavera!!!
 Caram... en un obrir i tancar d’ulls ja 

hem arribat a la fantàstica primavera, 
que a petits i grans, la sang ens altera, 
oi que sí pares?! 

A la llar d’infants estem carregadís-
sims de piles i durant aquesta estació 
de l’any tan preciosa hem fet de tot i 
no hem parat ni un moment... 

Passant per la nostra diada de Sant 
Jordi, i fent un munt d’activitats per 
la setmana cultural. També hem sortit 
al pati gran a cuidar, regar i plantar a 
l’hort diferents plantes i hortalisses. I 
a més, a més, els més grans de l’escola no en tenim 
prou i com que som uns valents hem anat la piscina 
Municipal de Salt, on ens ho passem d’allò més bé i 
en gaudim molt fent “xip-xap”!!!

Un “sprint” final i ja som a l’estiu i... VACANCES!
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Festa final de curs
El divendres 10 de juny al pavelló del poble, l’escola Madrenc va celebrar  

la festa de final de curs amb  molta presència de públic

 Cada grup classe va ballar una cançó utilitzant: 
cordes, steeps, pilotes, anelles, mocadors,  paracai-
gudes. Els  més grans van fer figures d’acro esport. 
La representació va ser molt lluïda.  

Les alumnes de l’extraescolar de Funky també 
van fer uns balls.

Tot seguit unes quatres centes persones van par-
ticipar del sopar que va servir el càtering Vilanova. 
SONO Acció va animar la festa i el ball.

La festa va estar organitzada per l’escola i l’AM-
PA, amb la col·laboració de l’Ajuntament.
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 Els alumnes de 2n d’ESO de 
l’Institut de Vilablareix hem fet 
una activitat relacionada amb els 
grafits. Primer de tot, cal aclarir 
que, en contra del que pensa 
molta gent, un grafit és un art 
com qualsevol altre i que és com-
parable amb un quadre de Dalí, 
per exemple. En un grafit pots 
fer el que vulguis, tant si és un di-
buix, com unes lletres, com una 
frase… Tens tota la llibertat que 
vulguis, i aquesta és una de les 
raons per les quals cada vegada 
més gent es dedica a això. Molta 
gent es pensa que només són gui-
xades que es fan al carrer, però 
és el contrari i nosaltres ho vam 
comprovar amb la xerrada que 
ens van venir a fer.

En Werence és el noi que va 
venir a explicar-nos en què con-
sisteix això del grafit. És un noi 

de Barcelona que es guanya la 
vida fent grafits i ell viu d’això, és 
la seva feina. Ens va explicar mol-
tes coses curioses, entre d’altres, 
que ell va promoure una mena 
de “manifestació” a Barcelona 
perquè l’ajuntament deixés més 
llibertat a l’hora de pintar un gra-
fit. Llavors, ens va comentar que 
per fer un grafit es necessiten 
sprays i ens va ensenyar vàries tèc-
niques per fer lletres. Cada tipus 
de lletra tenia un nom: el “bub-
ble”, que consisteix en fer lletres 
en forma de bombolla, o el “wild” 
que consisteix en fer lletres amb 
estampat animal.

Després de tota la explicació 
vam pintar grafits als barracons 
de l’institut. Ens va costar bas-
tant trobar una idea: cada grup 
va aportar les seves i un cop dis-
senyades vam començar a fer els 

grafits als barracons de l’institut. 
Allà, vam poder comprovar que 
això de fer grafits no és tan fàcil 
com sembla a simple vista, però 
al final tot esforç té la seva recom-
pensa, així que ens ha quedat 
l’institut ben decorat. 

Pensem que a molts alumnes 
els hi ha agradat aquest món dels 
grafits, per nosaltres ha sigut una 
activitat molt interessant i diverti-
da. La recomanem sense dubte. 
També, volem donar les gràcies a 
en Dani, el professor de Visual i 
Plàstica, que va organitzar l’activi-
tat, i a en Werence, que com bé 
hem dit abans, és el noi que ens va 
venir a fer l’explicació dels grafits, 
ja que sense ells aquesta activitat 
no s’hagués pogut realitzar. Tam-
bé volem agrair a tots els profes-
sors del centre la seva col·labora-
ció per poder fer aquesta activitat.

Paula Brossa, Mireia Homs, Víctor Nogué, alumnes de 2n d’ESO de l’Institut de Vilablareix

Diferents imatges del centre guarnit amb els grafits que van fer els alumnes de 2n d’ESO.

Grafits: l’art de 
pintar les parets
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Projecte PISCES
Des de Joventut aquests últims mesos del curs escolar aprofitem per 

continuar executant el nostre projecte PISCES, treballant diferents temes però 
sobretot amb l’agent de salut jove i el projecte de salut jove municipal

 La nostra agent de salut fa una 
xerrada un cop per trimestre a to-
tes les aules.

A primer d’ESO, l’activitat amb 
més èxit i que ja té un recorre-
gut important dins el projecte de 
l’Institut és l’exposició Sota pressió. 
Aquesta activitat comença amb la 
lectura de 12 plafons que expli-
quen la història d’una noia que 
rep pressió de grup, l’exposició 
convida a la reflexió en base la 
pressió de grup i la presa de deci-
sions. Reflectint que la pressió de 
grup no sempre ha de ser negativa 
si no que pot arribar a ser positiva 
si som concients del que està pas-
sant. Els alumnes experimenten 
com reaccionar en vers la pressió 
de grup i la presa de decisions i 
amb una comunicació assertiva. 

A segon d’ESO, vam treballar 
l’activitat d’igualtat de gènere en 
base un Roll playing sobre unes no-

ies mecàniques de bicicletes, els 
i les joves van aprendre a trencar 
estereotips tan en els oficis com en 
l’esport. 

 A tercer d’ESO, l’activitat ha 
estat El joc impossible de la parella. 
Amb aquesta activitat vam treba-
llar el tipus de relacions, ja no no-
més de parella si no com ens com-
portem quan estem amb grup i 
com ens relacionem depenen del 
nostre entorn.

A quart d’ESO, l’activitat pro-
posada va ser Febre del divendres nit. 
Una exposició que, en base a un 
joc, on la sort hi té molt a dir, es 
treballen temes com alcohol, se-
xualitat i presa de decisions. Els 
joves experimenten què pot pas-
sar una nit quan sortim de festa. 
Totes les decisions que prenem 
tenen conseqüències. Aquesta 
activitat té molt d’èxit entre els 

joves participants ja que hi ha si-
tuacions que els fan reflexionar 
molt amb com actuem i les con-
seqüències dels nostres actes. El 
factor sort en una nit, no sempre 
està del nostre costat. 

Pels de primer de Batxillerat 
vam fer unes sessions de coac-
hing, ja que estan en un moment 
de presa de decisions important 
sobre els estudis i el seu futur amb 
molts dubtes, l’activitat reforça 
l’autoestima dels joves, i els ajuda 
a ser valents i creure en el que es-
tan fent i com ho estan fent.

Per tancar el projecte d’aquest 
any, l’última activitat ha estat 
un any més la campanya del dia 
mundial sense tabac, donant in-
formació i fent un petit joc amb 
els alumnes.

El mes de juliol ja podrem gaudir de l’skate park! 
Ho celebrarem el proper divendres 1 de juliol amb una 
exhibició de riders acompanyats del ritme imparable 
de Bloc Quilombo!

SKATE 
PARK
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El joc i la seva importància  
en la vida de l’infant

 La paraula joc ve del llatí Iocus-i, que significa diversió, esbarjo, 
broma, passatemps. El joc és una activitat universal, activitat que 
l’ésser humà practica al llarg de tota la seva vida. Pel nen o nena, és 
una activitat molt seriosa en què s’implica totalment (sentiments, 
pensaments, etc.) La pràctica del joc li serveix per demostrar i afir-
mar la seva personalitat. 

El joc pot ser lliure o dirigit. El joc lliure és 
aquell que es dóna quan l’infant juga espontània-
ment, per iniciativa personal i amb absoluta lliber-
tat. En canvi, en el joc dirigit l’adult té el paper de 
proposar, animar, organitzar i dirigir el joc i proveir 
els materials.

El Dia Internacional del Joc, 28 de maig, és una 
iniciativa que va néixer el 1998 de la mà de l’Associ-
ació Internacional de Ludoteques. El fet d’instaurar 
el Dia Internacional del Joc ens permet recordar a 
tothom que jugar és un dret per al nen –i indispensa-
ble també en altres etapes de la vida– i que els adults 

–pares, mares, educadors, institucions...– 
tenim la responsabi-
litat de garantir les 
condicions necessà-
ries per al joc. Nosal-
tres, com a ludoteca, 
també ens unim a 
aquesta celebració.

Sònia Jorquera
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1 DE MAIG
Al tradicional dinar de l’1 de maig, enguany, hi varen assistir 
120 persones. Al acabar els assistents varen poder gaudir de 
balls en línia amb la participació de la majoria dels que partici-
pen en el cursets que s’organitzen cada dimarts.

PREGÓ DE FESTA MAJOR
L’Ajuntament ens va oferir fer el pregó de la Festa Major, en 
l’any que es celebra el 25è aniversari de la creació del Casal de 
Gent Gran a Vilablareix.

Va ser l’any 1991, que un grup de jubilats es  va fundar i es 
va legalitzar inscrivint-se al Registre Associacions. 

En  Miquel  Romegós va ser el primer president, amb en 
Jaume Carrera, com a tresorer i l’Enric Ventura era el secretari.

L’any 2001, es va constituir una nova junta amb l’Emili Hidalgo 
com a president, que el va substituir l’Enric Guillaumes el 2008.

En un principi el nostre local era a can Gri, actuals serveis 
tècnics de l’Ajuntament, l’any 1999 es va inaugurar el de can 
Ballí, per passar al nou local que es va inaugurar l’octubre de 
l’any 2012.

CORAL SANT ROC
Per segon any consecutiu la Coral Sant Roc, va acompanyar a 
l’ofici solemne i a continuació va oferir el concert, interpretant 
les cançons que s’havien preparat al llarg de la temporada.

DOLORS SITJÀ
L’11 d’abril el grup d’agulla i fill, va agrair a la 
Dolors la seva tasca davant el grup de dones i ho-
mes en la confecció de les disfresses de carnaval.

PROPERAMENT... 

6 (complet) i 13 de juliol
Excursió a Barcelona. Mercat 
dels Encants i Sagrada Família.
Preu: 46 €

17 de juliol 
Concert i dinar de la Coral Sant 
Roc. Al Casal a la 1 del migdia 
concert i a les 2 dinar.
Preu: 15 € socis (17 € no socis)

5 d’agost
Representació d’una obra pel 
grup de teatre de Fornells de la 
Selva. A la plaça de Can Gruart 
a les 9 del vespre. 

19 d’agost
Playback. A la plaça de Can 
Gruart a les 9 del vespre. 

21 d’agost
Viatge a la Toscana.  
Visitant: Florència, Pisa,  
Sant Gimignano, Siena,  
Luca i Livorno.

11 de setembre
Tradicional dinar de la Diada.  
Al Casal.

24 de setembre
Trobada de grups de petanca.  
A les pistes del Casal. 

10 d’octubre
Creuer de 8 dies (9 nits).
Itinerari: Barcelona, Savona, 
Màlaga, Casablanca, Cadice, 
Lisboa, València, Barcelona.

Més informació al  
Casal de la Gent Gran
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Conferència “Xile 1973 – La peripècia 
d’un català torturat per Pinochet”

 Dijous 31 de març. El ponent, Tomàs Nadal, va fer posar la pell de gallina 
els assistents a la seva conferència. Va relatar, de manera entranyable, la 
seva arribada a Xile com a capellà, les seves vivències al país sud-americà i 
els fets viscuts, per ell, els dies següents al cop d’estat del general Pinochet.

Conferència “Cervantes. La figura 
al tapís”

 El 20 d’abril, i amb motiu del 400 aniversari de la mort de Cervantes, 
el doctor de la Universitat de Girona, un dels més reconeguts estudiosos 
del cervantisme, Jorge Garcia López, va donar una magnífica conferència 
basada en el llibre del mateix títol. D’una manera senzilla i entenedora va 
desmitificar molts aspectes de la vida del genial escriptor.

Diada de Sant Jordi
 Dissabte 23 d’abril. Des de les 9 del matí i fins que la pluja va fer plegar 

la parada, l’Associació va estar venent roses i llibres. Estava previst que 
diversos escriptors i escriptores estiguessin a la parada per signar els seus 
llibres. Malauradament el mal temps només va permetre que en Pitu 
Altimir i la Gemma Domènech hi fossin. En qualsevol cas, l’ambient va ser 
magnífic i l’afluència va ser nombrosa durant les 6 hores que vam poder 
desenvolupar aquesta activitat.

Tertúlia literària: “Diferents i 
meravelloses maneres d’escriure”

 Dijous 26 de maig. Realment els convidats a aquesta tertúlia: Bàrbara 
Julbe, Gemma Domènech, Mar Bosch i Martí Gironell (substitut a darrera 
hora de l’escriptora Núria Esponellà), van aconseguir una estona “diferent 
i meravellosa”. Sense saber com, van anar creant una atmosfera senzilla i 
propera, barrejant anècdotes literàries amb vivències personals, que van 
enganxar totalment els assistents. També van deixar anar uns tastets de les 
seves properes obres, fent ensalivar els que escoltaven i deixant-los amb les 
ganes de poder llegir ben aviat les noves novel·les.

Projecció de la pel·lícula: “L’home 
que va matar Liberty Valance”

 Divendres 3 de juny. L’experiència d’organitzar una sessió de cinema a 
dos quarts de 10 del vespre no va anar gaire bé pel que fa a l’assistència de 
públic. Només 7 persones van poder gaudir de veure la pel·lícula L’home 
que va matar a Liberty Valance d’en John Ford d’una “altra manera”. 
Les excel·lents explicacions i els molts matisos que va comentar en Josep 
Ferrer, va permetre els assistents assaborir una història que va molt més 
lluny que un western clàssic i aprofundir en les actuacions dels actors 
James Stewart, John Wayne i Vera Miles.
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Jordi Pagès

Ramon Llull
 Aquest any 2016 es l’anomenat 

“Any Llull”, en commemoració 
del 7è centenari de la mort de 
Ramon Llull. Des dels governs de 
Catalunya i de les Illes s’estan im-
pulsant diverses activitats per di-
fondre l’obra i el personatge més 
enllà dels entorns universitaris i 
erudits.

Cal fer conèixer que Ramon 
Llull és un dels escriptors i pensa-
dors més destacats de l’Edat Mit-
jana. I no parlem nomes dels ter-
ritoris de parla catalana, sinó de 
tota la tradició europea. Les seves 
aportacions són remarcables en 
tots els àmbits del saber de la seva 
època, que van des de la filosofia 
i la teologia, fins el dret, la me-
dicina, l’astronomia, la retòrica 
o la lògica. La seva sòlida obra 
literària es situa just als inicis de 
la tradició literària catalana i in-
clou títols emblemàtics com el 
Blaquerna –amb el Llibre d’amic e 
amat– el Llibre de les bèsties o el Lli-
bre del gentil.

Les seves inquietuds el van 
portar a innovar en nombrosos 
àmbits. Actualment és considerat 
un precedent, de fet el més remot, 
de l’actual combinatòria informà-
tica, i així com de la teoria del vot 
i els sistemes electoral. També 
del diàleg interreligiós, amb una 
atenció especial en el diàleg amb 
el món musulmà i el contacte de 
religions, avui tant necessari.

D’alguna manera, la comme-
moració de l’Any Llull, hauria de 
servir per reivindicar la vàlua de 
la seva aportació al món de lletres 
i fer conèixer al públic general la 
influència que el seu pensament 
ha exercit en l’obra de nombro-
sos intel·lectuals europeus. Una 
influència que, en cap cas, es pot 
donar per acabada.

En Ramón Llull va néixer a Pal-
ma el 1232, fill de família benes-

tant que el va permetre abastar 
amplis coneixements. La seva vida 
havia estat mundana fins als tren-
ta anys; llavors va canviar radical-
ment. Va realitzar una transforma-
ció religiosa dedicant, la resta de 
la seva vida, al proselitisme cristià. 
Va voler millorar els mètodes tra-
dicionals d’evangelització, creant 
un sistema filosòfic que denomi-
nà Ars, que integrava en un tot 
coherent la religió, la filosofia, la 
ciència, la moral i l’ordre social.

La seva extensa producció li-
terària es coneguda, i reconegu-
da, en l’àmbit universitari. Són 
forces institucions acadèmiques 
internacionals que es dediquen a 
l’estudi dels seus escrits i del seu 
pensament. Aquest fet explica 
que sigui l’autor en llengua cata-
lana que genera un major nom-
bre de bibliografia, i no només 

escrita en català, sinó també en 
moltes altres llengües.

En qualsevol cas, aquest re-
coneixement internacional i 
acadèmic de la seva figura no es 
correspon de manera equivalent 
per part del públic català, el seu 
públic natural. Es per tot això 
que enguany s’obre una àmplia 
possibilitat de conèixer a aquesta 
figura catalana, el pes, i la impor-
tància, que Ramon Llull ha tin-
gut al llarg dels segles, i el paper 
que encara avui pot exercir.

 

“ La seva vida havia 
estat mundana 
fins als trenta anys; 
llavors va canviar 
radicalment.” 
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Continuem fent-vos companyia!
 Aquesta emissora continua creixent i sembla 

que no té aturador. Ja hem arribat a la xifra dels 
8.500 seguidors al Twitter @rvilablareix. També, 
estem a pocs dels 1.000 a l’Instagram que hem es-
trenat recentment. Si ens voleu trobar i seguir som 
@radiovilablareix.

Durant aquests mesos no han parat de visitar-nos 
convidats als nostres estudis. Una petita mostra seri-
en grups com Strombers, Animal, Marina Rossell; 
periodistes com Toni Aira, Pere Mas, Neus Bonet i 
escriptors com Víctor Amela, Roger de Gràcia, Mà-
rius Serra, entre molts d’altres. 

Ara ja ha arribat l’estiu i és moment de començar 
a pensar en la nova temporada, és a dir, en el setem-
bre de 2016. Si esteu interessats en col·laborar amb 
nosaltres ens podeu escriure a laradio@vilablareix.cat 
o trucar al 972 23 73 99.

Gràcies per ser-hi!

SALUT I MOLTA RÀDIO! 

Animal

Màrius Serra

Pere Mas

Toni Aira

Víctor Amela

Marina Rossell

Neus Bonet

Roger de Gràcia

Strombers

mailto:laradio@vilablareix.cat
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CAPÍTOL II
MEDI AMBIEnT

 En l’anterior lliurament (CAN-
VI CLIMÀTIC I) deia que: “El 
terme avui (Canvi Climàtic), es 
refereix específicament al can-
vi climàtic causat per l’activitat 
humana, a diferència d’aquells 
causats per processos naturals de 
la Terra i el Sistema Solar”. L’ac-
tivitat dels éssers humans té una 
influència cada vegada major en 
el clima i les temperatures en cre-
mar combustibles fòssils, talar les 
selves tropicals i explotar bestiar.

Les enormes quantitats de 
gasos així produïts s’afegeixen 
als quals s’alliberen de forma na-
tural a l’atmosfera, augmentant 
l’efecte hivernacle i l’escalfament 
global.

Gasos d’efecte 
hivernacle
Alguns gasos de l’atmosfera actu-
en com el cristall d’un hivernacle: 
retenen la calor del sol i impedei-
xen que s’escapin fora.

Molts d’aquests gasos es pro-
dueixen de forma natural però, 
a causa de l’activitat humana, les 
concentracions d’alguns d’ells es-
tan augmentant en l’atmosfera, 
sobretot les de: diòxid de carboni 
(CO2); metà; òxid nitrós; gasos 
fluorats.

El CO2 és un gas d’efecte hi-
vernacle produït principalment 
per l’activitat humana i és respon-
sable del 63% de l’escalfament 

global causat per l’home. La seva 
concentració a l’atmosfera supe-
ra actualment en un 40% el nivell 
registrat al començament de la 
industrialització. 

Els altres gasos d’efecte hiver-
nacle s’emeten en menors quan-
titats però són molt més eficaces 
que el CO2 a l’hora de retenir la 
calor i en alguns casos mil vegades 
més potents. El metà és responsa-
ble del 19% de l’escalfament glo-
bal d’origen humà i l’òxid nitrós, 
del 6%.

Causes de 
l’augment de  
les emissions
La combustió de carbó, petroli i 
gas produeix diòxid de carboni i 
òxid nitrós.

• La tala de selves tropicals (desfo-
restació): els arbres absorbeixen 
CO2 de l’atmosfera i d’aquesta 
manera ajuden a regular el cli-
ma. Si es tallen, aquest efecte 
beneficiós es perd i el carboni 
emmagatzemat en els arbres 
s’allibera en l’atmosfera i aug-
menta l’efecte hivernacle.

• El desenvolupament de la ra-
maderia: les vaques i les ovelles 
produeixen gran quantitat de 
metà durant la digestió.

• Els fertilitzants amb nitrogen 
produeixen emissions d’òxid 
nitrós.

• Els gasos fluorats causen un po-
tent efecte d’escalfament, fins a 
23.000 vegades superior al pro-
duït pel CO2. Afortunadament, 
aquests gasos s’emeten en quan-
titats més petites i la legislació 
de la UE preveges la seva elimi-
nació progressiva.

Escalfament global
Actualment, la temperatura mit-
jana mundial és 0,85 ºC superior 
a la de finals del segle XIX. Ca-
dascuna de les tres dècades an-
teriors ha estat més càlida que 
qualsevol de les precedents des 
que van començar a registrar-se 
dades, el 1850.

Els majors estudiosos del cli-
ma del món consideren que 
l’activitat humana és molt pro-
bablement la causa principal de 
l’augment de la temperatura re-
gistrat des de mitjan segle XX.

Els científics consideren que 
un augment de 2ºC pel que fa 
a la temperatura de l’era prein-
dustrial és el límit més enllà del 
qual hi ha un risc molt major que 
es produeixin canvis perillosos i 
catastròfics per al medi ambient 
global. Per aquesta raó, la comu-
nitat internacional ha reconegut 
la necessitat de mantenir l’escal-
fament per sota de 2ºC.

El canvi climàtic està modifi-
cant la nostra economia, salut i 
comunitats de formes diverses. 
Els científics adverteixen que si 
no posem el fre substancialment 
al canvi climàtic ara, els resultats 
probablement siguin desastrosos.

Canvi climàtic

“ Actualment, la 
temperatura mitjana 
mundial és 0,85 ºC 
superior a la de finals 
del segle XIX.” 

“ Molts d’aquests gasos 
es produeixen de 
forma natural però, 
a causa de l’activitat 
humana.” 
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Mn. Pere Bellvert i Morente, rector de la parròquia

La Catequesi 
Parroquial
El passat dia 6 de maig vàrem aca-
bar el curs de catequesi amb una 
xocolatada preparada per les cate-
quistes per a tots els nens i nenes i 
els seus pares.

El curs havia començat el pri-
mer divendres d’octubre. Amb un 
ritme setmanal, cada divendres de 7 
a 8 del vespre, les tres catequistes de 
la nostra Parròquia, la Roser Puig-
devall, l’Esther Argelós i l’Assumpta 
Bagaria, han tingut cura de la vin-
tena de nens i nenes que enguany 
han seguit la nostra catequesi par-
roquial. D’aquests, dotze van cele-
brar la seva Primera Comunió els 
diumenge 1 i 8 de maig, amb la 
missa a ¼ de 12 del matí. Amb mo-
tiu de les celebracions de la Prime-
ra Comunió, els pares dels infants 
van regalar un aparell DVD per a 
la Catequesi i van fer una recollida 
d’aliments infantils per a Càritas de 
Salt. Aquest curs, el divendres dia 8 
d’abril, els nens i nenes de Primera 
Comunió, acompanyats, pel mos-
sèn, les catequistes i els pares, varen 
visitar el convent de clarisses de Vi-
lobí d’Onyar. Aquestes monges fa-
briquen el pa eucarístic que serveix 
per la missa i ens van oferir una aco-
llida molt maca: catequesi sobre la 
vida de Sant Francesc i Santa Clara, 

pregària a la seva església, visita al 
taller on fabriquen les formes i un 
berenar de comiat. Tothom s’ho va 
passar molt bé! 

Dissortadament, enguany no 
hem tingut cap nen o nena de se-
guiment, de postcomunió, o nois i 
noies de Professió de fe o de Con-
firmació. Pels més grans, l’Arxi-
prestat té muntada la Catequesi als 
locals del Cartañà de Girona (Par-
ròquia de Sant Josep), on s’hi aple-
guen més d’un centenar de joves. 
Enguany, se n’han confirmat 25 
de les parròquies de Girona, fou el 
dissabte 21 de maig a la Catedral. 
Esperem que pel curs vinent tam-
bé s’hi puguin afegir uns quants 
adolescents i joves de l’agrupació 
parroquial de Vilablareix-Fornells. 
Fins i tot, podem esperar que si-
guin suficients com per a celebrar 
la Professió de fe i la Confirmació 
a les nostres parròquies!

Volem recordar que, tot i oferir 
la catequesi parroquial, aquesta 
comença a casa, en la família, ve-
ritable “església domèstica”, en pa-
raules del papa Sant Joan Pau II. 
Els infants haurien d’aprendre les 
oracions, especialment el Parenos-
tre, dels llavis dels seus pares. La 
pregària dels infants té el seu àmbit 
natural en el santuari de la família.

COMENÇAREM UN NOU 
CURS DE CATEQUESI EL 
DIVENDRES 7 D’OCTUBRE! 
Pares, estigueu atents per 
apuntar els vostres fills a 
catequesi. Joves, participeu 
en la catequesi de professió 
de fe i de confirmació!

La Festa Major
Un any més hem celebrat la Festa 
Major de Maig. És aquesta una festa 
religiosa que, a Casa nostra, troba el 
seu origen en la veneració per l’Eu-
caristia. Sempre s’escau en el ter-
cer diumenge de maig perquè, els 
tercers diumenges de cada mes, les 
Confraries del Santíssim Sagrament 
esteses en moltes parròquies de la 
nostra geografia i del món sencer, 
celebraven “la Festa de la Minerva” 
com a veneració eucarística.

En un famós devocionari de 
sis volumets, “Devocionari Parro-
quial”, editat l’any 1922 pel qui més 
tard seria el cardenal perseguit pel 
franquisme i que moriria a l’exili, 
l’arquebisbe de Tarragona Francesc 
de Paula Vidal i Barraquer, anome-
nat “el Cardenal de la Pau”, hi tro-
bem aquesta ampla explicació, molt 
interessant i ben fonamentada: “La 
Confraria del Santíssim Sagrament dita vul-
garment de la Minerva: Aquesta confraria és de 
les més antigues i venerades entre els fidels. Els 
Papes l’han distingida amb especials gràcies ja 
des de son començament. Fou instituïda a Roma 
vers l’any 1538, quan vàries persones de qualitat 
es proposaren venerar amb particular devoció el 
Santíssim Sagrament, proveint d’una manera 
particular a tot lo que fos precís per al seu cul-
te. Encoratjats pel P. Thomas Stella, dominicà, 
establiren la Confraria en l’església dels Domi-
nicans, dita de Santa Maria sobre Minerva, 
d’on li ha vingut el nom vulgar de Confraria 
de la Minerva. L’any següent el papa Pau III 
l’aprovà, enriquint-la amb moltes indulgències i 
privilegis; i establí que totes les confraries que fos-
sen ja erigides o més endavant es fundessin, tin-
guessin les mateixes indulgències, sense necessitat 
d’agregar-les a la de Santa Maria sobre Minerva 
de Roma, que quedà erigida en Arxiconfraria 
d’honor. Aquesta decisió de que no calia agregar 
formalment les confraries d’enlloc a la de Roma 
ha estat confirmada expressament en diferents 
ocasions per la Sagrada Congregació d’Indul-
gències, la qual manifestà el seu desig de veure 
establerta la Confraria del Santíssim Sagrament 
en totes les parròquies del món”.

Cal aclarir que el nom de Miner-
va, deessa pagana, li ve del fet que 
l’Església de Santa Maria es va cons-
truir al cim d’un templa romà dedi-
cat a l’antiga deessa greco-romana, 
d’aquí el nom popular de “Santa Ma-
ria sopra Minerva”, que ha donat ori-
gen a la denominació de festa de la 
Minerva, quan en realitat és una festa 
eucarística.
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(...)

Sis d’octubre, l’alcalde comenta que:
...había logrado ya las autorizaciones 
del Ministerio de la Gobernación y de 
Hacienda para concertar el préstamo 
con la Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorros de Barcelona destinado al 
pago de la instalación del alumbrado 
eléctrico en los barrios Deurroures e Igle-
sia de esta población.

Enterados los Sres. Gestores por una-
nimidad se acuerda felicitar al Sr. Alcalde 
por sus éxitos, esperando se activara en 
lo posible el expediente General a remitir 
a la Caja de Pensiones para la Vejez i de 
Ahorros de Barcelona al objeto de que sea 
pronto hecho efectivo el repetido préstamo.

També exposa que el secretari nou 
secretari nomenat, que veu molt 
difícil desenvolupar amb èxit el càr-
rec als dos municipis, per això va 
demanar que s’anomeni un auxiliar 
administratiu de secretaria per po-
der acceptar el càrrec a Vilablareix. 
Per això:
...por unanimidad de todos los Sres. Ges-
tores se acuerda:

Hacer público que durante el término 
de ocho días serán admitidas instancias 
solicitando una plaza de auxiliar de Se-
cretarios, en el cual deberán constar todos 
los detalles de edad, sexo, méritos, sueldo 
que desean percibir y cuantos datos esti-
men oportunos, los cuales serán estudia-
dos y resueltos en la próxima sesión, a 
cuyos solicitantes se les dará cuenta de lo 
que se acuerde sobre los mismos.

A la sessió del 20 d’octubre, el secre-
tari Sr. Cánovas renuncia del càrrec, 
per no haver pogut trobar cap perso-
na per ocupar la plaça de auxiliar de 
secretari i per unanimitat s’acorda:
Primero.= Aceptar dado lo justificado de 
la reunión, la dimisión que en su cargo 
de Secretario Interino presenta D. Vicente 
Cánovas y Soler, a cuyo Señor, lee serán 
reconocidos todos los derechos que tenga 
adquiridos, haciéndose constar en acta el 
agradecimiento de la Corporación.
Segundo.= Nombrar Secretario Interino 
de este Ayuntamiento, hasta que la plaza 
se cubra en propiedad, a D. José Juanola 
Augay, el cual estando presente, toma po-
sesión de su cargo…
3º que por el Secretario cesante sean entre-
gados los diversos documentos en Secreta-

ria poniéndole al corriente de cómo está la 
Secretaria Municipal.
Cuarto.= Que el sueldo a percibir por di-
cho Sr. Juanola será el que figura en el 
presupuesto ordinario en vigor.

El tres de novembre, el secretari lle-
geix un comunicat rebut per “Caja 
de Pensiones para la Vejez i de Ahor-
ros de Barcelona”, en el que s’havia 
de corregir el quadre d’amortització 
del préstec de vint mil pessetes per 
l’enllumenat i s’acorda:
Solicitar de los Ministerios de Hacienda 
y Gobernación las competentes autoriza-
ciones para poder contratar con Caja de 
Pensiones para la Vejez i de Ahorros de 
Barcelona, única baja de crédito, con la 
cual este Ayuntamiento desea concertar 
un préstamo de de veinte mil pesetas, al 
cinco por ciento de interés anual y amorti-
zable en diez años, con destino a la apor-
tación de este Municipio en la traída de 
fluido eléctrico que debe realizar D. José 
Bonmatí, a los bBarrios de la Iglesia y 
Deurroures.

A l’acta del 10 de novembre s’aprova 
el quadre d’amortització del préstec:
Capital: 20.000 ptas. = Interés: 5% = 
Amortización: 10 anualidades
Canon anual: 2590’09 ptas. = Canon 
trimestral. 647’5225 ptas.
Suma de amortizaciones e interés: 
25.900.- pesetas

Primer de desembre, una vegada 
aprovada l’acta de la sessió anterior...
Seguidamente el Sr. Alcalde ordena se 
dé lectura del acuerdo comunicado por 
el Ayuntamiento de Palau Sacosta como 
capitalidad del Partido Veterinario que 
lo forman los Ayuntamientos de Palau, 
Vilablareix y Aiguaviva, nombrando Ve-
terinario Titular de la agrupación a D. 
Juan Pla Frigola.

A continuació es llegeix l’acord, per 
tant:
En su vista por unanimidad de todos los 
Sres. Gestora se acuerda dar su completa 
conformidad a lo acordado por la Junta 
de la Mancomunidad Veterinaria, que-
dando nombrado Veterinario Titular de 
esta población a D. Juan Pla Frigola.

El vint de desembre s’aprova el Pro-
jecte de Pressupost Municipal Ordi-

nari per l’any mil nou-cents quaran-
ta-u, per la seva exposició pública.
El total de despeses i d’ingressos és 
de: 14.800.- pessetes.

A la sessió del nou de març de 1941 
es va donar compte de...
...varias quejas efectuadas por vecinos 
de esta localidad, de que soldados de un 
Batallón de Trabajadores que existe en 
Sarriá de Ter, solicitan y muchas veces 
exigen a que se les venda comestibles. En 
vista de ello y resultando que dichos sola-
dos tienen su Jefatura que les entrega el 
racionamiento y que de ninguna manera 
pueden obligar a que las reservas de los 
productores de la localidad les sea facili-
tada cantidad alguna de comestibles, se 
acuerda llevar la queja a su Jefatura para 
que ataje atribuciones que se está seguro 
no les están conferidas.

L’objecte de la sessió del 24 d’abril 
era exposar a la Corporació que la 
“Caja de Pensiones para la Vejez y de Aho-
rros de Barcelona”, per fi havia conce-
dit el crèdit de vint mil pessetes.
En vista de todo esto, después de expresar 
su satisfacción por unanimidad se acuer-
da, redactar dichos acuerdos:

Que en la sesión del veinte y uno 
de abril de mil novecientos cuarenta se 
acordó por unanimidad tomar a présta-
mo de la Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorros de Barcelona, la cantidad 
de veinte mil pesetas, ofreciendo como 
garantía el Repartimiento General de 
Utilidades.

Quer el Ministerio de la Gobernación, 
según resolución trasladada de fecha 21 
de septiembre de 1940, por el Exmo. Sr. 
Gobernador Civil de la provincia de Ge-
rona, aprueba dicho trámite y operación 
y que el Ministerio de Hacienda en reso-
lución de 19 de septiembre del propio año, 
trasladada por el Ilmo. Sr. delegado de 
Hacienda de la provincia, autoriza al 
Ayuntamiento para efectuar la operación 
crediticia ya que la misma se ajunta a la 
legalidad en todas sus partes.

Y en la sesión celebrada por el Ayun-
tamiento del día 21 de abril del propio 
año, se autorizó al Sr. Alcalde. Joaquín 
Jordá y Clavell, para que pudiera firmar 
los documentos necesarios para formali-
zar la operación...

(...)
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Cursos al juliol

MECANOGRAFIA
Aprèn a escriure o millorar la teva habilitat 
De dilluns a dijous | de 15.30 a 17h  
Centre Cultural Can Gruart  
Preu: 120 euros   

CONVERSA AMB ANGLèS 
Aprèn a comunicar-te i expressar-te amb 
anglès mitjançant conversa informal 
Dimecres | de 20.30 a 22h
Centre Cultural Can Gruart  
Preu: 30 euros

Cursos trimestrals 
per setembre

PER A TOTHOM

PILATES 
Dimarts i dijous | de 19.30 a 20.30h
Sala polivalent de l’ajuntament
Preu: 70 euros/trimestre (30% descompte 
per empadronats)

IOGA
Dilluns i dimecres | de 20 a 21 del vespre
Sala polivalent de l’ajuntament
Preu: 70 euros/trimestre (30% descompte 
per empadronats)

ESTIRAMENTS 
Dimecres tarda | de 15.30 a 16.30h 
Sala polivalent de l’ajuntament 
Preu: 40 euros/trimestre (30% descompte 
per empadronats)

ZUMBA  
Dilluns i dimecres | de 18.30 a 19.30h, de 
19.30 a 20.30h i de 20.30 a 21.30h 
Gimnàs del pavelló  
Preu: 70 euros/trimestre (30% descompte 
per empadronats) 

Festa de  
l’skate park
Divendres 1 de juliol a les 20 h,  
exhibició de riders i música amb 
Bloc Quilombo

Per participar a les activitats cal fer una inscrip-
ció prèvia tres dies abans de l’activitat al web de 
www.hocipici.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.

Segueix tota l’agenda d’activitats al web 
www.vilablareix.cat i a Facebook i Twitter  

amb l’etiqueta #AgendaVilablareix

 @vilablareix_cat /ajuntamentdevilablareix

Balls de saló
Dissabtes a les 6 de la tarda,  
al Casal de la Gent Gran 
Preu: 6 euros (amb berenar)

9 de juliol 
David Casas

10 de setembre 
Jaume Castellà “El Pinxo”

24 de setembre 
Aurora

8 d’octubre 
Chus
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Nits de juliol solidàries 
i a la fresca

 
Durant el mes de juliol es faran diferents activitats (culturals i esportives)  
a l’exterior de Can Gruart, aquestes activitats seran solidàries (trobareu 
una guardiola per fer el vostre donatiu), i tots els diners que recollim ani-
ran destinats per ajudar als refugiats.

 

 Activitats esportives 
ZUMBA     

Dilluns i dimecres  
de 19.30 a 20.30 h i de 20.30 a 21.30 h 

PILATES   
Dimarts 19 a 20 h 

IOGA   
Dimarts de 20 a 21 h       

ESTIRAMENTS I HIPOPRESSIUS 
Dimarts de 21 a 22 h

 

Activitats culturals 
Dijous a la fresca

 
Dijous 30 de juny

19h / Festa de l’escuma
22h / Concert de la cantant Susanna del Saz

 
Dijous 7 de juliol / 21h / Plaça del Perelló

Emergent
 

Dijous 14 de juliol / 22 h
Nits de can Gruart amb l’espectacle Swellen’s Tappersex  

(amb servei de begudes i tapes)
 

Dijous 21 de juliol / 22 h
El cantautor Ramon Mitjaneta i, seguidament, Matins Actius Show

 
Dijous 28 de juliol / 22 h

Teatre amb l’Ateneu de la dona de Vilablareix
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