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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 11.00 a 13.30 h 11.30 a 13.30 h - -  8.10 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

 Arribada la tardor reemprenem les activitats habituals i ens tornem 
a situar després del parèntesi de l’estiu. Tornem a la feina, comencem 
el curs i les activitats esportives i/o culturals, ens apuntem a les 
diferents ofertes formatives que es duen a terme al poble, participem 
del club de lectura, dels dijous a Can Gruart, etc. en definitiva, ens 
reincorporem al que molts en diuen la vida normal. I ve molt de 
gust fer-ho, perquè és en aquests mesos de tardor on al nostre poble 
també passen moltes coses que fan que ens sentim contents i feliços 
de ser-hi, de poder-hi participar i de poder-les compartir amb els 
nostres veïns i amics. Des dels tastets de tardor i la fira –enguany tots 
dos passats per aigua–, a la cursa popular i la castanyada i la festa de 
Sant Menna totes elles són activitats en les quals sortim i fem poble 
petits i grans.

També, des de fa cinc anys, són moments en els que passen moltes 
coses al nostre país i que fan que el camí que hem emprès es vagi 
clarificant. L’11 de setembre vam dur a terme una altra demostració 
cívica, alegre i pacífica de la voluntat de la majoria de la població i, 
pocs dies després, el President de la Generalitat –i el seu Govern– va 
superar una qüestió de confiança que va posar en l’horitzó del proper 
mes de setembre un referèndum vinculant en el qual decidirem sí o 
no a la independència de Catalunya. Mentrestant, l’estat espanyol, 
amb totes les eines que té, segueix atacant les nostres competències, 
els nostres diputats o els nostres alcaldes i regidors. Tots sabem que 
no serà fàcil, però de ben segur que no defallirem i, amb la força de 
la gent, aconseguirem el nostre propòsit de llibertat i justícia social.

Així doncs, ben retrobats, gaudiu del munt d’activitats que es 
duen a terme al nostre poble –organitzades, en gran part, per les 
diferents associacions que fan que aquest sigui més viu que mai– i 
aprofiteu-les per seguir fent de Vilablareix un lloc millor per viure-hi 
plenament.

David Mascort i Subiranas
Alcalde de Vilablareix

Amb  
energies  
renovades
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PLENS

SESSIó ORDInàRIA  
DEL 14 DE JuLIOL 
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 segon trimestre de 2015. 
Aquest període és de 10’13 dies.

» La contractació de 15 monitors/
es, 1 ajudant de monitor i 6 pre-
monitors, que formen part de la 
borsa de treball de monitors del 
casal d’estiu i de 2 auxiliars de peó 
de brigada i 2 auxiliars d’adminis-
tració local.

S’aprova per unanimitat:
» Com a festes locals de l’any 2017: 

Dilluns 5 de juny. Pasqua florida i 
dimarts 25 de juliol. Sant Jaume.

- Inicialment el projecte “Millora de 
l’eficiència energètica de l’enllu-
menat públic exterior del munici-
pi “ per import de 600.715,48 €.

» Cedir gratuïtament a favor de la 
Generalitat de Catalunya, el domi-
ni de la finca inscrita a l’inventa-
ri de béns del municipi com a bé 
patrimonial, lliure de càrregues 
i servituds, inscrita al Registre de 
la Propietat com a finca indepen-
dent, per destinar-la a la construc-
ció i posada en funcionament d’un 
institut d’educació secundària.
El terreny de propietat d’aquest 
municipi, amb una superfície de 
8.326 m2, és el situat al carrer Mont-
negre, numero 49 del municipi.

» Cedir gratuïtament a favor de la 
Generalitat de Catalunya, el domi-
ni de la finca inscrita a l’inventa-
ri de béns del municipi com a bé 
patrimonial, lliure de càrregues i 
servituds, inscrita al Registre de la 
Propietat com a finca independent, 
per destinar-la a la construcció i po-
sada en funcionament d’una escola 
d’educació infantil i primària.
El terreny de propietat d’aquest 
municipi, amb una superfície de 
8.952,38 m2, és el situat al carrer 
Francesc Macià, numero 22 del 
municipi.

» El Conveni de gestió de la xarxa 
de desfibril·ladors entre l’Ajunta-
ment de Vilablareix i el Dipsalut.

» El conveni d’encàrrec de gestió de 
prestació de serveis mínims de sa-
lut pública de competència muni-
cipal entre el Departament de Sa-
lut de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Vilablareix.

» Provisionalment la Modificació 
Puntual de les NNSS de Vilablareix, 
polígon d’actuació urbanística Mar-
roc II.

» L’adhesió de l’Ajuntament de Vi-
lablareix al Conveni subscrit entre 
la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Girona amb què s’es-
tableix el Pla extraordinari d’assis-
tència financera local 2016. 
D’acord amb el que es preveu en 
l’esmentat Conveni, es sol·licita a 
la Diputació de Girona un paga-
ment per import de 23.413,8 €.

» Que el nostre Ajuntament es po-
sicioni a favor de la prestació pú-
blica de serveis funeraris de forma 
conjunta amb altres municipis del 
nostre entorn.

» Encarregar a la Diputació de Gi-
rona la gestió de la contractació 
agregada per a la instal·lació d’una 
caldera de biomassa i/o xarxa de 
calor a través d’empreses de ser-
veis energètics. 

SESSIó ORDInàRIA  
DEL 15 DE SETEMBRE 
L’Alcalde dóna compte:
» De la contractació Ariadna Muñoz 

de la Prida, monitora casal d’estiu 
municipal i d’Alba Gómez Osorio, 
educadora llar d’infants, per subs-
titució per IT.

S’aprova per unanimitat:
» Compte General de l’Ajuntament 

de Vilablareix de l’exercici 2015 i 
retre’l a la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya.

» Ratificar l’aprovació del Pla Local 
del Joventut 2016-2019 de Vilabla-
reix, d’acord amb les pautes i con-
tingut que s’estableix en el mateix.

» Definitivament el projecte de “Mi-
llora de l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic exterior del mu-

nicipi”, per import de 600.715,48 €.
» Inicialment la modificació de l’arti-

cle 12 del Reglament de Règim in-
tern de la Ludoteca municipal Les 
Orenetes en el sentit següent: Els 
usuaris empadronats en el munici-
pi gaudiran d’una bonificació del 
60%, de les taxes per la prestació de 
serveis de competència municipal.

» El Pla Estratègic de subvencions, 
anualitat 2017.

» Nomenar com a voluntari de pro-
tecció civil al membre de l’Asso-
ciació de voluntaris de protecció 
civil de Vilablareix que ha superat 
el curs de formació impartit per la 
Direcció General de Protecció civil, 
Genís Avilés Peris.

» La moció per la derogació del Re-
ial Decret 1004/2015 que regula el 
procediment per l’adquisició de la 
nacionalitat espanyola.

» La moció de suport institucional a 
la iniciativa per a la reforma horà-
ria i creació d’un grup de treball.

» La moció sobre pobresa energètica.

JUNTES DE GOVERN

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

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

» La devolució de l’aval a l’entitat 
Fundació Astres, en garantia del 
contracte d’obra “Restauració de 
l’ecosistema fluvial del riu Marroc 
i recuperació del camí tradicional 
del riu a Vilablareix, fase I”.

» La devolució de l’aval bancari a 
l’entitat Aglomerats Girona SA 
en garantia del contracte d’obra 
“Condicionament de solar i ferm a 
diversos carrers”.

» Inicialment les bases reguladores i 
la convocatòria per a la contracta-
ció laboral temporal a temps parci-
al de 4 joves en el marc del projec-
te “brigada jove 2016”,

» Sol·licitar la inclusió de l’ajunta-
ment de Vilablareix en el Pla de 
serveis per al foment de l’eficièn-
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cia energètica i les energies reno-
vables i per a la promoció de la bi-
omassa forestal de les comarques 
gironines a l’àrea de medi ambi-
ent de la Diputació de Girona, per 
l’assessorament jurídic i tècnic en 
el procés de millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic 
i d’edificis públics mitjançant con-
tractes amb empreses de serveis 
energètics (ESE) o altres formules 
de finançament.

» El conveni de col·laboració en-
tre l’Ajuntament de Vilablareix i 
ACAPS Girona pel projecte vacan-
ces en Pau 2016.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil ID Waste SL, el subministra-
ment de bosses i fundes compos-
tables, mitjançant un contracte 
menor de subministrament per 
import de 3.381,20 € més 710,05 € 
en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil SECE, el subministrament 
i col·locació de dos projectors al 
carrer Güell, punt de llum P-106, 
mitjançant un contracte menor de 
subministrament per import de 
1.181,33 € més 248,08 € en concep-
te d’iva.

» La contractació amb l’entitat Pro-
daisa les tasques de neteja del col-
lector del carrer Marroc, mitjan-
çant un contracte menor d’obres 
per import de 4.242,00 € més 
890,82 € en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil ADO Urban Furniture, el 
subministrament i col·locació de 
dos pilones automàtiques, mitjan-
çant un contracte menor de submi-
nistrament per import de 6.925,62 € 
més 1.454,38 € en concepte d’iva

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil diagnòstic Sport pel submi-
nistrament de samarretes i gorres 
pel casal d’estiu, mitjançant un 
contracte menor de subministra-
ment per import de 1.132,00 € més 
237,72 € en concepte d’iva.

» Sol·licitar a l’Institut Català de les 
Dones la inclusió de l’ajuntament 
de Vilablareix a la convocatòria de 
subvencions pluriennals a ens locals 
per finançar les despeses derivades 
de l’elaboració, la implementació o 
el desenvolupament de polítiques 
de dones dins l’exercici 2016.

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

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 69.017,34 €.

» El conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilablareix i el 
Consell Comarcal del Gironès per 
tal de gestionar de forma compar-
tida el servei de menjador escolar 
de l’escola Madrenc.

» El conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilablareix i el 
Consell Comarcal del Gironès per 
a la implantació d’una aula de l’es-
cola d’art del Gironès.

» El Pla d’autoprotecció d’activitats 
del pavelló municipal per donar 
compliment al Decret del 3 de març 
de 2015, pel que s’aprova el catàleg 
d’activitats i centres obligats a adop-
tar mesures d’autoprotecció i es fixa 
el contingut d’aquestes mesures.

» El conveni de col·laboració entre 
els ajuntaments d’Aiguaviva, For-
nells de la Selva, Quart i Vilabla-
reix per al foment de les relacions 
de veïnatge entre els joves.

» Sol·licitar a la Diputació de Girona 
que sigui concedida la subvenció 
per a despeses de funcionament de 
la llar d’infants de titularitat muni-
cipal “la farigola”, curs 2015-2016.

» El contracte menor d’obres per 
reparar la vorera malmesa per les 
arrels en el voral de la rotonda de 
la carretera de Santa Coloma amb 
c/Mosquerola a l’entitat Carles Si-
mon, per import de 4.329,00 € més 
909,09 € en concepte d’iva.

» Efectuar a l’Associació Esportiva Vi-
lablareix una aportació per import 
de 4.965 € destinada al foment de 
l’activitat esportiva al municipi.

SESSIó DEL DIJOuS  
7 DE JuLIOL
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 118.310,71 €. 

» El conveni de col·laboració en-
tre l’administració de la Genera-
litat de Catalunya mitjançant el 
Departament d’Ensenyament i 

l’Ajuntament de Vilablareix per 
al projecte d’atenció educativa a 
la diversitat de l’alumnat d’educa-
ció secundària del municipi, en el 
marc de les mesures específiques 
d’atenció a la diversitat dels alum-
nes de l’educació secundària obli-
gatòria al municipi.

» Sol·licitar a l’Àrea d’Acció Social 
del Dipsalut, la petició del Servei 
Local d’Orientació familiar en el 
municipi de Vilablareix el proper 
curs escolar 2016/2017. 

» La 4ª certificació de l’obra “Mi-
llora de la xarxa d’aigua potable 
i serveis existents de la població 
de Vilablareix”, a favor de l’enti-
tat Xavier Alsina SA, per import 
de 34.977,24 € (28.906,81 € més 
6.070,43 € en concepte d’iva).

» El contracte menor de serveis amb 
l’arquitecte Sr. Manel Aguilera 
Garcia per a la redacció del projec-
te bàsic i executiu “sala polivalent i 
vestidors” juntament amb l’estudi 
de seguretat i salut, per import de 
16.500,00 € més 3.465,00 € en con-
cepte d’iva.

SESSIó DEL DIJOuS  
21 DE JuLIOL
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 90.294,50 €

» El conveni de col·laboració per a la 
formació pràctica en centres de tre-
ball amb la Fundació privada Gentis 
de conformitat amb el que estableix 
la normativa reguladora vigent.
Els alumnes participants efectua-
ran operacions auxiliars de serveis 
administratius i generals a les ofi-
cines municipals, amb una durada 
de 40 hores.

» Sol·licitar la inclusió de l’ajunta-
ment de Vilablareix, en la convoca-
tòria de la línia de subvencions per 
a despeses de reparacions, mante-
niment i conservació del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya, per 
al període 2016-2017.

» Sol·licitar al Departament d’Em-
presa i Coneixement de la Gene-
ralitat de Catalunya la inclusió del 
projecte agrupat Emprendre a Gi-
rona – Gironès en la convocatòria 
de subvencions públiques destina-
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des a finançar el Programa inte-
gral de foment de l’emprenedoria 
emmarcat en el programa Catalu-
nya Emprèn.

» Sol·licitar al Dipsalut la inclusió 
en la convocatòria de suport eco-
nòmic als ajuntaments per a les 
actuacions per a la lluita i control 
integrat de plagues urbanes.

» Efectuar a la Fundació Esclerosi 
Múltiple una aportació per im-
port de 547,05 € recaptats a la jor-
nada “Mulla’t per l’esclerosi Múl-
tiple 2016”.

» La contractació amb l’entitat Trans-
ports Mateu SL, de les tasques d’ar-
ranjament del camí dels deu rou-
res, mitjançant un contracte menor 
d’obres per import de 1.185,00 € 
més 248,85 € en concepte d’iva.

» El contracte menor de serveis per 
la reserva a Port Aventura amb 
l’agència Viajes Halcon S.A.U. per 
import de 4.590,00 €.

SESSIó DEL DIJOuS  
11 D’AGOST
S’acorda aprovar:
» Les factures i de despeses, que fi-

guren a l’expedient, i que sumen 
la quantitat de 110.034,11 €

» El Pla Local del Joventut 2016-
2019 de Vilablareix, d’acord amb 
les pautes i contingut que s’esta-
bleix en el mateix.

» Sol·licitar al Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya, 
la inclusió a la convocatòria per 
a la concessió de subvencions als 
projectes d’activitats en l’àmbit 
de la joventut que els ens locals 
de Catalunya elaboren en el marc 
del Pla Nacional de Joventut per a 
l’any 2016.

» El conveni entre l’Ajuntament de 
Vilablareix i l’entitat Hackerspace 
Base 42.

» La contractació amb l’entitat Car-
les Simon per reparar les humitats 
de la paret de l’aula d’informàtica 
i la biblioteca del CEIP Madrenc, 
mitjançant un contracte menor 
d’obres per import de 3.311,09 € 
més 695,32 € en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat Me-
tal-alum Serrano la fabricació i 

instal·lació d’una porta d’alumini 
pel CEIP Madrenc, mitjançant un 
contracte menor d’obres per im-
port de 3.488,00 € més 732,48 € en 
concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat Car-
les Simon per anivellar paviment 
de carrer, mitjançant un contrac-
te menor d’obres per import de 
1.208,90 € més 253,87 € en concep-
te d’iva.

» La contractació amb l’entitat Car-
les Simon per modificar gual, 
mitjançant un contracte menor 
d’obres per import de 1.405,00 € 
més 295,05 € en concepte d’iva.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat EGBTOP per a l’aixeca-
ment topogràfic de la plaça del 
Perelló i el seu entorn, per import 
de 1.200,00 € més 252,00 € en con-
cepte d’iva.

SESSIó DEL DIJOuS  
8 DE SETEMBRE
S’acorda aprovar:
» Les factures i de despeses, que fi-

guren a l’expedient, i que sumen 
la quantitat de 39.703,77 €. 

» El conveni de col·laboració entre 
l’Associació de Municipis Catalans 
per a la recollida selectiva Porta a 
Porta i l’Ajuntament de Vilablareix 
per a la subscripció d’un acord 
marc per al subministrament de 
bosses i fundes compostables.

» Sol·licitar la inclusió a la convoca-
tòria de subvencions destinades a 
incentivar la contractació en pràc-
tiques de persones joves benefici-
àries del Programa de Garantia 
Juvenil al Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Gene-
ralitat de Catalunya.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat mercantil SPORA serveis 
ambientals per a la “Redacció de la 
segona fase del Pla Local de Preven-
ció de Residus de Vilablareix”, per 
import de 2.840,00 € més 596,40 € 
en concepte d’iva.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat mercantil  Agrosalvi SL, pel 
control de la processionària del pi 
al municipi, per import de 1.740,00 
€ més 365,40 € en concepte d’iva.

SESSIó DEL DIJOuS 
22 DE SETEMBRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i de despeses, que fi-
guren a l’expedient, i que sumen 
la quantitat de 28.269’59 € 

» Sol·licitar la inclusió a la convoca-
tòria de subvencions de l’Agència 
Catalana de l’Aigua consistents en 
la realització d’actuacions de con-
servació i manteniment de lleres 
públiques en tram urbà durant els 
anys 2016 i 2017. 

» L’acord de col·laboració amb l’ins-
titut de Vilablareix per la realització 
d’activitats d’aplicació pràctica rela-
cionades amb el projecte Singular.

» El plec de clàusules administrati-
ves particulars i plec de prescripci-
ons tècniques per a la contractació 
del servei de neteja dels edificis i 
equipaments municipals de l’ajun-
tament de Vilablareix, per pro-
cediment obert, tramitació ordi-
nària, reservat a centres especials 
d’ocupació d’iniciativa social.

» Les bases i la convocatòria per a la 
selecció d’un dinamitzador juvenil 
en règim laboral interí i la creació 
d’una borsa de treball.

» La proposta del servei d’atenció a 
domicili que efectua l’àrea de ser-
veis socials d’atenció primària al 
municipi.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat mercantil Aprèn centre 
d’estudis SC per a la prestació del 
servei de cursos d’anglès.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat mercantil  SECE, pels tre-
balls de retirada i reposició d’una 
columna de llum, per import de 
1.233’79 euros IVA inclòs.

» Autoritzar la organització de la 
Marxa Popular de Sant Roc i Cursa 
de Muntanya, a celebrar el 2 d’octu-
bre per indrets del nostre municipi.
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 Vilablareix va donar la benvinguda a la tardor el 

diumenge 25 de setembre amb la 9ª edició de la Fira. 
La Fira va comptar aquest any amb múltiples activi-
tats per gaudir en família i aprendre i conèixer el 
present i passat del nostre entorn rural. L’alcalde, 
David Mascort, va donar el tret de sortida a les 10 del 
matí a la Fira i a totes les activitats organitzades com, 
per exemple, la caminada fins a Sant Roc que va 
comptar amb més de 60 persones. Al migdia, la plaça 
del Perelló es va omplir de veïns i visitants amb el ja 
tradicional vermut popular. I, a la tarda, a causa de la 
pluja les colles geganteres es van traslladar al pavelló 
municipal on van assistir-hi unes 200 persones. 

A més, durant la setmana es van fer activitats in-
fantils, conferències i concursos.

Dimarts, 20 de setembre
Taller “Decora el teu test”

Dimecres, 21 de setembre
Taller de cuina amb productes de tardor  
A càrrec d’Olga Brunner



8 Dijous, 22 de setembre 
L’hora del conte 

Divendres, 23 de setembre
III Concurs de guisats

Conferència “La cuina de tardor” 
A càrrec de la cuina i escriptora Núria Lladó. 
Organitzat per l’Associació Cultural Vilablareix

GuAnyADORS

1r Anna Vilaró - Melós de bolets amb pesto de verdures
2n Roser Bonmatí - Ànec amb salsafins
3r Dolors Ferré - Cargols de tardor

EL JuRAT



9Dissabte, 24 de setembre
I Campionat de petanca
Organitzat pel Casal de la Gent Gran

Diumenge, 25 de setembre
9ª FIRA DE TARDOR
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GuAnyADORS COnCuRS InSTAGRAM

1r. M. Àngels Figueras 2n. Martí Gironell 3r. Laura Ruiz
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La Diada sempre 
comença a 
Vilablareix

 L’11 de setembre es va començar a viure a Vi-
lablareix abans d’emprendre el camí, aquest any, 
cap a Salt. Un centenar de veïns es van aplegar 
a les 15 hores a la plaça 11 de setembre amb es-
telades i senyeres convocat per Vilablareix per la 
Independència i l’Ajuntament. 

L’alcalde David Mascort va llegir el manifest i 
posteriorment l’acte va seguir amb el cant dels Se-
gadors. Un cop finalitzat, tots plegats, van empren-
dre el camí cap a Salt a peu en una nova jornada 
històrica i cívica de l’independentisme a Catalunya.

Els dijous de juliol els 
passem a la fresca

 Els “Dijous solidaris a la fresca” van començar 
aquest any amb el Festival de Música i Arts Escè-
niques del Gironès, l’Emergent, que com sem-
pre va portar teatre, música i dansa a la plaça 
del Perelló.

A més, durant tot el mes a Can Gruart vam 
gaudir d’una festa de l’escuma, teatre amb 
l’Ateneu de la Dona i música, entre altres pro-
postes. Aquesta any s’hi van afegir, a més, acti-
vitats esportives. En total es van recollir 604,62 
euros que es van donar a l’entitat Acció Solidà-
ria i Logística ASL EREC. 
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Ens mullem per l’Esclerosi Múltiple!
 Vilablareix va viure una gran jornada solidària el 

diumenge 10 de juliol a la piscina municipal amb 
motiu del Mulla’t 2016. Aquest any es va batre un 
nou rècord amb 53,8 km nedats entre tots els par-
ticipants que van suposar una donació per lluitar 

contra l’Esclerosi Múltiple de 547,05 euros. Durant 
el dia es van celebrar jocs d’aigua, aquagym i sessi-
ons de Zumba. Des de l’Ajuntament es vol agrair 
molt sincerament la participació de tots els veïns 
que van fer d’aquesta una gran jornada solidària.

Un skate parc dissenyat i 
consensuat amb els joves

 L’Ajuntament de Vilablareix va inaugurar aquest juliol 
un skate parc. Un projecte que l’àrea de Joventut va tre-
ballar des del principi amb els joves del poble per tal de 
definir-lo i fer-lo de forma conjunta.

El projecte, que ha tingut un cost de 25.000 euros, 
estava dins els compromisos que l’equip de govern havia 
adquirit en matèria de Joventut per aquesta legislatura.
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L’Ajuntament tarda 
10 dies de mitjana 
a pagar als seus 
proveïdors

 L’Ajuntament va pagar als 
seus proveïdors amb una mit-
jana de 10,13 dies, segons l’in-
forme de pagaments del segon 
trimestre del 2016. L’alcalde 
David Mascort, que en va do-
nar compte al ple de juliol, va 
explicar que la celeritat en els 
pagaments als proveïdors es deu 

a “una bona gestió de la treso-
reria que es porta fent des de 
l’equip de govern”.

L’alcalde va dir també que 
l’Ajuntament podria pagar a 
60 dies, tal com marca la Llei, 
però va afegir que des de l’àrea 
d’Hisenda “s’està treballant de 
forma constant durant els úl-

tims anys per tal de ser el més 
eficients possible i poder pagar 
als seus proveïdors el més ràpid 
possible”. “Aquesta feina ens ha 
permès també alleugerir el deu-
te a la meitat en només cinc anys 
i al final de legislatura l’endeu-
tament serà només del 20%”, va 
afegir.

Volem un poble net
 L’Ajuntament va pintar els carrers del poble amb el missatge “Con-

servem entre tots el poble net” amb l’objectiu de conscienciar als pro-
pietaris de gossos incívics que no recullen les defecacions. L’actuació 
es completa amb la 
penjada de cartells 
on s’adverteix: «El 

teu gos, la teva responsabilitat». La regidora de 
Salut, Sònia Ruiz, va manifestar que l’objectiu és 
“continuar millorant 
en aquest aspecte”. 
“Sabem que aquesta 
és una lluita constant, 
però sense la col·la-
boració dels nostres 
veïns propietaris de 
gossos no podrem as-
solir el resultat desit-
jat”, va apuntar.

Els ajuntaments de Vilablareix, Aiguaviva, 
Fornells i Quart acorden que els joves de 
l’Institut puguin gaudir de totes les piscines 
amb un únic carnet

 L’alcalde David Mascort va manifestar que la iniciativa “vol 
fomentar que les relacions que els estudiants estableixien du-
rant el curs a l’Institut de Vilablareix es puguin mantenir du-
rant l’estiu”. 
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L’Ajuntament de Vilablareix col·labora 
amb l’associació NouSol
Els fons recollits es destinaran a ajudar la família 
d’un nen marroquí que necessita una operació a 
Barcelona per evitar que pateixi una discapacitat 
per tota la vida.

 La col·laboració es concreta amb la difusió del projecte per re-
captar fons a través de diverses guardioles que s’han distribuït pels 
diferents equipaments municipals. Els diners que es recullin es des-
tinaran íntegrament a cobrir les despeses que suposen pels pares 
desplaçar-se fins a Barcelona.

L’alcalde de Vilablareix, David Mascort, va desitjar que la col·labo-
ració amb Nousol “vagi més enllà d’aquest primer projecte en comú”.

Servei de suport psicològic – 
teràpia familiar del Consorci  

de Benestar Social Gironès-Salt
 El servei de suport psicològic - teràpia familiar (SPTF) 

és un recurs vinculat als serveis bàsics d’atenció social 
de Vilablareix al qual poden accedir els ciutadans del 
municipi amb prèvia derivació dels seus professionals 
de referència. Depèn del Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt (adscrit al Pla d’Infància i Família), és de 
caràcter voluntari i gratuït, i porta en funcionament 
des del 2006. 

Pretén ser un servei de proximitat pels ciutadans i 
les famílies, orientat a la millora de la seva qualitat de 
vida, del seu benestar i de les relacions familiars entre 
els seus membres. De manera prioritària atén a aquelles 
famílies o persones que amb fills/es a càrrec poden es-
tar vivint situacions que podrien condicionar o limitar el 
seu desenvolupament, o que les col·loca en una situació 
de vulnerabilitat, com per exemple:

- Famílies amb cert grau de conflicte en la relació 
entre els seus membres.

- Persones o famílies amb algun dels seus membres 
amb problemes de salut mental (exceptuant els ca-
sos de trastorns mentals severs o greus).

- Famílies amb dificultats de relació entre els seus 
membres (dificultats en comunicació, de caire edu-
catiu o normatiu amb els fills, de convivència...).

- Persones que requereixen una intervenció de caràcter 
terapèutic per superar vivències traumàtiques en les 
quals el seu benestar es veu condicionat en l'actualitat.

- Persones que presenten estat d'ansietat o depressiu 
en moments de dificultat o crisi personal.

En quan a l’atenció de les persones i famílies, hi ha 
la voluntat de superar els següents estereotips:

- D’una banda, deixar d’entendre els serveis socials 
com un recurs assistencial adreçat únicament a 
persones socialment excloses i començar a enten-
dre’l com un conjunt d’accions destinades a tota la 
població i al seu benestar.

- De l’altra, canviar la visió que es té sobre el psicòleg 
que treballa exclusivament en la salut mental i en els 
dèficits de la persona, per passar a entendre’l com 
un agent de canvi que ajuda a potenciar les capaci-
tats de la persona, afavorir el desenvolupament de 
potencialitats, millorar les relacions familiars i amb 
l’entorn social, estimular el creixement personal i el 
benestar individual i familiar. En definitiva, passar 
a entendre la salut i el benestar de les persones i 
famílies com quelcom integral i per tant, incloent 
aspectes de caràcter emocional i relacional.
Finalment, agrair l’oportunitat de poder explicar 

i compartir la tasca realitzada des del servei, i recor-
dar que, en cas que n’esteu interessats cal contactar 
prèviament amb l’equip dels serveis socials municipals 
format per la treballadora i l’educadora social. Hi po-
deu contactar trucant al 972 20 19 62 (Consorci de 
Benestar Social Gironès -Salt).

Jordi Corominas i Puig
Psicòleg i terapeuta familiar

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 
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Com podem millorar la qualitat 
de la nostra orgànica?

 La bossa d’orgànica que es recull cada dilluns, 
dijous i dissabte es porta a la planta de compos-
tatge de Solius. Des de la implantació del Porta a 
Porta, l’octubre del 2013, la qualitat de l’orgàni-
ca recollida a les cases de Vilablareix ha millorat 
molt, gràcies a la col·laboració i l’esforç dels veïns 
i veïnes. 

Tot i així, en la recollida de l’orgànica encara 
trobem residus que NO són compostables, i, per 
tant, no es poden tirar dins la bossa d’orgànica. 

Aquests residus que no són compostables s’ano-
menen “impropis”. Els impropis que normalment 
trobem a l’orgànica dels veïns de Vilablareix són: 

Tots aquests residus tenen una altra destinació i 
posterior tractament:

- Les càpsules de cafè les hem de portar a la deixa-
lleria, on l’empresa que les comercialitza les recull 
i les recicla, separant els diferents materials i trac-
tant cada un d’ells a la planta de compostatge si és 
marro de cafè o la planta de tractament d’alumini 
en el cas de la càpsula.

- Les burilles no es poden reciclar, per tant, s’han de 
tirar amb la fracció resta, els diumenges. 

- El paquet de tabac és un envàs que conté diferents 
materials reciclables. Per una banda, trobem el 
plàstic transparent i el paper d’alumini que s’han 
de dipositar al contenidor groc d’envasos, i per al-
tra, el cartró que l’hem de dipositar al contenidor 
de recollida de cartró i paper.

- Els plats trencats no es poden reciclar, per tant, 
s’han de tirar amb la fracció resta, els diumenges.

- Hem d’evitar llençar aliments envasats. Segons 
dades de l’Agència de Residus, només a Catalu-
nya, es malbaraten anualment més de 260.000 
tones d’aliments, cosa que correspon al 7% del 
que adquireixen les famílies, els restaurants i els 
comerços. És a dir, cada català llença cada any uns 
35 quilos d’aliments que es poden aprofitar, dada 
que equival a llençar el menjar consumit durant 
uns 25 dies o a alimentar mig milió de persones. 
En termes econòmics, la pèrdua és de 112 € per 
habitant i any, un total de 841 milions d’euros a 
tot Catalunya. 

Dipositant aquests residus al lloc corresponent po-
dem millorar la qualitat de la nostra fracció orgà-
nica, arribant a assolir un percentatge d’impropis 
de només el 2%. Recordeu que amb l’ús de bossa 
compostable també facilitem el procés de compos-
tatge de l’orgànica. Podeu passar per l’Ajuntament 
a buscar cinc paquets gratuïts cada any.

Amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya

CàPSuLES DE CAFÈ

PAQuETS DE TABAC

CERàMICA /  
PLATS TREnCATS

BuRILLES

ALIMEnTS EnVASATS
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La importància  
de la reutilització  
de la roba usada

 La indústria de la moda té un im-
pacte enorme sobre el medi ambient. 
L’objectiu del fast fashion és que com-
prem, usem i llencem, per tornar a 
comprar en un bucle sense fi. A l’es-
pera de què el consum responsable 
s’imposi en el nostre comportament, 
la bona notícia és que al voltant de 9 
de cada 10 peces usades són suscep-
tibles de tenir una segona vida. 

Els ciutadans tenim més i millors 
opcions que fa uns anys per a des-
fer-nos correctament de la roba, el 
calçat, els complements i el tèxtil de 
la llar que ja no usem. A més, el tèxtil 
és la fracció recollida selectivament 
amb més potencial de reutilització 
perquè l’eficiència dels processos 
de gestió és molt alta, entre la pre-
paració per a la reutilització i el que 
es destina a la valorització material.

La gestió del tèxtil usat té tres 
grans beneficis:
-  Té un impacte positiu sobre el 

medi ambient perquè no només 
contribueix a la mitigació del can-
vi climàtic (cada quilo de roba 
que es reutilitza i no és incinerat 
en un abocador evita l’emissió de 
3,169 kg de CO2, segons dades de 
la Comissió Europea) sinó que 
també permet reduir-ne el con-
sum de matèries primeres utilitza-
des en la fabricació de peces no-
ves. No hi ha peça més sostenible 
que la ja fabricada.

-  Representa un destacat motor 
d’ocupació verda, ja que el sector 
genera un bon grapat d’ocupaci-
ons i compta amb un elevat poten-
cial de creixement. 

-  En el cas de les entitats amb finali-
tat social, com és el cas d’Humana 
Fundación Pueblo para Pueblo, 
els recursos obtinguts amb la ges-
tió del tèxtil permeten obtenir 
fons per a la cooperació al desen-
volupament i de suport local al 
territori més proper. 

L’elevat potencial de reutilitza-
ció, la preparació per a la reutilitza-
ció, el reciclatge de fibres tèxtils per 
a introduir-les de nou en el cicle 
productiu i la valorització energèti-
ca de la roba que no es pot aprofitar 
són les principals característiques 
que fan possible aplicar el concepte 
d’economia circular a la gestió del 
tèxtil usat. 

Passar, per tant, d’un model 
d’economia lineal a un altre d’eco-
nomia circular és possible, factible i 
imprescindible per a la sostenibilitat 
de la indústria de la moda i per al pla-
neta. Aplicant una apropiada gestió 
en l’última part del cicle de vida del 
tèxtil és possible resituar-ho al princi-
pi d’aquest cicle: com a peces usades 
o com altres productes, sí, però amb 
tota una nova vida per davant. 

La fracció del tèxtil usat es va 
afegir a la recollida porta a porta 
de Vilablareix a principis d’any. Des 
d’aleshores, s’hi ha recollit 2.847 
quilos. El primer dilluns de cada 
mes (afegint-hi un dia més durant 
els mesos de temporada alta), els ve-
ïns i veïnes saben que poden deixar 
al portal una bossa identificada amb 
l’adhesiu vermell amb les peces que 
ja no utilitzen. Humana les hi recull 
i les duu a la planta de tractament de 
l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) 
on una classificació adequada duta a 
terme per un equip especialitzat per-
met obtenir-ne diverses categories. 

Amb els recursos que n’obté, es 
pot dotar a la roba usada d’una fi-
nalitat social: d’una banda, conver-
tint un residu en un recurs, gràcies 
a la col·laboració dels ciutadans; 
de l’altra, dedicant-hi els recursos a 
projectes de cooperació al desenvo-
lupament i d’ajuda social i sensibilit-
zació al territori més proper.

Nou camí 
a l’escola 
més segur

 L’Ajuntament va obrir el tram 
del carrer en obres que va de la 
plaça fins a la carretera Santa Co-
loma el passat juny. Les obres han 
fet, d’aquest tram, un carrer més 
accessible i segur i amb un nou 
carril bici per anar fins a l’escola. 

L’objectiu és pacificar el car-
rer en benefici dels vianants, i 
per això s’han ampliat les vore-
res entre 1,2 metres en el tram 
més estret per la forma irregular 
del carrer, i assoleix una ampla-
da màxima de 3,2 metres. També 
s’han soterrat la totalitat de la lí-
nia de telefonia i els creuaments 
aeris de línies de baixa tensió. 
Les obres han estat pensades 
per facilitar l’accés a peu fins a 
l’escola i provocar que s’utilitzin 
els aparcaments del carrer Mar-
roc o a la carretera Santa Co-
loma. L’obra ha tingut un cost 
de 194.000 € i és finançada per 
la Diputació de Girona per im-
port total de 59.285,18 € (45.000 
euros de l’àrea de Presidència i 
14.285,18 € de subvencions per 
a inversions financerament sos-
tenibles).
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RECORDS DE VILABLAREIX

Maria Àngel Colomé Pallicer 
i Emili Hidalgo Morales

Són un matrimoni amb una llarga i viscuda història vital. Ell de 
Granada, ella de Pals i tots dos es van trobar a Palafrugell en cir-
cumstàncies molt diferents. Ara fa més de 40 anys que viuen en una 
casa al carrer Migdia, tocant a la carretera Santa Coloma. Tenen 
dos fills i tres néts que cada diumenge els vénen a veure. Són molt fe-
liços. Si Vilablareix és avui un poble actiu és gràcies també a veïns 
com ells que es van preocupar a dinamitzar la vida social del poble 
des dels anys 80.

Les vides de Maria Àngel Colomé i de 
l’Emili Hidalgo comencen a molts i molts 
kilòmetres de distància. La Maria, que 

actualment té 70 anys, va néixer a Pals. Men-
tre que l’Emili, que ara en té 80, és natural de 
Loja, a Granada. Així que pel mig hi ha una 
llarga història fins que les vides d’aquest feliç 
matrimoni es van creuar per sempre. A casa 
de la Maria vivien de l’arròs que cultivaven. El 
seu pare era pagès i, a més, tenien un cavall i 
vaques. Vivien en una casa del poble. Mentre 
que el pare de l’Emili era fuster. Tots dos van 
viure el traspàs desafortunat dels seus pares 
de joves. Un fet que els faria canviar el rumb les 
seves vides. El que no sabien és que aquest gir els 
acabaria unint per sempre.

De camí a Palafrugell
La Maria va anar a viure amb la seva tia de Pa-
lafrugell que tenia la pensió Cap Pela i on va 
començar a treballar com a cambrera. Ell, amb 
7 germans més, es va veure obligat també a co-
mençar a treballar amb 13 anys a una fàbrica de 
marbres fins que va marxar a la mili. En acabar-la 
va decidir anar directament a Catalunya. En con-
cret, va arribar en primera instància a Barcelona 
on va entrar a treballar a Telefònica quan tenia 
23 anys fins als 59, que es va jubilar.
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La feina de l’Emili el va portar per tot 
Catalunya fent la infraestructura de Telefò-
nica fins que el Pla Costa Brava de la com-
panyia el va portar a Palafrugell. I, més en 
concret, fins a Can Pela on dinava i sopava. 
Aquí és on ell i la Maria van començar una 
llarga i feliç història d’amor. Bé, al principi 
més ell que ella. I és que l’Emili es va que-
dar ben captivat d’ella només veure-la. 

”Ella era una noia rossa molt maca que 
feia de cambrera. I a mi em va agradar de 
seguida. La seguia quan caminava i vaig in-

tentar parlar amb ella però hi havia molta compe-
tència”, recorda. 

La Maria, en canvi, diu que al principi no li va 
fer molt de cas. “El primer dia no m’hi vaig fixar 
però em va convidar a anar a passejar i al cine i, al 
final, em va acabar conquistant”, reconeix.

I és que l’Emili se les sabia totes. La seva estra-
tègia anava més enllà i fins i tot va conquistar a la 
tia Montserrat. Convidava a les dues a cava i a pas-
tissos al vespre quan no quedava ningú a la pensió 
per tal de guanyar-se la simpatia de la tia. I l’efecte 
va ser immediat ja que la Maria li deia sempre: 
“Veus, aquest noi és un bon partit!”.

Casament i cap a Mallorca
La Maria i l’Emili es van casar després de feste-
jar durant 6 mesos. Estaven ben enamorats. Però 
hi havia un segon motiu que els va fer prendre 
aquesta decisió. Telefònica destinava a l’Emili a 
Mallorca i no es volien separar. Així que es van 
casar a l’església de Santa Maria de Barberà, a Sa-
badell, i poc després de fer un viatge de noces per 
Lleida, van fer les maletes cap a les Illes Balears. 

“Teníem una Ducati blava amb la que vam 
recórrer tota l’illa. I d’allà a Eivissa”, diu l’Emili. 
“Érem uns 15 joves, parelles amb fills que ens reu-
níem i anàvem junts a la platja. Va ser molt diver-
tit”, afegeix la Maria.

Acabada la feina a les Illes, van moure’s fins 
Igualada on va néixer el seu primer fill, en Jau-
me. I després van demanar desplaçar-se fins a 
Girona on van viure primer a Pals, on va néixer 
la Celi, la seva segona filla, i després a Montilivi.

A Vilablareix
Però la Maria tenia clar que volia tornar a viure 
en una casa i pel Sant Joan de 1977 van anar 
a viure a la casa on actualment resideixen al 
poble. “Aleshores a Vilablareix només hi ha-
via la fleca de Can Frigola, Can Molas i poca 
cosa més. Aquí feien cases i vam venir a veure 
aquestes i ens en vam quedar una”, explica. 
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L’Emili i la Maria eren –i són– dues persones 
molt inquietes. I tot i que els agradava mot viure 
al poble sempre van considerar que faltava dina-
mitzar la vida social al poble. I, per aquest motiu, 
van ajudar a crear l’Associació de Veïns del Ma-
drenc amb l’objectiu d’organitzar activitats. 

“Vam fer la festa major uns 5 anys fins que des-
prés l’Ajuntament va tornar a encarregar-se d’or-
ganitzar-la amb els quintus, que eren els joves que 
feien 18 anys”, expliquen. 

Implicats amb el poble
El 1998 es va crear el grup municipal d’ERC a Vila-
blareix del que també en van formar part del qual, 
fins i tot, l’Emili va anar a la llista municipal. Des-
prés també va ser president del Casal de la Gent 
Gran on hi va abocar grans esforços per organit-
zar activitats i sortides. “Era un poble molt quiet i 
pensava que tot s’havia de moure”, diu. “Ara costa 
trobar un poble com aquest”, afegeix la Maria. 

La Maria i l’Emili són part de la història del 
poble i gràcies a gent com aquesta parella Vila-
blareix és un poble viu, avui en dia, amb una gran 
oferta d’activitats i esdeveniments durant tot l’any. 
El temps ha passat però tant l’Emili com la Ma-
ria continuen anant al 
Casal. Ell a jugar petanca 
i ella a participar a l’acti-
vitat “Agulla i fil”. Cada 
dia surten a caminar i 
sovint s’arriben fins a 
Fornells de la Selva. I, 
quan no surten, la Ma-
ria destina hores al seu 
jardí. La seva passió. 

De ben segur, però, 
us els trobareu pel po-
ble quan hi hagi algu-
na festa. 
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Tocant el cel amb els peus
 Sóc la Laura però des que patino 

m’identifiquen més pel cognom, 
Padrés. Per aquí al poble potser 
em coneixen com a la socorrista 
de la piscina. Vaig iniciar-me en el 
patinatge artístic als 12 anys i ara 
gairebé als 23 puc dir que he tocat 
el cel amb els peus (i els patins po-
sats, es clar!). 

El mèrit és de les persones que 
m’hi van encaminar i m’acompa-
nyen sempre. Jo senzillament conti-
nuava una tradició que havia iniciat 
la meva mare de jove i posterior-
ment la meva germana.

Vaig començar patinant indivi-
dualment al Club de Patinatge de 
Salt i més endavant a la modalitat en 
grup al Bescanó competint a nivell 
estatal i inclús internacional. Dos 
anys després d’haver penjat els pa-
tins, el CPA Sarrià m’oferia repren-
dre la competició substituint a una 
de les integrants que s’havia lesionat 
a dues setmanes de disputar el pri-
mer campionat de la temporada. 

Durant aquells anys el patinat-
ge va anar deixant de ser una afi-
ció per convertir-se en una filosofia 
de vida. L’esforç, la disciplina i la 
constància han estat força presents 
a la meva vida. L’esport individu-
al és una addicció personal i una 
motivació extra en el meu dia a dia 
però l’esport en grup va més enllà 
d’això ja que resulta satisfactori a 
la vegada que sacrificat però la re-
compensa és de valor incalculable.

A un any d’acabar la carrera 
d’Infermeria optava a entrar al grup 

de xou del Club de Patinatge Artís-
tic Girona. Confesso que la idea de 
formar part d’un dels millors equips 
de Girona, Catalunya i Espanya i, 
recentment, del món em posava els 
pèls de punta. Els primers dies era 
un sac de nervis, inseguretats i pors. 

A cada club m’han transmès 
uns valors, una manera de treba-
llar, d’exigir. I a cada equip del 
que he format part hi he trobat 
un grup nombrós amb el que has 
de treballar durament i sincronit-
zar-t’hi com si fóssim un. 

El període d’entrenaments s’ini-
cia a l’estiu. Per aquelles dates co-
mences a tenir un esbós del que serà 
finalment el ball de competició. La 
primera presentació arriba al gener 
després d’un Nadal d’haver passat 
més hores al pavelló que a casa. 

El somni comença a el Campi-
onat Provincial 2015, classificades 
en segon lloc, darrere del CPA 
Olot (nou vegades Campió del 
Món en aquell moment). Al Cam-
pionat de Catalunya no vam assolir 
l’objectiu que ens havíem marcat 
al classificar-nos en quarta posició. 
Tot i això, el que ens va permetre 
fer el gran salt cap a l’èxit va ser 
l’estatal, obtenint un tercer lloc al 
podi que ens donà una plaça a dis-
putar a Bremerhaven (Alemanya) 
al Campionat d’Europa.

Era la primera vegada que 
competia a Europa i el resultat va 
ser immillorable en aconseguir la 
quarta posició i una plaça a dispu-
tar al Campionat del Món a Colòm-
bia. Recordo anys enrere haver vist 
des de la grada una competició de 
tal importància. Les emocions que 
sents animant des de fora són com-
pletament diferents de quan hi es-
tàs a dins competint. 

Per si participar-hi era poc, ima-
gineu com d’al·lucinant pot arribar 
a ser a escala Mundial. Els nervis es 
multipliquen quan t’hi jugues una 
plaça per anar encara més lluny, 
com va ser el fet de classificar-nos 
a Europa pel Mundial. Però en 

aquest cas, 
què hi podia 
haver més? 
La satisfacció 
d’haver anat 
més enllà de l’ob-
jectiu inicial que era 
arribar a la competició europea. 

L’execució a Cali, Colòmbia, 
va sortir millor del que esperàvem. 
Una coreografia amb dificultat i 
sense errors que ens va donar el 
bronze. LA TERCERA PLAÇA!!! A 
l’elit mundial i fent podi, així, com 
qui somia despert.

Sense gaire temps per assaborir 
l’èxit continuàvem amb els entrena-
ments per a la propera temporada, 
amb nous reptes per endavant. La 
temporada 2016 no podia començar 
millor. Una segona posició al Cam-
pionat Provincial, al de Catalunya i 
també al d’Espanya que ens ha do-
nat el bitllet directe al Mundial que 
se celebrarà a Novara, Itàlia, el pro-
per octubre. Una gran temporada 
en la que continuem sumant èxits i 
que finalitzarà al punt més àlgid.

Després d’una llarga trajectòria 
com a patinadora, d’haver fet reali-
tat un somni i de mantenir-me allà 
a dalt aconseguint coses extraordi-
nàries, considero que no he deixar 
escapar l’oportunitat de continuar 
millorant i superant-me com a pa-
tinadora i també com a persona. 
Sóc molt conscient de que tot això 
que he prioritzat fins ara no hi serà 
sempre. És aquesta l’excusa amb la 
que justifico renunciar a algunes 
oportunitats que em sorgeixen. 

M’agrada la frase “els grans 
èxits són somnis que mai vas donar 
per vençuts” de Josef Ajram. Ara 
per ara no em dono per vençuda, 
compaginant la feina d’infermera 
i la de socorrista amb els entrena-
ments. El meu objectiu és estar en 
plena forma per realitzar una exhi-
bició impecable al que serà el meu 
segon Mundial mentre em prepa-
ro per la propera temporada 2017 
que despertarà al proper gener.
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FC Vilablareix, som un equip!!!
un nou any se’ns presenta a tots els qui composem, 

d’una manera o altre el nostre Club, el FC VILABLAREIX!

 Desprès d’uns mesos d’estiu i d’un treball molt i molt intens, iniciem una nova temporada caracteritzada 
pel creixement continu del nostre Club i perquè aquest es desenvolupi amb la qualitat adequada i amb 
una manera de veure i entendre el futbol. El nostre objectiu principal és transmetre il·lusió i valors a tots 
els nostres jugadors, entrenadors i pares.

Cal remarcar la creació del nostre primer equip, amb una plantilla de 20 jugadors experimentats en les 
categories de 2a, 3a i 4a Catalana. El principal requisit, però, ha estat que tinguin una gran il·lusió i com-
promís perquè aquest projecte sigui un èxit i comparteixin els ideals i valors que vol transmetre el Club. 

Primer equip del FC Vilablareix, partit de debut en la categoria 4a Catalana 
(Jafre 0 – FC Vilablareix 3, 18 de setembre de 2016)

Per poder unificar tota aquesta idea de transmissió de valors, d’il·lusió i objectius des de la junta directi-
va hem treballat per dur endavant un lema comú: SOM UN EQUIP!!! Aquest ens portarà seguir treballant 
pel conjunt, al compromís de tots, a l’esforç del grup i, sobretot, en portarà al “tots a una” perquè el FC 
Vilablareix gaudeixi d’aquest esport tant estimat i seguit al món.

Finalment, i com a fet més rellevant i important perquè tota aquesta idea pugui funcionar, hem d’agrair 
l’esforç emprat per tots els nostres col·laboradors, sponsors i institucions, que sense ells no seria possible.

Molt especialment als nostres principals col·laboradors, el nostre Ajuntament de Vilablareix i al König, 
que ens han donat un recolzament econòmic, assessorament i el més important, moral, perquè un projecte 
d’aquestes dimensions segueixi i perduri.

Salutacions a tots i a totes, 
i FORÇA VILA!!!!
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Comencem una nova  
temporada amb gran il·lusió  

i algun canvi

 Pel que fa als equips sèniors federats mantenim els dos equips masculins fede-
rats, un masculí intermunicipal i el femení.

El sènior A va quedar segon al campionat territorial i aquesta temporada juga-
rà a la 3ª Catalana. 

El sènior B continua al campionat territorial com la temporada passada. 
Pel que fa al sènior femení, la passada temporada va guanyar el campionat del 

grup gironí de 3ª Catalana i va participar a la Fase Final amb els equips campions 
de Barcelona, Tarragona i Lleida assolint el tercer lloc. Tot i assolir l’ascens a 2ª 
Catalana, vam cedir la plaça i continuaran jugant a 3ª.

Aquest any tenim un equip sènior més que està inscrit a la lliga intermunicipal.
Pel que fa a la base, continuem amb l’oferta de l’escoleta i a la vegada hem ins-

crit un equip a la categoria mini encara que l’equip té una gran diversitat d’edats 
amb jugadors i jugadores de categoria mini i premini. 

Els participants de l’escoleta continuaran participant en trobades mensuals 
amb equips de la mateixa edat. L’equip mini competirà en la lliga de la federació 
de basquetbol.

Treballem amb la il·lusió d’aconseguir la màxima implantació d’aquest esport 
a Vilablareix i aconseguir una línia amb equips a totes les categories.

També tenim la voluntat de seguir participant en els actes que s’organitzen a 
nivell de poble.

Els partits a casa es jugaran al pavelló els dissabtes matí pel que fa a l’equip 
mini i les trobades de l’escoleta i els dissabtes a la tarda els equips sènior.

“ Treballem amb la il·lusió d’aconseguir 
la màxima implantació d’aquest esport 
a Vilablareix i aconseguir una línia amb 
equips a totes les categories.”

Esperem la vostra assistència als partits!
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ENTITAT / ESPORTS
GIMnàSTICA RÍTMICA

Preparatius per una  
bona temporada

 Després d’un mes de vacances, 
la secció a reprès l’activitat amb 
molta energia i moltes ganes de 
treballar per a obtenir bons resul-
tats al llarg de tota la temporada. 

Aquest any, el club participa a 
les competicions de conjunts de 
Copa Catalana amb tres categori-
es: alevines, juniors i sèniors. Les 
alevines s’han estrenat en aquesta 
competició i cal dir que ha estat 
una molt bona experiència. En el 
primer torneig que es va disputar 
el mes de setembre a Figueres les 
alevines van aconseguir el bronze 
mentre que les juniors i les sèni-
ors se’n va endur la plata. Aquest 
només ha estat l’inici de les com-
peticions de conjunts. 

També volem destacar el pri-
mer lloc de l’Anna Pilsa i l’Irene 
Cubarsí que aquest any estan fent 
conjunts amb gimnastes d’altres 
clubs per tal de potenciar la di-
versitat i l’esport en equip. 

Durant aquesta temporada el 
club presentarà gimnastes a les 
següents competicions: 

-  Copa Catalana nivell IV, V, 
VI i VII.

-  Campionats de Catalunya 
en Edat Escolar.

-  Campionat d’Espanya Base 
de conjunts i individual.

- Jocs Escolars i Esportius de 
Catalunya.

-  Jocs Emporion.

I com que cada any millorem 
i el nombre de gimnastes creix...
aquest any hem tingut una gran 
sorpresa. Dues gimnastes del club 
(Mila Riembau i Noa Rouzé) han 
estat seleccionades per anar al 
Centre d’Alt Rendiment de Sant 
Cugat per fer un control de cap-
tació de gimnastes. 

Us convidem a seguir-nos a Fa-
cebook, Twitter (@CRVilablareix) 
i la nostra pàgina web www.ritmi-
cavilablareix.cat per conèixer tot 
el que fem! 

I no us perdeu el FESTIVAL DE NADAL 
del proper dissabte 10 de desembre a les 11 h. 

Hi esteu tots convidats!

http://www.ritmicavilablareix.cat
http://www.ritmicavilablareix.cat
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Manel Segura

Nova temporada que afrontem 
amb molta il·lusió

 Comença una nova tempora-
da i aquesta és força especial pel 
CTT Vilablareix. D’una banda, 
ens consolidem com l’equip de 
les comarques gironines que té 
més equips i de l’altra afrontem 
el repte de competir per prime-
ra vegada a la Primera Divisió 
d’Honor Estatal després d’assolir 
el passat mes de maig l’ascens en 
quedar campions de la lliga de 
Segona Divisió acabant imbatuts 
en l’any del nostre debut.

Aquesta temporada el CTT 
Vilablareix disposarà d’un total 
de 16 equips amb més de 60 ju-
gadors amb llicència federativa, 
incloent per primera vegada un 
equip a la lliga femenina. Tot un 
repte tant a nivell esportiu com 
logístic i de funcionament.

Però aquestes no són les úni-
ques novetats. A partir d’aquesta 
temporada, el club obre les por-
tes a més col·lectius i amb més 
horaris disponibles. Als diferents 
nivells ja existents (baby ping 
pong, iniciació generació tt, tec-
nificació 1, tecnificació 2 i sèni-
ors) s’uneix el programa de ping 
pong per tothom i l’obertura de 
la sala d’entrenament tres dies a 
la setmana en horari matinal.

El ping pong per tothom està 
pensat per a totes aquelles perso-
nes que volen venir a jugar i prac-
ticar aquest esport puntualment. 
Per a donar encara més facilitats, 
s’ha arribat a un acord amb la Fe-
deració Catalana i el nostre club 

organitzarà un diumenge cada 
mes una sessió de ping pong per 
tothom oberta a tots els públics i 
totes les edats.

A més a més, continuarem 
fent noves activitats i col·laborant 
amb les associacions del poble, 
com ho demostra el primer Ping 
Pong Padel que vam organitzar 
conjuntament amb el Pàdel Vi-
lablareix coincidint amb la Fira 
de Tardor. Un torneig de parelles 
que combinava els dos esports i 
que va tenir molt bona acollida 
en la seva primera edició.  
    

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

Generació TT: dilluns, dimecres i divendres de 17 a 18.30 h
Tecnificació 1: dilluns, dimecres i divendres de 18.30 a 20 h
Tecnificació 2: dilluns, dimecres i dijous de 20 a 22 h
Sènior: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 20 a 22 h
Ping pong per tothom: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h
Baby Ping Pong: divendres de 17.30 a 18.30 h

Us recomanem que si esteu interessats us poseu en contacte amb 
nosaltres a través del mail info@cttvilablareix.cat o al mòbil 650 782 099 

per tal de concretar un dia i venir 
a provar-ho sense cap compromís. 

Per a més informació podeu 
visitar www.cttvilablareix.cat i se-
guir-nos a través del Facebook, Ins-
tagram o Twitter @cttvilablareix 
amb el hashtag #cttvilablareix

mailto:info@cttvilablareix.cat
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Comencem 
de nou!

 Aprofitem l’oportunitat que ens dóna la 
revista “La Torratxa” per saludar-vos i pre-
sentar-nos com a nou equip directiu, que 
durant el propers quatre anys ens posarem 
al capdavant de l’escola Madrenc, sempre 
acompanyats del claustre de mestres i de to-
tes les famílies. 

Com diu un proverbi africà “Per educar 
a un nen fa falta la tribu entera”, així doncs, 
comptem i agraïm per endavant amb la col-
laboració de tota la comunitat educativa: 
les famílies, l’Ajuntament, el poble, la seva 
gent i tots els serveis que ens ofereix.

Encetem un nou curs escolar amb més 
canvis a l’escola, el nombre d’alumnes ha 
augmentat considerablement i és per aquest 
motiu que tenim ja desdoblats tots els cursos 
d’educació infantil i tres cursos de primària. 
Aquest fet ens ajudarà encara més, a poder 
atendre als nostres alumnes de manera més 
personalitzada i aconseguir així millors re-
sultats, tant personals com acadèmics.

Us desitgem a tots un bon curs!

L’equip directiu
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Jessica Alfaro

Benvinguts a la llar
 A la llar d’infants La Farigola vam acomiadar el 

curs amb una gran festa el dia 15 de Juliol. Va ser 
tot un èxit i ens ho vàrem passar genial tot fen un 
pica-pica i passant un vídeo de totes les activitats 
realitzades durant aquest curs. Vàrem acomiadar 
als nostres nenes/es de P.2 (els Picasoques i els Es-
pantaocells) que el curs següent aniran al cole dels 
grans, tot plegat molt emotiu i emocionant.

Us trobarem  molt a faltar!
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En un obrir i tancar d’ulls ens tornem a trobar a la 
llar amb tots els infants del curs passat i amb noves 
cares. Quan hem sortit al pati, SORPRESA... tenim 
més joguines, per fer música, pujar, baixar... ens 
encanten.

Us desitgem un molt bon 
inici de curs a tots!

ABELLES

LIBÈL·LuLES

ESPAnTAOCELLS

PICASOQuES

TORTuGuES
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Irene Vila i Oriol Vinyoles, 4t d’ESO de l’INS Vilablareix

11 de Setembre: estem a punt!
 El lema que l’ANC ha escollit 

per a la Diada Nacional de Cata-
lunya d’enguany ha estat “A punt. 
Endavant república catalana”. I 
és per això que un altre cop ens 
vam manifestar simbòlicament a 
les 17.14 h, per commemorar el 
dia més important de Catalunya 
des de 1714.

A continuació us explicarem 
com vam viure aquesta sorpre-
nent diada dos joves de Vilabla-
reix i la gent del poble que va 
anar a la manifestació de Salt. 
Com molts sabeu, aquest any es 
van organitzar una sèrie de mani-
festacions descentralitzades per 
tot Catalunya coordinades per 
l’Assemblea Nacional Catalana i 
Òmnium Cultural per lluitar a fa-
vor de la independència. Hi havia 
cinc mobilitzacions a cinc punts 
diferents del territori i cada lloc 
representava un aspecte diferent: 
solidaritat, cultura, llibertat etc.

A Vilablareix, abans d’anar 
cap a la manifestació, ens vam 
agrupar a la plaça 11 de Setem-
bre per escoltar les paraules del 
nostre alcalde David Mascort i el 
manifest del coordinador l’Òm-
nium. A continuació, vam cantar 
tots junts Els Segadors, l’himne 
nacional de Catalunya, i vam fer 
camí cap a Salt, el punt de troba-
da per a les comarques gironines. 
Com que és tan a prop, era ab-
surd anar amb bus. Hi vam anar a 
peu. Tot i que uns quants volun-
taris van vigilar que no passés res 
durant el curt trajecte, cal dir que 
tot va anar com una seda. 

Només d’arribar a Salt, vam co-
mençar a veure gent anant cap als 
seus trams, vehicles buscant apar-
cament, joves i grans amb estela-
des penjades del coll… Feia molt 
de goig; però no tant com quan 
vam arribar al nostre destí: moltes 
persones cantant, ballant sarda-
nes, castellers, colles de tambors i 
gegants ballant al ritme de la mú-
sica, a part dels milers de manifes-
tants que hi havia al seu voltant. 
Era impressionant i únic. El tram 
21 era el primer després de l’es-
cenari i era el lloc assignat per a 
Vilablareix.  

Hi havia tanta gent que era qua-
si impossible fer un pas per anar al 
nostre tram sense xocar amb algú. 
Per avançar, havies de passar per 
un espai quasi inexistent. Molts es 
van separar i se’n van anar cap a 
algun punt del tram, amb els seus 
parents o amics, però una altra 
part del nostre grup, un cop vam 
arribar a un costat del tram, ja ens 
hi vam instal·lar perquè no podí-
em avançar. Uns altres van poder 
arribar al tram fent que tot el pas-
seig quedés ben atapeït.

El moment més important 
del dia va ser quan a les 17.14 
h, a cada seu, es van fer els par-
laments i es van fer “bategar” el 
punts al ritme d’una música. Va 
ser una experiència inigualable. 
Era increïble la quantitat de gent 
que hi havia en tot el passeig i 
pels voltants. Ens van agradar 
molt l’ambient i els parlaments, 
encara que es van fer una mica 
pesats per a molts, ja que es van 
allargar molt i la calor i l’escàs es-
pai eren angoixants. 

Esperem que els polítics aca-
bin el full de ruta cap a la llibertat 
i puguem gaudir d’una indepen-
dència pròspera per a Catalunya.

Premi Llegim Ciència
 L’alumna de l’INS de Vilablareix, Marina Feliu 

Hernández, va ser la guanyadora del el primer pre-
mi de 4t d’ESO - modalitat B, amb el relat “Fora 
d’òrbita” en la quarta edició del Premi Llegim Ci-
ència, organitzat per UVic. Moltes felicitats!
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Un juliol ben ocupat!
 Pel què fa a Joventut, el què 

hem fet durant l’estiu és treballar, 
treballar i treballar! El projecte 
que tenim engegat és “I tu què 
fas: Okupa’t!” que consisteix en 
aconseguir que el jovent del nos-
tre poble pugui ocupar-se dins de 
l’oferta de serveis que el nostre 
poble ofereix durant l’estiu. 

Estem en una època difícil per 
els joves i una de les seves màxi-
mes preocupacions (recollides a 
l’estudi juvenil fet fa 2 anys) és la 
feina, el treball, veuen negativa-
ment poder accedir a una bona 
feina a l’acabar els estudis.

El que fem des de l’Ajunta-
ment és oferir-los-hi una primera 
experiència de feina, que comen-

cin a entrar al món laboral, que 
puguin tenir el seu primer sou, 
entre altres.

A l’estiu fem el casal d’estiu 
dels nens d’edats compreses en-

tre P3 i 6è de primària. I també 
durant els darrers anys estem 
fent el “Matins Actius”, casal de 
joves de 12 a 18 anys. Des de 
l’Ajuntament contractem més de 
25 joves monitors perquè cuidin i 
eduquin a tota la mainada.

I, des de fa dos anys també 
fem el projecte de Brigada jove 
on quatre joves treballen a l’Ajun-
tament. Dos fan tasques a la bri-
gada municipal i 2 tasques admi-
nistratives.

Amb l’aula d’estudi que fem 
durant el curs escolar també do-
nem feina a un jove universitari 
que ajuda als més petits.

Ara acabem de presentar el 
projecte 2016/2017, l’Okupabla-
reix. Aquest és una continuació 
del projecte anterior i tenim clar 
que de moment hem de seguir 
aquest camí.

“ Estem en una època 
difícil per els joves i una 
de les seves màximes 
preocupacions és la 
feina.”

Monitors i monitores del casal d’estiu.

Joves de la “Brigada jove”
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Benvinguts al 
Circus Vilablarecus!

 Aquest passat mes de juliol, nens i nenes, mo-
nitors i monitores, hem gaudit d’un estiu molt 
refrescant, divertit i lúdic, deixant-nos empor-
tar per la màgia de l’espectacle del circ. 

Amb la realització de diferents activitats, 
cada setmana hem descobert diferents vari-
ants i personatges del circ. I és que no hem 
parat en tot el mes! Jocs, tallers, contes, gim-
canes, quo vadis, jocs de pistes, gimcanes de 
QR, representacions, acampada, piscina, ball 
i espectacles, sortides, bicicletades, etc.

I així, de mica en mica, hem descobert 
el món dels malabaristes, mims, funambu-
listes, trapezistes, pallassos, equilibristes, 
ballarins i mags.

Però això no és tot! També hem anat 
d’excursió a la casa de colònies La Llobeta, 
d’Aiguafreda. Allà ens van ensenyar a ser 

verdaders personatges de circ, 
tot manipulant i experimentant 
amb els materials propis d’un 
circ. 

A més, alguns dels nens i ne-
nes del casal han anat de colò-
nies a la casa de Les Preses, on 
van poder gaudir d’uns dies en-
voltats de natura i màgia, realit-
zant activitats de circ d’allò més 
engrescadores (jocs de cucanya, 
disco, tallers de màgia...).

I fins aquí un estiu mes! Però 
això no ha acabat, sinó que un 
curs nou ha començat. I la Lu-
doteca Les Orenetes ha tornat a 
obrir les seves portes per rebre 
cada tarda tots aquells nens i ne-

nes que tenen ganes de jugar una estona 
amb els seus amics i amigues. Us hi espe-
rem!

Marina Álvarez
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PROPERAMENT... 
19 de novembre
Excursió a Barcelona. Catedral i Hospital de Sant Pau 

Del 28 al 30 de novembre
Sortida Tursal Prenadal. Sant Carles de la Ràpita

4 de desembre
Dinar de les seccions del Casal

REVETLLA DE SANT JOAN
170 comensals varen assistir al sopar de la revetlla 
de Sant Joan. El nombre va augmentar amb escreix 
a la plaça de Can Gruart amb el ball que va amenit-
zar Aurora Grup.

PREMIS DE PETANCA
El 19 de juny, a l’hotel Mirador de l’aeroport, va tenir 
lloc el dinar i l’entrega de premis del campionat de 
petanca. Més de 200 persones ens hi vàrem dels nou 
pobles que hi participarem. Ens varen acompanyar 
els alcaldes o regidor dels diferents llocs. 

SOPARS D’ESTIU A LA FRESCA
El primer es va celebrar el divendres 5 d’agost. Aca-
bat el sopar es va poder gaudir de l’obra de teatre 
El metge a Garrotades, representada per l’Agrupació 
Teatral Som com Som de Fornells de la Selva.

El divendres 19 d’agost, l’Associa-
ció Gent Gran de Banyoles ens va 
oferir un playback amb cançons 
de diferents èpoques. La sessió 
va ser molt entretinguda.

11 DE SETEMBRE
Com és tradicional es va cele-
brar el dinar de la Diada. Els 
assistents van gaudir de l’ar-
rossada que va preparar cui-
dadosament, com ho saben 
fer, el Pep i la seva senyora.

Acabat el dinar, qui va 
voler va poder arribar-se a la 
manifestació a Salt. 

Per a més informació al Casal, telèfon: 972 405 538
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Visita guiada a l’exposició  
“3 Mosaics, 3 Museus. 140 anys 
dels mosaics romans de Bell-lloc 
(Girona)”

 18 de juny. Convidats pel director del Museu Arqueològic de Catalunya 
a Girona, es va visitar l’exposició que es va fer al Monestir de Sant Pere 
de Galligants, acompanyats d’un dels seus comissaris, concretament el 
professor David Vivó de la Universitat de Girona.

Presentació del llibre de la 
Mar Bosch “Les generacions 
espontànies”

 15 de setembre. Amb un important nombre d’amics i lectors, 
l’escriptora MAR BOSCH va presentar el seu darrer llibre Les generacions 
espontànies. L’acte el va presentar l’escriptor Josep M. Fonalleres, que és 
l’autor del pròleg de l’esmentat llibre.

Conferència de la Nuri Lladó  
“La cuina de tardor”

 23 de setembre. Els bolets, les castanyes i els moniatos van ser els 
protagonistes de l’apetitosa xerrada de la coneguda cuinera gironina 
NURI LLADÓ. El nombrós públic assistent va gaudir –i ensalivar– les 
receptes, tradicionals i actualitzades alhora, que va anar comentant; 
destacant en tot moment la importància de saber aprofitar la cuina de 
temporada.

La “Fira de Tardor”
 25 de setembre. Per primera vegada l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DE 

VILABLAREIX ha participat a la FIRA DE TARDOR amb una parada. 
Nombrosos socis i amics van passar per la parada on han poder comprar 
la peça de terrissa commemorativa d’enguany i fer una degustació de 
vins, acompanyats d’unes tapes.

 ACTIVITATS REALITZADES

Us hi esperem!

 ACTIVITATS EN PREPARACIÓ
OCTuBRE
• EXPOSICIÓ DE MÀQUINES D’ESCRIURE

NOVEMBRE
• Conferència sobre CRIPTOGRAFIA: 
 claus secretes i informació oculta

DESEMBRE
• Conferència sobre ELS CÀTERS

• CANTADA DE NADALES
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Jordi Pagès

La Torratxa
 A l’exposició “3 Mosaics, 3 Mu-

seus. 140 anys dels mosaics romans 
de Bell-lloc (Girona)”, feta fa uns 
mesos al Monestir de Sant Pere 
de Galligants i promoguda pel 
Museu Arqueològic de Ca-
talunya i el Museu d’Histò-
ria de Girona, es feia una 
especial referència al mo-
nument funerari romà que 
es troba al mig d’uns camps 
de Vilablareix.

És tracta, naturalment, 
del que coneixem com La 
Torratxa, tot i que també se 
la coneix com a Torre dels 
Gavatxs, Torre dels Moros, 
Pou dels Moros o mausoleu 
de Vilablareix.

Realment és una torre 
romana dels segles II-III 
dC, que va ser “descoberta” 
l’any 1874 per l’arqueòleg 
J. Botet i Sisó. Posterior-
ment s’han anat fent di-
versos estudis monogràfics 
sobre aquest monument 
romà. Molt probablement 
un dels més rigorosos és l’Estudi 
General 25, publicat l’any 2005 
a la Revista de la Facultat de Lle-
tres de la Universitat de Girona, 
efectuat pels reconeguts doctors 
i arqueòlegs Josep M. Nolla, Jo-
sep Casas, Jordi Sagrera i David 
Vivó.

L’estudi facilita moltes dades 
i molt interessants. D’aquest es-
tudi es desprèn que l’edifici es va 
construir d’una sola vegada i sen-
se modificacions posteriors, llevat 

d’aquelles que s’han fet recent-
ment per reconstruir unes parts 
derruïdes. Els seus massissos murs 
van ser bastits amb morter de calç 
de gra gruixut, en el que es va fer 

servir, com element de co-
hesió, una pedra volcànica de 
tonalitat negrosa. Es tractava 
d’un apreciat material obtin-
gut d’extraccions properes, 
dels antics cons volcànics del 
terme d’Aiguaviva.

Les excavacions fetes el 
2003 van permetre identifi-
car restes d’estructures fune-
ràries al voltant del monu-
ment. D’alguna manera con-
firmaven l’existència d’un 
petit cementiri pels difunts 
de la vila romana de l’entorn, 
sense quedar clar d’on es lo-
calitzaria realment la vila. 

El detallat estudi citat i 
les seves conclusions ens in-
diquen que es tracta d’un 
monument molt singular, 
quasi únic a la península 
ibèrica. I el tenim a tocar, al 

mig dels camps i visible des de la 
carretera que uneix el nucli urbà 
amb l’església de Sant Menna.

D’alguna manera hauríem de 
fer que aquesta “joia” de fa quasi 
2000 anys fos coneguda arreu, po-
sant Vilablareix en el mapa dels 
monuments de l’antiguitat.

“ Les excavacions 
fetes el 2003 van 
permetre identificar 
restes d’estructures 
funeràries al voltant 
del monument. ”
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ATEnEu DE LA DOnA

“La vie en rose d’Edith Piaf”
 El dijous 28 de juliol, l’Ateneu de la Dona, dins la 

programació dels Dijous a la Fresca, va representar 
l’obra de teatre La vie en rose d’Edith Piaf, que ve-
nia a ser la biografia sobre la cantant des dels seus 
primers anys fins a les sales de Nova York, havent 
passat per la misèria i moments difícils.

Edith Piaf, era el nom artístic d’Édith Giovanna 
Gassion, amb el sobrenom de la Môme (París, 19 de 
desembre de 1915 - Plascassier, un barri perifèric 
de Grasse, als Alps marítims,10 d’octubre de 1963), 

va ser considerada universalment com la millor 
cantant popular de França. 

Després de la Segona Guerra mundial ella va es-
criure La Vie en rose, la seva cançó més cèlebre. 

Édith Piaf va tenir moltes relacions sentimen-
tals, entre les quals cal destacar la que va tenir 
amb Yves Montand, Georges Moustaki i Marcel 
Cerdan. L’any 1949, després de la mort de Cer-
dan en un accident d’avió, Piaf va esdevenir dro-
goaddicta. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://ca.wikipedia.org/wiki/19_de_desembre
https://ca.wikipedia.org/wiki/19_de_desembre
https://ca.wikipedia.org/wiki/1915
https://ca.wikipedia.org/wiki/Grasse
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alps_Mar%C3%ADtims
https://ca.wikipedia.org/wiki/10_d%27octubre
https://ca.wikipedia.org/wiki/1963
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segona_Guerra_Mundial
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Vie_en_rose
https://ca.wikipedia.org/wiki/Yves_Montand
https://ca.wikipedia.org/wiki/Georges_Moustaki
https://ca.wikipedia.org/wiki/Marcel_Cerdan
https://ca.wikipedia.org/wiki/Marcel_Cerdan
https://ca.wikipedia.org/wiki/1949
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogoaddicta&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogoaddicta&action=edit&redlink=1
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CLuB DE LECTuRA

II edició del Club de Lectura
Rafel nadal, Sebastià Benassar, Jordi Dausà, Gemma  

Domènech, Anna Carreras i Josep Campmajó seran alguns  
dels autors convidats d’enguany a Can Gruart

 El Centre Cultural Can Gruart de Vilablareix va 
acollir a finals de setembre la presentació de la sego-
na edició del Club de Lectura que se celebra mensu-
alment a partir del 25 d’octubre fins el mes de juny 
de l’any vinent. El club de lectura és una iniciativa 
de l’Ajuntament de Vilablareix que compta amb el 
suport del Servei de Biblioteques de la Diputació de 
Girona i l’ILC (Institució de les lletres Catalanes).

La sessió de presentació va servir per presentar 
el club i explicar el funcionament de l’activitat a la 
vintena d’inscrits, la majoria participants de l’edi-
ció anterior. Per segon any consecutiu, les trobades 
apleguen persones interessades en la lectura amb el 
benentès que, en la majoria de sessions, es compta 
amb la presència dels autors.

El Club de lectura, que va iniciar-se l’any passat 
amb molt bona acceptació, va desenvolupar-se en 
sessions mensuals conduïdes per l’escriptora resi-
dent a Vilablareix, Mar Bosch Oliveras. Mercè Sau-
rina, Martí Gironell, Núria Martí-Constans, Josep 
Pastells, Oriol Ponsatí-Murlà, Jon Lopez de Viñas-
pre o Josep Maria Fonalleras van assistir a les troba-
des que consistien en converses fluides amb els seus 
lectors. El resultat va ser “molt satisfactori i enriqui-
dor” –afirmava ahir vespre Marta Fusté, regidora de 
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament– tant que hem 
volgut repetir l’experiència i esperem poder con-
tinuar oferint qualitat des de la modèstia d’aquest 
punt de lectura del nostre poble”.

La segona edició d’enguany comptarà amb au-
tors en la majoria de sessions, dues de les quals se-
ran lectures escollides pels lectors, entre els títols 
disponibles del Servei de Biblioteques de la Diputa-
ció de Girona.

Noms com Rafel Nadal, Sebastià Benassar, Jordi 
Dausà, Gemma Domènech, Anna Carreras i Josep 
Campmajó seran els convidats d’aquest any. El Club 
de lectura de Vilablareix donarà el tret de sortida 
el proper dimarts, 25 d’octubre al Centre Cultural 
Can Gruart amb “Nits de matapobres” del cassa-
nenc Jordi Dausà Mascort.



107.5 FM
RÀDIO VILABLAREIX

38

 El passat dilluns 3 d’octubre, 
Ràdio Vilablareix, 107.5 FM, va 
estrenar la nova programació 
per aquesta temporada 2016-
2017, que ens dotarà encara de 
més contingut, gràcies a la col-
laboració d’entitats i persones 
de manera totalment desinteres-
sada. Ho agraïm! 

Alhora, us fem saber que hem 
estrenat nova web. La podeu con-
sultar a www.radiovilablareix.cat. 
Aquí hi trobareu els nostres pro-
grames, els podcasts, la graella, 
entre d’altres temes d’interès.

Altres grans novetats és que ja 
disposem d’APP. És a dir, tothom 
que estigui interessat, ja pot des-

carregar gratuïtament l’aplicació 
pel seu telèfon mòbil per poder 
escoltar la nostra emissora. És tan 
senzill com anar al Google Play o 
App Store i cercar Ràdio Vilabla-
reix. Esperem que sigui una bona 
eina de servei per tothom!

Salut i molta ràdio!

Nova temporada!

www.radiovilablareix.cat

nOVA 
APP

nOVA
WEB

àngels Bassas

Mari Termes

Bernat Picornell

Josep M. Martí Rigau Jordi Xuclà

Llorenç Gómez Lluís SalvadorPol Toledo Maria Molins

Teresa Jordà

Marc Bosch i Aniol Rafel

Guardiants (LGP)

Eudald Font Eudald Serra

David Garcia Dolors Bassa

http://www.radiovilablareix.cat
http://www.radiovilablareix.cat
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L’ENTREVISTA
De dilluns a divendres | 12 h
Didac Romagós conversa amb personalitats de diferents àm-
bits del nostre país, músics, escriptors, actors, periodistes, 
polítics, esportistes… 

DILLUNS ESPORTIU
Dilluns | 20 h
Programa on es repassa l’actualitat esportiva del nostre mu-
nicipi. Es repassen els resultats i classificacions de les diver-
ses entitats esportives, i també elles en són protagonistes pas-
sant pels nostres estudis radiofònics.

MICRO DE NIT
Dilluns | 21 h [Reemissió: Dimarts | 10 h]
És el magazín d’aquesta casa. L’equip del programa el forma 
Jaume Vilalta, Rafael Planella, Pedro Zamora, Fina Estévez, 
Josep Aribau, Jordi Basso i Didac Romagós. Es tractem temes 
d’actualitat tant locals com d’interès general, amb punts de 
vista diversos per tots els gustos i colors. Es conta també amb 
col·laboracions i connexions telefòniques en directe.

ESTIMEM LA MúSICA CLÀSSICA
Dilluns | 23 h
Presentat per Rosa Anticó i amb els guions de Pedro Zamo-
ra ens expliquen com entendre i com saber escoltar música 
clàssica, fent un repàs per diferents estils i compositors. 

ACTUALITAT MUNICIPAL
Dimarts | 20 h
Comptem amb la visita dels representants del nostre consisto-
ri comentant les informacions que afecten al nostre municipi.

FEM CULTURA!
Dimarts 21 | h
Espai destinat a promoure la cultura i les festes populars. Hi 
col·laboren el Club de Lectura, l’Associació Cultural, l’Olla 
dels Maiquiets, el Casal de la Gen Gran, més entitats del nostre 
municipi i col·laboracions de personalitats del món cultural.

EL CONSULTORI A LA RÀDIO
Dimecres | 20 h
Presentat pel doctor de medicina general, Miquel Quesa-
da ens explica i ens aconsella sobre diferents malalties que 
ens poden afectar segons l’època de l’any. També es parla 
d’aquelles malalties no tant comunes que de ben segur al-
gun dia hem sentit anomenar però no en sabem gaire res.

FICCIÓ O REALITAT
Dijous | 20 h
El programa de cinema de Ràdio Vilablareix. Presentat per 
Pere Vilà ens explica com entendre i veure bones pel·lícules 
de cinema, fent un repàs per diferents estils i directors.

INFORMATIU LOCAL
Divendres | 13 h [Reemissió: Divendres | 20 h]
En aquest programa s’expliquen el fets i notícies que succe-
eixen al nostre municipi. També hi ha espai per repassar el 
més important de l’agenda municipal i de les entitats locals.

MOMENT DE REFLEXIÓ
Divendres | 14 h [Reemissió: Divendres | 21 h]
Presentat per Pere Vilà és un espai on es presenta i es reflexi-
ona sobre temes d’actualitat. Temes propers i temes que ens 
queden llunys de casa però cabdals per entendre les coses 
que passen al món.

L’HORA DEL CONTE
Dissabte | 10 h [Reemissió: Diumenge | 20 h]
Espai destinat als més petits de la casa. Són narracions de con-
tes realitzats per les monitores de la ludoteca i de la biblioteca. 
De ben segur que passaran una bona estona escoltant la ràdio.

CONTRAPUNT
Diumenge | 9 h [Reemissió: Dilluns | 16 h]
Presentat per Manel Pallàs ens explica com entendre, com saber 
escoltar i contar sardanes, fent un repàs per diferents estils i com-
positors. També conta amb la participació de col·laboradors i per-
sonalitats del món musical d’aquesta música de cobla tant nostra.

nOVA 

PROGRAMACIó
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Andrés L. Pérez Velasco

CAPÍTOL III
MEDI AMBIEnT

Canvi climàtic
 En l’anterior lliurament (CAN-

VI CLIMÀTIC II) deia: “Els cien-
tífics consideren que un augment 
de 2˚C respecte de la temperatu-
ra de l’era preindustrial és el lí-
mit més enllà del qual hi ha un 
risc molt més gran que es produ-
eixin canvis perillosos i catastrò-
fics per al medi ambient global. 
Per aquesta raó, la comunitat inter-
nacional ha reconegut la necessitat 
de mantenir l’escalfament per sota 
de 2˚C.”

El canvi climàtic és símptoma 
d’un planeta malalt. L’emprem-
ta que els éssers humans deixem 
sobre la Terra és cada vegada 
més extensa i profunda. Podem 
considerar el canvi climàtic com 
la febre de la Terra. Segons Gre-
enpeace: “Si no reduïm ràpida 
i dràsticament les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle a tot el 
món els impactes del canvi climà-
tic seran realment greus. Les emis-
sions d’aquest tipus de gasos han 
augmentat molt des de l’època 
preindustrial pel model energètic 
global basat en la crema de com-
bustibles fòssils.”

      Els impactes del canvi climàtic 
ja són perceptibles, i queden po-
sats en evidència per dades com:

•  L’augment de la temperatura 
global de 0,85˚C, el més gran 
de la història de la humanitat.

•  La pujada del nivell del mar.
• El progressiu desglaç de les 

masses glaceres, com l’Àrtic.
Però avui també podem veure 

els impactes econòmics i socials, 
que seran cada vegada més greus, 
com:

•  Danys a les collites i en la pro-
ducció alimentària.

•  Les sequeres.
•  Els riscos en la salut.
• Els fenòmens meteorològics 

extrems, com tempestes i hu-
racans.

I és que el 97% dels científics 
està d’acord que el canvi climàtic 
està succeint ja, i que està gene-
rat pels gasos d’efecte hivernacle 
emesos per l’ésser humà. I quin és 
el major responsable del conjunt 

d’aquestes emissions nocives? El 
sector energètic, a causa del seu 
ús d’energies brutes (petroli, car-
bó i gas). Unes 90 empreses són 
responsables de gairebé les dues 
terceres parts de les emissions 
mundials.

Els experts marquen l’augment 
de 2˚C de temperatura com el llin-
dar que no hem d’assolir si no vo-
lem viure els pitjors impactes del 
canvi climàtic. No obstant això, 
en els pitjors escenaris probables 
que els experts reflecteixen, l’aug-
ment de temperatura podria arri-
bar als 4,8˚C per a final de segle. A 
més, les inversions per a l’adapta-
ció a l’augment de la temperatura 
seran molt més elevades com més 
tardem a actuar. Segons el Banc 
Mundial, les pèrdues pels desas-
tres naturals arriben als 3,8 bilions 
de dòlars des de 1980.

Espanya està entre els països 
més incomplidors del Protocol 
de Kyoto, el que ens ha portat a 
gastar 800 milions d’euros en la 
compra de drets d’emissió. Per si 
això fos poc, l’última reforma del 
sector elèctric frena les energies 
renovables, penalitza el autocon-
sum energètic, i fomenta ener-
gies brutes, com l’extracció de 
petroli i el fracking (un sistema 
altament contaminant que per-
met extreure gas o petroli fractu-
rant el subsòl).

“ El canvi climàtic 
és símptoma d’un 
planeta malalt.”

“ unes 90 empreses 
són responsables 
de gairebé les dues 
terceres parts de les 
emissions mundials.”
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(...)

El vint-i-set d’abril s’aproven definitiva-
ment els pressupostos i les ordenances. 
El pressupost queda fitxat tant en in-
gressos com en despeses en la quanti-
tat de tretze mil pessetes.
El diumenge 18 de maig, Festa Major, 
es va reunir igualment la “Comisión 
Gestora Municipal” i en aquesta sessió:
...el Sr. Presidente ordenó al infrascrito Se-
cretario que diera lectura en clara y alta voz, 
al capítulo octavo del siguiente Reglamento 
del Reclutamiento relativo a la clasificación 
de los mozos alistados y revisiones ante los 
Municipios.
Verificada dicha lectura, se procedió ensegui-
da al llamamiento de los mozos, practicando-
se las operaciones de talla y reconocimiento de 
los presentes al acto y haciendose por el Sr. Pre-
sidente a todos y cada uno de estos, inmedia-
tamente de ser tallados y a medida que se fue-
ron llamando, la oportuna invitación para 
que expusieran los motivos que les asistiesen 
para excluirse del servicio, advirtiendoles que 
no seria concedida ninguna prorroga de pri-
mera clase de incorporación a filas, que no so-
licitasen en el acto de la clasificación siendoles 
conocida, aun cuando se les excluya total o 
temporalmente del servicio, se les declarase ap-
tos exclusivamente para servicios auxiliares o 
separados del contingente, ofreciendo todo ello 
el siguiente resultado. Mozo Jose Maynegra 
Fullá natural de Vilovi de Oñar hijo de Fran-
cisco y Angela, util para todo servicio.- Juan 
Poch Pages hijo de Jose y de Antonia natural 
de Aiguaviva, util para todo servicio.- Jose 
Riuró Roura hijo de Juan y de Encarnación 
natural de Palau Sacosta, util para todo 
servicio.- Narciso Riuró Ribot hijo de Jose y 
dolores natural de Vilablareix, util para todo 
servicio-. Emilio Simon Dorca hijo de Jaime y 
Joaquina natural e Vilablareix, util para todo 
servicio.- Miguel Vidal Vila, hijo de Jose y ma-
ria natural de Vilablareix.
Y no habiendo otros mozos a quienes llamar, 
el Sr. Presidente manifestó que se daba por 
terminado el acto sin perjuicio...

En data del vint-i-cinc de maig s’apro-
va la liquidació del pressupost de l’any 
1940, amb un superàvit de sis cents 
cinquanta-dos pessetes amb cinquan-
ta-quatre cèntims.

En aquesta sessió de vuit de juny l’Al-
calde dóna comte de que La Caja de 
Ahorros para la Vejez habia comunicado a 
este Ayuntamiento la concesión definitiva 
del préstamo de veinte mil pesetas, mediante 
escritura que deberá firmarse el día 10 del 
corriente en Barcelona, redactada por el 
Abogado-Notario Don Evaristo Martinez 
Fernandez, con domicilio en la calle Via 
Layetana nº 96. La comisión Gestora, ex-
presa su satisfacción ya que se conseguirá 

cobrar esta cantidad, al mismo momento 
que se estan terminando los trabajos del ten-
dido de lineas e instalación del alumbrado 
de los Barrios de Deuroures e Iglesia de esta 
población. 
(La transcripció amb lletra cursiva és 
exacte a la del llibre d’actes, com podem 
veure i manquen molts d’accents)actes)

Sessió del vint-i-dos de juny
Una vegada cobrats de la Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahorros de Barcelona, el 
préstamo concertado con la misma de vein-
te mil pesetas, al cinco por ciento anual y 
amortizable en diez años, debiendose satis-
facer a dicha baja por conducto de la Su-
cursal de Gerona la cantidad de 647’52 
ptas trimestrales, por lo que, el canon anual 
importará la cantidad de 2590’09 pesetas, 
pudiendose pagar el semestre del corriente 
año con cargo al Capitulo de Resultas de 
Presupuestos anteriores; en el cual, existe 
consignación correspondiente, asi como los 
gastos de escritura necesarios. 

En aquest sessió del sis de juliol, es dóna 
comte de la instància rebuda por el cual 
Don Jose Mª Bonmati Pujol, Gerente de la 
“Industrias Electricas Bonmati S.A.” expone 
que habiendose terminado completamente los 
trabajos de instalación de la lineas conducto-
ras de fluido electrico e instalaciones de alum-
brado en general de los Barrios Iglesia y Deu-
roures de esta población, y efectuadas todas 
las pruebas par poner en servicio la misma 
con resultado completamente satisfactorios, 
suplica a ese Ayuntamiento se efectue un ins-
pección y reconocimiento de todas sus partes 
de dicha instalación, y en su dia aceptar las 
obras definitivamente, efectuando el pago de 
las veinte mil pesetas que figuran para este 
concepto en el Presupuesto Municipal ex-
traordinario para el ejercicio 1940, y habien-
dose efectuado la inspección correspondiente 
y visto el dictamen favorable de la misma asi 
como el resultado inmejorable de las pruebas 
efectuadas se aceptan definitivamente las 
obras, acordandose por unanimidad, se pro-
ceder al pago de las veinte mil pesetas que soli-
cita el Sr. Bonmati, con cargo al Presupuesto 
extraordinario, confeccionado al efecto.

A la sessió del disset d’agost, per una 
Ordre Ministerial del 24 de maig, es 
concedeix als ajuntaments poder re-
captar directament de les empreses 
elèctriques el recàrrec municipal i 
s’acorda per unanimitat hacer uso de 
la facultad que concede la citada Orden 
del Ministerio de Hacienda de 24 de mayo 
ultimo, debiendose recaudar directamente 
de las Empresas suministradoras de fluido 
electrico- Energia Electrica de Cataluña y 
Industrias Electricas bonmati S.A.- el recar-
go Municipal establecido en esta localidad 
sobre el impuesto del Estado que grava el 

consumo de la electricidad, comunicando 
este acuerdo a las Empresas suministrado-
ras para que efectuen el ingreso directo en 
el Depositario y al Iltre. Sr. Administrador 
de Rentas Publicas de la Provincia para su 
debido conocimiento, suplicando al mismo 
tiempo el reintegro de la cantidades que pu-
dieran haber ingresado a la Hacienda.

El set de setembre, l’alcalde exposa la 
necessitat de...
Nombrar un Recaudador auxiliar para ma-
yor efectividad en la cobranza Municipal, y 
resultando que D. Pedro Moles Casanovas 
se ha ofrecido para efectuar con seguridad 
y rapidez dicha misión y vistas las aptitu-
des de dicho Señor la Comisión Gestora por 
unanimidad acuerda: 
1º Nombrar Recaudador Municipal auxi-
liar a D. Pedro Moles Casanovas, el cual 
percibirá por todos sus trabajos en recauda-
ción, material u otros menores que ocasiones 
su gestión el 5% del total de lo recaudado.
2º El Recaudador vendrá obligado a pre-
sentar la oportuna cuenta la final de cada 
trimestre o bien siempre que las necesidades 
del Ayuntamiento lo requiera

El vint-i-u de setembre, per una ordre 
ministerials s’ha de nomenar la “Jun-
ta Municipal de Instrución Primaria” i 
queda constituïda de la forma següent:
Presidente Nato: Sr. Alcalde D. Joaquín Jordá 
Clavell /Vocales Natos: Sr. Concejal D. Juan 
Vidal Vila / Cura Párroco D. Juan Buch 
Cuatrecases / Sra. Maestra Doña Carmen 
Fabregas Dalmau / Padre familia D. Nar-
ciso Alsina Marull / Madre familia Doña 
Salvadora Roca.
Acto seguido el Concejal Sr. Martín Feliu 
hablando en representación al mismo ti-
empo del vecindario del Perelló en general, 
expone la necesidad de arreglar la calle del 
mismo nombre hoy dia casi intransitable, 
señalando que de no procederse con urgen-
cia lo quedará del todo.
Su opinión es compartida por toda la Comi-
sión acordandose por unanimidad avisa a 
todos los vecinos afectados para que volun-
tariamente se presten al arreglo d la calle, 
los unos con herramientas y los otros con 
carro y caballeria, haciendo al mismo tiem-
po un pequeño proyecto de la obra en la cual 
no faltará la dirección.

A la sessió del cinc d’octubre l’alcal-
de felicita ...al Concejal Sr. Martín Feliu, 
propulsor del arreglo de la calle del Perelló, 
ya que la obra voluntaria realizada resulta 
magnífica y de la cual han quedado orgullo-
sos todos los vecinos.
Hacese constar la verdadera camaraderia 
y buena conducta observada por todos los 
trabajadores.

(...)
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OCTUBRE - NOVEMBRE - DESEMBRE
AGEnDA

 @vilablareix_cat /ajuntamentdevilablareix

OCTUBRE
MASTERCLAS A L’SKATEPARK
Dia i hora a concretar/ Per a joves de 12 a 35 anys
A l’skatepark (al costat del magatzem municipal)

CRÉIXER EN FAMÍLIA  
(per pares de 0 a 6 anys)
Dimarts 4, 11, 18, 25 d’octubre  
i 8, 15 de novembre| 20.30 h
Centre Cultural de Can Gruart
Gratuït / Per a tothom

CURS DE REIKI (nivell 1)
Dies 4, 6, 11, 13, 18, 20 d’octubre | de 19 a 21 h
Preu: 70€ (20€ de bonificació pels empadronats)
Inscripcions: www.hospici.cat (mínim 5 inscrits)
Organitza: l’Associació Reiki de Vilablareix

NITS DE CAN GRUART
“In vino veritas” de Merche Ochoa
Ens deslligarà la llengua i ens encoratjarà l’esperit 
amb un bon vi entre conte i conte.
Dijous 13 d’octubre a 2/4 de 10 del vespre
Centre Cultural de Can Gruart
Preu: 3€ / Per a tothom

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
‘MÀQUINES D’ESCRIURE’
Divendres 14 d’octubre | 20 h
Organitza: Associació cultural de Vilablareix
Per a tothom

SORTIDA A PORTAVENTURA 
(HALLOWEEN)
Dissabte 15 d’octubre
Preu: 45€ (10% de descompte pels empadronats a 
Vilablareix) / Per a joves de 12 a 35 anys
Inscripcions: Fins el 7 d’octubre a l’hospici

CONFERÈNCIA SOBRE LA HISTÒRIA  
DE L’ESCRIPTURA
Divendres 21 d’octubre | 19.30 h
Organitza: Associació cultural de Vilablareix
Per a tothom

CLUB DE LECTURA
Dimarts 25 d’octubre | 20 h
Ens acompanyarà l’escriptor Jordi Dausà i 
comentarem el seu llibre ‘nits de matapobres’
Centre Cultural de Can Gruart
Preu: Gratuït / Per a tothom
Inscripcions: www.hospici.cat

BUS A BARRAQUES DE GIRONA
Dies: 28, 29, 30 d’octubre i 4 i 5 de novembre
Parada de bus
Preu: 2€ (1€ amb tiquet descompte que podeu trobar 
a l’ajuntament) / Per a joves de 12 a 35 anys

NOVEMBRE
TALLER DE NOVEL·LA HISTÒRICA
(claus per interpretar-la)
Dilluns 7, 14 i 21 de novembre | de 18 a 20 h
Preu: 90€ / Per a tothom
A càrrec de l’escriptor Martí Gironell
Inscripcions: www.hospici.cat 
(mínim 6 inscrits i màxim 12)

FESTA DE 
SANT MENNA
Divendres 11 de novembre 
21.30 h | Centre Cultural de Can Gruart
Espectacle de Calamiclown 
Recomanat a partir de 8 anys

Dissabte 12 de novembre
11 h | Centre Cultural de Can Gruart
Biblionadons  
a càrrec de Va de contes
Per a nadons de 0 a 4 anys 

A partir de les 17 h | Pavelló municipal
Animació infantil a càrrec dels 
Trambòtics i tot seguit castanyes  
per a tothom
A les 12 de la nit | Pavelló municipal 
Festa de la Castanya  
a càrrec de l’esplai Kamono

Diumenge 13 de novembre
10 h | Església parroquial 
Missa solemne en honor a Sant 
Menna, acompanyada per la  
cobla Cervianenca
11 h | Al padró davant de l’església
Tres sardanes per la mateixa cobla 
A continuació 
Refrigeri pels assistents
18 h | Sala polivalent del pavelló
Teatre: ‘Kilòmetres’  
a càrrec de Meritxell Llanes

CURS DE NUMEROLOGIA  
TERAPÈUTICA
Dies: 8, 10 i 15 de novembre | de 19 a 21 h
Preu: 35€ (20€ de bonificació pels empadronats)
Inscripcions: www.hospici.cat (mínim 5 inscrits)
Organitza l’Associació Reiki de Vilablareix
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NITS DE CAN GRUART
Criant Pè presenta “Handy”
Dos mans són suficients per expressar-se? un especta-
cle d’humor fet a mà on el públic també hi participa.
Dijous 10 de novembre | 21.30 h
Centre Cultural de Can Gruart
Preu: 3€ / Per a tothom

TALLER INICIACIÓ CRISTALLS  
PER SANACIÓ
Dies 17, 22, 24 i 29 de novembre | de 19 a 21 h
Preu: 50€ (20€ de bonificació pels empadronats)
Inscripcions: www.hospici.cat (mínim 5 inscrits)
Organitza l’Associació Reiki de Vilablareix

COL·LOQUI: “EMPATALLATS”
Dimecres 23 de novembre | 19 h
Centre Cultural de Can Gruart
Gratuït / Per a joves de 12 a 35 anys
A càrrec de l’agent de salut jove de Vilablareix

CLUB DE LECTURA
Dimarts 29 de novembre | 20 h 
Centre Cultural de Can Gruart
Gratuït / Per a tothom
Inscripcions: www.hospici.cat

DESEMBRE
CURS DE REIKI (nivell II i III)
Dies: 5, 7, 12, 14, 19 i 21 de decembre | de 19 a 21 h
Preu: 85€ (20€ de bonificació pels empadronats)
Inscripcions: www.hospici.cat (mínim 5 inscrits)
Organitza l’Associació Reiki de Vilablareix

NITS DE CAN GRUART
“A 40 cuentos por hora”  
de Rubén Martínez Santana
una sessió de contes en la qual n’hi caben 40. Tots 
són d’autors llatinoamericans, pocs són coneguts, 
cap deixarà el públic indiferent.
Dijous 15 de desembre | 21.30 h
Lloc: Centre Cultural de Can Gruart
Preu: 3€ / Per a tothom

BENVINGUDA AL NADAL 
A càrrec de l’esplai Kamono 
Cantada de nadales i xocolata desfeta per a tothom.
Dissabte 17 de desembre | 17 h
Voltants del Centre Cultural de Can Gruart 

Diumenge 18 de desembre 
14 h | Casal de la gent gran
Dinar per La Marató
Preu: 15€ / Per a tothom

17 h | Casal de la gent gran / Per a tothom
Quina Solidària per la Marató

TALLER DE SORPRESES  
(cuina de nadal amb família)
Dimarts 20 de desembre | 17 h
Cuina de Can Ballí
Preu: 3€ (1 adult amb 1 nen)

TASTETS DE CONTES DE NADAL  
AMB LA MINÚSCULA
Dijous 22 de desembre | 17.30 h
Centre Cultural de Can Gruart
Gratuït 

CLUB DE LECTURA
Dimarts 27 de desembre | 20 h 
Centre Cultural de Can Gruart
Gratuït / Per a tothom
Inscripcions: www.hospici.cat

VISITA DEL PATGE REIAL
Dimarts 27 de desembre | 11 h 
Dijous 29 de desembre | 18 h
Centre Cultural Can Gruart 

Per participar en algunes de les activitats s’ha de fer amb 
inscripció prèvia a través de l’hospici: www.hospici.cat. L’or-
ganització es reserva el dret d’anul·lar o modificar aquestes 
activitats en cas de no complir el mínim de participants re-
querits per a cada activitat o per qüestions meteorològiques.

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)

22 d’octubre
Duet Sol de Nit
12 de novembre
David Casas
26 de novembre
Nou transit
10 de desembre
Pep i Maria José

Revetlla de Cap d’Any
Ball amb David Casas

http://www.hospici.cat
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