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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

 Encarem els darrers dies de l’any amb molta il·lusió i alegria. 
Aquestes darreres setmanes de desembre i la primera de gener fan 
que es respiri un aire de germanor que s’encomana i que fa la vida 
una mica més agradable. “Bones Festes”, ens diem en entrar i/o sor-
tir de comprar del mateix lloc on ho fem tot l’any i en prou feines 
sents “bon dia” o “adéu siau”. Aquest esperit és el que, encara que les 
coses no ens vagin tan bé com voldríem, sigui per motius de salut, la-
borals, etc., encarem els dies amb una altra manera de veure el món 
i la vida. Els sopars i dinars que ens reuneixen al voltant d’una taula 
amb amics, companys de feina i, sobretot, família, els petits o grans 
regals, la joia dels més petits, les tradicions del pessebre, les Nadales, 
les quines o els Reis fan d’aquests dies uns dies meravellosos i plens 
d’amor que faciliten el nostre dia a dia a voltes tan feixuc.

I també són dies per fer balanç –que cadascú el fa en funció de les 
seves expectatives– i encarar el 2107. A nivell municipal ha estat un 
any on s’han estabilitzat alguns dels projectes engegats l’any anterior 
(l’ensenyament de l’anglès a tots els nivells), altres no han reeixit tal 
i com esperàvem i altres com l’skate parc, la reforma del cementiri 
o la millora del darrer tram del carrer Perelló han estat executats 
i milloren una mica més la qualitat de vida de tots els qui vivim al 
poble. També hem vist augmentar el nombre d’associacions que fan 
millor i més intensa la nostra vida al poble i hem aconseguit, per fi, 
el compromís ferm d’executar el projecte i les obres del nou institut.

I encarem el 2017 com un any decisiu. No tant en l’àmbit munici-
pal, que ha de ser un any on implantarem les millores en la mobilitat 
urbana –afegint carrils bici als principals carrers del poble i fent-los 
de sentit únic pels cotxes–, millorarem els vestidors de la piscina o 
seguirem invertint en millores en eficiència energètica en diferents 
equipaments municipals. Serà decisiu a nivell nacional doncs serà 
l’any –al setembre, segons el MHP Puigdemont i el HVP Junqueras– 
del referèndum en el qual decidirem el futur polític de Catalunya, i 
això, pels que sempre hem somniat en un país lliure i en la República 
Catalana fa de l’any vinent un any transcendental i decisiu.

Així doncs, que passeu unes molt bones festes de Nadal i que el 
2017 sigui l’any del naixement de la República Catalana.

David Mascort i Subiranas
Alcalde de Vilablareix

Un moment per 
il·lusionar-nos
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PLENS
SESSIó ORDInàRIA  
DEL 10 DE nOVEMBRE 
L’Alcalde dóna compte de:
» La contractació Meritxell Soler Iglesi-

as i Raquel Martí Viñals, monitores 
menjador escolar.

» La concessió excedència voluntària 
per interès particular a Marta Ange-
lats Noguer.

» La contractació Lidia Serra Simon, 
monitora menjador escolar.

» La modificació jornada laboral Ma-
rina Álvarez Castro, per substitució 
per IT a la llar d’infants.

» La contractació Ariadna Muñoz de 
la Prida i Miriam Varés Gonzalez 
com educadores a la llar d’infants 
per substitució per IT.

» La contractació Alba Gomez Osorio 
com educadora a la llar d’infants per 
substitució per IT.

» La sentència del Jutjat contenciós ad-
ministratiu número 3 de Girona, per 
la que es desestima la demanda de 
reclamació patrimonial interposada 
per la sra. Elisenda Horno Martinez 
contra l’ajuntament de Vilablareix.

» La sentència del Jutjat contenciós 
administratiu número 1 de Girona, 
per la que es desestima el recurs 
contenciós administratiu, presentat 
per l’entitat mercantil Buildingcen-
ter SAU, contra la desestimació dels 
recursos de reposició interposats a 
l’impost sobre increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana.

» Que el període mig de pagament a pro-
veïdors del sector d’administracions 
públiques de l’Ajuntament de Vilabla-
reix el tercer trimestre de 2016 se situa 
a 12,22 dies.

S’aprova per unanimitat:
» L’aprovació inicial ordenances fis-

cals, exercici 2017.
» L’aprovació de la moció per una ad-

ministració socialment responsable.
» L’aprovació de la moció de suport al 

referèndum, al procés constituent i als 
ens locals i electes investigats per pro-
cessos relacionats amb la sobirania.

S’aprova amb els vots en contra de CiU 
i PSC:
» L’expedient i el plec de clàusules 

administratives particulars per tal 
de procedir a l’alienació mitjançant 
concurs públic de les finques patri-
monials següents: 
- URBANA: Parcel·la numero 59, 

(347,00m2) c/ torre Romeguera, 2.

- URBANA: Parcel·la numero 
61,(242,00m2) c/ Perelló, 6.

- URBANA: Parcel·la numero 13.14E.5.2, 
(425,05m2) c/ Josep Irla, 13.

- URBANA: Parcel·la numero 
18.14E.3.1, (394,31m2) c/ Josep Irla, 4.

- URBANA: Parcel·la numero 
18.14E.3.2, (394,31m2) c/ Josep Irla, 2.

S’aprova amb l’abstenció del PSC:
» L’aprovació inicial del Pressupost 

General de l’Ajuntament de Vilabla-
reix per a l’exercici 2017, que inclou 
la societat Municipal Vilablareix Fu-
tur SL, aprovació de les bases d’exe-
cució del pressupost i la plantilla 
orgànica del personal i la relació de 
llocs de treball.

» L’import consolidat del qual en els 
seus estats de despeses i d’ingressos 
és de 3.460.177,29 euros constituït 
segons detall que s’indica a conti-
nuació:
a. Pressupost propi de l’Ajuntament, 

d’import 3.427.811,50 euros.
b. Estat de previsió de despeses i 

ingressos de la societat mercan-
til Vilablareix Futur SL, d’import 
22.365,79 euros.

JUNTES DE GOVERN
SESSIó DEL DIJOuS 6 D’OCTuBRE
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren a 

l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 65.774,72 euros.

» Sol·licitar al XALOC poder percebre 
com a bestreta el 75% dels ingressos 
a compte de la recaptació de 2017 
dels diferents ingressos de contret 
previ i ingrés per rebut que hagin 
estat objecte de delegació voluntària 
i que es facin efectius en 9 quotes 
mensuals des del mes de gener al se-
tembre del 2016.

» La utilització de material a l’Ampa 
Madrenc de Vilablareix en motiu de 
la festa de la castanyada.

» Utilitzar el centre cultural Can Gruart 
al Banc de Sang i Teixits per la cam-
panya de donació de sang, el proper 
20 d’octubre de 2016.

» Mitjançant contracte menor la reti-
rada i el subministrament de colum-
na malmesa per accident situada al 
carrer Jaume I amb carrer Farigola, 
amb l’entitat mercantil SECE, per 
import de 1.019,66 euros més 214,13 
euros en concepte d’iva.

SESSIó DEL DIJOuS 20 D’OCTuBRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
dec 107.704,02 euros

» El conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilablareix i l’As-
sociació Gironina de Teatre per a la 
temporada 2016-2017.
L’Ajuntament de Vilablareix efectu-
arà una aportació econòmica a l’As-
sociació Gironina de Teatre per un 
import total de 6.660 euros distribu-
ïda en tres pagament trimestrals, en 
concepte de col·laboració en les des-
peses derivades de la programació de 
cafè-teatre “Les nits de Can Gruart”.

» Mitjançant contracte menor el submi-
nistrament i muntatge per al despla-
çament de porta a la sala polivalent 
del pavelló, amb l’entitat mercantil 
Fusteria Cubarsí CB, per import de 
2.835,40 euros, més 595,43 euros d’iva.

» El contracte menor d’obres per substi-
tuir la placa de la façana del casal de la 
gent gran, a l’entitat mercantil Simon 
Fortià SL, per import de 1.132,40 eu-
ros més 237,80 euros d’iva.

» Mitjançant contracte menor el submi-
nistrament de sistema acústic a semà-
for per a invidents a la cantonada amb 
el carrer Perelló, amb l’entitat mer-
cantil SECE, per import de 2.413,51 
euros més 506,84 euros d’iva.

» El contracte menor d’aportació i es-
tesa de terra per enjardinar al carrer 
Mosquerola, amb l’entitat mercantil 
Transports Mateu SL per import de 
1.720,00 euros més 361,20 euros d’iva.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat EGBTOP aplicacions topo-
gràfiques, per a l’aixecament topo-
gràfic de la situació de les tapes de 
registre de clavegueram, per import 
de 1.400,00 euros més 294,00 euros 
en concepte d’iva.

» Concedir al Sr. Carles Simon Serra 
llicència municipal per a la tinença 
d’animal potencialment perillós les 
dades del qual consten a l’expedient.

SESSIó DEL DIJOuS 3 DE nOVEMBRE
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren a 

l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 25.039,70 euros.

» L’expedient de contractació pel pro-
cediment obert, tramitació ordinà-
ria, diversos criteris d’adjudicació, 
reservat a empreses d’inserció labo-
ral dels col·lectius en risc o situació 
d’exclusió social per a la contracta-
ció del servei de neteja dels edificis i 
equipaments municipals de l’ajunta-
ment de Vilablareix.
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» El conveni de programa de coopera-
ció educativa Universitat de Girona 
- Ajuntament de Vilablareix.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat Jardineria Figueras per als 
treballs d’enjardinar la cantonada 
del carrer Mosquerola amb carrer 
Raset, per import de 2.794,30 euros, 
més 586,80 euros en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil Simon Fortià SL, les obres de 
reparar els degoters a la teulada del 
pavelló i impermeabilitzar el sostre 
del gimnàs del pavelló, mitjançant 
un contracte menor d’obres per im-
port de 2.556,48 euros més 536,86 
euros en concepte d’iva,

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat Prodaisa, per a la realitza-
ció d’un estudi per millorar el fun-
cionament de la xarxa de clavegue-
ram de la zona nord del nucli urbà de 
Vilablareix, per import de 5.050,00 
euros més 1.060,50 euros d’iva.

» L’autorització per utilitzar el pave-
lló al Tecnoateneu de Vilablareix en 
motiu de l’organització de la Fira 
Tecnològica GiTech, els dies: 27 de 
maig de i 3 de juny de 2017 

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat mercantil Formació Aprèn SL 
per a la prestació del servei de cursos 
d’anglès, destinats a estudiants d’ESO i 
adults, per import de 2.520 euros/mes 
per 6 grups amb una ratio de 12 alum-
nes per professor (35,00 euros/hora) 
de setembre a desembre de 2016.

» La devolució de l’aval bancari a 
l’entitat Prodaisa, en garantia del 
contracte de “sanejament de Vilabla-
reix”, per import de 1.503,53 euros,

» La devolució de l’aval bancari a l’en-
titat Prodaisa, en garantia del con-
tracte de “servei municipal d’obres 
en vies públiques urbanes de Vilabla-
reix”, per import de 6.010,12 euros,

» La proposta d’adjudicació al Sr. Llu-
ís Duran Rodriguez del local H del 
Viver d’empreses. Realització de ta-
tuatges utilitzant materials esterilit-
zats i d’un sol ús

» La proposta d’adjudicació a la Sra. 
Judit Pla Ribas del local L del Viver 
d’empreses. Assessoria i consultoria 
sobre la infància i la família.

SESSIó DEL DIJOuS 17 DE nOVEMBRE
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren a 

l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 111.151,82 euros.

» Sol·licitar la inclusió de l’Ajunta-
ment de Vilablareix en el Pla de Ser-

veis d’assistència en matèria de pre-
venció d’incendis del servei de Medi 
Ambient de la Diputació de Girona

» Inicialment el projecte “Prolongació 
del passeig compartit de vianants-bici-
cletes del carrer Marroc fins al carrer 
Escoles i nova rotonda a l’àmbit de la 
trobada del carrer Escoles i carrer Mar-
roc” per import de 23.309,82 euros.

» La selecció d’un dinamitzador/a ju-
venil en règim laboral interí i la cre-
ació d’una borsa de treball de l’ajun-
tament de Vilablareix.

» El conveni entre el Consorci de Ben-
estar social Gironès-Salt i l’Ajunta-
ment de Vilablareix per a l’execució 
del projecte 70 i +.

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

» La 5ª certificació de l’obra “Millora de 
la xarxa d’aigua potable i serveis exis-
tents de la població de Vilablareix”, a 
favor de l’entitat Xavier Alsina SA, per 
import de 24.781,56 euros (20.480,63 
euros més 4.300,93 euros d’iva).

» El conveni entre el Consell Comar-
cal del Gironès i l’Ajuntament de 
Vilablareix, per a l’organització del 
projecte de foment de la lectura “Al 
Gironès llegim!”,

» El contracte menor de serveis d’im-
pressió del calendari PaP del 2017 
amb l’entitat Impremta Pagès, per 
import de 1.222,00 euros, més 256,62 
euros d’iva.

» La contractació amb l’entitat Jordi 
Angelats, les obres per la instal·lació 
de llums led al CEIP Madrenc, mit-
jançant un contracte menor d’obres 
per import de 1.198,88 euros més 
251,76 euros en concepte d’iva,

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil Simon Fortià SL, les obres de 
reparar dos guals,mitjançant un con-
tracte menor d’obres per import de 
1.873,00 euros més 393,33 euros en 
concepte d’iva

» Concedir una subvenció per import 
de fins a 1.820 euros per a les des-
peses d’organització del pessebre vi-
vent i la cavalcada de Reis.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat mercantil Formació Aprèn 
SL per a la prestació del servei de 
cursos d’anglès a l’escola Madrenc 
per import de 1.593 euros/mes d’oc-
tubre a desembre de 2016.

» Designar a la regidora d’Ensenyament 
Sònia Ruiz Sanchez com a representant 
de l’Ajuntament en el consell escolar.

SESSIó DEL DIJOuS 1 DE DESEMBRE
S’acorda aprovar:
» Les factures i de despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 27.569,42 euros.

» La devolució de l’aval bancari a l’en-
titat Euritmia construccions SA, en 
garantia del contracte de “Rehabili-
tació de la Masia de Can Gruart”.

» La concessió d’autorització de venda 
no sedentària en el mercat de Vila-
blareix a la Sra. Marina Campeny 
Tarres. 

» La declaració d’entitat Agrupada, en 
relació a les bases que han de regir 
la convocatòria de subvencions per 
a projectes generadors d’ocupació i 
de creació de cooperatives i societats 
laborals, a través de la Xarxa d’ate-
neus cooperatius, de projectes sin-
gulars i de projectes de coordinació 
dins el marc del Programa Aracoop.

» Les bases reguladores que regeixen 
la convocatòria del procés per la 
selecció d’un tècnic en gestió medi-
ambiental en règim laboral interí i la 
creació d’una borsa de treball.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil Àrids Vilanna SL, per l’orde-
nació de la circulació de vehicles 
amb la construcció d’una rotonda i 
millora de la circulació a de vianants 
al carrer Marroc, mitjançant un con-
tracte menor d’obres per import de 
27.647,98 euros, iva inclòs.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil Carrosseries ESMI, per la 
instal·lació d’un comandament per 
operar a distància la grua del camió 
de la brigada per import de 9.183,90 
euros, iva inclòs. 

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil INGESTO PDC, per la revisió 
dels quatre parallamps que tenim al 
municipi, la reparació de dos comp-
tadors i la instal·lació d’un de nou 
al camp de futbol, per import de 
3.554’40 euros, iva inclòs.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil Decobar, per la instal·lació de 
parquet a sales de l’Ajuntament, mit-
jançant un contracte menor per im-
port de 11.845,60 euros, iva inclòs.

» La subvenció de 24.489’57 euros, 
atorgada per l’Agència de Residus de 
Catalunya, per la implantació d’un 
sistema de pagament per generació 
de residus.

» La contractació de l’entitat SUMAR, 
per la realització de 23 sessions de 
taller de memòria, per import de 
2.300 euros.
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Una festa molt familiar
Vilablareix va celebrar el passat novembre la festa de Sant Menna amb 
activitats culturals i lúdiques per gaudir en família. Des de divendres i 
fins diumenge es van programar espectacles teatrals i infantils que van 
finalitzar el 13 de novembre.

Sant Menna

CAlAmiClown

BiBlionADonS

CASTAnYADA
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Festa de Sant Menna
Divendres 11 de novembre 21.30 h | Centre Cultural Can GruartEspectacle de Calamiclown 

Recomanat a partir de 8 anys / no hi haurà servei de bar
Dissabte 12 de novembre11 h | Centre Cultural Can GruartBiblionadons a càrrec de Va de contesPer 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 tothomA les 12 h de la nit | Pavelló municipal 

Festa de la Castanya a càrrec de l’esplai Kamono
amb Tortellinis (guanyador del Destaca’t 2015)i Animal DJ’s

Diumenge 13 de novembre10 h | Església parroquial Missa solemne en honor a Sant Menna,  
acompanyada per la cobla Cervianenca11 h | Al padró davant de l’esglésiaTres sardanes per la mateixa cobla A continuació Refrigeri pels assistents18 h | Sala polivalent del pavellóTeatre: ‘Kilòmetres’ a càrrec de Meritxell Yanes

miSSA SolEmnE

SARDAnES

TEATRE

FESTA DE lA CASTAnYA

AnimACiÓ inFAnTil
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El pressupost incrementa un 58% la 
inversió respecte el 2016

 L’Ajuntament de Vilablareix va 
aprovar, en el ple ordinari de novem-
bre, el pressupost de 2017 amb els 
vots a favor d’ERC i CiU i l’absten-
ció del PSC. Aquest pressupost con-
templa una despesa en inversions 
535.000 euros, que suposa un incre-
ment del 58% respecte l’any passat.

Entre les principals inversions 
que es contemplen hi ha la com-
pra d’un local a la plaça del Pere-
lló per ampliar les dependències 
municipals (110.000 euros), la 
renovació de l’enllumenat pú-
blic (57.000 euros), la instal·lació 
d’una caldera de biomassa al pa-
velló (35.000 euros), les millores 
corresponents a la implantació del 
projecte de mobilitat urbana i l’ar-
ranjament d’una part de la xarxa 
de sanejament (150.000 euros).

També es durà la terme la re-
forma dels vestidors de la piscina 
municipal amb un pressupost de 
40.000 euros.

Pel que fa a les inversions em-
marcades dins el PAES (Plans 
d’Acció per l’Energia Sostenible) 
es contempla una despesa d’uns 
50.000 euros en la renovació de 
l’enllumenat i els tancaments de 
l’escola, i en millores energètiques 
en el pavelló municipal.

L’alcalde, David Mascort, va 
destacar que aquest pressupost se-
gueix “la línia” dels darrers anys: 
“Aconseguim augmentar l’estalvi 
ordinari la qual cosa ens permet 
dur a terme més inversions. I, en 
dos anys, hem aconseguit reduir 
l’endeutament en un 25% i hem 
passat del 65,90 al 41,43%”.

“Aquest any centrem les inver-
sions sobretot en la millora i am-
pliació dels equipaments muni-
cipals”, va concloure l’alcalde de 
Vilablareix, David Mascort.

El pressupost de l’Ajuntament 
pel 2017 serà de 3,43 milions 
d’euros. El ple de Vilablareix va 
aprovar també la moció de suport 
al referèndum, al procés consti-

tuent i als ens locals i electes in-
vestigats per processos relacionats 
amb la sobirania per unanimitat.

L’equip de govern explica als veïns els projectes 
pel 2017

 L’equip de govern de l’Ajuntament de Vilabla-
reix va exposar a la sala d’actes del Centre Cul-
tural Can Gruart els projectes amb els que està 
treballant aquest any i que té previst desenvo-
lupar els pròxims mesos del 2017. Els assistents 
van exposar la seva opinió i suggeriments que els 
regidors van apuntar per tal de millorar conjun-
tament la qualitat de vida a Vilablareix.

“ Aquest any centrem les 
inversions sobretot en 
la millora i ampliació 
dels equipaments 
municipals.” 

“ En dos anys, hem 
aconseguit reduir 
l’endeutament en un 
25% i hem passat del 
65,90 al 41,43%.”
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L’equip de govern congela  
tots els impostos i taxes  

i rebaixa la taxa d’escombraries  
per tercer any consecutiu

 El ple de novembre va aprovar les ordenances fis-
cals del 2017 on es congelaran totes les taxes i im-
postos i es rebaixa per tercer any consecutiu la taxa 
de recollida d’escombraries.

L’alcalde de Vilablareix, David Mascort, va ex-
plicar que, en la línia dels darrers anys, l’equip de 
govern de l’Ajuntament ha proposat mantenir les 
taxes i impostos municipals: “La situació econòmica 
i financera de la corporació ens permet seguir ferms 
en la voluntat de mantenir o disminuir sempre que 
sigui possible la pressió fiscal al nostres veïns”.

“Una menció especial mereix la reducció que 
es proposa de la taxa de recollida d’escombraries 
gràcies als bons resultats del sistema porta a porta 
que s’estan aconseguint amb la bona feina que fan 

els veïns i que han situat Vilablareix com el munici-
pi que més recicla de les comarques gironines amb 
més del 85% de recollida selectiva i el segon de Ca-
talunya”, va afegir l’alcalde.

La taxa d’escombraries s’ha anat reduint des de la 
implantació de la recollida selectiva de residus porta a 
porta fa ja tres anys i haurà passat durant aquest temps 
de forma progressiva de 150 a 120 euros (un 20%) 
a l’any per habitatge. “Una reducció de la taxa a la 
que es va comprometre l’equip de govern amb la im-
plantació del servei que, a més, ha permès eliminar 
la brutícia dels contenidors que abans hi havia en els 
carrers del poble i fer una gestió ambiental dels resi-
dus sostenible tant ambiental com econòmicament”, 
va concloure Mascort.

SUBVENCIONS ATORGADES A L’AJUNTAMENT DE VILABLAREIX DURANT EL 2016
ENTITAT EXPEDIENT PROGRAMA CONCEPTE IMPORT

Dipsalut 2016/2270 Subv. projectes municipals de promoció de la salut (Pm07) Aquí fem salut 9.963,67

Dipsalut 2016/2086 Subv. lluita control de plagues (PT10) insectes, mosquit tigre i rosegadors 4.776,89

Dipsalut 2016/1516 Subv. projectes lluiten contra pobresa i exclusió social Projecte integral d’acció a Vilablareix 3.440,13

Diputació PG/1522 Subv. per a projectes i accions de promoció econòmica Fem créixer Vilablareix 5.000,00

Diputació AC/13105 Subv. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural Enllumenat Públic 29.751,70

Diputació EC/26861 Subv. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural Despeses Culturals 5.250,30

Diputació mA/9345 Subv. actuacions camins rurals Arranjament camins 3,145 km i sega marges 1.011,23

Diputació S/n Subv. despeses funcionament de les llars municipals manteniment llar infants “la Farigola” 2015-2016 55.125,00

Diputació Gi/451 Subv. organització esdeveniments de caràcter firal Tastets de Tardor 2.500,00

Diputació S/n Subv. pla a l’acció instal. Sistema energia solar tèrmica Pavelló 7.988,00

Diputació mA/9933 Subv. instal·lació calderes i xarxes calor biomassa instal. Sistema biomassa tèrmica per calefacció i ACS 53.289,61

Diputació ES/16091 Subv. suport a l’acció de promoció i foment esport Activitats Esportives municipals - Cursa St. Roc 1.260,57

Diputació ES/16402 Subv. actuacions equipaments esportius millora protecció, accessibilitat piscina i enllum.pavl 7.000,00

Diputació iF/3680 Subv. facilitar accés noves tecnologies Renovació equips informàtics 1.409,23

Diputació 2016/5059 Ajuts esportistes individuals gironins Arianna Vilar Julià 228,53

Generalitat S/n Subv. foment Emprenedoria Catalunya Emprèn 17.675,00

Generalitat S/n Subv. activitats adreçades a persones joves Projecte: okupablareix 4.080,00

Generalitat SPoo/0137 Subv. contractació en pràctiques joves 1 contracte en pràctiques 11.000,00

TOTAL SUBVENCIONS ANY 2016: 220.749,86
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Vilablareix diu  
NO a la violència 
de gènere

 L’Ateneu de la Dona va llegir 
el 25 de novembre a la plaça del 
Perelló el manifest del Dia inter-
nacional per l’eliminació de la 
violència de gènere. El joves de 
l’esplai Kamono van realitzar tam-
bé els seu propi manifest on van 
posar amb èmfasi la necessitat 
d’educar els infants amb valors i 
van realitzar un cartell de sensibi-
lització que es va penjar a la faça-
na i un joc on van poder participar 
tots els assistents. La percussió de 
Bekhand va acompanyar aquesta 
jornada de consciencio i reflexió 
organitzada per l’Ajuntament.
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Teatre contra 
la violència de 
gènere
L’Ajuntament va programar 
pel diumenge 20 de novembre 
l’obra “Ets meva... meva”. 
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Vilablareix amb  
els refugiats
El 23 de novembre Can Gruart 
va acollir la xerrada de voluntaris 
que van explicara de primera mà 
la vida als camps de refugiats de 
Idomeni i Saharaoui. Hi van par-
ticipar l’Albert Tudel i en Ferran 
OSler de la Plataforma Girona 
Acull i en Jaume Fusté, volunta-
ri de l’EREC (Equip de Rescat 
d’Emergències de Catalunya). 

Sumem amb el  
Gran Recapte
L’Ajuntament va habilitar un es-
pai a les dependències municipals 
(matins) i un altre a Can Gruart 
(tardes) del 21 al 28 de novembre 
per tal que els veïns que vulguin 
col·laborar puguin dipositar els 
aliments. En total es van recollir 
118,6 kilograms d’aliments com 
llet, oli, pasta, conserves, llegums, 
cereals, galetes, sucre o arròs.
 

Solidaritat per ajudar  
a en Ryan
L’Ajuntament de Vilablareix ha 
col·laborat ubicant diverses guar-
dioles a les dependències munici-
pals per ajudar a en Ryan. Gràcies 
a l’ajuda de tots s’ha aconseguit 
que hagi pogut realitzar un llarg 
viatge per operar-se a Barcelona i 
evitar que pateixi una greu disca-
pacitat. Aquesta ha esta una inici-
ativa de Nousol ONG!

Marxa Popular
Sant Roc 2016

 Més de 200 corredors van participar el diumen-
ge 2 d’octubre a la XXVII Marxa Popular de Sant 
Roc i la II Cursa de Muntanya que organitza l’enti-
tat Amics de Sant Roc. A més van realitzar les cur-
ses infantils i la caminada per l’entorn natural de 
Vilablareix amb una bona participació. 

Volta llarga 
Masculí: 
1r Elías Resina
2n Lluís Vall-llosera
3r Lluís Planagumà
Femení: 
1a Li Domènech
2a Pilar Guich
3a Sònia Sánchez

Volat curta
Masculí: 
1r Jordi Baixés
2n Jordi Sabrià 
3r Xevi Montal
Femení: 
1a Cristina Martin
2a Alexandra Colomer
3a Esther Lloveras

https://www.facebook.com/cursa.santroc?fref=ts
https://www.facebook.com/cursa.santroc?fref=ts
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Celebrem la Setmana Europea 
de la Prevenció de Residus amb 

un taller sobre la gestió de la 
roba usada a l’escola

 La Maria té un dubte: una sa-
marreta li ha quedat petita, li van 
comprar els pares fa uns anys i 
encara està en bon estat. Per la 
seva banda, en Pau té uns pan-
talons que li queden curts però 
estan impecables, ell els cuida 
molt bé. Què poden fer-ne? No 
té sentit deixar-ho a l’armari: no 
hi ha lloc i a més la samarreta i 
els pantalons no estan fets malbé. 
Algú els podria utilitzar de nou!

La Maria i en Pau estudien a 
l’escola Madrenc, on els alum-
nes de 5è i 6è van participar al 
novembre a “Hi ha Roba Estesa”, 
un taller de sensibilització sobre 
la importància de la prevenció de 
residus i la reutilització del tèxtil 
usat. És una iniciativa que impul-
sa Humana Fundación Pueblo 
para Pueblo, l’entitat sense ànim 
de lucre que gestiona la roba 
usada per a donar-li una finalitat 
social. Com a complement de la 
seva tasca, Humana organitza ac-
tivitats de sensibilització amb el 
títol de “Teixits Educatius”: és el 
paraigües sota el qual s’aglutinen 
les accions en l’àmbit de l’educa-
ció i la conscienciació, entre elles 
“Hi ha Roba Estesa”.

Durant el taller, els partici-
pants es qüestionen què fem amb 
la roba que ja no utilitzem: si la 
llencem a les escombraries, la do-
nem a un familiar o amic, o bé la 
dipositem en una bossa al portal 
perquè se’n faci càrrec una enti-
tat amb finalitat social. Posterior-
ment, aprenen quina destinació 
tindrà aquesta roba: la prepara-
ció per a la reutilització, el reci-
clatge, la valorització energètica 
o l’abocador.

Els principals objectius de “Hi 
ha Roba Estesa” són difondre la 
importància de la prevenció de 
residus i la reutilització del tèx-
til usat, i la seva relació amb la 
sostenibilitat global, la protecció 
del medi ambient i la cooperació 
al desenvolupament; i acostar la 
problemàtica ambiental i social 
relacionada amb la roba i el calçat 
als més joves, així com els benefi-
cis d’adquirir hàbits de prevenció 
i reutilització, i fomentar la seva 
participació i col·laboració.

Els alumnes van aprendre 
que, tot i que és un residu, amb 
la gestió adequada el tèxtil usat es 
converteix en un recurs amb una 
marcada finalitat social. En el cas 

d’Humana, tots els re-
cursos generats amb la 
recollida i valorització 
de la roba es dediquen a 
finançar projectes de co-
operació a l’Àfrica, Amè-
rica Llatina i l’Àsia així 
com d’ajuda local i sen-
sibilització als municipis 
on està present, com és 
el cas de Vilablareix.

Per cert, la Maria i el Pau ho 
van encertar: tant la samarreta 
com els pantalons s’han de dei-
xar a la bossa de roba usada que 
cada mes deixem al portal. I és 
que la seva roba tindrà una sego-
na vida: serà reutilitzada i servirà 
per a una bona causa!

“ Els alumnes van 
aprendre que, tot i que 
és un residu, amb la 
gestió adequada el 
tèxtil usat es converteix 
en un recurs amb 
una marcada finalitat 
social.”
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Humana premia Vilablareix 
pel seu compromís amb la 
reutilització del tèxtil usat

 Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organització 
no governamental per al desenvolupament (ONGD), va 
lliurar a l’Ajuntament aquest setembre un dels VII Pre-
mis Humana de Reutilització del Tèxtil.

El premi reconeix la iniciativa d’afegir la fracció tèx-
til al sistema de recollida porta a porta. Des d’alesho-
res, s’hi han recollit unes tres tones. El primer dilluns 
de cada mes (afegint-hi un dia més durant els mesos de 
temporada alta), els veïns i veïnes poden deixar al por-
tal una bossa identificada amb l’adhesiu vermell amb les 
peces que ja no utilitzen. 

L’alcalde David Mascort va manifestar estar “agraïts a 
Humana per la seva tasca i pel reconeixement a la feina 
que es fa”. 

 “Des de Vilablareix i les donacions de roba que fan els veïns i veïnes aportem el nostre granet de sorra 
a què Humana pugui fer projectes socials i de cooperació”, va afegir.

El Casal de la  
Gent Gran celebra 
els 25 anys!

 El Casal de la Gent Gran va celebrar el 2 d’octubre el seu 25è 
aniversari amb un gran dinar de germanor a Rupit.

A la trobada hi van assistir la regidora de la Gent Gran, Mai-
te Tixis i l’alcalde, David Mascort, que va fer entrega d’una pla-

ca commemorativa a 
l’entitat. “És un orgull 
com alcalde poder ce-
lebrar aquest aniversa-
ri i mai podrem agrair 
prou la feina que fa el 
Casal per dinamitzar la 
vida social de la gent 
gran del nostre poble”, 
va manifestar Mascort.
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Mercè Llobet Ribó
La Mercè Llobet és una veïna estimada a Vilablareix. La coneix 
tothom i quan no aixeca la persiana de casa un dia perquè ha mar-
xat de viatge sense avisar els veïns, la truquen i es preocupen per 
ella. Aquesta és una sensació de familiaritat amb el veïnatge que li 
encanta. Ha viatjat, li agrada fer activitats i especialment el teatre 
i el ball de diumenge de la festa major.

La Mercè Llobet va néixer fa 83 anys a Fol-
quer, a la comarca de la Noguera (Lleida) 
i era la cinquena filla de 8 germans. A casa 

seu, a la Casilla de Folquer, vivien de cultivar la 
terra i del jornal del pare que era peó caminer. 
Malgrat assegura que no va passar mai gana sí que 
recorda que era “bastant gran” quan va veure la 
primera vaca. 

“La meva germana i la mare sabien cuinar. I, 
durant la guerra els rojos ens portaven gallines del 
poble del costat per cuinar-les. I, així, durant tota 
la guerra vam tenir menjar però va ser pitjor la 
postguerra. No ens va faltar de res però tot era 
molt car. Per exemple, un ampolla d’oli costava 16 
pessetes”, recorda. 

La Mercè té bons records de la seva infantesa 
a pesar de la duresa de la guerra. Casa seva va aca-
bar convertint-se en un hospital de la República: 
“Jo no vaig tenir infància ni joventut a penes. La 
meva infància va ser la guerra però no tenia capa-
citat per entrar-me de tot el que passava ja que era 
petita”.

Els pares de la Mercè

Als 12 anys, amb la seva germana

Amb mainada a 
Manresa amb la 

Rosa Oriol Porta, 
dona d’en Tous



16

Primer va anar a l’escola al poble on hi 
tenien un mestre on els alumnes hi anaven 
de dos en dos. I, ja de més gran, va anar a 
estudiar a Barbens, al Pla d’Urgell, fins als 
14 anys on hi tenia un tio. 

Amb 18 anys la seva aventura vital la va 
portar fins a Barcelona on va treballar com 
a recepcionista del doctor Biscarri. I, des-
prés, amb ja 20 anys la Mercè va anar fins a 
Manresa on va poder fer de mainadera de 
Rosa Oriol Porta, avui senyora Tous. Van ser 
un bons anys ja que a pesar de ser una època 

complicada pel país, ella va poder anar treballant 
i sempre va tenir un plat a taula. 

Amb 22 anys ella, i la resta de la família, es van 
anar retrobant a Cassà de la Selva. Els primers en 
arribar-hi van ser un germà i el pare. És aquí on 
justament la jove Mercè Llobet trobaria l’amor de 
la seva vida. Es van conèixer d’una forma “molt 
simple”, segons diu ella. Era l’estiu del 55 i amb 
una amiga havien agafat el carrilet per anar fins a 
la platja de S’Agaró. La jornada festiva es va allar-
gar i van decidir anar a la sala de ball d’en Gala: 
“Quan vam arribar i havien dos nois a la porta i 
ens van preguntar si volíem entrar. Els vam dir 

que no. I aleshores ells ens 
van respondre que si era 
així els ja sortien”, explica.

La Mercè recorda en 
Miquel Armengol Pau com 
un noi “molt guapo, ros i 
amb ulls blaus”. “Jo pensa-
va que anava per la meva 
amiga”; afegeix. Però anava 
ben equivocada. 

En Miquel i la Mercè van 
anar primer a viure a Giro-
na. Ell treballava a la Torras 

Papel i després de festejar durant tres anys es van 
casar el 24 de setembre del 1958. Després de viure 
en una casa a Domeny que es va expropiar per fer-
hi un camp d’aviació que no es va arribar a cons-
truir; aquesta jove parell va anar a viure a Salt. En 
concret en una casa que encara existeix al carrer 
dels Països Catalans. Aquí hi van viure durant 31 
anys i va tenir dos fills. En Lluís i en Joaquim. “Jo 
vaig treballar a la Coma-Cros i a fer la neteja de 
les escoles nacionals, de l’ajuntament i a la biblio-
teca. Aleshores era un poble com a Vilablareix. A 
Salt tots ens coneixíem i, quan tornàvem de mer-
cat totes les veïnes ens ensenyàvem que havíem 
comprat. Era fantàstic!”, explica amb nostàlgia.

El 1974 es van fer la casa on viu actualment a 
Vilablareix. Però no és fins el maig de 1993 que hi 

En Miquel Armengol,  
el marit de la Mercè, 

Casament del seu fill

La Mercè de 
joveneta

La casa del pare 
a Folquer

Tres netes 
de petites

Comunió d’una neta a Girona
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vénen a viure. “Jo m’hi he inte-
grat en aquest poble com si hi 
hagués nascut”, diu. 

“Ara no marxaria mai d’aquí. 
Es cuiden molt de mi. Després 
de morir el meu home he se-
guit viatjant molt. Alguna ve-
gada havia marxat sense dir-
ho als veïns i, en veure que no 
obria la persiana, es preocupa-
ven per veure què passava”, ex-
plica la Mercè.

Diu que Vilablareix ha canvi-
at “un disbarat” durant aquests 
23 anys però que ho ha fet “per 
bé”: “Abans no hi havia ni far-
màcia. I ara tenim de tot. Només 
hi havia can Molas, la carn, i Can Frigola, el pa”.

La Mercè sempre ha estat una veïna vinculada 
amb la vida social del poble. “Sempre compràvem 
un palco per la festa major”, explica. 

Recorda molt especialment l’obra de teatre 
del primer any de la festa major: 
“En Planella, en Jaume i en Montal 
van fer el trio La, la, la de la Masiel 
i n’hi havia per riure. Ens ho vam 
passar molt bé”.

L’afició pel teatre no l‘ha per-
duda. Diu que ja no viatja com 
abans però sempre s’apunta a les 
sortides de teatre que s’organitzen 
des de l’Ajuntament. I, tampoc 
falta mai al concert de la festa ma-
jor amb La Principal de la Bisbal. 
Quan ve la seva germana a veure-la 
per anar a dinar, ella sempre li diu 
“Et coneix tothom”. I això, a la 
Mercè, la fa feliç.  

En Miquel i la Mercè

D’excursió amb el seu 
marit i la neta petita

Viatge a Tenerife,  
el Teide
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Club Bàsquet Vilablareix
 Quan ja hem completat el pri-

mer terç de la temporada podem 
fer un balanç ben diferenciat en-
tre els diferents equips del club.

Per un costat tenim el sènior fe-
mení que segueix en la línia de la 
temporada passada, tot i els canvis 
produïts en la plantilla, comptant 
per victòries els partits disputats, 
ha guanyat els 8 partits i en té un 
de pendent que s’ha ajornat. 

Pel que fa els equips sèniors el 
resultat és el contrari. El sènior A 
li costa aclimatar-se a la nova cate-
goria i després d’11 partits només 
ha aconseguit una victòria i ocu-
pa llocs de descens directe. A les 
dificultats de la competició s’hi 
ha de sumar la baixa de l’entre-
nador per motius personals.

El sènior B segueix una trajec-
tòria semblant i després de vuits 

partits encara no ha aconseguit 
cap victòria encara que els dar-
rers partits han suposat una mi-
llora del seu joc.

Per la seva banda els equips 
de l’escoleta han començat la 
seva participació. L’equip mini 
compta amb la dificultat de jugar 
en una categoria que només la 
tenen tres dels seus components, 
la resta són pre-minis. Tot i que 
els resultats no acompanyen, el 
més important és la participació. 
L’equip dels més petits de l’esco-
leta ja ha debutat en una trobada 
amb el Sant Gregori i el cap de 
setmana del 17 de desembre te la 
segona trobada.

Una altra novetat de la tem-
porada és que l’equip d’inter-
municipal, ha començat el seu 
campionat i en els seus dos pri-
mers partits ha aconseguit dues 
victòries.
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Presentació del FC Vilablareix 
TEMPORADA 2016-17

 Benvinguts jugadors, pares, familiars, amics i afi-
cionats. Un any més el FC Vilablareix iniciem una 
nova temporada amb la il·lusió i les ganes de fer 
que aquest esport –el futbol– ompli, diverteixi i for-
mi en tècnica i valors a tots els nostres jugadors.

Tots ells, juntament amb les famílies i amics sou 
els que dia rere dia feu més gran i millor el nostre 
Club, amb el treball als entrenaments, la dedicació 
els dies de competició, amb l’aportació de noves 
idees, amb les diferents col·laboracions i com no, 
acompanyant-nos per arreu del territori.

Un esforç, que per a molts avui dia pot sem-
blar més gran per les dificultats que ens envol-
ten, però estem convençuts que aquestes estones 
on els nostres fills gaudeixen practicant el seu 
esport preferit, i on compartim bons moments 
amb la resta de pares i amics, fan que els impedi-
ments prenguin un segon pla. Segurament pels 
nostres jugadors del primer equip, aquestes es-

tones suposen una vàlvula d’escapament pel seu 
dia a dia.

Ens agradaria transmetre il·lusió i força a tots, 
destacant el treball que realitzen els nostres tècnics, 
i donar la benvinguda a tots aquells jugadors que 
s’han incorporat aquest any al nostre Club que ja 
està format per un total de 20 equips i on hem acon-
seguit omplir totes les línies amb la creació del nos-
tre primer equip. També volem agrair la confiança 
i esforç que dipositen i realitzen el nostre ajunta-
ment i els nostres sponsors, destacant el König com 
a principal, per poder dur endavant tota aquesta 
gran maquinària.

Finalment, volem que el nostre Club pugui 
moure’s sota una idea conjunta en la que cada ve-
gada que llegim el nostre lema “SOM UN EQUIP”, 
sentim que cadascú de nosaltres som importants, i 
aportem a la nostre manera, alguna cosa que ens 
faci ser millor Club i conseqüentment més nostre.

VILA, VILA, BLAREIX!
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Manel Segura

En Martí Pèlachs es proclama 
campió del Torneig Zonal 
classificatori per l’Estatal

 L’últim cap de setmana d’octu-
bre es va disputar a Reus el Tor-
neig Zonal classificatori per l’Es-
tatal de Valladolid, amb jugadors 
provinents de Catalunya, les illes 
Balears, el País Valencià i Aragó.

En Martí va aconseguir el títol 
en categoria infantil guanyant a la 
final a Noe Fraile del CTT Sant Jor-
di (Balears) per 3-2. A semifinals va 
derrotar l’Albert Vilardell del CT 
Ripollet per idèntic resultat. En la 
mateixa categoria en Marc Mar-
tínez va superar la fase de grups i 
la prèvia classificant-se pel quadre 
final on va ser eliminat per Josep 
Maria Blancafort del Vic TT.

Destacada també va ser la par-
ticipació de les alevines Lídia Baus 
i Èlia Serra que van estar a punt 
d’assolir la classificació per l’Esta-
tal en la seva categoria. Finalment 
van acabar amb una desena i on-
zena posició global respectiva-

ment. Pel que fa als alevins molt 
bona actuació d’en Robert Berne-
da que va superar la fase de grups 
i la prèvia quedant eliminat en el 
quadre final contra David Roca 
del CTT Olesa. Bon campionat 
també per en Jan Carreras que va 
superar la fase de grups. Comple-
taven la participació dels alevins 
del club en Martí Guallart, en Pau 
Vilarnau i l’Arnau Pagès.

Finalment també van partici-
par en el campionat en Tomàs 

Lloret en la categoria dels més 
petits (benjamins) i l’Irieix Frei-
xas i l’Eloi Llorente en la catego-
ria juvenil.

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, Instagram o Twitter @cttvilablareix 
amb el hashtag #cttvilablareix

Renovem el conveni amb l’Associació 
de Veïns de Sant Narcís i el GEiEG i 
continuem amb les extraescolars
Aquesta temporada hem tornat a 
renovar el conveni amb el GEiEG 
i l’Associació de Veïns de Sant 
Narcís perquè 18 nens i nenes 
amb risc d’exclusió social puguin 
practicar el tennis taula un cop a 
la setmana. L’activitat es fa cada 
dissabte a les instal·lacions del 
GEiEG de Sant Narcís.

A més a més, continuem amb 
èxit amb l’activitat de tennis taula 

com a extraescolar i com a bona 
prova són els 30 nens que la fan 
a l’escola Annexa de Girona i 12 
nens a l’escola Bell-lloc també de 
Girona.

mailto:info@cttvilablareix.cat
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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, júniors 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 júniors 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! 

http://www.ritmicavilablareix.cat
http://www.ritmicavilablareix.cat
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Tardor a la ludoteca
 Aquest any la tardor ha tardat 

en arribar, però, per fi ja la tenim 
aquí. Els seus colors són molt va-
riats: taronges, marrons, ocres, 
grocs, vermells... És època de plu-
ges i descens de temperatures, de 
posar jaquetes, d’abrigar-nos amb 
mantes per anar a dormir, els dies 
s’escurcen i les nits s’allarguen. 
Les fulles dels arbres esdevenen 
groguenques, vermelloses, ocres... 
i cauen a terra. És també mesos 
de castanyes, moniatos, panellets 
i bolets i de posar-nos al costat de 
la llar de foc per entrar en calor. 

 Ja som al novembre i a la lu-
doteca ho hem celebrat. Mireu 
si hem fet coses que hem cele-
brat el dimecres 16 la Castanya-
da amb el Casal de la Gent Gran. 
Estaven molt bones!

El passat 20 de novembre 
es va celebrar el Dia Universal 
dels Drets dels Infants, en com-
memoració de l’aprovació de la 
Convenció sobre els Drets de 
l’Infant per l’Assemblea Gene-
ral de les Nacions Unides l’any 
1989. Els infants tenen dret a 
tenir un nom, una llar, a estar 

alimentats, a sentir-se estimats, i 
altres. I a la ludoteca hem realit-
zat un taller que té relació amb 
la tardor i al mateix temps amb 
els Drets dels Infants.

A més a més, la ludoteca s’es-
tà preparant per l’arribada del 
Nadal perquè el novembre ja 
s’acaba i arriba el desembre. A 
partir del 23 de desembre i fins 
el 5 de gener la ludoteca es con-
verteix en la ludonadal. Ens ho 
passarem molt bé fent tallers, 
gimcanes, jocs i d’altres activi-
tats. Us hi esperem!

Sònia Jorquera
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Eva Pla Casademont

La castanyera arriba a la llar
 Quan portem dos mesos de curs i ja casi estem 

tots adaptats, ens ve a visitar una senyora que o ens 
agrada molt o ens fa una mica de por: la SENYORA 
CASTANYERA. Ella ens porta les castanyes, ens ex-
plica el conte de la castanyada i ens acompanya a 
veure com es fan les castanyes. 

Passem un matí diferent, vestits de castanyers 
amb un davantal i un mocador al cap, aquell qui es 
deixa, és clar! El que està clar, és que els més petits 
aprenen una tradició més de la nostra cultura.
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 Festa de benvinguda
a l’escola

 A finals de setembre vam celebrar la festa d’inici 
de curs de l’escola Madrenc, un acte organitzat per 
l’Ampa, amb la col·laboració de l’escola i l’ajunta-
ment de Vilablareix. 

La finalitat de la festa era reunir-nos tots junts, 
pares, mares, alumnes i mestres, fora de l’horari 
escolar, per poder parlar, anar-nos coneixent entre 
tots i FER ESCOLA.

 Per l’ocasió es van llogar diferents inflables i 
també hi va haver un servei de bar.

Fou una tarda per fomentar el caliu social de la 
nostra escola, la festa una bona rebuda per totes les 
parts.
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Postals guanyadores del concurs de nadales:

1r Jordi Frigola Serrano

3rB mar Garcia Cañizares

5èA Judit marcos Bernal

2n Ruth Amargant Caballé

4tA Ariadna Fabrega iglesias

5èB Anna Pilsa mascort

3rA nora lobato Aparicio

4tB nil Boerrigter Girones

6è Aida Ayats Peracaula
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Carla Sucarrat, 2n d’ESo

El monestir i l’Scriptorium de Ripoll
El dia 8 de novembre vam anar a visitar el monestir  
de Ripoll i després vam fer un taller a l’Scriptorium

 Vam sortir molt puntuals de 
l’institut perquè els professors 
van ser molt ràpids a passar llis-
ta i, de seguida, ens vam trobar 
a l’autobús, nerviosos i emocio-
nats, perquè sortir d’excursió 
amb els companys sempre és una 
aventura. El trajecte fins a Ripoll 
se’ns va fer bastant llarg. Tots bu-
fàvem. La prova és que sé que va 
durar una hora i quinze minuts. 
Si no se m’hagués fet tan llarg no 
hauria mirat el rellotge. 

Només d’arribar vam esmor-
zar a la plaça del Monestir i, se-
guidament, ens vam dividir en 
dos grups. Un grup va anar a visi-
tar l’Scriptorium i l’altre, el mones-
tir. A mi em va tocar començar 
per un taller d’escriptura gòtica 
amb dos tipus de plomes i tinta. 
Va ser molt interessant i diferent. 
Seguidament, ens van explicar 
com escrivien els monjos i quines 
eines utilitzaven. Gràcies a ells 
tenim la possibilitat de conèixer 
molts aspectes del nostre passat 
cultural. Vam aprendre que la 
producció i la còpia de manus-
crits del monestir de Ripoll va ser 
molt important. De fet, alguns 
dels manuscrits van ser dels més 
importants d’Europa.

Quan vam acabar de visitar 
l’Scriptorium vam anar a visitar el 

monestir de Santa Maria de Ri-
poll. Vam aprendre moltes coses 
com ara que va ser fundat cap al 
880 per Guifré el Pilós. L’edifici 
va passar per diverses ampliaci-
ons, reformes i reconstruccions 
degudes a la falta d’espai, incen-
dis, pillatges i, finalment, pro-
fanacions de tombes durant la 
guerra civil espanyola. L’explica-
ció no se’ns va fer gens complica-
da perquè moltes coses ja ens les 

havien explicat a classe. Vam po-
der seguir perfectament l’expli-
cació en un entorn molt adequat. 

Quan vam acabar de fer la vi-
sita, vam dinar a la plaça del Mo-
nestir i ens van deixar una estona 
perquè poguéssim dinar tranquils 
i esbargir-nos una estona. Final-
ment, cap a les tres de la tarda, 
vam agafar l’autobús i vam tornar 
cap a Vilablareix. Si el trajecte 
d’anada se’ns havia fet pesat, el de 
tornada encara més perquè vam 
passar per una altra carretera i el 
trajecte encara es va allargar més. 

Els comentaris generals dels 
companys és que les explicacions 
van ser molt interessants i el ta-
ller d’escriptura gòtica molt en-
tretingut.
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Al Gironès llegim
 Aquest és el segon any que, en 

el municipi de Vilablareix fem 
el projecte del Gironès llegim! 
Aquest projecte neix de la mà 
del Consell Comarcal del Giro-

nès amb el propòsit de que en 
els municipis, tan infants com 
adults, agafem l’hàbit i ens inte-
ressem més per la lectura. Aquest 
projecte s’executarà els mesos de 

febrer, març i abril del 2017 i la 
seva cloenda coincideix amb la 
diada de Sant Jordi. Esperem que 
tots hi col·laboreu en les moltes 
activitats que farem, cadascú en 
la que més li convingui i li agra-
di. També esperem complir els 
propòsits desitjats i fomentar la 
lectura al nostre municipi. Aju-
deu-nos-hi!! Trobareu totes les 
activitats ‘Al Gironès llegim!’ a 
l’agenda municipal.

Les Nits i les Tardes  
de Can Gruart

 El mes de gener de l’any passat 
vam començar a fer les Nits de 
Can Gruart, un cafè teatre de pe-
tit format destinat a públic adult, 
per fomentar la cultura al nostre 
municipi i poder assistir un cop 
al mes, i ben a prop de casa a un 
espectacle teatral diferent cada 
mes. Les Nits de Can Gruart són 
un dijous al mes a 2/4 de 10 del 
vespre i pots gaudir d’una bona 
actuació prenent una copa i men-
jant uns ‘montaditos’, preparats 
pels joves de l’Esplai Kamono. I 
tot això pel mòdic preu de 3 eu-
ros. Vinga, no t’ho pots perdre, 
vine a provar-ho!

Aquest any introduïm un altre 
tipus d’espectacle, que és l’infan-
til. Aquest gener comencen Les 
Tardes de Can Gruart, semblant 
a les Nits de Can Gruart però per 
públic infantil. Serà també un di-
jous al mes, a 2/4 de 6 de la tar-
da, farem contes, teatre, titelles... 
Les Tardes de Can Gruart seran 
gratuïtes ja que educar i estimu-
lar els sentits dels nens i nenes 
per a nosaltres és un objectiu pri-
oritari a treballar.

“ Aquest any  
introduïm un altre  
tipus d’espectacle, 
que és l’infantil.”
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Per Nadal, cada ovella al seu corral i 
cada oient en aquest dial: 107.5 FM

PROGRAMACIÓ:

Gemma Ruiz

Francesc Grau

lluc Salellas

Jaume Casals

Francesc latorre

Josep m. Ganyet

Saül Gordillo

Smoking Souls

Toni Padilla
Delfí Geli



29
CLuB DE LECTuRA

Ara llegim... 

El cas Tell (1907-1991)
 Què ha de passar perquè la 

vida d’una persona es convertei-
xi en un cas? Potser quan esdevé 
exemplificant o participa d’un 
grau de periple prou notori per 
convertir-se en una història digna 
de ser explicada. És el cas de Jor-
di Tell Novelles o “el llop solitari 
de l’exili català” tal i com anuncia 
el subtítol de l’obra de Gemma 
Domènech i Casadevall.

És precisament perquè “la 
memòria és efímera i fràgil i que 
sabem poques molt poques coses 
malgrat que cada dia ens veiem 
inundats de més informació”, 
com obre Quim Nadal al pròleg 
del llibre, precisament perquè en 
col·lectiu l’oblit també es fa més 
gran que és cabdal la importància 
de pàgines com les que llegireu a 
Tell, el llop solitari de l’exili català.  

Aquí es rescata la vida espec-
tacular d’aquest arquitecte ra-
cionalista, independentista de 
soca-rel, maçó de conveniència, 
esmunyedís, “fidel als ideals, 
aventurer per força, poliglot au-
todidacte, compulsiu fins l’agres-
sivitat, temerari i valent, diplomà-
tic a l’ombra”. Això només ja ens 
hauria de d’obrir la necessitat en 
nosaltres d’empassar-nos pàgina 
rere pàgina del que Gemma Do-
mènech ens relata amb passió de 
la vida d’aquest personatge que 
ens convida a descobrir, ja des 
de la suggeridora fotografia de 
la portada: Podem veure-hi Jor-
di Tell gairebé d’esquenes, com 
si estiguéssim dempeus sota una 
porta oberta. Veiem el seu men-
jador i el veiem a ell, tot fullejant 
un escrit que bé ens agradaria fu-
llejar. Clenxinat, algun cabell se 
li escapa de la bonica cabellera, 
samarreta blanca, mànigues que 
semblen retallades per fer-la fres-

ca i uns tirants que no se sap si li 
subjecten els balders pantalons a 
genoll o són la continuació d’al-
guna mena de davantal. Sembla 
que sempre vagi per feina i sem-
bla s’hagi de girar en qualsevol 
moment i convidar-nos a passar, 
l’allargassada versió catalana de 
Carl Gable.

 Quan sabem que el compro-
mís polític de Jordi Tell el va 
portar fora de Catalunya dues 
vegades, i que exercí a Alema-
nya diversos càrrecs diplomàtics, 
i que va intervenir a l’ambaixada 
de Berlín per desactivar l’alzami-
ento a cops de puny, i que va tastar 
la presó de la Gestapo i de Franco 
repetidament, i que no s’hi va sa-
ber estar gaire, i que es va escapar 
al més pur estil Houdini i que, per 
si no n’hi hagués prou, també va 
estar tellejant a la Corunya i a No-
ruega, i entre Estocolm i Moscou 
i Tòquio i San Francisco i Mèxic. 
Quan sabem tot això (i altres co-
ses que aquí no esbossem per no 
desvelar gaires més sorpreses) 
el relat de la vida de Tell sembla 

això, un relat. Una història trepi-
dant d’aventures, explicada des 
de la més humil modèstia narra-
tiva. Gemma Domènech s’amaga, 
com tot bon historiador, rere els 
fets que ens exposa amb una es-
criptura depurada de temptativa 
literària. Que la vida novel·lesca 
de Jordi Tell esdevé cas, esdevé 
“la vida real d’un personatge de 
novel·la”, com diu ella mateixa 
en un article de diari. Finalment, 
el llibre és una exposició artesa-
nal, feta des de la passió per la 
recerca i l’entusiasme per la figu-
ra d’un home que va deixar solc 
fondo i silenciós a les pàgines de 
la història del nostre país.

Gemma Domènech i Casa-
devall visitarà el Club de lectura 
de Vilablareix el proper 20 de 
desembre, és investigadora de 
l’Institut Català de Recerca en el 
Patrimoni Cultural. Va dedicar 
els seus primers treballs de re-
cerca als oficis de la construcció 
de la ciutat de Girona i s’ha inte-
ressat, des de fa temps, pel món 
del patrimoni, de l’arquitectura, 
de la cultura de la Catalunya con-
temporània. Actualment treballa 
en la recuperació de la memòria 
dels arquitectes de la República. 

“ El llibre és una 
exposició artesanal, 
feta des de la passió 
per la recerca i 
l’entusiasme per la 
figura d’un home que 
va deixar solc fondo i 
silenciós a les pàgines 
de la història del 
nostre país.”
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ATEnEu DE LA DOnA

III Sopar benèfic de  
l’Oncolliga de Vilablareix 

 L’Oncolliga de Vilablareix va 
organitzar el passat 1 de setem-
bre al pavelló municipal el ja tra-
dicional sopar benèfic amb l’as-
sistència de més de 100 persones.

Durant el sopar es varen fer 
diferents sortejos de diferents 
objectes i quadres que havien fet 
donació empreses i particulars 
del poble.

En David Estany, director de 
teatre de l’Ateneu de la Dona, 

ens ho va fer passar d’allò més bé 
en la direcció de l’actuació d’uns 
“voluntaris” que eren presents al 
sopar. La vetllada va acabar amb 
una sessió de ball a càrrec de Jor-
di Bofiil

Es van recollir uns 2.300 eu-
ros, que es varen fer donació a la 
delegació de l’Oncolliga Girona.

Firatast de Girona
Del 6 al 9 d’octubre.

Festa de la Ratafia 
de Santa Coloma
Del 10 al 13 de novembre.

L’Ateneu de la dona va oferir  
els seus millors plats...



CASAL DE LA GENT GRAN
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CREUER PEL MEDITERRANI
Del 10 al 19 d’octubre des del Casal es va organitzar un creuer 
pel Mediterrani amb sortida a Barcelona.

El creuer va fer escala a Màlaga i Marroc, fins a Lisboa.
Les visites a les ciutats, que 

eren d’unes hores, et deixen la 
impressió que ha quedat molt 
per veure. 

El viatge va ser molt entre-
tingut i amb molts moments de 
descans dins el vaixell.

Per a més informació al Casal, telèfon: 972 405 538

COOPERATIVA LA FAGEDA DE SANTA PAU
El diumenge 9 d’octubre ens vàrem desplaçar a la Garrotxa.

Molt interessant la visita a la Cooperativa de la Fageda on 
vàrem poder veure l’elaboració dels seus productes.

Divertida i entretinguda la visita del volcà el Croscat mitjan-
çant el trenet. Vàrem poder gaudir una part dels idíl·lics paisat-
ges de la Garrotxa 

ELECCIONS
Segons els estatuts del Casal, el mandat de la Junta és de tres anys. El gener hi ha eleccions. 
Al Casal hi ha penjat la Convocatòria d’Eleccions. Entre els punts importants cal destacar:
- Del 10 al 14 de gener és poden presentar candidatures
- El 17 de gener: Proclamació de les candidatures
- Si hi ha més d’una llista, votacions el divendres 27 de gener de 4 a 6 de la tarda.

EXCURSIÓ HOSPITAL DE 
SANT PAU I CATEDRAL  
DE BARCELONA
El dissabte 19 de novembre un bon 
grup de socis van anar d’excursió a 
Barcelona. Tant la visita a Hospital de 
Sant Pau, com a la Catedral, en la que 
vàrem pujar als terrats i poder veure 
Barcelona quasi a vista d’ocell van ser 
molt interessants. Va ser un dia molt 
agradable.
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Exposició “MÀQUINES D’ESCRIURE”
 Del 14 al 28 d’octubre l’Associació Cultural de Vilablareix va organit-

zar la seva primera exposició, dedicada a les MÀQUINES D’ESCRIURE. 
Es va poder realitzar gràcies a la ge-
nerosa col·laboració de nombrosos 
veïns i veïnes del poble, així com a 
amics de l’Associació.

Els veïns i amics que van cedir les seves màquines, van ser: Pitu 
Altimir, Encarna Álvarez, Ferran Ara, Carmen Atrio, Roser Bonmatí, 
Mar Bosch, Lluís Brugué, Ari Casellas, Rosa Maria Delaigua, Pilar 
Espuña, Anna Frigola, Joan Jorquera, Martí Lloveras, Cesc Llorens, 
Josep Moreno, Pepi Naspreda, Jordi Pagès, Montse Pararols, Feli 
Rebato, Narcís Romagós i Lurdes Vendrell. 

L’exposició va ser inaugurada 
pel nostre alcalde, David Mas-
cort, acompanyat pel comissari 
Josep Aribau i per un convidat es-
pecial, en Miquel Margarit, que 
va comentar multitud d’anèc-
dotes viscudes per ell al llarg de 
molt anys dins del món de les 
màquines d’escriure.

ASSOCIACIó CuLTuRAL VILABLAREIX

 ACTiViTATS REAliTZADES

Us hi esperem!

Conferència d’en Jordi Pagès 
“HISTÒRIA DE L’ESCRIPTURA”

 21 d’octubre. Dins del període de l’exposició “Màquines d’escriure” es 
va realitzar una conferència sobre la HISTÒRIA DE L’ESCRIPTURA a 
càrrec del president de l’Associació en Jordi Pagès. Va relatar l’evolució 
de l’escriptura des del seus inicis amb els sumeris, egipcis i xinesos fins 
l’actualitat. La presentació la va fer la filòloga i professora Montse Picart.

Conferència d’en David Juher 
“CRIPTOGRAFIA, claus secretes i 
informació oculta”

 17 de novembre. Magnífica i didàctica conferència sobre diversos 
mètodes històrics utilitzats per distorsionar la informació entre un 
emissor i un receptor. El doctor en Matemàtiques, David Juher, va fer 
molt amenes i accessibles explicacions tècniques, lligades amb multi-
tud d’exemples i anècdotes.

 PRoPERES ACTiViTATS
20 de desembre. CANTADA DE NADALES
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Jordi Pagès

Sistema Braille
 Dins del període de l’exposició 

MÀQUINES D’ESCRIURE, es va 
fer una conferència sobre la HIS-
TÒRIA DE L’ESCRIPTURA. I, 
dins d’aquesta xerrada, es va citar 
el SISTEMA BRAILLE, mètode 
que permet llegir a les persones 
invidents.

Aquest sistema d’escriptura 
porta el nom del seu inventor, en 
Louis Braille. Ell, amb només 3 
anys, va quedar cec a conseqüèn-
cia d’un accident en el taller del 
seu pare. Tot i continuar a l’esco-
la, la seva família es pensava que 
no podria mai aprendre a llegir i 
escriure. Als 10 anys el van portar 
a un institut especialitzat en in-
vidents (un lloc dur, amb severa 
disciplina i molts càstigs als alum-
nes). En Louis va ser un bon alum-
ne tocant molt bé el violí i l’orgue.

Tot l’ensenyament era oral, 
malgrat que feien una mena de 
classes de lectura partint d’uns 
llibres que havia desenvolupat el 
fundador de l’Institut. Eren lli-
bres, grossos i molt pesants, amb 
els caràcters en relleu que per-
metien una lectura tàctil. 

L’any 1821, l’oficial de l’exèrcit 
francès Charles Barbier, va visitar 
l’escola i els va ensenyar un invent 
seu anomenat “escriptura noctur-
na”. Es feia servir perquè els sol-
dats es podessin intercanviar mis-
satges a les fosques. Aquest codi va 
inspirar a Braille per desenvolupar 
un sistema propi, experimentant 
en diverses possibilitats i combina-
cions fins que va trobar una solu-
ció idònia per reproduir la fonèti-
ca bàsica i que només necessitava 
sis punts en relleu. 

El sistema de sis punts que va 
inventar Louis Braille permetia el 
reconeixement de les lletres amb 

un sol dit; aconseguint la com-
prensió de tots els punts alhora. 
Els punts eren lleugerament ele-
vats sobre paper, de manera que 
els llibres podien ser més petits.

Malauradament Braille no va 
poder veure com el seu sistema 
s’estenia per a tot el món. Va em-
malaltir de tuberculosi i va morir 
quan només tenia 43 anys, potser 
pensant que el seu revolucionari 
invent desapareixeria amb ell.

Però no va ser així, a l’any 
1868, es va fundar al Regne Unit 
una societat per perfeccionar i 
difondre la literatura gravada per 
invidents. Aquesta societat, pe-

tita al principi, va anar creixent 
fins arribar a ser el més gran edi-
tor de texts en Braille a Europa, 
aconseguint que, al segle XX, el 
sistema Braille s’implantés a qua-
si tots els països del món.

A vegades la necessitat obliga 
a buscar solucions als problemes 
que ens dona la vida. Però, sense 
homes tenaços, enginyosos i ago-
sarats, com en Louis Braille, no 
s’aconseguiria superar aquestes 
dificultats i, per tant, les perso-
nes amb ceguesa no podrien in-
tegrar-se a la societat de manera 
plena. Gràcies al sistema de lec-
tura Braille, una de les finestres 
que tenien tancades els invidents 
es va obrir per sempre més. 

“ A vegades la 
necessitat obliga a 
buscar solucions als 
problemes que ens 
dona la vida. ”
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SARDAnA

10 anys de la  
Sardana “Vilablareix”

 La idea va néixer entre el 2005 i 2006 fruit d’una 
successió de petits esdeveniments concatenats:

L’origen el podem adjudicar a la composició de 
la “Oda a Las Pedrosas”, peça musical composada 
per la M. Angeles en aquella època i dedicada a Las 
Pedrosas, poble d’Aragó on va néixer. La relació 
familiar amb Jaume Vilalta, aleshores responsable 
de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, va propiciar 
l’idea d’encarregar-li quelcom semblant per a Vi-
lablareix. Amb l’empenta del regidor de Cultura, 
llavors Manel Pallàs, es va engrescar a la M. Angeles  
que provés de composar-la.

La M. Angeles no es va fer pregar, doncs, es troba-
va en un moment creatiu que, juntament amb els vin-
cles familiars, afectius i de proximitat al poble, i per 
tant, fortament barrejats amb vivències properes, van 
fer que s’endinsés a trobar la inspiració necessària. 

PRoCéS CREATiu:
Va ser un recorregut mental introspectiu, visio-

nant imatges físiques, paisatges i relacions afectives 
amb la gent del poble. Les imatges visuals portaren 
implícites un ritme, una cadència i musicalitat a 
tall de passeig pels indrets i racons de la zona, jun-
tament amb unes imatges més globals, com a vista 
d’ocell. Havent fet aquest recorregut físic i visual 
(Sortim de la ciutat... referint-se a la veïna ciutat de 
Girona ), arribem a destí i allà ens recreem amb el 
cant de rendició i el pur plaer de ser-hi, d’expressar 
melòdicament la sensació de pertànyer a un indret 
singular (Vilablareix, del Gironès... Poble de pau...). Re-
sumint, tot sorgeix de la experiència d’una barreja 
d’imatges i sensacions implícitament lligades a la 

seva musicalitat.

El naixement com a sardana va ser fortuïtament, 
per casualitat, ja que l’autora no tenia molt coneixe-
ment de l’estructura de les sardanes, però el caire i 
el ritme ja apuntava maneres. Es va presentar un pri-
mer esborrany a la cantant Susanna del Saz i Jaume 
Vilalta, que hi van descobrir un ritme molt sardanís-
tic i el què podrien ser curts i llargs. Només restava 
acabar-la de polir, distribuint compassos, quadrant 
paraules, expressions i toponímia pròpia de l’indret.

Tot seguit, la cantant Susanna del Saz, impli-
cant-se en el projecte, va decidir presentar-ho a en 
Robert Fàbrega, músic i cantant, que va crear la or-
questració i posterior gravació al seu estudi, comp-
tant amb la veu de la Susanna en la versió cantada.

És a principis de 2006, quan en Jaume Vilalta 
presenta la maqueta a l’Ajuntament de Vilablareix, 
l’alcalde Enric Vilert, el regidor de Cultura Manel 
Pallàs, amb l’equip de govern, continuen donant 
impuls a la peça fins a convertir-la en al sardana ofi-
cial del poble. Es presenta a la Festa Major del 2006 
on és tocada en el repertori de la cobla La Princi-
pal de la Bisbal i, més tard, interpretada i cantada 
al concert de Festa Major, per l’artista convidada 
Susanna del Saz. Més endavant s’encarrega els ar-
ranjaments i instrumentació per a veus als músics 
Marc Mas i Esteve Palet Mir, a fi de poder-la cantar 
si cal a quatre veus o per coral.

I d’aquesta manera sorgeix la Sardana de Vila-
blareix. Va néixer com per generació espontània 
d’una llavor que va caure en terreny abonat, reflex 
d’una emoció pel territori que és universal i sense 
haver-ho previst esdevingué sardana, com a Las Pe-
drosas fou una “Jota aragonesa”.

És així com una aragonesa no professional de la 
música, amb nocions bàsiques de català i amb 
molt pocs coneixements de la estructura sarda-
nística, va fer un salt de Zaragoza a Girona i va 
composar una obra musical dedicada, que es va 
convertir en La Sardana de VILABLAREIX grà-
cies també a un entorn i col·lectiu enriquidor 
de persones que la varen anar modelant. 

L’emissió del primer programa Contrapunt, 
el 16 d’octubre, de Ràdio Vilabla-
reix, va ser un programa dedicat a 
la sardana VILABLAREIX, amb la 
presència de la Ma. Àngeles Cabes-
tré, la Susanna del Saz, en Jaume 
Vilalata i en Manel Pallàs. 
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CAPÍTOL IV
MEDI AMBIEnT

Canvi climàtic
 La recent elecció de Donald 

Trump, com a president dels 
EUA, m’obliga a fer un capítol 
a part dels que fins ara porto es-
crits; ja que pot suposar un greu 
perjudici a la lluita que s’està du-
ent contra el canvi climàtic.

El nou president dels EUA con-
sidera l’escalfament global una 
mentida i compta amb diversos 
negacionistes en el seu gabinet.

“L’escalfament global és un 
concepte creat per i pels xinesos 
amb l’objectiu de fer la indústria 
nord-americana no competitiva”. 
Aquest missatge publicat per Do-
nald Trump a Twitter és el més 
citat per parlar de la postura del 
pròxim president dels EUA sobre 
el canvi climàtic. La preocupació 
sobre el futur de les polítiques 
mediambientals és comprensible 
si tenim en compte que ja sonen 
diversos negacionistes per al seu 
gabinet. Tot just un any després 
que el país nord-americà signés 
un acord històric-insuficient per 
a alguns- amb l’objectiu de man-
tenir l’augment de la temperatu-
ra global per sota dels 2ºC.

Aquest personatge, reclòs en 
una torrassa dauradaa, ha de ser 

sord i cec. Obama, Merkelk, Ho-
llande, papa Francesc o DiCaprio 
no opinen el mateix. El 2016 la 
NASA i els científics han tornat 
a registrar rècords en tempera-
tures, desglaços en els casquets 
polars, augment de catàstrofes 
pel clima, desforestació, extinció 
d’espècies... No veu ni escolta, 
que el canvi climàtic amenaça se-
riosament l’existència, fins i tot, 
de molts països. “Hi ha països 
molt vulnerables al canvi climàtic. 
Penso en aquells que ocupen illes 
que poden desaparèixer” va dir el 
president francès Hollande. “Vaig 
estar aquest estiu a Alaska”, va ex-
plicar el president americà Oba-
ma. El mar amenaça amb engolir 
pobles sencers. Les glaceres es fo-
nen a un ritme sense precedents. 
El canvi climàtic afecta els cultius 
i la salut, fa més vulnerables a les 
comunitats i persones més pobres 
i provoca moviments migratoris. 
A més de l’ós polar, als coralls i 
la Papallona Monarca, afecta les 
persones, i l’OMS pronostica que 
entre 2030 i 2050 causarà 250.000 
morts addicionals cada any. “Hi 
ha sequeres que no esperem, 
inundacions que no esperem”, 
diu un pagès del Carib.

Recordava Nicholas Stern fa 
tot just deu dies en ocasió del 
desè aniversari de la publicació 
del seu Economics of climate change 
que l’impacte econòmic del canvi 
climàtic és molt més greu del que 
inicialment va considerar i que 
només disposem de deu anys per 
donar-nos l’oportunitat de canvi-
ar la tendència de manera efec-
tiva. Molta feina revolucionària a 
l’ombra que comença a forjar-se 
en fòrums molt diferents i per al 
qual la hipòtesi d’una paràlisi in-
duïda per la por al mandat Trump 
seria el pitjor dels enemics.

És a dir, l’arribada de Trump 
a la Casa Blanca ja ha tingut una 
primera conseqüència negativa 
de gran calat: incertesa. En un 
moment especialment fràgil, en 
què comencen a assentar-les bases 
per a la transformació revolucio-
nària del nostre model econòmic 
per fer compatibles prosperitat i 
clima, la incertesa és un mal ene-
mic. En campanya, Trump s’ha 
burlat de manera reiterada del 
canvi climàtic, ha menyspreat a 
la comunitat internacional i in-
sultat de forma reiterada als que, 
juntament amb Obama, han faci-
litat una era d’entesa i col·labora-
ció; del qual el fruit més evident 
ha estat l’Acord de París.

 Michael Oppenheimer, cli-
matòleg de la Universitat de Prin-
ceton que va assessorar a l’equip 
de Hillary Clinton, considera que 
el nou govern frenarà la imple-
mentació dels compromisos de 
París i diluirà el seu lideratge di-
plomàtic llevat que Trump canviï 
de postura. “Si això continua du-
rant quatre anys, les possibilitats 
que el món compleixi l’objectiu 
dels 2ºC passaran de modestes 
a molt petites. Si dura vuit anys, 
s’acostaran a zero”.

La posició dels EUA en la 
lluita contra el canvi climàtic no 
és intranscendent. És el segon 
país del món en emissions de ga-
sos d’efecte hivernacle amb un 
15,6% del total, per sota de la 
Xina (22,7%) però davant de la 
Unió Europea (10,9%). Podria el 
nou govern abandonar un acord 
ja signat i ratificat? “Des d’un 
punt de vista legal Trump no pot 
sortir, però pot ignorar i no fer el 
que la seva nació va prometre i 
no hauria mecanismes per impe-
dir-ho”, comenta el climatòleg de 
la Universitat de Zuric (Suïssa).

“ El nou president dels EuA 
considera l’escalfament 
global una mentida i 
compta amb diversos 
negacionistes en el seu 
gabinet.”
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Mn. Pere Bellvert i Morente, rector de la parròquia

Parròquia de Vilablareix
 En La Torratxa d’abril d’enguany avançàvem un 

projecte de millores per a l’Església parroquial. 
Des d’aleshores s’ha hagut de fer front a unes 
obres de reparació de les cobertes i el campanar 
per valor de 3.992,21 euros que ha sufragat l’obra 
parroquial. També s’ha reparat el toc de campanes 
per la missa. Ara, es vol emprendre la reforma del 
presbiteri amb projecte de l’arquitecte vilablarenc 
Dr. Xavier Montal. Aquesta millora afectarà l’ara 
de l’altar i l’ambó, també el paviment del pres-
biteri. Però no es toca el retaule, fora d’obrir-ne 
l’antic ostensori (sota la fornícula de Sant Menna) 
per posar-hi el sagrari, degudament il·luminat. El 
finançament es farà amb el fons parroquial, dona-
tius de particulars i es vol demanar també un ajut 
al nostre Ajuntament.

Per l’octubre va començar el nou curs de ca-
tequesi, amb més infants que l’any anterior: en-
guany són 11 nens i 11 nenes, entre el primer i el 
segon curs.

Per Nadal, tindrem la Missa del Gall a les dotze 
de la nit, presidida per Mn. Pere, amb representa-
ció del Pessebre. També a Fornells hi haurà missa 
de mitja nit, presidida per Mn. Josep Ma. Jordà.

MOVIMENT PARROQUIAL  
Des de primers d’any fins a finals  
de novembre de 2016

BAPTISMES
Anna Frigola Gispert-Saüch i Bru Gispert-Saüch 
Bosch (19 març), Maria Teixidor Abellán (19 
juny), Emma Nogareda Dalmau (2 juliol), Eric 
González Sánchez de Pablo (25 juliol), Eric Ca-
ballé Pérez (19 novembre).

FunERALS
Lola Gironès Pol, de 90 anys d’edat (morí el 23 
febrer), Ina Antequera Barrero, de 54 anys (22 
març), Joan Aymerich Nadal, de 73 anys (5 abril), 
Matilde Trias Parés, de 94 anys (1 maig), Anna 
Angelats Esteve, de 85 anys (19 novembre).

InTEnCIOnS DE MISSES PELS DIFunTS 
(a petició dels familiars)
Matilde Trias Parés, Família Mascort Subiranas, 
Família Gispert-Saüch, Família Aliu Massaneda, 
Maria Boada i Raimundo Feliu, Daniel i Ma-
nel Feliu, Esteve Frígola, Família Simon Motjer, 
Montserrat Dalmau, Família Jové Argelagós, Joan 
Altayó, Joan Aymerich Nadal, Família Jordà Ay-
merich, Pilar Galindo Lamiel, Josep Soler Font, 
Benet Vilalta Expósito, Judit Sureda Xifre, Esteve 
Coloma i Maria Paretas, Família Molas Colomer, 
Josep Riembau Ferrer, Mercè Hospital Dalmau.
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CAPÍTOL XXI
MEMÒRIA HISTÒRICA DE VILABLAREIX

(...)

El dos de novembre s’aproven unes 
quantes factures per pagar-les. 
Per obres a l’església, construcció de 
nínxols, llenya per les estufes i...
Manutención Guardia Civil, a la Di-
putación Quota Caballeros Mutilados, 
Asamblea Cruz Roja, fiesta de la ban-
derita, a Dalmau Carles compra de una 
bandera.
A l’acta del l vint-i-tres de novembre, 
sobre el recàrrec de l’impost a les 
companyies elèctriques diu: 
Considerando que seria muy beneficio-
so por este Ayuntamiento poder cobrar 
directamente de la Compañías suminis-
tradoras de electricidad, y en virtud de 
la facultad que concede la orden del Mi-
nisterio de Hacienda de 24 de Mayo últi-
mo publicado en el en Boletín Oficial del 
Estado del día 18 de junio siguiente; se 
acuerda recaudar directamente y al igual 
que hasta ahora se hacía de la Empresas 
suministradoras de fluido eléctrico, el im-
puesto o recargo Municipal que figura en 
las ordenanzas fiscales aprobadas por la 
Superioridad sobre el impuesto del Estado 
que grava el consumo de fluido para gas 
y electricidad. En virtud de este acuerdo se 
comunicará a las Empresas suministra-
doras efectúen el ingreso directamente de 
la Depositaría Municipal, dando cuenta 
al mismo tiempo para su superior conoci-
miento al Iltre. Sr. Administrador de Ren-
tas Públicas de la Provincia suplicando 
al mismo tiempo, si es que ya se ha efec-
tuado algún ingreso por parte de dichas 
Entidades a la Hacienda, el reintegro co-
rrespondiente de dicho recargo.
A continuació s’aprova el quadre del 
préstec amb la Caixa de Pensions
O sea des de la fecha de la escritura de 
constitución de fecha 10 de junio de 
1941, empezando a regir para el año 
1942 el cuadro de amortización de intere-
ses aprobado en sesión de 1º noviembre de 
1940, e forma, que la primera anualidad 
correspondiente al año 1942 y la última 
de 195, debiendo consignar en presupues-
to el canon anual de 2.590’09 ptas a sa-
tisfacer por trimestres vencidos a la Caja 
de Pensiones para la Vejez y Ahorros de 
Barcelona, por mediación de la Gerona.
I s’insereix un quadre de l’amortit-
zació:
Capital prestado: 20.000 Ptas. A un in-
terés del 5%
Amortización: 10 anualidades
Canon anual: 2.590’09 Ptas Canon tri-
mestral: 647’52 Ptas.

A la sessió del set de desembre, es de-
signen els vocals de la Junta Pericial
Contribuyente agricultura de la 1ª catego-
ría: Don Martín Feliu Simon
Contribuyente agricultura de la 2ª catego-
ría: Don José Bitlloch Ollé
Propietario de explotaciones forestales: 
Don Juan Roca oca
Médico: Don Ramon Sambola Casanovas
Veterinario: Don Juan Pla Frigola
Contribuyente ganadero: Don Juan Ay-
merich Aliu
Se acuerda comunicar por escrito estos 
nombramientos a los interesados para que 
puedan acreditar su condición dentro de 
las autoridades de la Junta pericial, la 
cual podrá constituir el Sr. Alcalde ense-
guida haya efectuado el nombramiento de 
su representante la Diputación Provincial 
y la Jefatura de la F.E.T. y de las J.O.N.S. 
remitiendo copia certificada del acta a la 
Administración de Propiedades y Contri-
bución territorial a les efectos precedentes.
Y no habiendo…
A l’última sessió de l’any 1941, el 
vint-i-vuit de desembre, s’aproven 
diverses factures, els interessos de 
l’amortització del préstec amb la Cai-
xa de Pensions i el sou del metge de 

l’any 1941 (1.758’90 ptes. ), amb un 
total de 2.859’22 ptes.
Adjunto programa de la Festa Major 
d’aquest any 1941.
A la primera sessió de l’any 1942, 
que es va celebrar l’onze de gener, és 
va presentar la liquidació del pressu-
post ordinari de 1941.
Total d’ingressos: 38.083’85 ptes. 
Total de despeses: 33.527’161 ptes.
Romanent en caixa: 4.556’69 ptes.
També s’aproven en un principi la li-
quidació de comptes dels anys 1939, 
1940 i 1941, que queden exposades 
al públic durant quinze dies
Seguidamente el Sr. Alcalde se da cuenta 
en la imperiosa necesidad de acudir con 
un donativo al arreglo de la Iglesia Pa-
rroquial, ya que de no hacerlo, las obras 
empezadas no podrían terminarse y el edi-
ficio amenazaría ruina.
Visto el expediente que se tramita a efec-
to y resultando de que en el presupuesto 
para el año 1942 no existe consignación 
adecuada en todo el mentado presupuesto 
para atender de crédito en que se trata, y 
resultando que la cantidad de mil siete-
cientas cuarenta y cinco pesetas que se ne-
cesitan podrían obtenerse mediante una 
habilitación de crédito por medio del supe-
rávit del ejercicio anterior, por unanimi-
dad de todos los Sres. Gestores se acuerda:
Aprobar en principio la propuesta de ha-
bilitación de crédito por medio del superá-
vit del ejercicio anterior liquidado que es 
de cuatro mil quinientas cincuenta y seis 
ptas. Y sesenta y nueve céntimos.
El quinze de febrer l’alcalde dona 
comte
...de la marcha del expediente de habilita-
ción de crédito para ayudar a las obras de 
la Iglesia Parroquial, debiéndose discutir 
o en su caso aprobar, la propuesta de ha-
bilitación de crédito para el presupuesto 
ordinario del año 1942, aceptada en 
principio por este Ayuntamiento en sesión 
del día once Enero último.
Se acuerda por unanimidad aprobar la 
propuesta de habilitación de crédito de la 
forma siguiente:
Para atender a las obras de la Iglesia Pa-
rroquial de Vilablareix 1.755’- Ptas por 
lo cual, siendo 4556’69 Ptas el superávit 
resultante y sin aplicación según liquida-
ción del presupuesto de 1941, aprobada 
en sesión del día 11 de Enero 1942, que-
da solamente disponible y sin aplicación 
ni comprometida la cantidad de 2801’69 
Ptas.
Y no habiendo otros asuntos...
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GENER - FEBRER - MARÇ
AGEnDA

GENER
EXPOSICIÓ “WOODART”  
d’ARLO de Vilablareix
Tot el mes de gener | de 16 a 22 h
Centre Cultural Can Gruart 

NITS DE CAN GRUART
Claret Clown presenta ‘La teoria del riure’
Dijous 19 de gener | 21.30 h
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 3 euros (servei de bar amb ‘montaditos’)

TARDES DE CAN GRUART 
(públic infantil)
Conta’m què hi pintes  
(Contes en sol major)
Dijous 26 de gener | 17.30 h
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuït

FEBRER
EXPOSICIÓ “ONCE UPON A TIME” 
de Narcís Gironell i Martí Gironell
Tot el mes de febrer | de 16 a 22 h
Centre Cultural Can Gruart 

NITS DE CAN GRUART
Cia. Marta Renyer presenta  
‘El Gran Cabaret d’Elvira’
Dijous 16 de febrer | 21.30 h
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 3 euros 

PADRINS LECTORS
Lectura de contes a la gent gran  
del casal a càrrec d’alumnes de  
primària i ESO del municipi
Dilluns 13 de febrer |17.30 h
Casal de la Gent Gran
Gratuït

L’HORA DEL CONTE
A càrrec de l’alcalde i els regidors  
de l’Ajuntament
Dijous 16 de febrer |17 h
Ludoteca municipal
Gratuït

TARDES DE CAN GRUART 
(públic infantil)
Tales of Dragons (La Minúscula)
Dijous 23 de febrer | 17.30 h
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuït

ACTIVITATS DE NADAL
BENVINGUDA AL NADAL 
Cantada de Nadales i berenar per a tothom
A càrrec de l’esplai Kamono
Dissabte 17 de desembre | 17 h
Voltants del Centre Cultural Can Gruart

TALLER DE SORPRESES  
Cuina de Nadal amb família
Dimarts 20 de desembre | 17 h
Cuina de Can Ballí
Gratuït (1 adult amb 1 nen). Cal inscripció prèvia 
per l’hospici (data límit d’inscripció el dia 16)

CANTADA DE NADALES
Dimarts 20 de desembre | 19.30 h
Centre Cultural Can Gruart
organitza: Associació Cultural de Vilablareix

TASTETS DE CONTES DE NADAL  
AMB LA MINÚSCULA
Dijous 22 de desembre | 17.30 h
Ludoteca municipal / Gratuït

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

ESPECTACLE SOLIDARI DE CIRC 
Amb l’actuació de Xarop Clown i Total Circ
Divendres 30 de desembre | 17.30 h
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 3 euros (els diners recollits seran per 
l’Associació Xarop Clown)

MISSA DEL GALL
Acompanyada per la coral Sant Roc
Dissabte 24 de desembre | 12 de la nit
Església de Sant Menna

CONCERT DE NADAL 
Amb la coral Sant Roc
Dilluns 26 de desembre | 18 h
Església de Sant Menna

PESSEBRE VIVENT
Diumenge 25 de desembre | 19 h
Dilluns 26 de desembre | després del concert (18 h)
Església de Sant Menna

QUINA DE NADAL
Dies 25, 26 de desembre i 1, 6 i 7 de gener | 18 h
Pavelló Municipal
organitza: Veterans FC Vilablareix

CAVALCADA DELS REIS MAGS D’ORIENT
Dijous 5 de gener | 19 h
Sortida a les 19 h, passejada de la comitiva i 
carrosses reials pels carrers del poble. 
Recorregut: carrers Güell, Pont d’en Canals, 
Pirineus, mosquerola, rotonda carretera de Santa 
Coloma, Camós i Perelló.
Arribada a la Plaça Perelló al voltant de les 20 h.
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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)

14 de gener
Nou transit
28 de gener
Jaume Castellà “El Pinxo”
11 de febrer – Sopar de Carnaval
Àlex Peris
25 de febrer
David Casas
11 de març
Damià Natural
25 de març
Xus
8 d’abril
Jaume Castellà “El Pinxo”
22 d’abril
Nou transit
Per més informació al Casal - Tel. 972 40 55 38

CARNESTOLTES
Diumenge 26 de febrer | 16 h
Plaça i pavelló municipal
Sortida de la plaça a les 16 h amb 
Blockilombo i arribada al pavelló a  
les 17 h, seguidament animació infantil  
i xocolatada per a tothom

CLUB DE LECTURA
Amb el llibre ‘Olor de violetes’ 
de Xavier Campmajó (a càrrec 
de Mar Bosch i l’autor)
Dimarts 28 de febrer | 20 h
Centre Cultural Can Gruart
Gratuït

MARÇ
EXPOSICIÓ DE L’ESCOLA D’ART 
SUPERIOR DE DISSENY DE VIC
(Escultures en aliatge de coure) 
Tot el mes de març | de 16 a 22 h
Centre Cultural Can Gruart 

EXPOSICIÓ “EXPOCAMINS” 
De l’1 al 19 de març | de 16 a 22 h
Centre Cultural Can Gruart 
organitza: Associació Cultural de Vilablareix

SANT ROC
Diumenge 12 de març 
Ermita de Sant Roc 
A les 10 h missa a l’ermita  
amb la coral Sant Roc. 
A les 16 h sardanes.
Durant tot el dia atraccions
i parades artesanes.

PADRINS LECTORS
Lectura de contes a la gent gran  
del casal a càrrec d’alumnes de  
primària i ESO del municipi
Dilluns 13 de març | 17.30 h
Casal de la Gent Gran
Gratuït

L’HORA DEL CONTE
A càrrec de la directora i una mestra 
d’educació infantil de l’Escola Madrenc
Dijous 16 de març | 17.30 h
Ludoteca municipal
Gratuït

NITS DE CAN GRUART
Burbujas de Soda presenta  
‘El ballet de bombillas’
Dijous 16 de març | 21.30 h
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 3 euros

TARDES DE CAN GRUART 
(públic infantil)
El domador de puces,  
de Fèlix Brunet
Dijous 23 de març | 17.30 h
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuït

CLUB DE LECTURA
Amb el llibre ‘La maledicció dels 
Palmisano’ de Rafel Nadal (a càrrec de 
Mar Bosch i amb la presència de l’autor)
Dimarts 28 de març | 20 h
Centre Cultural Can Gruart
Gratuït

http://www.hospici.cat
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