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Un gran aplec 
de Sant Roc



 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

 Aquests mesos de primavera arriba a les vostres mans un nou exem-
plar de la Torratxa que, com cada any, fa estrany tenir a les mans 
perquè és el que ens recorda com va viure el nostre poble les festes de 
Nadal, el carnestoltes o l’aplec de Sant Roc, tres tradicions distants en 
el temps però que es veuen reunides en un sol exemplar de la revista. 
Però això també ens permet veure la vitalitat del nostre poble i com 
viu, en comunitat, totes les festes i activitats que hi fem al llarg de 
l’any. Perquè viure al poble és això, és compartir l’espai públic amb 
civisme i harmonia, amb vida i amb participació, és passejar i saludar 
els qui et trobes, és recollir allò que deixa el teu gos, és mantenir els 
carrers nets i és, amb bon veïnatge, preocupar-se per si a aquell veí 
que sempre trobes i fa dies que no veus li ha passat alguna cosa. No 
oblidem que tot això és el que ens diferencia de la vida a les grans 
ciutats i que hem de fer un esforç individual i col·lectiu constant per 
a mantenir-ho, només així seguirem creixent com a poble. I només 
així podrem gaudir de totes les possibilitats que ens ofereix i les po-
drem compartir amb els nostres veïns. Així, els que ens dediquem a 
dirigir i gestionar els afers públics que fan la vida més completa i fàcil 
a tots els que hi vivim, tenim l’obligació de pensar i repensar com fer-
ho i solucionar els obstacles que se’ns presentin amb aquests únics 
objectius. Aquests dies hem tingut una gran notícia que hem com-
partit amb tots vosaltres i sobre la qual vull fer un èmfasi especial i és 
que, per fi, la Generalitat ha tret a concurs la redacció del projecte 
del nou edifici de l’institut del nostre poble. Ha costat molts esfor-
ços i hem hagut de lluitar molt per arribar a aquest moment, però, 
finalment, ho hem aconseguit i n’estem molt orgullosos. Aquest és 
un gran projecte de poble que en el seu dia, ara fa uns 10 anys, vam 
aconseguir i que ara es veurà finalment consolidat amb la construc-
ció de l’edifici. Seguim i seguirem treballant per a fer realitat tots els 
projectes que us hem anat explicant i de ben segur que, amb l’ajuda 
de tots i totes els qui viviu –i dels qui hi feu vida– a Vilablareix ens serà 
molt més fàcil de veure’ls reeixir. Seguim fent Vilablareix!!

David Mascort i Subiranas
Alcalde de Vilablareix

Arriba l’edifici 
de l’institut!
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PLENS
SESSIó ORDInàRIA DEL 12 DE GEnER 
L’alcalde dóna compte de la contractació de:

» Alba Gomez Osorio, educadora llar d’in-
fants per cobrir substitució.

» En pràctiques de persones joves benefici-
àries del programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya, Vanessa Exposito Puigvert.

» Nil Sicart Muragas, conveni de programa 
de cooperació educativa amb la Universi-
tat de Girona. 

» Joaquim Ferrer Magí, dinamitzador juve-
nil per cobrir excedència. 

» Alba Gomez Osorio, auxiliar de ludoteca 
pel casal de Nadal. 

» Maria Terribas Torres, auxiliar de ludote-
ca pel casal de Nadal.

S’aprova per unanimitat:

» El mapa de capacitat acústica del muni-
cipi, que consta del plànol del Mapa de 
capacitat acústica a escala 1:5.500 i el do-
cument anomenat Memòria Tècnica del 
Mapa de Capacitat Acústica del Municipi 
de Vilablareix.

» Proposta d’acord d’aprovació de l’encàr-
rec de gestió a la Diputació de Girona per 
a la licitació agregada per a la contractació 
de l’execució d’accions per a la millora de 
l’eficiència energètica i reducció d’emissi-
ons de gasos d’efecte hivernacle que han 
estat prèviament planificades en Plans 
d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) apro-
vats pel Ple.

» L’augment a jornada complerta de les 
places següents: 
- Arquitecte tècnic Laboral A2 22, a jorna-
da complerta.

- Auxiliar de Ràdio Laboral C1 17, a jor-
nada complerta. 

» Inicialment l’expedient de modificació 
de crèdit número 01/2017.

 Suplement/habilitació de crèdits:
 Augment Crèdits despeses: 323.957,05 €
 Total Baixes altres despeses: 25.807,54 €
 Total Modificació Despeses: 298.149,51 €
 Nous/Majors Ingressos: 298.149,51 €
 Total modificació pressupost: 

298.149,51 €
» La denúncia del conveni de delegació en-

tre l’Ajuntament de Vilablareix i el Con-
sell Comarcal del Gironès, per a la pres-
tació del servei de recollida dels residus 
municipals a Vilablareix.

» L’adquisició directa de l’immoble situat 
al Carrer Regal, número 1 del municipi 
propietat de l’entitat mercantil Mas Vila-
nova SL, atesa l’especial idoneïtat del ma-
teix i la inexistència d’altre immoble que 
reuneixi les característiques adequades i 
necessàries per a la seva destinació a un 
centre de serveis per a l’atenció a la gent 
gran.

» Declarar vàlida la licitació i adjudicar el 
contracte de venda mitjançant concurs 
públic, en procediment obert del bé 
patrimonial de l’Ajuntament que a con-
tinuació es descriu –Urbana: Parcel·la 
numero 18.14E.3.1, (394,31m2) c/Josep 
Irla, 4– a l’entitat mercantil Edifici Fer-
rer Maura SL, pel preu de 114.335,13 €, 
(cent catorze mil tres-cents trenta-cinc 
euros amb tretze cèntims), impostos a 
part, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars.

» Declarar vàlida la licitació i adjudicar el 
contracte de venda mitjançant concurs 
públic, en procediment obert del bé 
patrimonial de l’Ajuntament que a con-
tinuació es descriu –Urbana: Parcel·la 
numero 18.14E.3.2, (394,31m2) c/ Josep 
Irla, 2– a l’entitat mercantil Edifici Fer-
rer Maura SL, pel preu de 122.536,77 €, 
(cent vint-i-dos mil cinc-cents trenta-siss 
euros amb setanta-set cèntims), impostos 
a part, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars.

SESSIó ORDInàRIA DEL 9 DE MARç 
L’alcalde dóna compte de:

» Canvi modalitat contracte Ariadna Muñoz 
de la Prida i Míriam Varés Gonzalez, edu-
cadores de la llar d’infants. 

» De la contractació Maria Terribas Torres, 
educadora llar d’infants per substitució 
baixa IT. 

» L’augment jornada laboral Judit Puig 
Puig, per suplència monitora menjador 
escolar per baixa IT. 

» L’augment jornada laboral Míriam Varés 
Gonzalez, per cobrir suplència educado-
ra llar d’infants. 

» La contractació Raquel Galarreta Gon-
zalez, monitora menjador escolar per 
substitució baixa IT. 

» Que el període mig de pagament a pro-
veïdors del sector d’administracions pú-
bliques de l’Ajuntament de Vilablareix el 
quart trimestre de 2016 es situa a 7 dies i 
no supera el termini màxim de pagament 
previst en la normativa de morositat.

» Del Decret d’Alcaldia número 22/2017 
de data 15 de febrer de 2017, relatiu a 
la liquidació del pressupost general de 
l’ajuntament, exercici 2016.

» De l’expedient d’incorporació de roma-
nents de crèdit de l’exercici 2016 a l’exer-
cici 2017.

S’aprova per unanimitat.

» Proposta d’acord d’aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdit nú-
mero 03/2017.

 Amort. Préstec C.Gi Inversions 2008, Cai-
xa Inversions 2010 i BCL Inversions 2010. 

Augment Crèdits despeses: 417.676,58 €
Romanent Tresoreria Despeses Generals: 
417.676,58 € 

Augment Orígens de fons: 417.676,58 €
» Declarar d’especial interès per concorre 

circumstàncies socials, les obres per la cons-
trucció d’un altell i redistribució interior en 
una nau situada al c/Güell, 14, nau G del 
municipi i en conseqüència, aprovar la pe-
tició del subjecte passiu de bonificació del 
50% de la quota de l’Impost sobre Cons-
truccions, Instal·lacions i Obres a favor de 
l’entitat mercantil Creu Roja Girona.

» Proposta d’acord d’aprovació de la Mo-
ció d’adhesió al Pacte Nacional pel Refe-
rèndum.

» Proposta d’aprovació de la Moció refe-
rent als beneficis fiscals en l’IBI de les 
autopistes de peatge.

» Proposta d’aprovació de la Moció de 
suport a la iniciativa de la Diputació de 
Girona que s’incorpori com a despesa 
subvencionable dels programes FEDER 
l’import de l’iva.

S’aprova per majoria absoluta amb el vot en 
contra del regidor Daniel Bartomeu

» Adhesió de l’Ajuntament de Vilablareix a 
la campanya Casa Nostra és Casa Vostra.

JUNTES  
DE GOVERN
SESSIó DEL 15 DE DESEMBRE DE 2016

S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat de 
62.912,00 €.

» Sol·licitar al Dipsalut la inclusió a la con-
vocatòria dels Programes anualitat 2017 
següents:

Pt01. Programa de suport a la gestió i con-
trol de la salubritat de les instal·lacions 
d’alt risc de transmissió de legionel·losi.

Pt02. Programa de suport a la gestió i 
control de la salubritat de baix risc de 
transmissió de legionel·losi.

Pt04. Programa d’avaluació i control de 
la qualitat de l’aigua de l’aixeta del con-
sumidor.

Pt05. Programa d’avaluació de la salubri-
tat de les piscines d’ús públic.

Pt06. Programa de suport a la gestió de 
la salubritat de les piscines d’ús públic de 
titularitat municipal.

Pt09. Programa de suport a la gestió de la 
salubritat de les sorreres infantils.

Pt10. Programa de suport econòmic a les 
actuacions per a la lluita i control inte-
grat de plagues urbanes. 
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» L’expedient, el plec de clàusules adminis-
tratives particulars i plec de prescripcions 
tècniques per a la contractació del servei 
de conservació, manteniment,neteja de 
vies públiques i d’espais verds de Vilabla-
reix, per procediment obert, tramitació 
ordinària, únic criteri d’adjudicació, re-
servat a centres especials de treball (CET).

» La contractació amb l’entitat mercantil 
Decobar fusta i decoració pel subministre 
i instal·lació de parquet a les dependèn-
cies municipals (planta primera i zona de 
serveis tècnics, mitjançant un contracte 
menor d’obres per import de 9.684,20 € 
més 2.033,68 € en concepte d’iva.

» El contracte menor d’obres per la col-
locació de quatre obertures d’alumini a 
l’escola Madrenc a l’entitat Metal.alum 
Serrano, per import de 2.203,00 € més 
462,63 € en concepte d’iva.

SESSIó DEL DIJOuS 12 GEnER DE 2017
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat de 
2.584,37 €.

» La liquidació de l’impost sobre incre-
ment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana dels expedients número 1 a 9.

» La contractació i formalització d’una ope-
ració de tresoreria consistent en una pòlis-
sa de crèdit per import de 150.000,00 €.

» Adjudicar l’operació del compte de crè-
dit a l’entitat financera “CaixaBank”, 
oficina de Vilablareix, atès que ha estat 
l’entitat que ha presentat les condicions 
més favorables.

» El conveni Marc de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajun-
tament de Vilablareix per al desenvolu-
pament del Pla de treball “Àrea urbana 
sud-est del gironès 2016” a partir de la 
contractació d’un/a Agent d’ocupació i 
desenvolupament local.

» Declarar vàlida la licitació i adjudicar el 
contracte del servei de neteja dels edificis i 
equipaments municipals de l’Ajuntament 
de Vilablareix, per procediment obert, tra-
mitació ordinària, diversos criteris d’adju-
dicació, reservat a empreses d’inserció 
laboral dels col·lectius en risc o situació 
d’exclusió social, a l’entitat Economia 
Solidària E.I.S.L.U, per un import de 
67.315,16 €/anuals (exclòs iva) i 80 hores 
addicionals anuals que posa a disposició 
de l’Ajuntament, amb subjecció al plec 
de condicions econòmico-administratives, 
en resultar l’oferta econòmicament més 
avantatjosa per a la corporació.

» Inicialment el Pla Especial urbanístic 
per l’acondicionament de la parcel·la de 
Transports Mateu SL, del veïnat de l’es-
glésia de Vilablareix, a l’activitat d’una 
planta de valorització de residus de la 
construcció.

» El contracte menor de serveis amb l’entitat 
mercantil Manresa i fills SL, per a la realit-
zació dels treballs de desbrossaments dels 
trams de la llera del riu del riu Güell des de 
la planta de CLH fins al terme municipal 
de Girona, per import de 4.890,00 € més 
1.026,90 € en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat mercantil 
Àrids Vilanna SLU per d’executar la pin-
tura i senyalització a la nova rotonda del 
Carrer Marroc del municipi, mitjançant 
un contracte menor d’obres per import de 
2.289,34 € més 480,76 € en concepte d’iva.

» La proposta del servei d’atenció a domi-
cili que efectua l’àrea de serveis socials 
d’atenció primària al municipi. Assumir 
el 34% del cost del servei que serà com a 
màxim de 1.924,44 €/any.

» Efectuar a l’Institut de Vilablareix una 
aportació per import de 2.020,00 € desti-
nada a sufragar les despeses ocasionades 
per la contractació de busos, impressions 
de dossiers i entrades o activitats realitza-
des durant el curs 2016-2017.

» El contracte menor de serveis amb l’en-
titat 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 €/mes per 6 grups amb 
una ratio de 12 alumnes per professor 
(35,00 €/hora) de gener a juny de 2017.

» El contracte menor de serveis amb la se-
nyora Mar Bosch Oliveras per la prestació 
del servei de dinamització mensual del 
club de lectura de Vilablareix per import 
de 200,00 €/sessió.

» El contracte menor de serveis amb se-
nyora Maria Rosa Benedito Benet per a 
la prestació del servei de cursos d’anglès 
destinats a l’escola Madrenc per import de 
977,50 €/mes de febrer a maig de 2017.

» El contracte menor de serveis amb l’en-
titat mercantil Formació Aprèn SL per 
a la prestació del servei de cursos d’an-
glès a l’escola Madrenc per import de 
1.597,60 €/mes.

» Una aportació econòmica per import de 
fins a 3.500,00 € destinada a les obres de 
reforma del presbiteri de l’església parro-
quial de Sant Menna.

SESSIó DEL DIJOuS 26 DE GEnER
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat dec 
41.987,67 €

» La liquidació de l’impost sobre incre-
ment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana dels expedients número 10 a 22.

» Definitivament el projecte “Prolongació 
del passeig compartit de vianants-bicicle-
tes del carrer Marroc fins al carrer Esco-
les i nova rotonda a l’àmbit de la trobada 
del carrer Escoles i carrer Marroc”, per 
import de 23.309,82 €.

» L’Addenda Marc al conveni entre l’Es-
cola de Música del Gironès (organisme 
autònom del Consell Comarcal del Giro-
nès) i l’Ajuntament de Vilablareix, per a 
la implantació d’una aula de música.

 » Establir pel curs 2016-2017, l’import de 
1190,00 € com a aportació per part de  
l’Ajuntament de Vilablareix al finança-
ment de l’Escola de Música del Gironès.

» Estimar les al·legacions presentades 
pel Col·legi d’Enginyers Agrònoms de 
Catalunya a les bases reguladores que 
regeixen la convocatòria del procés de 
selecció d’un tècnic/a de gestió mediam-
biental en règim laboral interí i la creació 
d’una borsa de treball.

» El contracte menor de serveis amb l’en-
titat mercantil Spora serveis ambientals 
per a la realització de l’estudi previ per 
la implantació d’un sistema de pagament 
per generació de residus, per import de 
6.480,00 € més 1.360,80 € en concepte 
d’iva. 

SESSIó DEL DIJOuS 2 DE FEBRER
» Les factures i despeses, que figuren a 

l’expedient, i que sumen la quantitat de 
51.166,55 €

» La liquidació de l’impost sobre incre-
ment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana dels expedients número 23 a 27.

» Inicialment el projecte “Vestuaris de la pis-
cina municipal“ per import de 52.460,76 
€, redactat pels serveis tècnics municipals.

» El desistiment de l’expedient referent 
a la convocatòria del procés de selecció 
d’un tècnic/a de gestió mediambiental 
en règim laboral interí i la creació d’una 
borsa de treball a l’ajuntament de Vila-
blareix, atès que s’ha atenuat la situació 
excepcional i la urgència d’incorporar el 
personal per atendre el servei.

» Les bases que regiran la convocatòria de 
selecció de les persones que integraran la 
borsa de treball per cobrir llocs de treball 
de personal laboral temporal, per les va-
cants que es puguin produir a l’Ajunta-
ment de Vilablareix en el servei de ludo-
teca municipal i llar d’infants municipal. 

» El conveni de col·laboració entre els 
Ajuntaments de Salt i de Vilablareix per 
al desenvolupament d’àmbits de planeja-
ment mancomunat

» Declarar vàlida la licitació i adjudicar el 
contracte del servei de conservació, man-
teniment, neteja de vies públiques i d’es-
pais verds de Vilablareix, per procediment 
obert, tramitació ordinaria, únic criteri 
d’adjudicació, reservat a Centres Especi-
als de Treball (CET), a l’entitat GRUPO 
SIFU, per un import de 22.411,16 €/anu-
als (exclòs iva), amb subjecció al plec de 
condicions econòmico-administratives, 
en resultar l’oferta econòmicament més 
avantatjosa per a la corporació.
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» Inicialment els projectes de millora de 
les instal·lacions del pavelló municipal 
següents:

- Avantprojecte per la instal·lació d’un 
sistema d’energia solar tèrmica per ACS 
per import de 24.362,18 €.

- Projecte per la instal·lació d’un sistema 
de biomassa tèrmica per calefacció i 
ACS per import de 88.990,15 €.

» La contractació amb l’entitat mercantil 
ID Waste SL, el subministrament de bos-
ses i fundes compostables, mitjançant un 
contracte menor de subministrament per 
import de 3.871,85 € més 813,09 € en 
concepte d’iva.

» El contracte menor de serveis amb l’en-
titat mercantil Aplicacions i Manteni-
ments Dabau SL per la posada a punt de 
parcs infantils, import de 2.500,00 € més 
525,00 € en concepte d’iva.

» El contracte menor de serveis de man-
teniment anual dels parcs infantils amb 
l’entitat mercantil Aplicacions i Mante-
niments Dabau SL (pressupost 2016-O-
00850101), per import de 1.400,00 € més 
294,00 € en concepte d’iva.

» El contracte menor de serveis de repara-
ció dels parcs infantils amb l’entitat mer-
cantil Aplicacions i Manteniments Dabau 
SL, per import de 2.152,00 € més 451,92 
€ en concepte d’iva.

» El contracte menor de serveis amb els 
enginyers Enric Simon Madrenas i Marc 
Simon Madrenas, per la redacció del pro-
jecte executiu “Renovació actual xarxa 
pública de clavegueram i millora d’urba-
nització de calçada, voreres i carril bici”, 
per import de 6.892,00 € més 1.447,32 € 
en concepte d’iva.

SESSIó DEL DIJOuS 16 DE FEBRER
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat de 
51.166,55 €.

» La liquidació de l’impost sobre incre-
ment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana dels expedients numero 28 a 34.

» Sol·licitar a la Diputació de Girona:

  - Àrea de Medi Ambient. La inclusió a la 
convocatòria de subvencions del Progra-
ma de suport a actuacions en camins ru-
rals i matèria forestal (anualitat 2017).

 - Àrea de Medi Ambient. La inclusió a 
la convocatòria de subvencions de la 
campanya “Del Pla a l’Acció” (anualitat 
2017), Línia 1: serveis de comptabilitat i 
gestió de subministres energètics munici-
pals i/o adquisició de programes infor-
màtics per a la comptabilitat i gestió de 
dades energètiques i/o redacció d’infor-
mes de seguiment del PAES.

 - Àrea de cooperació local. La inclusió a 
la convocatòria de subvencions del Fons 

de cooperació econòmica i cultural (anu-
alitat 2017).

 - Àrea de Promoció econòmica. La inclu-
sió  a la convocatòria de subvenció per a 
projectes i accions de la Xarxa de Serveis 
Locals de Promoció Econòmica (XSLPE).

 - Servei d’Esports. La inclusió  a la con-
vocatòria de subvencions per al finança-
ment de l’acció de promoció i foment de 
l’activitat física i l’esport a les comarques 
gironines. Programa A1: suport als pro-
grames municipals anuals de promoció 
de l’activitat fisicoesportiva.

» Les bases del concurs de cartells de la Fes-
ta Major 2017.

» Les bases de la convocatòria d’ajuts per 
a treballs de recerca en l’àmbit de Vila-
blareix.

» Les propostes del servei d’atenció a do-
micili que efectua l’àrea de serveis socials 
d’atenció primària al municipi.

» El conveni Marc de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajunta-
ment de Vilablareix per al desenvolupa-
ment del programa Treball i Formació al 
Gironès 2016.

» La proposta d’adjudicació a l’entitat mer-
cantil Tempspercurses SL del local G del 
viver d’empreses El Rusc.

SESSIó DEL DIJOuS  2 DE MARç
S’acorda aprovar:

» Les factures i de despeses, que figuren 
a l’expedient, i que sumen la quantitat 
52.439,15 €.

» Sol·licitar a la Diputació de Girona (àrea 
de promoció econòmica, administració i 
hisenda) la subvenció en concepte d’or-
ganització d’esdeveniments de caràcter 
firal, anualitat 2017.

» Els preus públics per a la prestació del 
servei de Matins Actius i curs de premo-
nitors per setmana santa 2017. 

» Les bases generals per a la creació de bor-
ses de treball de personal laboral tempo-
ral de l’Ajuntament de Vilablareix: moni-
tor/a casal d’estiu i monitor/a menjador 
escolar.

» El contracte menor de serveis amb l’en-
titat mercantil PREVENPLAG SL per a la 
prestació del servei de desratització i des-
insectació al terme municipal del perío-
de entre 1 de gener fins a 31 de desembre 
de 2017, per import de 3.618,86 € més 
759,96 € en concepte d’iva.

» L’aportació de 180 € a l’Associació Cul-
tural Vilablareix per l’organització del 
Premi Sant Roc 2017.

» La contractació amb l’entitat mercantil 
ADO Urban Furniture SL, el subministra-
ment i reparació de la pilona, mitjançant 
un contracte menor de subministrament 
per import de 2.532,00 € més 531,72 € 
en concepte d’iva.

» El contracte menor de serveis amb l’enti-
tat mercantil 2DOS calor energia SL, per 
la redacció d’avantprojecte per instal·la-
ció d’una caldera de biomassa per a xar-
xa de calor, per import de 1.200,00 € més 
252,00 € en concepte d’iva.

» El contracte menor de serveis amb l’en-
titat mercantil Ecovat Consult SL, per la 
direcció facultativa de les obres i coordi-
nació de seguretat i salut per a la cons-
trucció d’un nou sistema de biomassa i 
un sistema solar tèrmica al pavelló mu-
nicipal, per import de 3.350,00 € més 
703,50 € en concepte d’iva.

» El contracte menor de serveis amb des-
patx d’arquitectes Manciñeiras/Parés ar-
quitectes associats S.L.P, per a la redacció 
de l’avanç de pla parcial i divisió en sub-
sectors als sòls urbanitzables inclosos en 
les modificacions de planejament general 
i d’adaptació al PDU del sistema urbà de 
Girona del camí del carlins, al municipi 
de Vilablareix i a l’encreuament de l’AP-7 
amb la C-65 al municipi de Salt, per im-
port de 17.589,00 €, més 3.693,69 € en 
concepte d’iva.

SESSIó DEL DIJOuS 16 DE MARç
S’acorda aprovar:

» Les factures i de despeses, que figuren 
a l’expedient, i que sumen la quantitat 
375.556,76 €. Inclou l’adquisició del 
local c/Perelló (baixos), per valor de 
275.000’00 €.

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

» La proposta d’acord d’aprovació del con-
veni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Vilablareix i l’ACAS Baix Empordà pel 
servei de punt jove.

» Els preus públics per a la prestació del 
servei de casal d’estiu, colònies i matins 
actius, estiu 2017.

» Les bases i la convocatòria per a la con-
tractació laboral temporal de joves per a 
la brigada jove 2017.

» Les bases de la convocatòria del concurs 
literari 2017.

» Atorgar una subvenció de 300,00 €, al 
Club Rítmica Vilablareix, per sufragar les 
despeses de l’actuació de la component 
de la selecció espanyola Natàlia Garcia.

» Atorgar una subvenció de 400,00 €, als 
ciclistes e la Titan Desert-2017, Mongòlia 
Bikee Challenge-2017 i el projecte “Peda-
lant pel món”. Projecte d’ajuda amb ali-
ments, medicaments, roba, etc. als països 
on es realitza la prova.
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L’Ajuntament destina un 52,8%  
del romanent positiu a retornar  
deute que se situarà al 18,16%

 L’Ajuntament ha liquidat el pres-
supost de 2016 amb un romanent 
positiu de 791.052,72 euros. L’al-
calde, David Mascort, va informar 
durant el ple ordinari de març 
que es destinaran  417.676,58 eu-
ros, un 52,8% del romanent posi-
tiu, a reduir el deute. Aquest pas-
sarà del 30,41% previst inicialment 
al 18,16% a final d’aquest exercici.

“ Seguim amb la voluntat de reduir l’endeu-
tament realitzant un gran tasca de planifi-
cació i gestió de la tresoreria, que ens per-
met realitzar noves inversions al municipi. 
Aquest doble objectiu l’estem aconseguint 
aquest any incrementant un 58% la partida 
d’inversions amb 535.000 euros i, alhora, se-
guim reduint el deute.”

DAVID MASCORT, alcalde de Vilablareix

Llista actuacions fetes a l’Escola Madrenc  
i mòduls des de l’estiu 2016 fins avui

Brigada (estiu 2016)
- Posar suro a parets de la biblioteca i en una aula.
- Arreglar interruptor de l’aula de 6è.
- Canviar de lloc els penjadors de l’aula de 6è.
- Arreglar la maneta de la porta de l’aula de 6è.
- Pujar les lleixes de l’aula de música.
- Col·locar 2 aparcabicicletes al carrer Escoles i 2 

més al costat dels mòduls.
- Pintar de blau la porta i finestres del carrer Perelló.
- Repintar els jocs de ‘la xarranca’ del pati.
- Pintar dues aules i passadís.
- Polir i pintar tub wc planta baixa per evitar rovell.
- Reparar cisternes dels wc del pati que perden aigua.
- Reparar paret de lavabos del pati.
- Instal·lar baranes a les escales del passadís.
- Repàs general de fluorescents i instal·lar fundes 

protectores a tots.
- Penjar els penjadors d’educació infantil.
- Airejar i aportar sorra al sorral dels mòduls.
- Reparar pany de la porta al mòdul menjador.
- Desembussar wc del mòdul menjador.

Mòduls
- Instal·lar porta nova de dos fulles per la sortida 

d’alumnes per carrer Travessera Marroc.

Escola Madrenc
- Instal·lar llums LED dins dels lavabos del pati.
- Partir radiador per separar la biblioteca d’una aula 

amb paret de Pladur.
- Reparació de les humitats de la paret a les aules 

d’informàtica i de la biblioteca.
- Col·locar interruptors per fluorescents a la sala de 

la fotocopiadora.
- Col·locar línia de llums LED amb interruptors al 

passadís.
- Canviar la porta d’accés al pati per una de doble i 

d’alumini amb vidre doble i pont tèrmic.
- Canvi de 4 finestres de Aula A1 per finestres aï-

llants de pont tèrmic.

Mòdul menjador
- Compra i col·locació de plaques acústiques a parets 

i sostre per reduir la reverberació durant el servei.

TOTAL FEInES: 11.559,80 € + IVA = 13.987,36 € 

ACTuALITAT
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ACTuALITAT

Un aplec dels grans!
 Vilablareix va celebrar el passat 12 de març l’Aplec 

de Sant Roc a l’entorn de l’ermita amb una gran aflu-
ència d’assistents. L’ofici solemne, acompanyat per 
la coral Sant Roc, va donar el tret de sortida tot i que 
des de primera hora s’hi van aplegar ja un bon nom-
bre de veïns per començar a parar taules i esmorzar. 

Durant el matí, l’entorn de l’ermita es va anar om-
plint de colles de veïns de Vilablareix i d’altres po-
blacions pròximes, mentre que les fires van ser la 
gran atracció dels més petits. Aquest any hi ha ha-
gut major afluència de persones respecte d’altres 
anys malgrat les previsions meteorològiques.
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Que no pari la festa!
 El diumenge 26 de febrer vam 

celebrar el Carnestoltes amb una 
molt bona participació de com-
parses que un any més van desta-
car per la seva gran originalitat. 
Bloc Quilombo va obrir la festa 
amb una animada cercavila fins al 
pavelló. Aquí la festa va continuar 
amb l’animació infantil i familiar 
de la companyia Grimpallunes 
que van oferir l’espectacle “La 
cuca de mil colors”. Finalment es 
va celebrar el tradicional concurs 
de disfresses i es va repartir xoco-
lata desfeta per a tothom.

Carnestoltes
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Servei de Teràpia Ocupacional
i Banc d’ajudes tècniques

 Els serveis socials de Vilablareix, a través del Con-
sorci de Benestar social Gironès-Salt, ofereix dins el 
programa de suport a l’autonomia personal dos re-
cursos adreçats a persones amb diversitat funcional 
d’origen físic, sensorial, cognitiu, intel·lectual i/o 
social i, a totes les persones cuidadores.

L’objectiu és poder millorar la qualitat de vida i po-
tenciar l’autonomia de les persones a través de les se-
ves potencialitats i/o adaptant les tasques i els entorns.

El fet de treballar directament en els domicilis per-
met donar unes orientacions més individualitzades i 
personalitzades a les necessitats reals de cada situació.

Hem de trencar amb els mites que tothom som 
iguals, els domicilis són els mateixos i els cuidadors 
aniran fent. Entendre que no necessitem els matei-
xos suports tècnics que un entorn hospitalari, pre-
parat per qualsevol urgència.

La formació i entrenament amb les persones cui-
dadores, el recolzament davant de situacions curio-
ses, de risc o conflictives,  són una tasca important 
per evitar la claudicació dels cuidadors, element im-
portantíssim en la cura de les persones.

L’entorn és un altre factor que influeix. És impor-
tant valorar quines interferències poden originar i 
adaptar-los a les capacitats de la persona. La casa no és 
estàtica i ens permet realitzar modificacions o posar 
elements de suport  per crear espais més funcionals.

SERVEIS
Servei de Teràpia Ocupacional: orientat a millo-
rar la autonomia. Ofereix tècniques compensatòri-
es pels dèficits i adaptacions per reduir les exigèn-
cies de les activitats. Assessorament en adaptacions 
pel domicili i de les ajudes tècniques adequades per 
la persona, la tasca i l’entorn. Formem als cuidadors 
i, assessorem en supressió de barreres arquitectòni-
ques i les subvencions.

Banc d’ajudes tècniques: disposem d’elements de 
suport/ajudes tècniques. A través d’una valoració al 
domicili, s’analitzen les més adequades i es deixen 
en préstec.

Durant la intervenció es realitza una valoració 
de les necessitats i capacitats de la persona, de l’en-
torn en el qual es desenvolupen les tasques diàries 
i de les capacitats i l’aprenentatge dels cuidadors.

Un cop detectades les necessitats reals es realitza 
una proposta de tècniques, orientacions i entrena-
ments amb la persona i cuidadores. 

Si és candidata a material de suport, se li ofereix 
sempre que s’acceptin les condicions de préstec.

M’agradaria aprofitar per recordar que davant 
les limitacions funcionals sempre és bo una bona 
prevenció.

No hem de deixar de banda que moltes vegades 
són les nostres idees o els nostres domicilis els que 
poden crear més dependència o dificultats. És im-
portant tenir una visió amplia de la diversitat funci-
onal i totes les activitats que encara podem realitzar. 
No deixem que els cànons de la normalitat facin 
que interfereixi en la nostra qualitat de vida i apos-
tem per la diversitat.

Només recordar que si s’han de posar en con-
tacte amb el servei, poden contactar amb la treba-
lladora social del serveis socials del municipi i fer la 
demanda per una primera visita.

Agrair a la revista l’oportunitat de poder expli-
car els serveis i fer-los més propers a totes les perso-
nes que el puguin necessitar.

Montse Vázquez VAlle

terapeuta ocupacional
Consorci de Benestar social del Gironès-salt

El servei de neteja, per a empreses de reinserció social
 L’Ajuntament ha adjudicat el 

contracte del servei de neteja 
dels equipaments municipals a 
empreses d’inserció laboral dels 
col·lectius en risc o en situació 
d’exclusió social. La firma que ha 

guanyat el procés d’adjudicació 
ha estat Ecosol, empresa d’econo-
mia solidària de Càritas Diocesa-
na de Girona, que s’encarregarà 
de la neteja de les dependències i 
dels equipaments municipals per 

un període de tres anys i per un 
import de 67.315 euros anuals. 
L’alcalde, David Mascort, afirma 
que aquesta adjudicació respon “a 
la política de responsabilitat social 
de l’actual govern municipal”.
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InICI DE VOLunTARIAT A VILABLAREIx

Programa “Ser gran en Dignitat”
 Més de 40 veïns van assistir a la 1a trobada infor-

mativa de voluntariat que es va celebrar el passat 1 
de març a Can Gruart. El programa que s’ofereix a 
Vilablareix és “Ser gran en Dignitat” i ho gestiona 
en Francesc Jové, veí del poble, amb col·laboració 
de Càritas Fornells.

Aquest programa d’acom-
panyament a la gent gran es 
realitzarà conjuntament amb 
l’àrea de Serveis Socials del 
municipi que detecta necessi-
tats i des de Càritas es realitza-
rà la formació dels voluntaris. 

Actualment hi ha una quinzena de persones 
disposades a col·laborar de forma voluntària en 
aquest projecte. Qualsevol persona interessada 
es pot adreçar a l’Ajuntament per poder incorpo-
rar-se en aquest nou servei que oferirem des del 

nostre municipi.
Des de Vilablareix fomen-

tem ser un poble solidari, 
sensible i que estima als seus 
veïns. Us agraïm molt la vos-
tra col·laboració i us animen 
a participar-hi.

 L’Ajuntament amb l’obra social 
La Caixa, ha adquirit  i instal·lat 
dos dispositius per l’adaptació 
dels semàfors que siguin accessi-
bles per a persones amb discapaci-
tat visual. El sistema l’activa la ma-
teixa persona mitjançant un petit 
comandament a distancia, evitant 
d’aquesta manera sons innecessa-
ris. Aquest equip inclou una regu-
lació automàtica del volum que 
permet emetre les senyals acústi-
ques en funció del soroll ambient 
exterior. Un cop finalitzat el cicle 
del pas, el sistema torna a la situ-
ació original en repòs. El projecte 
ha costat 2.920,35 euros.

l’entrevista

Pere Adroher Armengol, invident

“Ara sóc totalment independent i em sento més lliure”
La vida d’en Pere ha fet un gir de 180 graus. El 
semàfors adaptats per a invidents instal·lats a la 
carretera Santa Coloma li han permès sentir-se 
més autònom i lliure. Ara pot sortir sempre que 
vol a passejar sense témer a patir cap accident. 

–Què li ha suposat el nou semà-
for en el seu dia a dia?
Una grandíssima llibertat! Abans, 
quan sortia a caminar sempre te-
nia el problema de com passar pel 
pas de vianants. Ara sóc totalment 
independent i em sento molt més 
lliure i puc anar-hi quan vulgui. 
–Com ho feia abans?
Sempre anava amb la meva dona. 
Ella portava un bastó que jo agafa-
va i, d’aquesta manera em guiava.  
–Ja l’ha utilitzat molts cops?
Cada dia! M’agrada sortir a pas-
sejar i cada dia faig més de 5 kilò-
metres caminant pel poble. Surto  

de casa me’n 
vaig al semà-
for per davant de l’Ajuntament i 
tiro cap a Comiró i fins on hi havia 
Seur. Faig la volta sencera al poble. 
 
–Com li ha canviat la vida?
Molt, ara vaig tot sol. I a més jo ne-
cessito caminar molt per la meva 
malaltia. Abans jo lligava a la meva 
dona i ella a mi. Ara he millorat 
personalment perquè em sento 
mes lliure i també he guanyat en 
qualitat de vida. Estic molt con-
tent i agraït a la feina de l’Ajunta-
ment que ha aconseguit que em 
posessin aquest semàfor. 

Els semàfors de la carretera Santa  
Coloma s’han adaptat per a  
persones amb discapacitat visual
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Exposicions 
mensuals
Cada mes es renoven 
les exposicions tempo-
rals que s’ubiquen a les 
sales de la planta baixa 
de Can Gruart.

 L’Ajuntament ha fet una intervenció de manteniment in-
tegral dels 13 parcs infantils del poble. L’objectiu d’aquesta 
actuació és que els equipaments estiguin en perfectes condici-
ons amb l’arribada de la primavera.

Manteniment dels parcs infantils

Donació  
de sang
Com és habitual, les sales de 
Can Gruart s’obren també 
per realitzar jornades solida-
ries per donar sang. El passat 
30 de gener es van fer un to-
tal de 47 donacions.

Les Nits i Tardes  
a Can Gruart
El tercer dijous de cada més 
se celebra un cafè-teatre a les 
21.30 hores amb espectacles 
de petit format amb la col·la-
boració de l’Ateneu de la Dona 
i l’Esplai Kamono. Les Tardes, 
que són per a públic infantil, es 
realitzen sempre una setmana 
després.

L’activitat cultural bull  
a Can Gruart
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Vilablareix multiplica per 5 la recollida 
de tèxtil amb el porta a porta

 La incorporació de la roba 
al sistema de recollida porta a 
porta de Vilablareix ha resultat 
un èxit tant per les xifres com 
la participació dels veïns. Amb 
aquest sistema, durant el 2016, 
s›han recollit un total de 4.586,5 
quilos de roba que s›entrega 
a Humana i a Roba Amiga. Una 
xifra que multiplica per cinc els 
850 quilos que es van recollir 
el 2015 amb el contenidor que 
hi ha a la deixalleria munici-
pal i que gestiona la cooperati-
va Roba Amiga.

L’alcalde David Mascort va 
manifestar que estan “molt satis-
fets amb la resposta dels veïns” 

durant aquest primer any d’im-
plantació de recollida de roba 
usada porta a porta.

Reconeixement 
al nostre campió!

 L’Ajuntament de Vilablareix 
va entregar-li una placa comme-
morativa al pilot de Vilablareix, 
Dani Oliveras  en reconeixement 
al gran Dakar que va protago-
nitzar aquest any i en el que va 
finalitzat entre el TOP 20 amb 
Himoinsa Team.  

L’alcalde David Mascort, que 
li va fer entrega amb la resta de 
l’equip de govern d’aquesta pla-
ca, va destacar durant l’acte que 
per sobre del gran esportista 
d’elit que és “ens sentim orgu-
llosos de la grandíssima persona 
que ets”. 

“Al Gironès llegim” promou  
la lectura entre grans i petits

 S’estan realitzant diver-
ses activitats en el marc 
d’aquest projecte que busca 
apropar la lectura a tota la 
població. Podeu consultar 
totes les activitats del pro-
jecte a www.algironesllegim.
com i a l’agenda municipal 
www.vilablareix.cat

http://www.vilablareixportaaporta.cat/
http://www.vilablareixportaaporta.cat/
http://www.humana-spain.org/
http://www.robaamiga.cat/es/
http://www.algironesllegim.com
http://www.algironesllegim.com
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8 DE MARç 
DIA INTERNACIONAL  
DE LES DONES

 Com cada 8 de març vam celebrar el Dia de la 
Dona treballadora amb una trobada a Can Gruart i 
amb l’exposició “Dones de Vilablareix”.

DIA INTERNCIONAL PER 
L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLèNCIA ENVERS LES DONES

 Acte realitzat conjuntament amb l’Esplai Kamo-
no i l’Ateneu de a Dona en una bonica jornada de 
reflexió.

Un any més, solidaris amb La Marató
Vilablareix va recollir 3.650 euros per La Marató de TV3 amb els 

diversos actes que es van fer el diumenge, 18 de desembre.
 Els actes per La Marató de TV3 van 

començar al matí amb una sessió 
de zumba al pavelló municipal. I, 
al migdia més de 150 persones van 
omplir el Casal de la Gent Gran per 
gaudir del dinar popular i la quina 
solidària que van aportar les empre-
ses i proveïdors de Vilablareix.

Des de l’Ajuntament es vol 
agrair les aportacions de les empre-

ses i persones col·laboradores: Sal-
vador Albó, König, Extintors Tura, 
Vidres Arnan, J&Mera, Ricard Gui-
llaumes Perruqueria, Restaurant La 
Temporada, Giropack, CaixaBank, 
Òpera Lloguers, Autotaller 24, 
Emilianna, Perruqueria M. Àngels, 
Consigel, SPD Girona, Dodeka Per-
ruqueria, SGEL, Tecnoelèctric Gi-
rona, Restaurant Migdia, Forn de 
pa Nou, Forn Frigola, Fruites Lara 
i Fills, Restaurant Imperial Perelló, 
Giromotor, Espai Casa, Ambisist, 
Mar Bosch Oliveras, SECE, Vilawell-
nes Vilablareix, Restaurant Marcos, 
Garatge Perelló, Vestuari Arnal, Pil-
sa, Aprèn, Pàdel Vilablareix, Repa-
rauto, Petrocat, Reparacions Joma, 

Fruites Anna, XIP Motor Girona, 
Prodaisa, Subministraments Dis-
marc, Pneumàtics Perelló, Fisiobla-
reix-Centre de fisioteràpia. Exclu-
sives Soler, Anna Vilaró, Slipstream 
Sports, Fuste Bosch, Professioal 
Network Pharmacy, Your Gros, Se-
gurifoc, Clima 9, Decobar, Fusteria 
Bartomeu, TNT Cycles, Economia 
solidària i Empresa d’Insersió SLU.     

http://www.ccma.cat/tv3/marato/
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Les festes més màgiques
un any més vam celebrar el nadal i els Reis amb activitats per poder 
gaudir amb família. Com cada any, no va faltar el pessebre vivent que 
organitza els Amics de Sant Roc, les quines dels veterans del futbol de 
Vilablareix i les diferents activitats organitzades per l’Ajuntament. 

CIRC SOLIDARI
PATGES REIALS

PESSEBRE VIVENT

CAVALCADA DELS REIS MAGS D’ORIENT

CONCERT DE SANT ESTEVE
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RECORDS DE VILABLAREIx

Maria Serrallonga Espuña
i Martí Soler Berenguer
Són un matrimoni divertit. Sempre riuen i sempre volten pel poble. 
Ella a peu passejant amb les amigues. Ell amb una bicicleta que el 
fa inconfusible. Viuen a Vilablareix des del 1971. Un poble que ha 
crescut i que se l’han fet seu i estimen. Ara viuen acompanyats dels 
seus quatre fills i 8 néts.

La Maria Serrallonga Espuña i en Martí Soler 
Berenguer són veïns de Vilablareix des de 
fa més de 40 anys. Ella amb 83 i ell amb 79 

viuen al poble des del 1971. “Aleshores al Perelló 
només hi havien tres cases”, recorden. Ha plogut 
molt. I ells han viscut tota una aventura plegats. 
Primer acompanyats dels seus quatre fills i ara 
també amb 8 néts. Una gran família que se’ls fa la 
casa petita quan han de fer dinars familiars.  

La Maria és nascuda a Amer en una casa de pa-
gès que vivien de la venda en mercats. Afortunada-
ment no els faltava de res a casa. Tenien gallines, 
conills, oques,... “i tot el que volguessis!”, afirma. 
Recorda que per anar a l’escola, que era allà ma-
teix, hi tenia cada dia mitja hora a peu: “Vaig a 
anar a les Dominiques i ens ho passàvem molt bé. 
Però quan tenia 12 anys vaig plegar i em vaig posar 
a treballar per una casa que feia mitjons a Amer”.

Aquesta va ser la primera experiència laboral 
de la Maria. Un anys dels que en guarda també 
molts bons records. “Aquesta empresa agafava a 
tota la mainada del poble i jo hi vaig començar a 
anar amb una amiga i després els fèiem a casa i ens 
pagaven per peces fetes”, explica.

Després va començar a treballar a la fàbrica 
d’aigua Fontier. Ella i dues amigues més d’Amer 
es van apuntar a treballar-hi. Recorda les llargues, 
però divertides esperes mentre no arribava el ca-
mió carregat d’ampolles. La seva feina era etique-
tar-les per després distribuir-les. “Ui! Però un cop 
havia arribat ja no paràvem,” diu.

En Martí és nascut a Susqueda. Ell era el gran 
de dos germans. Des dels dos anys va viure a Sant 
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Martí Sacalm on el pare hi tenia un mas amb bes-
tiar com ovelles i cabres. La seva infància, però, 
no va ser tan bona com la de la Maria. El seu pare 
era negociant, cosa que l’obligava a estar molt de 
temps fora, i va perdre la mare quan només tenia 
6 anys. “Jo només recordo molta misèria”, afirma.  
De ben jove ajudava a casa fent carbó i estudiava a 
l’església de Sant Martí. Una de les millor estones 
que recorda és quan mataven el porc  feien boti-
farres a la vora del foc. Amb 13 anys va anar als 
Maristes de Girona internat durant 4 anys. I, un 
cop, va poder acabar es va posar a treballar de xo-
fer. Una feina que faria fins al seva darrera jornada 
laboral abans de jubilar-se. Durant tota la seva vida 
ha treballat a 17 empreses diferents. I sempre al 
davant d’un volant. 

La Maria i en Martí es van conèixer en un ball 
d’Amer. “Ens vam posar a xerrar”, recorda ell. “No 
ens coneixíem de res. Coses que han de passar”, 
afegeix ella. Aleshores, en Martí treballava a An-
glès  vivia al Pasteral en una casa del pare i pujava 
els diumenges al ball d’Amer. 

Aquella va ser la primera casa on van viure. En 
Martí tenia uns 25 anys i la Maria 28 i es van com-
prar una vespa i festejaven. “Un cop vam caure i 
no ens vam fer res”, riuen tots dos. 

D’aquells anys en tenen molt bones experiènci-
es i records. “Anàvem per les festes però ell no ba-
llava, amb lo que m’agradava a mi”, diu la Maria. 
I en Martí li respon: “vas ensopegar amb un pagès 
de Sacalm”. Riuen tots dos, una altra vegada.

L’any 1965 es van casar a santa Maria d’Amer 
i van fer el banquet a Can Cigala, que era com 
es coneixia popularment el restaurant Font d’en 
Fàbregues. 

A partir d’aquí la seva vida passaria per diferents 
pobles. Primer van viure al Pasteral durant tres 
anys. Primer va néixer en Josep, després els bessons 
Xevi i l’Engràcia i, 10 anys després, en Martí.

Durant aquest anys van viure també a Cabrera 
de Mataró, on en Martí treballava amb les empre-
ses que construïen l’autopista. Fins al 1971, que 
van arribar al Perelló. “A Vilablareix m’hi va por-
tar l’autopista. Un company de Sant Martí em va 
comentar que fan unes cases aquí i em van agra-
dar molt”, explica.

Ara poden dir, 46 anys després, que “com aquí 
enlloc”. Quan van arribar al poble hi vivien unes 
400 persones. Recorden anar comprar porc i bo-
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tifarres en un racó del la plaça del 
Perelló i el pa d’en Frigola. “Al prin-
cipi estàvem ben sols. Sorties de casa 
i veies Girona”, explica la Maria. 

Des de que s’han jubilat han 
aprofitat per fer alguna excursió i 
gaudeixen de la seva gran família. 
A ella és molt fàcil que us la trobeu 
passejant pel poble. Li encanta. I a 
ell és molt fàcil veure’l  també so-
bre la seva bicicleta. O fent la parti-
da per les tardes al Casal de la Gent 
Gran. Són veïns molt socials i que 
els agrada sentir-se acompanyats.

I és que la Maria i en Martí són molt feliços. No 
els falta de res. I sempre tenen un somriure que 
els delata.
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Club Bàsquet Vilablareix
 A falta de poques jornades pel 

final de la temporada 2016-2017, 
els diferents equips tenen una 
classificació molt diferent:

El sènior masculí “A” està clas-
sificat en la darrera posició amb 
3 victòries i 19 derrotes, empatat 
amb el Caldes de Malavella.

El sènior masculí “B” ocupa el 
14 è lloc amb una sola victòria i 
18 derrotes.

El sènior femení ocupa el pri-
mer lloc, amb 18 victòries i una 
sola derrota.

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

El sènior masculí “A” està en 
una temporada molt difícil, des-
prés de pujar de categoria ha tin-

gut les baixes de varis jugadors 
destacats així com la lesió de ju-
gadors que estaven en forma. A 
aquests problemes s’hi ha afegit 
la renúncia de l’entrenador, s’ha 
passat tres mesos sense direcció 
tècnica i només a començament 
de febrer hem trobat un substitut.

El sènior masculí “B” està a 
tres victòries del penúltim, el que 

fa que tingui difícil evitar el des-
cens a Territorial B.

Els equips de base han aug-
mentat el nombre de partici-
pants i segueix amb les activitats 
programades.

Els integrants de l’escoleta se-
gueixen participant en la lligueta 
amb plena satisfacció i acabaran 
la temporada amb uns 10 partits 
jugats.

L’equip mini va jugar una pri-
mera fase de 8 partits i en una 
segona fase de 16 partits ja n’ha 
disputat 9 partits.

S’ha de destacar la problemà-
tica de l’equip mini amb només 
tres minis de primer any, 5 premi-
nis de segon any i 5 preminis de 
primer any.

El fet de jugar amb equips 
que, majoritàriament els seus 
integrants són més grans, fa que 
s’hagi notat una gran millora al 
llarg de la temporada i el seu tre-
ball esperem que es constati en 
properes temporades.

“ Els integrants de 
l’escoleta segueixen 
participant en la 
lligueta amb plena 
satisfacció i acabaran 
la temporada amb 
uns 10 partits jugats.”

“ Cal destacar la 
temporada del 
sènior femení que ha 
guanyat tots els partits 
i és l’equip de la seva 
categoria que més 
punts fa i un dels que 
menys punts rep.”
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SOM un EQuIP!

Campus Setmana Santa  
FC Vilablareix!

un any més el FC Vilablareix realitzarà el campus  
de Setmana Santa duran els dies 10,11,12 13 d’abril als matins,  

a les instal·lacions del camp municipal de Vilablareix.

 Aquest campus va destinat a nens i nenes nascuts 
des de 2012 a 2005, on gaudiran de la pràctica del 
futbol i d’activitats lúdiques i on hi tindran inclòs 
l’esmorzar de cada dia i una samarreta identificativa 
del campus.

El treball dels nens es realitzarà amb una sèrie 
de monitors que formen part del STAFF TÈCNIC 
del Club, en tant que cada monitor disposarà d’un 
màxim de 10 nens i serà ajudat per un monitor au-
xiliar. D’aquesta manera, garantim la qualitat de to-
tes les activitats que es desenvolupin duran els dies 
de campus. Cal esmentar que tot estarà regulat, pla-
nificat i controlat pel màxim responsable que és el 
nostre Coordinador de Futbol-7.

Aquest campus, de pocs dies de durada, ja porta 
l’enfoc i línia del que serà el nostre campus d’estiu 
que tindrà lloc duran les 5 setmanes del 26 de juny 
fins al 29 de juliol amb tot un afegit d’activitats i 
sorpreses donat que serà de jornada complerta si 
es desitja.

Bé, us animem a que porteu la mainada amb ga-
nes de futbol i podeu trobar la informació i inscrip-
ció al nostre web www.fcvilablareix.com

Salutacions a tots i totes, i FORÇA VILA!!!!

“ Cada monitor disposarà d’un  
màxim de 10 nens i serà ajudat  
per un monitor auxiliar.”
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Molt bon inici de temporada
 El Club Rítmica Vilablareix va començar la tem-

porada de competicions el passat 28 de gener. En-
guany, un total de 65 gimnastes participaran als Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya, Copa Catalana i 
Campionat de Catalunya de base. A part d’aquests, 
algunes gimnastes participaran a diferents Trofeus 
al llarg de la temporada.

Les primeres a inaugurar la temporada han es-
tat les gimnastes de nivell B de la Lliga Territorial 
que han disputat la primera fase a Vila-roja i la se-
gona a Palafrugell. Totes les nenes van realitzar uns 
muntatges molt bonics i el club va aconseguir pujar 
a podi en totes les categories en què tenia partici-
pants. Destacar especialment el primer lloc del con-
junt prebenjamí, el benjamí l’aleví a les dues fases. A 
part en la categoria aleví indivi-
dual el club va aconseguir fer-
se amb el segon i el tercer lloc. 

Les gimnastes de nivell A 
de la Lliga Territorial van es-
trenar els seus muntatges amb 
aparell a Vilablareix el 5 de fe-
brer. La jornada va ser un èxit i 
es van aconseguir podis en tots 
els conjunts presentats i meda-
lles en la modalitat individual. 
Un mes després, el passat 5 
de març va tenir lloc la sego-
na fase a Torroella de Montgrí 
on es van millorar els resultats. 

L’equip tècnic està molt content amb el treball de 
totes les gimnastes i la millora del dia a dia. 

Per últim,  les gimnastes de nivell IV, V i VI de 
Copa Catalana han estrenat la temporada amb uns 
bons exercicis; totes elles treballen de valent per 
aconseguir el pase a la final.

Des del club, s’encoratja a les gimnastes a conti-
nuar treballant amb les mateixes ganes i il·lusió per 
continuar la temporada amb els mateixos èxits.
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ELS NOSTRES RESULTATS!

COMPETICIÓ LLOC I DATA GIMNASTA POSICIÓ OBTINGUDA

1a fase 
nivel B

Vila-roja
(28/01/2017)

Irma Valera 2a classificada

Alba Garcés 3a classificada

laura Bezerdic 4a classificada 

Clàudia tejada 3a classificada

Irene Castaño 3a classificada

Conjunt aleví 1r classificat

Conjunt benjamí 1r classificat

2a fase 
nivel B

Palafrugell
(26/02/2017)

Irma Valera 2a classificada

Alba Garcés 3a classificada

Blanca Miñarro 2a classificada

Berta Colomer 3a classificada

Conjunt Aleví 2n classificat

Conjunt prebenjamí 1r classificat

1a fase 
nivel A

Vilablareix
(05/02/2017)

Mila Riembau 1a classificada

Ariadna Moliner 2a classificada

sara Rojas 1a classificada

Aïna del Carmen tarrés 1a classificada

ona Recasens 5a classificada

Clara lópez 1a classificada

Angelina savenko 5aclassificada

eva sedeño 2a classificada

Conjunt infantil 1r classificat

Conjunt benjamí 2n classificat

2a fase 
nivel A

torroella de Montgrí
(05/03/2017)

Mila Riembau 1a classificada

Carla de Palol 1a classificada

Ariadna Moliner 5a classificada

sara Rojas 1a classificada

Aïna del Carmen tarrés 4a classificada

Clara lópez 1a classificada

ona Recasens 3a classificada

eva sedeño 4a classificada

laura lópez 1a classificada

estel Gras 2a classificada

tània Crescenti 3a classificada

Conjunt infantil 1r classificat

Conjunt benjamí 2n classificat
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Manel segura

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

Lídia Baus i Martí Pèlachs 
participen al Torneig Estatal  

de Valladolid
 L’últim cap de setmana de febrer es va disputar 

el ja tradicional torneig Estatal a Valladolid, on par-
ticipen els millors palistes estatals que s’han classifi-
cat prèviament en el zonal.

Aquesta vegada el 
CTT Vilablareix, a més 
de l’incombustible Mar-
tí Pèlachs, va portar la 
jugadora Lídia Baus, 
una jove jugadora que 
va obtenir la classifica-
ció a Valls en el zonal 
classificatori. A més a 
més, des d’aquí volem 
agrair la col·laboració 
de l’Ateneu de la dona 

de Vilablareix que es va fer càrrec de les despeses de 
desplaçament de la jugadora.

La Lídia va començar el torneig molt nerviosa 
i va perdre els tres primers partits. En el quart ja 
va començar a jugar com ella sap i en un partit 
molt disputat va acabar perdent per 3-2. Però en 
el cinquè partit va sortir la millor Lídia i va fer un 
gran partit derrotant la seva rival per un contun-
dent 3-0. En línies generals la progressió en el tor-

neig de la nostra 
jugadora va ser 
molt bo i espe-

rem que aquesta tònica perduri en les properes 
competicions. Enhorabona!!!

Pel que fa a en 
Martí, va començar 
molt bé tot i que va 
acabar la fase de grup 
com a segon classifi-
cat, fet que el va per-
judicar en els quadre 
final i va acabar per-
dent a vuitents contra 
el que seria el campió 
de l’estatal. 

Casal de Tennis Taula Estiu 2017
Igual que l’any passat, aquest any repetim el casal 
d’estiu de tennis taula. Si voleu més informació no 
dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres

mailto:info@cttvilablareix.cat
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Vilablareix Jove no para!
 No pot ser de cap altra manera! Des de Joventut 

de Vilablareix tenim les bateries ben carregades i 
participem en tantes activitats com podem!

Així, com molts ja sabeu, el passat 24 de febrer 
vam organitzar una esquiada a La Masella amb di-
ferents pobles del Gironès. Vam sortir de bona ma-
tinada i uns 120 joves (uns més que d’altres) vam 
gaudir d’un dia de sol i neu fantàstic!

Per altra banda, des de fa unes setmanes, us 
oferim un seguit de propostes i activitats lúdiques 
per anar creant espais de relació i participació al 
nostre poble: una enquesta per triar un dels con-
certs de la Festa Major, participar a “SMILEURBO” 
on els participants han d’assumir diferents rols per 
solucionar els problemes que pateix un petit poble, 
tallers de “Geocaching” per aprendre a buscar i ama-
gar tresors pel territori… Totes aquestes i algunes 
d’altres són les activitats que continuem oferint per 

aquells joves que es motivin a fer quelcom diferent!
Però això no és tot! Per aquesta setmana santa 

us hem volgut oferir alguna alternativa perquè no 
us quedeu a casa. Així que durant els dies 10, 11, 
12 i 13 d’abril estarem organitzant “Matins actius” 
(per joves de 1r, 2n i 3r d’ESO) amb jocs, gimcanes, 
dinàmiques… i “Curs de Premonitors” (per joves de 4t 
d’ESO i Batxillerat) on ens endinsarem en el món 
de l’educació en el lleure per aquells que els agra-
daria arribar a ser monitors! A més per aquells que 
busquen alguna feina d’estiu, aviat es publicaran les 
bases per formar part de la borsa de la “Brigada Jove” 
i la de “Monitors per casal d’estiu”. 

Ja per acabar, ens agradaria recordar-vos que es-
tem aquí per donar-vos un cop de mà amb el que 
faci falta: estudis, feines, voluntariat, projectes, asso-
ciacions, salut… i que estem oberts a rebre les vos-
tres idees i propostes! 

Vilblareix Jove

 626 654 729
joventut@vilablareix.cat
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sònia Jorquera

De l’hivern a la primavera  
en un salt

 Comencem amb el mes de desembre que és el 
mes en el que els carrers s’engalanen i s’omplen 
de llums per celebrar el Nadal. Nosaltres hem fet 
activitats relacionades amb aquesta festivitat: hem 
fet cagar el tió, manualitats, jocs, gimcanes, campa-
nades, sortides i hem portat la carta al patge reial. 
Moltes emocions en pocs dies fan que els nervis es-
tiguin a flor de pell però el més important és pas-
sar-s’ho bé.

Continuem amb el mes de febrer que és quan 
hem celebrat el Carnestoltes. Aquest any la temàti-
ca és l’Antic Egipte. La veritat és que estàvem molt 
guapos i guapes vestits d’egipcis i a més té mèrit ja 
que l’hem fet nosaltres. I a més a més hem fet una 
festa a on hem anat tots i totes vestits amb la nostra 
disfressa preferida.

Per acabar amb el mes de març és el mes en el 
que notem l’arribada de la primavera: els arbres flo-
reixen o treuen fulla i els jardins i els horts s’activen. 

I volem aprofitar per convidar-vos a venir per 
Setmana Santa, que és el proper mes d’abril i tot 
seguit tenim la Setmana Cultural. Us hi esperem!
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EDUCACIÓ
InS VILABLAREIx

De l’INS Vilablareix  
a la universitat!

 La universitat, un món a part; 
és tornar a començar de nou, 
sentir-se com un nounat que en-
cara no sap ni coneix res. Perso-
nalment, tenia moltes expectati-
ves dipositades en aquesta nova 
etapa i, probablement, també la 
tenia molt idealitzada.

Vaig passar de fer deu assigna-
tures per trimestre a fer-ne només 
quatre. I, a diferència del que pen-
sava inicialment, de temps lliure, 
en tinc ben poc. D’altra banda, 
m’espantava bastant el fet que el 
grau que havia seleccionat s’impar-
tís tot en anglès i, afortunadament, 
ni als meus companys ni a mi no 
ens ha suposat cap dificultat. 

Un dels principals tòpics de la 
universitat és que, fins al període 
d’exàmens, tot és disbauxa. En 
el meu cas, no ha estat així. Des 
de la primera setmana, la nostra 
agenda s’ha emplenat de dates 
de lliurament de deures, 
treballs, exàmens, presen-
tacions... I això, durant deu 
setmanes, fins que arriben 
els exàmens finals. 

Pel que fa als professors, 
pensava que serien uns per-
sonatges inaccessibles i dis-
tants. En realitat, però, són 
relativament propers i estan 

disposats a ajudar-te. Tot i això, 
sí que és cert que, amb tan sols 
un trimestre, ja m’he adonat que, 
de la mateixa manera que hi ha 
professors que fan classes espec-
taculars, també n’hi ha d’altres 
que no tant. En aquests casos, el 
millor és gaudir dels bons profes-
sors i intentar aprovar com sigui 
l’assignatura dels nefastos. 

Una cosa que no m’esperava 
és la internacionalitat i varietat 
d’orígens a la universitat, fet que 
genera una gran riquesa cultural. 
Al meu curs, per exemple, hi ha 
persones de tot Espanya: anda-
lusos, extremenys, mallorquins, 
gallecs, bascos, canaris... A nivell 
del professorat també hi ha una 
gran diversitat. Dels set profes-
sors que he tingut fins ara, només 
tres són espanyols.

La universitat també ofereix 
la possibilitat de participar en 
un munt d’associacions i activi-
tats: des d’esports, passant per la 
coral, el voluntariat o el teatre, 
fins a la colla castellera. Tot és 
buscar en l’àmbit que més t’inte-
ressa i endinsar-t’hi. Tot i això, re-
comano deixar un temps de mar-
ge per adaptar-se a la universitat, 
per aprendre a organitzar-se... i, 
un cop vist el temps lliure del que 
disposes, apuntar-se on es cregui 
convenient. 

Un altre aspecte que m’agra-
daria destacar és el de les infraes-

tructures. A la Pompeu, les clas-
ses, la biblioteca... són increïbles. 
Evidentment, això m’ha suposat 
un gran canvi, i més tenint en 
compte que a Vilablareix hi ha 
barracons.  Destacar, també, la 
gran quantitat de gent nova que 
pots arribar a conèixer: persones 
amb qui comparteixes un gran 
nombre d’interessos i que et fan 
el dia a dia més fàcil. Ajudeu-vos 
i complementeu-vos, perquè el 
que tu no saps, ho sap l’altre, i la 
possibilitat de suspendre l’assig-
natura es minimitzarà. 

Així, doncs, després d’un tri-
mestre a la universitat, estic bas-
tant satisfeta amb el nou rumb 
que ha pres la meva vida. Per úl-
tim, una recomanació per als qui 
d’aquí uns mesos començareu a 
la universitat: seran, generalment, 
quatre anys fent assignatures cen-
trades en l’àmbit que seleccio-
neu. Si no és el que realment us 
agrada, esdevindrà una tortura. 
Així que, abans de decidir, mi-
reu-vos amb profunditat els plans 
d’estudis dels graus que us plante-

geu, les assignatures que tin-
dreu durant els quatre anys 
i no dubteu a posar-vos en 
contacte amb estudiants que 
els estiguin cursant.

núria Mallorquí, estudiant 
d’International Business 

Economics a la universitat 
Pompeu Fabra

“ La universitat també 
ofereix la possibilitat 
de participar en un 
munt d’associacions i 
activitats.”
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Portes obertes a la UAB
 L’1 de febrer els alumnes de l’institut vam assis-

tir a les portes obertes de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Rius de gent pujant i baixant dels au-
tobusos de línia, escales amunt i avall, sense parar. 
Jo em veia tan petitona allà al mig! Sempre havia 
pensat  que aquest moment tardaria més a arribar, 
però ja hi era. Allà em vaig adonar que el temps pas-
sa molt més ràpid del que ens pensem i que havia 
crescut. S’aproximava una de-
cisió molt important a la meva 
vida. Després d’assimilar la situ-
ació i adonar-me que els meus 
companys segurament també 
estaven pensant  el  mateix, en-
cara que no ho mostressin, vam 
decidir explorar aquell lloc tan 

especial. Camp de futbol, piscina, més d’una bibli-
oteca, clubs de tota mena... tot el que un estudiant 
adolescent amb ganes de socialitzar-se i créixer com 
a persona pot desitjar. L’ambient era molt familiar 
tant per part dels alumnes com dels professors que 
ens van fer les xerrades informatives sobre els graus 
universitaris que oferien. Finalment, gràcies a aquell 
aire  tranquil·litzador  que  respiràvem,  el  pensament  

obscur  i  el  nerviosisme va  anar 
disminuint i les ganes de tirar 
endavant i de plantejar al futur 
el substituïen. Per a molts,  l’inici 
d’un nou projecte de futur.

Aida Morell i Coll,  
2n batxillerat

Sortida a la UAB
 El passat dimecres 1 de febrer, 

els alumnes de 2n de batxillerat 
de l’institut de Vilablareix vam fer 
una sortida a la UAB. Dies abans, 
es van establir les xerrades que es 
farien per poder començar a mi-
rar i escollir les que ens interes-
sessin més. Un cop vam arribar 
a la Universitat, la meva primera 
impressió va ser de fascinació. La 
UAB està molt ben situada, tot en-
voltada de boscos i zones verdes 
que inspiren un bon “feeling”. No 
té ni punt de comparació amb el 
nostre institut i crec, sincerament, 
que supera moltes universitats en 
qüestions d’infraestructura. 

Tenia ganes d’explorar més a 
fons, però ja havia decidit assis-
tir a una xerrada sobre el grau 

d’Enginyeria Informàtica, així 
que vaig haver d’anar a la sala on 
es feia. A l’hora acordada (les 10 
del matí), la sala ja estava plena 
a vessar. Es veu que aquest grau 
té molta requesta. Un cop va co-
mençar, vaig percebre la simpatia 
i energia positiva que emanaven 
els professors. És cert que en èpo-
ques de portes obertes han de mi-
rar d’atreure el màxim nombre 
d’alumnes amb l’objectiu de fer 
que escullin la seva Universitat; 
però a mi, tot i això, em va que-
dar una bona impressió. Un bon 
punt d’aquesta xerrada va ser la 
participació de dos alumnes uni-
versitaris que estudien el grau 
d’Enginyeria Informàtica i que es  
van oferir a resoldre’ns dubtes.

Durant aquesta primera xer-
rada, vaig descobrir que la UAB 
disposa d’una vil·la universitària, 
on viuen més de 2.000 alumnes 
cada any. També que, a causa de 
la bona localització, està rodeja-
da de centres d’investigació i que 
molts dels investigadors fan clas-
ses als alumnes de la Universitat! 

De la segona xerrada, no-
més destacar-ne que vaig haver 
d’abandonar-la, ja que l’autobús 
marxava a la una del migdia i 
se’m feia tard. 

En conclusió, la meva experi-
ència a la UAB ha estat increïble. 
He après coses noves i m’han aga-
fat ganes de començar la meva 
etapa universitària. Espero que 
les futures generacions puguin 
tenir les mateixes impressions.

quim lloret
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Fem robòtica
 A l’Escola Madrenc hem apostat per implantar la 

Robòtica Educativa al nostre Projecte Educatiu de 
Centre. Des d’Educació Infantil fins a sisè de Pri-
mària els alumnes comencen a utilitzar la Robòtica 
com un sistema d’aprenentatge.

Els objectius de l’ensenyament de la robòtica són:
1. Introduir el pensament computacional.
2. Integrar conceptes i habilitats en pràctiques 

interdiciplinars. 
3. Aprendre a programar de manera senzilla i 

lúdica.

4. Introduir, de manera gradual, els conceptes i 
aspectes bàsics de la programació.

5. Estimular l’interès pel món científic.
6. Treballar en equip i aprendre a  autogestio-

nar-se.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B2tica
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Cristina Vilà Bordas

El Sr. Carnestoltes diu...
 A la llar d’infants aquest últim mes de febrer ens 

ho hem passat d’allò més bé ja que durant tota una 
setmana hem sortit de les activitats rutinàries i hem 
celebrat la setmana del Carnestoltes! Quin fart de 
riure i que divertit!

Un senyor anomenat Carnestoltes ens deia cada 
dia el que havíem de fer:

• Dilluns vàrem fer sessió de maquillatge i perru-
queria des de la llar, que guapos que vàrem quedar!

• Dimarts vàrem haver de portar un complement 
posat de casa, i va haver varietat de tot tipus: corba-
tes, barrets, diademes, etc. 

• Dimecres va ser molt atrevit i ens va dir que 
portéssim un mitjó diferent a cada peu i per fora el 
pantaló! Quin riure...

• Dijous estava molt mandrós i ens va fer venir 
amb pijama... Que gust vàrem estar tot el dia!

• I el divendres estava molt animat i vàrem venir 
disfressats fent una GRAN festa! Molt originals!

Una setmana plena de disbauxa i colors! Mireu, 
mireu...
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CLuB DE LECTuRA

Jordi Dausà i les  
Nits de matapobres
Encetàvem el Club de lectura a 
finals d’any amb la visita d’aquest 
cassanenc i les seves Nits de mata-
pobres. Va ser una trobada prope-
ra i dinàmica a través de la qual 
ens vam apropar a una realitat 
preocupant, si ens la miràvem 
amb els ulls dels pares i mares i 
avis que van poder llegir la dar-
rera obra de Dausà, però còmpli-
ce  i, fins i tot, divertida, si ens hi 
apropàvem des d’un punt de vis-
ta generacional. 

Sexe, nit, amor, desamor i al-
tres drogues. Nits de matapobres 
és la tercera novel·la de Jordi 
Dausà, on se’ns serveix en una 
brillant safata el caos i l’amor; 
la vida i la mort; la mediocritat 
i la grandiositat dels actes pro-
saics del dia a dia de les perso-
nes ordinàries. L’autor, va re-
galar exemplars signats del seu 
“pecat de joventut” (el Manual 
de supervivència) als assistents del 
club, que esperen poder tornar 
a saber aviat d’aquest autor d’es-
til proper i provocador. Esperem 
tornar-lo llegir aviat!

Anna Carreras i  
Fes-me la Permanent
El nostre primer autor de l’any va 
ser aquesta escriptora i traducto-
ra que ens va visitar amb la seva 
flamant obra Fes-me la Permanent. 
Ens vam emocionar. I és que Fes-
me la Permanent parla d’amor pur, 
d’aquesta mena d’amor que sem-
bla impossible viure’l o sobreviure’l 
en una societat com la nostra, mar-
cada per la immediatesa, la super-
ficialitat, la banalitat. Però no està 
tot perdut: existeix un personatge, 
Saiola, que viu i escriu per aquest 
amor que dona sentit a la seva exis-
tència i que manifesta a través de 
les columnes que escriu al diari. 
Fes-me la permanent és un recull 
d’aquests escrits publicats en prem-
sa i, també una composició artística 
que s’amara de l’esperit de la post-
modernitat. Us falta passió? No ho 
dubteu i feu-vos la permanent. 

 “La idea de l’amor que aquí es 
planteja és potser una faula, una 
exageració, un apassionament 
fantasiós: però la gràcia és que el 
lector es plantegi que cal enriquir 
l’amor, prendre-se’l amb una mica 
més de ganes. Bàsicament per 
no acabar sols i neuròtics”. –Ens 
contestava l’autora quan li vam 
preguntar sobre l’amor en la lec-
tura que comentàvem. Carreras, 
recentment ha estrenat nova etapa 
i ha publicat Encén el llum, on passa 
de l’amor com a llenguatge, al sexe 
com a llenguatge. Esperem que 
ens ho expliqui personalment, en 
properes edicions del Club (aquest 
l’anunciarem amb dos rombes).

Josep Campmajó i 
Olor de Violetes
És difícil descriure l’argument 
d’una obra tan singular com és 
Olor de Violetes. Tenim un assassi-
nat per supervivència. Una vida 
que es trenca en mil bocins i 
veus, moltes veus, que parlen a 
batzegades, d’una mateixa rea-
litat. Tenim un manicomi. I un 
precipici. I un cadàver que sura 
a l’aigua del mar amb un som-
riure misteriós. L’olor de violetes 
serà la clau per resoldre el mis-
teri? D’això i d’altres assumptes 
relacionats amb la novel·la, com 
ara la violència de gènere o els 
micromasclismes adherits i nor-
malitzats a la nostra cultura, vam 
parlar-ne amb el seu autor.

 Campmajó, empresari gironí, 
escriptor i moltes altres coses més 
(ens ho explicava a l’entrevista al 
programa dedicat al Club de lec-
tura al Fem Cultura de Ràdio Vila-
blareix) va ser guanyador del Pre-
mi de novel·la curta Just Manuel 
Casero l’any 2009 amb aquesta 
obra. Ens va confessar que n’està 
preparant una altra i les nostres 
lectores van fer-li prometre que 
tornaria al club tant bon punt 
sortís del forn. L’esperem.

“ Va ser una trobada 
propera i dinàmica  
a través de la qual  
ens vam apropar 
a una realitat 
preocupant (...)”

“ És difícil descriure 
l’argument d’una 
obra tan singular 
com és Olor de 
Violetes.”
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ATEnEu DE LA DOnA

LES DELÍCIES DEL PORC
El diumenge 12 de febrer a la sala polivalent del pavelló munici-
pal amb l’assistència de 80 persones es va celebrar el ja tradicio-
nal dia de les Delícies del porc.

El menú va ser una amanida i 
les parts del porc com la carn de 
perol, xoriç, botifarra i cansalada, 
acompanyats amb fesols.

Per acabar la diada els assis-
tents varen gaudir de la represen-
tació de l’obra de teatre d’Edih 
Piaf, La vie en rose. 

DONACIÓ
L’Ateneu va fer donació al Club 
de Tennis Taula de Vilablareix 
una aportació econòmica per 
ajudar a la participació de dos ju-
gadors als campionats d’Espanya 
a Valladolid.

Donació a l’Oncolliga
El Futbol Club Vilablareix va fer donació a l’Oncolliga Gi-
rona d’un percentatge dels diners obtinguts a la venda del 
sorteig de la cistella de Nadal.

OnCOLLIGA VILABLAREIx



CASAL DE LA GENT GRAN
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PETANCA
El passat 4 de febrer va començar el torneig de ger-
manor de petanca, que com cada any participen di-
ferents casals del Gironès i algun de la Selva.

La competició acaba el 10 de juny.
El diumenge 18 de juny hi haurà el dinar de ger-

manor que enguany se celebra a Celrà.

BALL EN LÍNIA
Cada dimarts es fan tres torns del ball en línia se-
gons el nivell. De 9 a 10, de 10 a 11 i d’11 a 12.

CALçOTADA
El diumenge 5 de febrer, més 
d’un centenar de persones và-
rem celebrar la ja tradicional 
calçotada al Casal. Cal felici-
tar els cuiners i els col·labora-
dors per la tasca realitzada. 

CARNAVAL
El dissabte 18 de febrer, ens vàrem avançar al carna-
val. Sopar i seguidament ball, que va amenitzar en 
David Magem. 

CORAL  
SANT ROC
Hem participat en el se-
güents esdeveniments:
• Missa del Gall a l’es-

glésia de Sant Menna.
• Concert de Sant Esteve, també a l’església.
• Missa a l’Aplec de Sant Roc el passat 12 de març.
• El 19 de març, Sant Josep, a la missa de TV2 a les 

10.30h,  al Monestir de Sant Domènec a Sant Cu-
gat del Vallès.

• El proper 29 d’abril participem a la trobada de 
corals que es celebra a Breda.

EXCURSIÓ
El diumenge 26 de 
febrer, un bon grup 
vàrem anar d’excur-
sió a la Fira de l’Ai-
xada de Manresa i 
vam celebrar la car-
xofada a la Gleva.

Tot preparant...

Festa Gastronòmica de  
l’arròs a Peñíscola
Sortida el 25 de maig (sis dies i cinc nits) 

> Per més informació al Casal

Viatge a Cuba 
Del 27 de maig al 7 de juny

Astúries Inèdita 
Del 5 a l’11 de juny

En no presentar-se cap candidatura a la data prevista, per un període limita de 
temps seguirà la nova junta amb alguna nova incorporació.
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Seguim fent camí!
 Aquesta casa, aquests darrers mesos hem celebrat 

la Setmana de la Ràdio, on els programes i els nos-
tres oients, és a dir vosaltres, vau ser els autèntics 
protagonistes, tot commemorant, el passat 13 de 
febrer, el Dia Mundial de la Ràdio, establert per la 
UNESCO ara fa uns quants anys.

De la mateixa manera, la nostra emissora també 
ha servit de mitja per fer diferents connexions amb 
el Centre Cultural de Can Gruart. Un cas més que 
evident va ser el passat dijous 16 de març, amb el 
lliurament de la I edició dels Premis Sant Roc, que 
atorga l’Associació Cultural, i on la Fundació Valvi, 
en va ser la guanyadora.

Per altra banda, durant aquests últims mesos a 
la ràdio hi han passat moltes coses. Us deixem un 
resum del més destacat:

Contrapunt
Hem entrevistat a Josep Cassú i Serra, instrumentista 
de fiscorn i durant molts anys director de la Principal 
de la Bisbal, així com també al seu fill i actual direc-
tor Francesc Cassú i Jordi. Altres convidats que han 

passat pels estudis són Jaume Cristau, Jordi Molina, 
balladors i amants de les sardanes del poble, amb 
qui també repassem la història de la nostra dansa.

El consultori a la ràdio
Podreu escoltar diferents programes on el Dr. Mi-
quel Quesada ha tractat els temes del tractament 
de la grip i el refredat, la bronquitis, l’asma, les 
al·lèrgies...

L’hora del conte
Podreu escoltar diferents contes com les girafes no 
saben ballar, les sabates, la capseta de sons, el llop 
ha tornat, la veritat segons l’Artur...

Moment de Reflexió
Hem tractat diferents temes com el Brexit, els refu-
giats, les eleccions dels EUA, la justícia, la política 
catalana i espanyola...

Estimem la música clàssica
Hem repassat diferents compositors com Mozart, 
Chopin, Paganini, Schubert, Bach, Beethoven, Vi-
valdi...

Ficció o realitat
En el programa de cinema hem parlat de Chaplin, 
els Germans Marx, els estudis de gravació, de ban-
des sonores, dels Premis Oscar...

Fem Cultura
Amb la Mar Bosch i el seu club de lectura hem cone-
gut autors com Anna Carreras, Jordi Dausà, Josep 
Campmajó, Gemma Domènech, amb l’Associació 
Cultural hem repassat les seves activitats, amb l’Olla 
dels Maiquiets hem pogut saber de la seva obra de 
teatre “Mentiders” i també, hem parlat d’autors i tex-
tos. I finalment, amb el Casal de la Gent Gran, d’acti-
vitats, del passat, del present, sortides, entre d’altres.

Podeu escoltar tots aquests programes i molts més a 
través de la pàgina web i l’APP.
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NOU PROGRAMA:

Castells Fora d’Òrbita és l’informatiu dels caste-
llers del nord que cada dos dimecres s’emet per 
Ràdio Vilablareix entre les 21 i les 21.30 h. Durant 
el programa es repassen les diades i novetats de les 
colles gironines: Marrecs de Salt, Xerrics d’Olot, 
Castellers de Figueres, Minyons de Santa Cristi-
na, Vailets de l’Empordà, Castellers de les Gavar-
res, Esperxats de l’Estany i Xoriguers de la UdG. 
L’equip de Castells Fora d’Òrbita està format per 
l’Enric Plensa “Xiqui”, Laia Rosell, Joan Antoni 
Moreno “Xic” i Maria Garcia, membres dels Mar-
recs de Salt. 

Us recordem que podeu seguir interactuant 
amb nosaltres per Twitter @rvilablareix, per la pà-
gina de Facebook Ràdio Vilablareix, per Instagram 
@radiovilablareix i també pels mitjans més conven-
cionals, laradio@vilablareix.cat o al 972 23 73 99.

Per acabar, us deixem amb un seguit de fotogra-
fies de diferents convidats que han passat pels nos-
tres estudis i que heu pogut seguir pel nostre dial, 
el 107.5 FM.

Gràcies a tots per ser-hi!

NOU

> eudald
Carbonell

> Cesk Freixas

> Fermí Casado

> Jordi Jacas

 trinxeres <  

> Rafael nadal

> Marta 
Romagosa

> Pep 
Prieto

Meritxell serret <  

Hora de Joglar <  
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ASSOCIACIó CuLTuRAL VILABLAREIx

 ACtIVItAts ReAlItzADes

Conferència sobre “ELS CÀTARS”
 2 de desembre de 2016. L’assistència a la conferència ELS CÀ-

TARS: el pensament dels “bons homes” i les seves conseqüències va ser 
molt nombrosa, gaudint de les paraules de l’Antoni Bou, gran 
coneixedor del tema i membre de la “Association d’études  du 
catharisme René Nelli” de Carcassona.

Cantada de Nadales
20 de desembre de 2016. Per acabar l’any, es va celebrar a Can 
Gruart una CANTADA DE NADALES protagonitzada per la 
CORAL SANT ROC, dirigida per l’Antoni Molina i la CORAL DE 
L’INSTITUT, sota la direcció de la Margarida Serra. La cantada 
va finalitzar amb les dues corals cantant conjuntament amb els 
assistents i amb una xocolatada.

II Assemblea General de Socis
27 de gener de 2017. D’acord al que es va aprovar a la 1a. Assem-
blea, durant el mes de gener de cada any se celebrarà l’ASSEM-
BLEA GENERAL DE SOCIS. Així es va fer amb l’assistència de 14 
socis la II ASSEMBLEA GENERAL, fent-se un repàs a les activitats 
fetes durant l’any 2016, així com els resultats econòmics. També 
es va  També es va presentar la proposta d’activitats per aquest any 
2017 i el seu corresponent pressupost.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE Viatjant 
més enllà dels cercles porlars
15 de febrer de 2017. La primera activitat d’enguany va ser la la 
presentació del llibre de l’autor, veí de Vilablareix, Josep Llagostera 
i Llapart, Viatjant més enllà dels cercles polars, omplint totalment la 
sala de conferències de Can Gruart. L’autor va ser presentat per en 
David Mascort (alcalde Vilablareix) i en Josep Arnau (exrector de 
la UdG). En Josep Llagostera va fer un amè i didàctic resum del seu 
llibre, comentant els seus viatges,  farcint-los de diverses anècdotes.

Inauguració de l’exposició 
EXPOCAMINS
Del 3 al 17 de març de 2017. La inauguració d’aquesta didàctica ex-
posició es va fer el dia 3 de març i, al mateix temps, els ponents Elvis 
Mallorquí i Ricard Teixidor van comentar els seus llibres sobre els 
camins de La Selva i el Gironès, fent especial menció dels que passa-
ven per El Perelló i Vilablareix. Camins tant transitats com el Camí 
de Girona a Vilobí, a Santa Coloma de Farners i, fins i tot, a Vic.
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Premi Sant Roc 
2017

 Aquest premi anual, el concedeix l’Associació 
Cultural de Vilablareix per reconèixer i agrair en-
titats i persones que treballen en pro de la cultura.

D’acord a les Bases del Premi Sant Roc, la Jun-
ta de l’Associació Cultural de Vilablareix, va pro-
posar com a nominats pel premi d’enguany a: els 
Germans Roca (Celler de Can Roca), els Amics del 
Museu d’Art de Girona i la Fundació Valvi. Els socis 
de l’associació van votar i va resultar guanyadora la 
FUNDACIÓ VALVI.

El dijous 16 de març es va procedir, en un acte 
celebrat al Centre Cultural “Can Gruart” a l’entre-
ga del premi a la Fundació Valvi, amb assistència 
del Director General de Creació i Empreses Cultu-
rals, senyor Quim Torrent, l’alcalde de Vilablareix, 
senyor David Mascort i, lògicament, el senyor Joa-
quim Vidal i la senyora Maguí Noguer, president i 
directora de la Fundació Valvi respectivament.

Durant l’acte, presentat per l’escriptora Mar 
Bosch i que va incloure dues actuacions musicals 
del jove quartet de corda Tretarq, en Jordi Pagès, 
president de l’Associació i el senyor Josep Aribau, 
vicepresident, van explicar l’origen i objectius del 
premi, així com la singularitat del record, inspirat 
en una de les eines paleolítiques trobades al muni-
cipi i conservada al Museu d’Arqueologia.

En la resta de parlaments, el senyor Torrent va 
destacar el dinamisme cultural de les comarques 
gironines i el senyor Mascort va remarcar la gran 
quantitat de coses que passen a Vilablareix i que el 
fan un poble molt viu i actiu.

Va tancar l’acte les paraules del president de la 
Fundació Valvi, fent un breu repàs a les activitats, 
passades i futures, de la Fundació, finalitzant amb la 
crida que “la cultura és el que fa ric i lliure un país”.
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Un futur més just:  
infraestructures justes

un ESTAT QuE PARALITZA
La política en infraestructures del Govern espanyol 
perjudica notablement els interessos de tots els ciu-
tadans de Catalunya, independentistes o no. Trens 
AVE sense passatgers, aeroports sense avions... o fi-
nançant amb diners dels ciutadans els errors de les 
grans empreses (cas Projecte Castor).

Catalunya amb un PIB del 19%, un 26% del co-
merç i un 16% de la població, rep de mitjana no-
més un 10% del total de les inversions en infraes-
tructures que es fan a Espanya.

xARxA FERROVIàRIA. RODALIES i  
EL CORREDOR MEDITERRAnI
Les vies i la xarxa elèctrica son responsabilitat d’Adif, 
mentre que els trens son de Renfe així com els ser-
veis. El mal estat de les vies provoca que hi hagi 125 
punts on els trens han de reduir la seva velocitat, així 
com retards diaris i continues incidències.

Segons els Govern català, dels 306 milions del 
Pla d’inversions pactat l’any 2013, a finals del 2016 
només un 4% es troba en servei i un 22% s’estan 
executant, de manera que un 74% estan en fase de 
projecte o simplement pendents.

Tot i l’aposta ferma de la UE, l’Estat espanyol 
ha ignorat sistemàticament el corredor mediterrani 
i segueix invertint en corredors ferroviaris que no 
tenen assegurada la viabilitat.

La manca d’accessos d’ampla internacional als 
ports de Barcelona i Tarragona, condicionen les in-
versions estrangeres, la competitivitat i, de rebot, els 
llocs de treball.

xARxA VIàRIA. AuTOPISTES i 
CARRETERES
Catalunya concentra el 21,9% dels quilòmetres 
d’autopistes de peatge a l’Estat i el 5,6% d’autovies. 
Del total de vies ràpides a Catalunya el 52% són de 
pagament mentre que al conjunt d’Espanya només 
el 21,5%. I el rescat d’autopistes deficitàries a dife-
rents punts d’Espanya les pagarem tots els catalans, 
independentistes o no.

Obres empantanegades, colls d’ampolla i trams 
perillosos, sense calendari per acabar:

• NII a les comarques gironines sense desdoblar
• Viaducte d’enllaç a l’autovia del Baix Llobregat 

(aturada el 2010 i previst acabar-lo el 2018).
• Vies aturades a l’A-27 Tarragona-Montblanc i des-

doblament de N-340 de La Bisbal del Penedès.
• A les Terres de l’Ebre la solució proposada pel 

Ministeri de Foment és construir 11 rotondes a 
llocs sense cap intersecció per impedir avança-
ments, reduint la velocitat màxima a 80 km/h 
en un dels trams de trànsit més intens i marcada 
com el de més mortalitat de la xarxa catalana.

COnCLuSIó
A la República Catalana tindrem una capacitat de 
generar recursos per valor de 80.000 milions d’eu-
ros i es podrà decidir sobre unes infraestructures 
més eficients que ajudaran a augmentar la creació 
de riquesa, afavorint l’activitat de les empreses, la 
creació de llocs de treball, augmentar les cotitzaci-
ons a la seguretat social i la sostenibilitat de les pen-
sions. En definitiva recuperar l’estat del benestar. 
Ens cal poder decidir, ens cal un estat.
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Jordi Pagès

Miquel Blay Fàbrega
 Fins a mitjans d’abril es pot visitar al Museu d’Art 

de Girona l’exposició MIQUEL BLAY El camí de 
l’èxit. És una bona oportunitat de gaudir de l’obra 
d’aquest escultor garrotxí, nascut a Olot el 1866.

Dels 14 als 22 anys va treballar al taller dels ger-
mans Vayreda i, també a Olot, amb el mestre Josep 
Berga i Boix, on va aprendre un domini depurat 
del dibuix i de la tècnica de l’escultura, amb la qual 
va aconseguí un art molt personal, ple de vida i de 
força expressiva.

Entre els anys 1888 i 1893, Miquel Blay va estar 
pensionat per la Diputació per ampliar els seus es-
tudis artístics, primer a París i després a Roma. Du-
rant aquest període va modelar una sèrie d’obres 
que va anar lliurant a aquesta institució com a prova 
d’aprofitament de la beca. La seva estada a l’Acadé-
mie Julian i a l’École National des Beaux-Arts va ser 
determinat per dur a terme una obra tan ambicio-
sa com Contra l’invasor (1891). La darrera obra de 
pensionat, Girona 1809 (1893), també tenia caràcter 
històric i la va fer durant la seva estada a Roma.

Durant els darrers anys a Roma, Blay va treba-
llar en Els primers freds, obra que li va permetre ser 
reconegut com un dels més prometedors escultors 
de l’època. A partir d’una primera versió amb les 
figures vestides, va fer l’estudi a mida natural amb 
les figures nues i va presentar totes dues versions 
a l’Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid el 
1892, on va guanyar el màxim premi d’escultura. 
Dos anys després va exposar la versió amb les figu-
res nues a Barcelona. Aquesta obra la va adquirir 

l’ajuntament de la ciutat comtal i, amb el temps, ha 
esdevingut una de les obres mestres de l’escultura 
del nostre país.

La venda d’Els primers freds va permetre a l’artista 
traslladar-se a viure a París, on va instal·lar el seu 
taller i tenir una fructífera carrera. La producció 
d’aquests anys la va donar a conèixer als salons de 
París, el millor aparador de l’art de l’època, junt a 
les exposicions oficials de Madrid i Barcelona. Les 
seves figures femenines, de gran sensibilitat i be-
llesa, fetes amb una tècnica impecable, son testimo-
ni del lloc que va ocupar Blay en el món de l’art.

El 1906 es va instal·lar definivament a Madrid on 
va poder treballar en obres de caràcter monumen-
tal. La seva vida d’escultor va acabar el 22 de gener 
de 1936, dia de la seva mort.

“ Les seves figures femenines, de 
gran sensibilitat i bellesa, fetes 
amb una tècnica impecable, son 
testimoni del lloc que va ocupar 
Blay en el món de l’art.”
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Nou presbiteri a l’església 
parroquial de Sant Menna

 En el darrer número de la nostra revista us co-
municàvem la voluntat d’endegar la reforma del 
presbiteri (altar, ambó i sagrari). Ara, amb goig, us 
podem comunicar que ja està feta. Volem aprofitat 
l’avinentesa per agrair la generosa aportació del 
nostre Ajuntament a les obres de millora del temple 
parroquial: 3.500 euros en una obra pressupostada 
en 12.680 euros. El fons parroquial ha aportat 6.000 
euros i els donatius dels fidels amb motiu de la col-
lecta “Germanor” ha estat de 3.323 euros. Moltes 
gràcies a tots.

Mn. Pere Bellvert i Morente,  
rector de la parròquia

Ruta de la Pau fins a Vilablareix
 Aquest any, la Ruta de la Pau, que fa el camí de 

Salt fins a Vilablareix, ha fet 27 anys. El dia de Cap 
d’Any, 1 de gener, a les 7 del vespre, més 100 per-
sones de totes les edats, es van reunir a l’església de 
Sant Cugat de Salt amb el lema “Tots units per la 
pau”. Es va passar un vídeo amb la cançó “La festa 
de la pau”, amb un contingut sensible i expressiu 
que comença dient: “Si tingués la màgia d’un mag, 
de les bales en faria flors, dels fusells trombons i 
fagots i dels canons poemes d’amor...”

Tot seguit, va començar la Ruta, d’uns 3 quilò-
metres, fins a l’església de Sant Menna de Vilabla-
reix, amb dues parades pel camí, a Cal Marquès i 
al polígon Torre Mirona, per llegir textos i cantar 

cançons sobre el sentit social i comunitari del Nadal 
i de la pau.

Arribats a l’església de Vilablareix, després d’una 
càlida rebuda amb un repic de campanes i els bra-
ços oberts de Mn. Pere, el Rector, que ens va fer 
sentir com a casa, el president de la ONG “Ager-
manament Perú” entitat que ha complert 20 anys, 
per mitjà d’imatges i de testimonis ens va fer veure 
la importància de la implicació a favor dels drets 
humans i de la cooperació entre llocs tan diversos 
com Salt i el nord del Perú. Hi va haver també cants 
i reflexions, que tothom podia seguir en el fulletó 
que s’havia distribuït al començament.

Poc abans de les 10 del vespre, el camí de re-
torn a Salt, animat per converses i bona 
relació, acabava als locals de la parròquia 
de Sant Cugat amb una xocolatada per a 
tots els participants.

La Ruta de la Pau de Salt a Vilablareix 
té un aire familiar i festiu, amb el missat-
ge de compromís social i de denúncia a 
les injustícies, que obstaculitzen la pau. 
Tothom va agrair l’acollida fraterna de la 
comunitat parroquial de Vilablareix en 
la persona del seu Rector.

Fèlix Mussoll, en nom de la  
Comissió de la Ruta de la Pau
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CAPÍTOL I
MEDI AMBIEnT

De nou, Garoña
 Al desembre de 2012 (veure La 

Torratxa 54) ens donàvem l’“en-
horabona”: la Central Nuclear de 
Garoña es tancava. NUCLENOR 
(Endesa i Iberdrola) propietària de 
la central havia sol·licitat una pròr-
roga de 10 anys, que el Govern del 
Partit Socialista Obrer Espanyol 
(PSOE) va limitar, contra pronòstic 
a 4 i fins el 2013. El govern del Partit 
Popular (PP) no estava d’acord i així 
ho deixava clar el Sr. Mariano Rajoy 
que el mateix 2009 visitava Garoña: 
“Amb el PP al govern, Garoña no 
es tancarà”. El seu ministre d’Indús-
tria, Sr. Soria, modificava el Decret 
de tancament i donava un termini 
de dos mesos perquè se sol·licitès 
ampliar el terme fins 2019, sempre 
que es fessin les reformes que exi-
geix   el Consell de Seguretat Nuclear 
(CSN). L’empresa propietària no va 
presentar la sol·licitud al·legant in-
certesa sobre els impostos i l’elevat 
cost de les inversions i arribava, fins 
i tot, a desenganxar la central de la 
xarxa. Dos anys després sol·liciten al 
Govern el permís per reobrir i per 
funcionar fins 2031. L’última parau-
la administrativa la té el Ministeri 
d’Energia però aquest departament 
ha indicat en diverses ocasions que 
la seva decisió dependrà del que di-
guin els tècnics, és a dir, el CSN. La 
direcció d’aquest supervisor va envi-
ar als propietaris de la central –En-
desa i Iberdrola–un escrit el març de 
2015 en el que els indicava que, per 
poder emetre el seu informe sobre 
la reobertura, es “considera neces-
sari” que es realitzaran prèviament 
una sèrie d’obres. A data d’avui no 
es té coneixement que les hagin exe-
cutat. Malgrat que el reconeixement 
que aquestes obres no estan conclo-
ses i que el CSN va considerar en 
2015 imprescindibles, aquest infor-
me final és favorable a la reobertura. 
Això sí, es vincula al fet que es facin 
diverses inversions, entre elles, els 
pendents des de fa gairebé dos anys. 
L’Associació Professional de Tècnics 
del Consell de Seguretat Nuclear 
(ASTCSN) ha criticat aquesta ma-
niobra. “L’emissió per part del CSN 
d’un dictamen favorable a l’explota-

ció de la central suposaria un canvi 
de criteri del que es desconeixen els 
seus fonaments”, ha dit en referèn-
cia a les indicacions que el supervisor 
va enviar als propietaris de Garoña. 
“Suposa de facto una exempció en-
coberta al compliment dels requisits 
previs”, ha afegit.

Així, cal preguntar-se: És necessà-
ria l’obertura? Evidentment no, per-
què Garoña no suposa pràcticament 
res per al parc nuclear de l’estat es-
panyol. L’electricitat que va generar 
en l’últim any de funcionament no-
més va representar al voltant del 6% 
de la produïda per totes les centrals. 
I si li sumem l’alt cost de les obres 
exigides ens dóna la mesura de la 
conveniència o no de la seva obertu-
ra. Però és que, a més, un dels seus 
propietaris –Iberdrola– ha mostrat 
dubtes sobre la viabilitat econòmica 
de reobrir. Aleshores, si l’electricitat 
que produeixi no és significativa; si 
necessita unes inversions elevades; 
si té incertesa en els impostos; si la 
viabilitat econòmica és dubtosa; etc. 
Perquè el CSN concedeix autorit-
zació si NUCLENOR no ha invertit 
ni un euro per augmentar la seva 
seguretat? Per què la legalitat s’ha 
anat acomodant als interessos de la 
indústria nuclear, i no a l’inrevés?      

És obvi: “Garoña és només una 
batalla en l’ampliació de la vida 
de les centrals”, apunta López de 
Uralde (exdirector de Greenpeace 
i diputat d’Equo, integrat a Unidos 
Podemos) i contínua: “Garoña està 
sent la moneda de canvi amb les 
empreses elèctriques”. Poc té a veu-
re amb la rendibilitat del megawatt 
nuclear. La seva mirada, com la del 
govern del PP, està posada en els 60 
anys de vida útil per a les nuclears. 
En aquest termini qualsevol cost 
afegit de seguretat es dilueix i els 
beneficis es multipliquen. Als bene-
ficis és a l’únic que atenen. Poc els 
preocupa les nefastes experiències 
de les catàstrofes que hi han hagut. 
Mirem, sinó, les dades de Fukus-
hima: 570 morts fins ara; 40.000 
morts en el futur. Segons l’estudi 
realitzat a Alemanya, si la conta-
minació radioactiva expandida en 

Txernòbil hagués passat a Alema-
nya la xifra de morts en uns 30 anys 
seria entre 1.700.000 i 12.000.000 
de persones. Per tant, aquestes pri-
meres xifres de 40.000 segurament 
es quedaran molt-molt curtes a 
llarg termini; 163.000 desplaçats-es; 
525.000.000.000 euros de pèrdues 
fins ara; Milers i milers de litres d’ai-
gua contaminada tirada al Pacífic; 
28.000.000 m3 de terra contamina-
da per substàncies radioactives.*

No anava a passar res semblant 
en els països occidentals. Quan va 
ocórrer l’”accident” de Txernòbil 
ens van dir era culpa del baix nivell 
de la tecnologia soviètica però que 
en els països d’occident no passaria 
res semblant. Novament ens van 
prendre el pèl perquè ha tornat a 
passar i l’únic que hem vist és la total 
inferència de l’empresa cap al medi 
ambient. Han estat més d’un any 
fent fora el mar sense parar milers 
i milers de litres d’aigua totalment 
contaminada. Hem de parar-ho i 
exigir que s’obri un debat sobre les 
implicacions de permetre que les 
centrals operin més de 40 anys, com 
demanen PSOE, PODEMOS I CIU-
TADANS; que intentaran bloquejar 
mitjançant proposicions de llei. Si 
hi hagués el consens necessari el go-
vern estaria obligat a complir la pro-
posició que s’aprovés. 

Almaraz, la planta més potent 
sol·licitarà aquest juny autorització 
(el text del permís actual estableix 
que s’ha de sol·licitar “amb un mí-
nim de tres anys d’antelació a l’ex-
piació”) per seguir operant després 
de 2020, data de la vigència de la 
llicència. Darrere vindran: ASCO, 
COFRENTES, VANDELLOS II i 
TRILLO. Les llicències de les tres 
primeres caduquen en l’any 2021, i 
la de TRILLO el 2024.

NO A LA REOBERTURA DE 
GAROÑA. SÍ AL TANCAMENT 
DE TOTES LES CENTRALS NU-
CLEARS!

*Http://www.chernobylcongress.org/
fileadmin/user_upload/pdfs/chernob_
report_2011_en_web.pdf” Health Effects 
of Chernobyl 25 years after the reactor 
catastrophe.
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CAPÍTOL XXII
MEMÒRIA HISTÒRICA DE VILABLAREIx

(...)

L’acta del vint-i vuit de febrer diu:

En Vilablareix, provincia de Gerona, re-
unido el Ayuntamiento en la Casa Con-
sistorial, hoy veintiocho de febrero de mil 
novecientos cuarenta y dos al objeto de 
celebrar sesión pública extraordinaria, 
hallándose en el salón, bajo la presiden-
cia de D. Joaquín Jordá y Clavell, el Re-
gidor Síndico D. Martín Feliu Simón, 
lo senyores concejales, que al margen 
se expresan (no hi són), el Médico D. 
Ramón Sambola Casanovas, el Talla-
dor D. Juan Carreras Llach.

... a la vista de los concurrentes, se reco-
nocieron la talla y cinta métrica, y resul-
tando del examen practicado hallarse 
exactos para los fines que están desti-
nados, ordenó el señor presidente al in-
frascrito Secretario que diera lectura, en 
clara y alta voz, de los preceptos legales 
y demás disposiciones relativa a la revi-
sión de exclusiones y prórrogas de pri-
mera clase. Verificada inmediatamente 
dicha lectura, se procedió enseguida 
la llamamiento de los mozos sujetos a 
revisión procedentes de los reemplazos 
de 1938, para lo cual han sido convo-
cados por bandos y edictos y personal-
mente con la antelación exigida por la 
ley…, ofreciendo el siguiente resultado.

Mozo T.R.G., hijo de P i de M, natural 
de Vilablareix, sabe leer y escribir; talla 
un metro 690 milímetros. Reconocido 
facultativamente dio un perímetro to-
rácico de 82 centímetros, no haciendo 
reclamación contra este resultado. 

El Ayuntamiento es vista de los datos 
que preceden y del expediente personal 
del mozo, de conformidad con el pare-
cer del Síndico acordó declararle solda-
do útil para todo servicio con derecho a 
prórroga de 1ª clase…

I segueix  l’acta del vuit de març...

Visto el expediente de primera clase de 
este mozo, con motivo de haber alegado 
la de ser hijo de madre viuda y pobre 
y varón único en la familia, compren-
dido en el caso 2º Art. 265 del vigente 
Rgto de Rct y Reemplazo del ejercito.

Resultando que practicada informa-
ción testimonial respecto a las circuns-
tancias de pobreza de los causantes de 

la prórroga solicitada, los dos testigos 
designados por el solicitante y los dos 
nombrados por el Ayto. declararon ser 
verdad lo manifestado.

El Ayuntamiento examinado el expe-
diente y documentos acompañados, 
de conformidad con el dictamen del S, 
Regidor Síndico, acuerda informar en 
el sentido de que el referido mozo tiene 
derecho a los beneficios de prórroga de 
1ª clase por ser soldado útil para todo 
servicio e hijo varón único de madre 
viuda y pobre contra cuyo informe pu-
blicado que fue no se presentó reclama-
ción alguna.

Seguidamente el Sr. Alcalde expone la 
necesidad de hacer efectiva la cantidad 
de mil setecientas cincuenta y cinco 
pesetas al Rdo. Cura Párroco de la 
Parroquia , para que las emplee para 
hacer terminar las obras empezadas, ya 
que de no terminarse el edificio amena-
zaría ruina…

El vint-i-dos de març de 1942, 
s’aproven els comptes provisio-
nalment dels exercicis 1939, 1940 
i 1942, que havien estat exposats 
al públic des del 18 de febrer per 
espai de 15 dies.

A l’acta del nou d’agost l’alcalde 
dóna comte de

La renuncia que de su cargo hace el Ins-
pector Municipal Veterinario Sr. Juan 
Pla Frigola por resultar haber tomado la 
plaza de Veterinario Titular de Gerona 
y no poder ejercer ambas titularidades.

A l’acta del vint-i-tres d’agost, l’alcal-
de comenta que el deu d’agost expi-
rava el termini per el nomenament 
del nou veterinari, ni del poble ni 
de la mancomunitat i segueix:

En uso de las atribuciones que le con-
fiere el párrafo 4º del artículo mencio-
nado venia a nombrar Veterinario In-
terino del Partido Veterinario de Palau 
Sacosta, Vilablareix y Aiguaviva con 
capitalidad en Palau Sacosta, a D. 
Juan Pla Frigola.

Por unanimidad se acuerda hacer 
constar la satisfacción por este nom-
bramiento por ser dicho veterinario el 
que había venido desempeñando la ci-
tada titular

A la sessió del 13 de setembre l’al-

calde dóna compta de la comuni-
cació...

…recibida de la Mancomunidad Sani-
taria Provincial , en la cual, se da cuen-
ta a esa Corporación de la necesidad de 
exigir el cumplimiento de lo dispuesto 
sobre la residencia obligada del Médico 
Titular dentro del partido medico forma-
da por Santa Eugenia y esta población.

También se da cuenta de la instancia 
presentada por el Sr. Sambola, Médico 
Titular solicitando el informe favora-
ble para que pueda seguir residiendo 
en Gerona para desempeñar mayor dic-
ha Titular.

En vista a todo ello y del informe que ya 
ha emitido la capitalidad de la Agru-
pación médica, o sea, Santa Eugenia, 
por unanimidad se acuerda informar 
favorablemente la instancia presenta-
da por el Sr. Sambola, y dar cuenta a 
la Mancomunidad Sanitaria que se 
tendrá en cuenta cuento se ordena.

L’onze d’octubre es porta a la ses-
sió de la “Comisión Gestora Mu-
nicipal”, el projecte de pressupost 
per l’exercici 1943.

A la sessió del vint-i-cinc d’octu-
bre, s’acorda aprovar les següents 
factures:

1º Prestar aprobación a unos recibos 
del Periódico “Pirineo”, por importe de 
47 pesetas.

2º Idem a otros recibos del mismo perió-
dico por importe de 60 pesetas.

3º Unas facturas de Casa Bayer de 
16’80 ptas y de 42’25 ptas., otra de 
imprenta Salomón de 20 pesetas, otra 
de la Diputación de 55 pesetas  y otra 
del Sr. Mascort de Gerona de 65’50 
ptas. que importan en junto 199’55 
pesetas.

El primer de noviembre, dia de Tots 
Sants, l’alcalde dóna compta de…

…de la confección de los documentos 
Cobratorios del Estado, o sea, matrícu-
la industrial, reparto rústica, contri-
bución urbana, Patente automóviles 
y Cédulas personales. Repasados que 
han sido dichos documentos se ha en-
contrado en su totalidad conforme.

(...)
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Disseny: Pau Simon
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 Dijous 11 de maig
20 h | Centre Cultural Can Gruart  
Inauguració de l’Exposició 
d’Art, Plantes i Flors 
Inscripcions i presentació de plantes i 
flors el dimecres 10 de maig de 16 a 21 h al 
Centre Cultural Can Gruart

 Divendres 12 de maig
20 h | Sortida des de la plaça del Perelló i 
arribada al pavelló 
Caminada nocturna 
Preu: 5 € (Preu anticipada 3 €, es vendran 
entrades fins el dia 11 de maig a les 14 h)

 Diumenge 14 de maig
9 h | Pavelló 
11a Marxa Popular BTT  
de Vilablareix 
2 recorreguts de dificultat mitjana  
(22 i 35 Km aprox.)  
Organitza: Club Ciclista Vilablareix - 
Colla 3xhora. Col·labora: Ajuntament de 
Vilablareix i Ateneu de la Dona

16 h | Centre Cultural Can Gruart  
Audició de Sardanes amb la 
cobla “Principal de Porqueres”
A continuació  
Havaneres amb “Peix fregit” 
Hi haurà cremat per tothom! 

 Dimecres 17 de maig
21.30 h | Centre Cultural Can Gruart 
Nits de can Gruart: 
“Cuento de un hombre que 
huye” Cia. Vivir del Bolo 
Preu: 3 € 
(Servei de bar i tapes a partir de les 21 h)

 Divendres 19 de maig
19 h | Sortida des de la plaça de la Pau fins 
a la plaça del Perelló 
Cercavila amb banda de 
percussió
20.30 h | Plaça del Perelló 
Pregó de Festa Major
21.30 h | Pavelló  
Teatre: “Tu & jo i el que es  
diu quan no es diu res”  
Cia. Cucumpidoo Teatre 
Preu: 5 €

22 h | Barraques 
Nit del “Birrablareix” 
2a EdICIó CoNCurS dE GruPS 
MuSICAlS NoVEllS 
Concert de “Sheriff Miquel”  
(guanyador de la 1a edició)

Concert del Birrablareix*  
(escollit per votació popular dels joves) 
*el grup participant es farà públic pròximament
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 Dissabte 20 de maig
10 h | Centre Cultural Can Gruart 
XXXIII concurs infantil de 
dibuix lliure
15 h | Casal de la Gent Gran 
Torneig popular de Botifarra 
Premis pels finalistes

17 h | Barraques 
Orelles de Xocolata amb 
l’espectacle “Avui fem Funky” 
Durant la mateixa tarda es farà l’entrega 
de premis del concurs de dibuix i hi haurà 
xocolatada per tothom!

19.30 h | Barraques 
Elecció de la Pubilla i l’Hereu 
de Vilablareix
21 h | Pavelló 
Sopar de Festa Major 
Organitza: Casal de la Gent Gran 
Venda de tiquets al Casal de la Gent Gran

22 h | Pavelló 
Ball amb “Blue Moon” 
23.30 h | Barraques  
Concerts: 
“Tortellini” 
“di-versiones” 
“orquestra Maribel”

 Diumenge 21 de maig
10 h | Església de Sant Menna 
ofici Solemne  
Amb acompanyament de la Coral Sant Roc

A continuació 
Concert amb la Coral Sant roc
12 h | Centre Cultural Can Gruart 
Espectacle de titelles  
“Jai, el mariner” de la cia. Zipit 
17 h | Plaça del Perelló 
Tres sardanes a càrrec de la 
Principal de la Bisbal
A continuació | Pavelló 
Concert i ball de fi de festa amb  
“la Principal de la Bisbal”
després del concert 
Entrega de premis del concurs de plantes 
i flors

*Tots els actes són gratuïts, menys als 
que s’’indica el preu. 

*L’Ajuntament es reserva el dret de mo-
dificar el programa si causes imprevistes 
aconsellessin fer-ho.
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 @vilablareix_cat /ajuntamentdevilablareix

SETMAnA CuLTuRAL Del 18 al 30 d’abril

Dimarts 18 d’abril
17.30 Contes infantils en anglès: “TALES OF DRAGONS”  

(Cia. La Minúscula)  
ludoteca. Gratuït

19.00 xerrada-col·loqui amb l’esportista d’elit ARIADNA VILÀ  
Centre Cultural Can Gruart. Gratuït

20.00 CONCERT DE MúSICA PEDAGòGICA a càrrec de “Sant 
Swing Bocombo”. Concert didàctic on a més de l’actuació 
musical, es compartirà amb el públic un espai participatiu de 
coneixement sobre el gènere musical del Jazz 
Centre Cultural Can Gruart. Gratuït

Dimecres 19 d’abril
17.00  TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA a càrrec de Ramon 

Bartrina 
Centre Cultural Can Gruart. Gratuït

19.00  Presentació de la 1a edició del CONCURS LITERARI 
RELATA’NS  
Centre Cultural Can Gruart. Gratuït

21.30 nits de Can Gruart: “LA FLOR QUE PALPITA”  
Centre Cultural Can Gruart. Preu: 3 euros

Dijous 20 d’abril
17.30  Lectura del conte “L’hORT DEL SENyOR PUIG”  

a càrrec de Maria Mercè Roca 
Biblioteca. Gratuït

19.00  ACTIVITATS TECNOLòGIQUES a càrrec de Tecnoateneu 
 i CONCURS DE PASTISSOS 

Centre Cultural Can Gruart. Gratuït

20.00  ESPECTACLE DE DANSA “yA’yA” (Cia. un Sol Traç)
 A continuació: entrega de premis i degustació de pastissos 

Centre Cultural Can Gruart. Gratuït

Divendres 21 d’abril
19.00  Conferència: “LA CATEDRAL DE GIRONA I LA SEVA NAU 

úNICA” a càrrec del Doctor Marc Sureda Jubany 
organitza: Assoc. Cultural de Vilablareix 
Centre Cultural Can Gruart. Gratuït

Dissabte 22 d’abril
9.00 - 18.00  PARADES DE LLIBRES I ROSES 

organitza: Assoc. Cultural de Vilablareix 
Plaça 11 de setembre

Diumenge 23 d’abril
9.00 - 14.00  PARADES DE LLIBRES I ROSES 

organitza: Assoc. Cultural de Vilablareix 
Plaça 11 de setembre

Diumenge 30 d’abril
14 h  FESTA DE LA GENT GRAN 

Pavelló
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ABRIL - MAIG - JUNY
AGEnDA

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’abril
Jaume Castellà “El Pinxo”

13 de maig
David Casas

27 de maig
Xavi Delgado

10 de juny
David Magem
Per més informació al Casal - tel. 972 40 55 38

 ABRIL
Abril | Centre Cultural Can Gruart
Exposició del GRUP DE RIU D’ART  
amb el tema “Flors i Fruits”

Dilluns 3 d’ abril | de19.45 a 21.15 h
Centre Cultural Can Gruart  
ESCOLA DE PARES I MARES
sessions quinzenals fins el mes de juny
organitza: servei local d’orientació familiar

Dimecres 5 d’abril | 17.30h
Casal de la gent gran
PADRINS LECTORS
lectura de contes als avis i àvies a càrrec dels 
nens i nenes de primària i eso de Vilablareix

Dijous 27 d’abril | 17.30h 
Centre Cultural Can Gruart
Tardes de Can Gruart: “TUT-TURUTUT,  
LA PRINCESA” Cia La Bleda 
Al Gironès llegim

 MAIG
Dilluns 8 de maig | 20.00 h 
Centre Cultural Can Gruart
XERRADA “LES MENTIDES PER NENS I 
ADOLESCENTS” a càrrec de Mercè Roigé 
(tècnica del servei local d’orientació Familiar)

Dimecres 17 de maig | 21.30h 
Centre Cultural Can Gruart
Nits de Can Gruart: “CUENTO DE UN 
HOMBRE QUE HUyE” Cia Vivir del bolo

Dijous 25 de maig | 17.30h
Centre Cultural Can Gruart 
Tardes de Can Gruart: “LES SUPERTIETES” 
Cia Les Bianchis

 JUNy

Juny | Centre Cultural Can Gruart
Exposició a càrrec de l’Associació 
Cultural de Vilablareix

Dijous 19 de juny | 21.30 h 
Centre Cultural Can Gruart
Nits de Can Gruart: “MANyAC, MANyAC” 
de Pep Vila amb direcció de Pere Puig

Dijous 22 de juny | 17.30h 
Centre Cultural Can Gruart
Tardes de Can Gruart: “EL TRESOR DEL 
PIRATA” Cia Marionetes Nòmades

Divendres 23 de juny | 17.30h 
Casal de la Gent Gran
REVETLLA DE SANT JOAN
sopar-ball amb Aurora

#AgendaVilablareix

http://www.hospici.cat
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