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 TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament (Oficines Municipals) 972 40 50 01
 ajuntament@vilablareix.cat / Fax 972 23 87 64
Consultori mèdic 972 49 55 87
CAP de Salt 972 24 37 37
Sanitat Respon 902 11 14 44
Ambulàncies 972 41 00 10
Farmàcia 972 23 26 05
Llar d’Infants La Farigola 972 24 98 24
Escola Madrenc 972 24 26 12
Escola Madrenc P3-P4 972 40 53 96
Institut de Vilablareix 972 40 60 05
Local de Joves 972 39 68 40
Ludoteca 972 40 55 37
Biblioteca / Telecentre 972 40 04 55
Centre Cultural Can Gruart 972 40 55 34
Casal de la gent gran 972 40 55 38
Rectoria (Mossèn) 972 47 61 07
Pavelló poliesportiu 972 23 22 86
Camp de Futbol 872 00 01 40
Piscina 972 40 55 36
Ràdio Vilablareix 972 23 73 99
El Rusc, viver d’empreses 972 49 56 55
TMG 972 24 50 12
Mossos d’Esquadra / Bombers 112

 HORARIS DE SERVEIS
Oficina de correus
De dilluns a divendres de 9 a 10 h

Oficines municipals
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dimarts de 16 a 20 h

Serveis tècnics
Arquitecte superior
Manel Aguilera, els dijous
Arquitecte tècnic
Eulàlia Cudolà, els dimecres

Serveis Socials
Dimecres de 9 a 13 h
Per demanar hora: 972 20 19 62

Recollida Porta a Porta
www.vilablareixportaaporta.cat
Tel. 972 40 55 33
portaaporta@vilablareix.cat
Fracció orgànica: Dilluns, dijous i dissabte
Envasos: Dimarts i divendres
Paper i cartró: Dimecres (cada 15 dies) i diven-
dres matí avisant a l’Ajuntament
Recollida de vidre: Dimecres (cada 15 dies)
Recollida de resta: Diumenges (cada 15 dies)
Roba i calçat usats: Primer dilluns de cada mes
Recollida de trastos vells: Primer dimarts de 
cada mes (cal trucar a l’Ajuntament)

www.vilablareix.cat @vilablareix_cat /ajuntamentdevilablareix

 HORARIS DEL CONSULTORI MÈDIC

SERVEIS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
Medicina General 8.30 a 13.30 h 14.30 a 20 h 14.30 a 20 h 14.30 a 20 h 8.30 a 13.30 h

ATS Infermeria 8.30 a 13.30 h 14.30 a 20 h 14.30 a 20 h 14.30 a 20 h 8.30 a 13.30 h

Extraccions 8.30 a 9 h - - - 8.30 a 9 h
 (cita prèvia*)    (cita prèvia*)

Pediatria 11.00 a 13.30 h 11.30 a 13.30 h - -  8.10 a 13.30 h

 MATÍ   TARDA    MATÍ

MEDICINA GENERAL: Dr. Miquel Quesada D.I. Carme Jiménez | PEDIATRIA: Dra. C. Roure D.I. Manuela Cayuela
CITA PRÈVIA: Consultori de Vilablareix* 972 49 55 87 · CAP Salt 972 24 37 37 | URGÈNCIES: 061

 HORARIS BUS L-5 - TMG
Pl. Germans   Pl. Marquès
 Sàbat Correus de Camps Sant Narcís Hospital de Salt Vilablareix Aiguaviva

 X. Cugat Gran Via Sta. Eugènia Can Xirgu

 DILLUNS A DISSABTE (feiners) DIUMENGES I FESTIUS
 CADA 30 MIN.   
SORTIDA DE VILABLAREIX 7.21 fins 20.51 15.51 
ARRIBADA A CORREUS 7.45 fins 21.15 16.35

SORTIDES:    
> Germans Sàbat 7.00 fins 21.30 10.30 fins 21.30
> Correus 7.10 fins 21.35 10.35 i 21.35 
> Pl. Marquès de Camps 7.15 fins 21.40 10.40 i 21.40
> Hospital de Salt 7.27 fins 21.57  
> Arribada a Vilablareix 7.30 fins 22.00 16.58 i 21.58
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EDITORIAL

 Aquest número 73 de la Torratxa de tardor de 2017 no és una Torratxa més. 
Recull, com sempre, el munt d’activitats que s’han dut a terme al nostre poble 
els darrers mesos, un estiu curull d’actes a l’aire lliure, de dia i de nit, casals, con-
certs, teatre, la piscina municipal, etc. També, els inicis de curs de les diferents 
etapes escolars i els inicis de temporada de les múltiples activitats esportives que 
fem al poble així com el desenvolupament de la Fira de Tardor (sense els tastets, 
per culpa de la pluja una altra vegada) que aquest any, per celebrar el 10è ani-
versari vam celebrar durant dos dies i, com a cada número, les seccions habituals 
de les moltes associacions que hi col·laboren. En resum, és una síntesi de la vida 
de Vilablareix durant aquests darrers tres mesos que reflexa com vivim la vida en 
comunitat al nostre poble.

Però no pot ser una Torratxa com una altra. Aquestes darreres setmanes, han 
passat tantes coses al nostre país que no puc fer una editorial com les de sempre. No 
em puc estar de traslladar-vos la meva il·lusió i al mateix temps la meva incertesa res-
pecte el que està passant. En aquests moments, tot el món està veient que, després 
de mesos i anys intentant, de forma persistent, arribar a algun tipus d’acord per a 
que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin expressar en un referèndum 
quin és el sentiment majoritari respecte la independència de Catalunya i la negativa 
constant del Govern de l’Estat a ni tan sols parlar-ne, hem arribat al punt que molts 
vam preveure que arribaríem. La persistència de la majoria parlamentària i del Go-
vern de la Generalitat en posar en mans de la gent la decisió sobre el futur polític de 
Catalunya no només no ha estat acceptada per l’Estat sinó que aquest està fent servir 
tots els seus instruments, legals o no, per a impedir-ho. Així doncs, hem vist com es 
pot entrar als llocs sense ordre judicial, com es poden tancar webs sense ordre, com 
es pot impedir la lliure reunió de persones, com es pot detenir a persones per mo-
tius polítics, com es pot saltar tota la normativa de finançament de les autonomies 
per intervenir els comptes de la Generalitat amb una simple ordre ministerial que 
signen amb pretextes falsos (l’estabilitat pressupostària, que el Govern no ha deixat 
de complir ni un dia) i, finalment, com s’intenta impedir que la població voti a base 
de cops de porra i gasos lacrimògens. Us deia que són dies molt il·lusionants. Quan 
veus milers de persones, milions, sortint al carrer de forma pacífica per a defensar 
els seu dret a votar i la repulsió a la violència i repressió de les forces policials espa-
nyoles i ho fan de forma exemplar, sense ni un incident, i ferms en el seu desig i la 
seva voluntat, no pots fer més que estar orgullós de pertànyer a un país com aquest. 
Però a l’altre costat només veus un estat que intenta, per la força, que tothom pen-
si com ells, que amb l’excusa de la llei –que se salten quan volen– intenten imposar 
la seva manera de veure i entendre el món i l’estat a tota la resta i que són inca-
paços de veure que nosaltres seguim persisitint en arribar a un acord per intentar 
solucionar aquest problema polític tan complex i que només es pot solucionar 
com s’arreglen tots els problemes al món modern, parlant-ne i arribant a acords.

Així doncs, quan arribi a les vostres mans aquesta Torratxa segurament hau-
ran passat moltes més coses que ara soc incapaç de predir. Però del que estic 
segur és que el Parlament i el Govern seguiran, amb pas ferm i decidit però al 
mateix temps amb tota la voluntat negociadora i la mà estesa per arribar a un 
acord que solucioni aquest conflicte, el camí que van iniciar el 27 de setembre de 
2015 quan van rebre l’encàrrec per part de la ciutadania de Catalunya.

David Mascort i Subiranas
Alcalde de Vilablareix

Una tardor  
decisiva
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PLENS

SESSIó ORDInàRIA DEL 20 DE JuLIOL 

La Presidència dóna compte al Ple de 
les resolucions en matèria de personal:

» Contractació personal brigada jove 
estiu 2017.

» Augment jornada laboral Ariadna 
Muñoz de la Prida educadora llar 
d’infants.

» Augment jornada laboral Eva Olivan 
Riera i Judit Puig Puig pel casal d’es-
tiu municipal.

» Disminució jornada laboral Maria 
Visitación Gonzalez Sanchez, Joa-
quima Rosales Ramos i Lidia Serra 
Simon en motiu del menjador del 
casal d’estiu. 

» Contractació monitors casal d’estiu i 
matins actius 2017.

» Finalització contracte Maria Terribas 
Torres en qualitat d’educadora de la 
llar d’infants.

» Contractació Raquel Galarreta Gon-
zalez per substitució baixa IT al casal 
d’estiu.

» Contractació Balbina Lopez Parron 
per cobrir llicència per matrimoni 
d’educadora de la llar d’infants.

També dóna compte:

» Que període mig de pagament a pro-
veïdors del sector d’administracions 
públiques de l’Ajuntament de Vila-
blareix el segon trimestre de 2017 es 
situa a 7,45 dies.

S’aprova per unanimitat:

» Les a festes locals de l’any 2018:
   - Dimecres 25 de juliol. Sant Jaume 
   - Dilluns 29 d’octubre. Sant Narcís.

» La proposta d’acord d’aprovació de 
la modificació del Pla Estratègic de 
subvencions.

 Vist la conveniència d’incorporar la 
subvenció que es concedeix a l’Associ-
ació de Mares i Pares de l’escola Ma-
drenc del municipi, per impartir els 
cursos d’anglès extraescolar al centre.

» La modificació dels estatuts del Con-
sorci del Transport Públic de l’Àrea 
de Girona, Autoritat Territorial de 
Mobilitat

» L’adhesió de l’ajuntament de Vila-
blareix al Consorci de les Vies Verdes 
de Girona, i aprovació dels Estatuts.

» Provisionalment la Modificació Pun-
tual de les NNSS de Vilablareix, sec-
tors industrials (Clau 16).

» Declarar vàlida la licitació i adjudi-
car el contracte de venda pel pro-
cediment obert mitjançant oferta 
econòmicament més avantatjosa 
amb un únic criteri d’adjudicació, 
del bé patrimonial de l’Ajuntament 
que a continuació es descriu a l’en-
titat mercantil Xifra Jordà Promo-
cions SL, pel preu de 68.962,74 €, 
impostos a part, amb subjecció al 
plec de clàusules administratives 
particulars.

S’aprova per majoria absoluta amb el 
vots del grup municipal d’ERC i els 
vots en contra dels grups municipals 
de CiU i PSC.

» L’expedient i el plec de clàusules 
administratives que s’incorpora com 
annex, per tal de procedir a l’aliena-
ció mitjançant concurs públic de les 
de les finques patrimonials següents: 

 PP sector El Perelló-Can Pere Màrtir
 URBANA: Parcel·la numero 8.15D.2, 

(3.072,00m2) c/ Francesc Macià, núme-
ro 8-10. 

SESSIó ExTRAORDInàRIA  
DEL 31 DE JuLIOL 

S’aprova per unanimitat:

» Inicialment la Modificació Puntual 
de Normes Subsidiàries i adaptació 
al Pla Director Urbanístic del sistema 
urbà de Girona en l’àmbit del camí 
dels Carlins, integrada per Memòria, 
Normativa, Plànols, l’Informe Ambi-
ental Estratègic i l’estudi d’avaluació 
de mobilitat generada.

» La proposta de modificació de crè-
dits núm. 4/17 en el pressupost d’en-
guany, xifrat en les quantitats següents: 

Subvenció Ampa CEIP Vilablareix-
Extraescolars: 8.265,00 €
TOTAL Suplement i habilitació 
Crèdits (Despeses): 8.265,00 €
TOTAL Baixes despeses: -8.265,00 €
TOTAL Augment despeses: 0,00 €

SESSIó ORDInàRIA DEL 20 DE JuLIOL 

La Presidència dóna compte al Ple de 
les resolucions en matèria de personal:

» Reconeixement augment 1% retribu-
cions personal de la corporació, amb 
efectes retroactius a 01/01/2017.

» Contractació Balbina Lopez Parrón 
en qualitat d’educadora de la llar 
d’infants.

» Contractació Míriam Portillo Fernán-
dez en qualitat d’educadora de la llar 
d’infants per substitució baixa IT. 

» Suport al Referèndum que s’ha con-
vocat pel proper dia 1 d’octubre de 
2017.

S’aprova per unanimitat:

» El Compte General de l’Ajutament 
de Vilablareix corresponent a l’exer-
cici 2016, integrat pel de la corpo-
ració i pel de la societat municipal 
Vilablareix Futur SL.

» L’ordenança reguladora de la recolli-
da de residus municipals, definitiva.

» Inicialment el nou Plànol de delimi-
tació segons el que estableix la Llei 
5/2003 de 22 d’abril de mesures de 
prevenció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions, els nuclis de po-
blació, les edificacions i les instal-
lacions situats en terrenys forestals, 
modificada per la Llei 2/2014 de 
27 de gener, de mesures fiscals, ad-
ministratives, financeres i del sector 
públic.

» El conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Girona i l’Ajuntament 
de Vilablareix pel cofinançament i 
les condicions d’execució i lliura-
ment de la millora de l’enllumenat 
públic exterior del municipi.

» La cancel·lació del registre munici-
pal de parelles de fet i les normes del 
seu funcionament.

» El conveni entre l’Agència Tributà-
ria de Catalunya i l’Ajuntament de 
Vilablareix per a la homogeneïtzació 
dels processos i mecanismes interns 
de tramitació dels tributs que ingres-
sa el sector públic de la Generalitat 
i altres ens públics de Catalunya a 
l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària.

» El conveni entre el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies 
i l’Ajuntament de Vilablareix per a 
la homogeneïtzació dels processos i 
mecanismes interns de tramitació de 
les cotitzacions socials que ingressa el 
sector públic de la Generalitat i altres 
ens públics de Catalunya a la Treso-
reria General de la Seguretat Social.

» La cessió de la titularitat del contrac-
te de “construcció i explotació de la 
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deixalleria municipal de Vilablareix 
de l’entitat mercantil Tècniques i 
Recuperacions del Gironès SL a l’en-
titat mercantil Tirgi Serveis Ambien-
tals SA.

S’aprova per majoria absoluta amb 
l’abstenció del grup municipal del PSC:

- La pròrroga del contracte per a la 
gestió del servei municipal d’abasta-
ment d’aigua potable i clavegueram 
a l’entitat mercantil Prodaisa SA. 

JUNTES DE GOVERN

SESSIó DEL DIJOuS 15 DE Juny 

S’acorda aprovar:

- Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 87.748,83 €

- La liquidació de l’impost sobre incre-
ment de valor dels terrenys de natu-
ralesa urbana dels expedients núme-
ros 79 i 80.

- Sol·licitar a Dipsalut la inclusió a la 
convocatòria de suport econòmic als 
ajuntaments per a les actuacions per 
a la lluita i control integrat de pla-
gues urbanes.

- La contractació amb l’entitat mer-
cantil Rosa Cervetó, Marta Mas SL 
(Graó), pel subministrament de mo-
biliari de taules i cadires destinades 
al casal de la gent gran del munici-
pi, mitjançant un contracte menor 
de subministrament per import de 
1.558,00 € més 327,18 € en concepte 
d’iva (pressupost 1-15452).

» Desestimar la petició de baixa de la 
llar d’infants el mes de juliol.

 Vist la sol·licitud presentada per 
l’usuari de la llar d’infants, sol·licitant 
la baixa del servei municipal a partir 
del 30 de juny de 2017, motivat per 
la no assistència al centre. Les quotes 
a pagar pels usuaris s’aprovaran a les 
ordenances fiscals de l’Ajuntament. 
Seran mensuals de setembre a juliol.

» Desestimar la devolució dels imports 
d’inscripció a cursos i tallers.

 Vist la sol·licitud presentada pels 
usuaris referent a la devolució dels 
imports abonats per la inscripció a 
cursos i tallers que han motivat la 
no assistència dels mateixos per cir-
cumstàncies diverses.

SESSIó DEL DIJOuS 13 DE JuLIOL 

S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 133.913,09 €.

» La liquidació de l’impost sobre in-
crement de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
numero 81 a 91.

» La proposta del servei d’atenció a do-
micili que efectua l’àrea de serveis so-
cials d’atenció primària al municipi.

 Vist que el servei suposarà augmen-
tar les hores acordades amb el con-
sorci de benestar social Girones-Salt 
al municipi.

 Assumir el 34% del cost del servei 
que serà com a màxim de 489,41 €/
any.

» La concessió d’ajuts econòmics a les 
entitats esportives del municipi anu-
alitat 2017.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil PARK’S 3000 SL, la compra 
del tobogan per ubicar a la Plaça 
Catalunya, mitjançant un contracte 
menor de subministrament per im-
port de 1.356,00 € més 284,76 € en 
concepte d’iva, (model R4826 tobo-
gan alpinista).

» El contracte menor d’obres de repa-
ració dels parcs infantils amb l’enti-
tat mercantil Aplicacions i Manteni-
ments Dabau SL (pressupost 2017-O-
00530101), per import de 5.643,00 € 
més 1.185,03 € en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil Simon Fortià SL, les obres per 
la impermeabilització i reparació de 
la junta de dilatació de part de la 
coberta del pavelló (a la zona desti-
nada al tennis taula), mitjançant un 
contracte menor d’obres per import 
de 3.249,78 € més 682,45 € en con-
cepte d’iva, (pressupost núm. 1211).

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil ADO Urban Furniture SL, el 
subministrament i instal·lacio d’un 
semàfor a la zona de la pilona del 
carrer Perelló, mitjançant un con-
tracte menor de subministrament 
per import de 1.292,00 € més 271,32 
€ en concepte d’iva (oferta 43900).

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil Pilsa Sl, pel subministrament i 
instal·lació de dues màquines d’aire 
condicionat en el mòdul del men-

jador del carrer Perelló de l’escola 
Madrenc, mitjançant un contracte 
menor de subministrament per im-
port de 7.417,83 € més 1.557,74 € en 
concepte d’iva, (pressupost 94).

» El contracte menor de serveis per la 
reserva a Port Aventura amb l’enti-
tat PORT AVENTURA ENTERTAIN-
MENT SA per import de 6.774,30 €.

» Efectuar a l’Associació Juvenil Esplai 
Kamono una aportació per import 
de 1.430,00 € destinada a la despesa 
dels cursos de monitors d’activitats 
en el lleure infantil i juvenil de joves 
del municipi.

SESSIó DEL DIJOuS 3 D’AGOST

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 69.159,62 €

» Aprovar la liquidació de l’impost so-
bre increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana dels expedi-
ents numero 92 a 97.

» El plec de clàusules administratives 
particulars i tècniques del contracte 
de prestació del servei per a la realit-
zació de cursos en llengua anglesa a 
Vilablareix.

» El Plec de clàusules administratives 
particulars per a procedir a l’adjudi-
cació de dos locals disponibles al viver 
d’empreses el Rusc de Vilablareix.

» Declarar vàlida la licitació i adjudicar 
el contracte del servei de jardineria 
per a la conservació i manteniment 
de zones verdes, jardins i espais pú-
blics de Vilablareix a l’entitat FUN-
DACIÓ PRIVADA DRISSA per un 
import de 32.100,00 €/anuals (ex-
clòs d’IVA), pel termini de 2 anys, 
juntament amb la planificació gene-
ral del servei i nombre de persones 
vinculades a l’execució del contracte 
i mecanismes de seguretat i salut la-
boral que consten a la seva propos-
ta, atès que ha efectuat l’oferta més 
avantatjosa atenent als criteris valo-
ratius que consten en el plec de clàu-
sules administratives particulars.

» El conveni de col·laboració entre 
l’Associació de Municipis Catalans 
per a la recollida selectiva Porta a Por-
ta i l’Ajuntament de Vilablareix per a 
la subscripció d’un acord marc per al 
subministrament de bosses i fundes 
compostables i cubells i bujols per a 
la recollida de fracció orgànica.
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» Sol·licitar la inclusió a la convoca-
tòria de subvencions destinades a 
incentivar la contractació en pràcti-
ques de persones joves beneficiàries 
del Programa de Garantia Juvenil al 
Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya.

» Sol·licitar a la Diputació de Girona 
(Servei d’Esports) la subvenció per 
al suport als programes municipals 
d’ajuts als esportistes amateurs gi-
ronins, menors de 25 anys i no pro-
fessionals, d’esports individuals que, 
prèvia classificació han participat en 
els campionats d’Espanya, d’Europa, 
de Món o Jocs Olímpics.

 Vist la petició efectuada per l’espor-
tista Arianna Vilar Julià, en la moda-
litat d’esquí alpí.

 Vist la petició efectuada per l’espor-
tista Lidia Baus Garrido, en la moda-
litat de tennis taula.

» El conveni entre l’Ajuntament de Vi-
lablareix i l’Associació del casal de la 
gent gran de Vilablareix.

» El conveni entre l’Escola de Música 
del Gironès (organisme autònom 
del Consell Comarcal del Gironès) 
i l’Ajuntament de Vilablareix, per a 
la implantació d’una aula de música, 
d’acord amb el contingut següent:

» La contractació amb l’entitat Prodai-
sa les obres d’obertura i reposició de 
rasa sobre llambordes, instal·lació de 
9 metres d’escomesa de sanejament 
de 200 mm amb connexió a pou 
existent al c/Josep Irla, 13 del mu-
nicipi, mitjançant un contracte me-
nor d’obres per import de 3.303,06 € 
més 693,64 € en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil Tecnodimension, la compra 
d’un arc de meta inflable per esde-
veniments esportius, mitjançant un 
contracte menor de subministra-
ment per import de 1.890,00 € més 
396,90 € en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat Alumi-
nis Ribera SL, la col·locació de nou 
obertures d’alumini a l’escola Ma-
drenc, mitjançant un contracte menor 
d’obres per import de 15.201,00 € més 
3.192,21 € en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat Metal.
alum Serrano, la col·locació de dues 
obertures d’alumini al centre cultural 
Can Ballí, mitjançant un contracte me-

nor d’obres per import de 1.646,24 € 
més 345,71 € en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil Benito urban, la compra del 
mobiliari urbà (4 bancs i 3 pilones 
extraibles), mitjançant un contracte 
menor de subministrament per im-
port de 1.630,70 € més 342,45 € en 
concepte d’iva.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat mercantil SPORA serveis 
ambientals per a la campanya d’im-
plantació del pagament per genera-
ció del PaP de Vilablareix, per im-
port de 8.532,00 € més 1.792,00 € en 
concepte d’iva 

» La contractació amb Francisco Ja-
vier Garcia Simon, pel subministra-
ment i instal·lació d’un rentaplats 
marca Nikrom model MP500E, 
pel menjador de l’escola Madrenc, 
mitjançant un contracte menor de 
subministrament per import de 
1.982,00 € més 416,22 € en concep-
te d’iva.

» El pressupost i adjudicació a l’enti-
tat Catering Vilanova SL, el servei de 
càtering de la llar d’infants La Fari-
gola, mitjançant un contracte menor 
de servei fins que es procedeixi a la 
licitació del servei.

SESSIó DEL DIJOuS 7 DE SETEMBRE

S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
dec 107.751’56 €.

» La liquidació de l’impost sobre in-
crement de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
numero 98 a 101.

» Sol·licitar al Departament d’Em-
presa i Coneixement de la Gene-
ralitat de Catalunya la inclusió del 
projecte agrupat Emprendre a Giro-
na – Gironès en la convocatòria de 
subvencions públiques destinades 
a finançar el Programa integral de 
suport a les persones emprenedores 
emmarcat en el programa Catalunya 
Emprèn.

» El contracte menor de subministra-
ment de programari i aplicació web 
del servei Porta a Porta a l’entitat 
mercantil ID WASTE, per import de 
15.935,07 € més 3.346,38 € en con-
cepte d’iva.

» El contracte menor de subministra-
ment de mobles per el mòdul del 
menjador de l’escola Madrenc a 
l’entitat mercantil IKEA, per import 
de 780’00 €, iva inclòs.

SESSIó DEL DIJOuS 21 DE SETEMBRE 

S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 49.835’21 €.

» El conveni entre l’Ajuntament de Vi-
lablareix i l’Associació Gironina de 
Teatre per la temporada 2017-2018.

» La concessió d’ajut econòmic a 
l’AMPA de l’escola Madrenc per la 
realització de classes d’anglès curs 
2017-2018.

» El conveni de pràctiques entre l’es-
cola L’Empordà i l’Ajuntament de 
Vilablareix per a la realització de les 
pràctiques d’activitats d’educació en 
el lleure infantil i juvenil.

» La sol·licitud de subvenció en espècie 
per a la contractació d’espectacles in-
closos en el catàleg d’espectacles Pro-
grama.cat del Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya.

» El suport de l’Ajuntament de Vila-
blareix a la iniciativa de l’Ajunta-
ment de Girona per a la realització 
del Pla d’acció pel desenvolupament 
del sector econòmic de la bicicleta.



710a Fira de la Tardor
 Ja fa 10 anys que Vilablareix dóna la benvinguda a la tardor amb la 

fira de la pagesia i artesania. Enguany, per a celebrar-ho, la fira es va 
allargar dos dies. D’aquesta manera, els dies 23 i 24 de setembre Vi-
lablareix es va engalanar per acollir les múltiples activitats per gaudir 
en família. La inauguració va anar a càrrec de la sra. Dolors Ferré qui, 
juntament amb tot l’equip de l’Ateneu de la Dona, van ser les promo-
tores de la Fira. 

Al igual que els anys anteriors, la fira va 
comptar amb una exposició d’animals, pas-
sejades amb ponis, circ, gegants i música en 
viu entre d’altres. Però també hi va haver 
moltes novetats com la primera edició del 
Crazy Kids Market, una demostració de gos-
sos, lloguer de tàndems, el sorteig de dues 
bicicletes i una demostració de doma natu-
ral amb ponis. 

Cal destacar, que amb el moment actual 
que viu Catalunya, aquesta desena 
edició de la Fira de la Tardor va es-
tar molt marcada pel referèndum per la independència. Com 
es va fer en la majoria de municipis catalans, el diumenge a les 
11 del matí els veïns de Vilablareix es van aplegar a la plaça del 
Perelló en un acte en suport a les institucions i la democràcia. 
Una concentració que va acabar amb el Cant dels Segadors i 
crits com ‘votarem’ ‘independència’ i ‘visca catalunya’.
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Guanyadors del concurs #Instardor17
1r premi: @nuria_novi 3r premi: @lauraruizsanchez22n premi: @kapvespre
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L’11 de setembre a Vilablareix
 La Diada de Catalunya es va 

començar a viure a Vilablareix. A 
partir de les 11 del matí, una cin-
quantena de veïns es van aplegar 
a les 11 del matí a la Plaça Perelló. 
L’alcalde, David Mascort, va llegir 
el manifest i l’acte va finalitzar 
amb el Cant dels Segadors. Un 
cop finalitzat l’acte, els que va-
ren participar en la manifestació 

que enguany es celebrava a Bar-
celona, van anar plegats a buscar 
l’autobús per anar a celebrar una 
nova jornada històrica per la in-
dependència de Catalunya. 

Un total de 1.651 persones participen  
al referèndum a Vilablareix

 Tot i les amenaces de retirar 
les urnes i tancar el col·legi 
electoral, situat a Can Gruart, 
per evitar que el referèndum 
d’autodeterminació de Catalu-
nya es pogués celebrar, a Vila-
blareix es va poder votar gràcies 
a la mobilització de centenars 
de veïns i entitats del poble que 
varen ocupar pacíficament les 

instal·lacions des de les 5 de la matinada. L’arribada 
de les urnes i la resta del material electoral va fer 
aixecar els primers aplaudiments i crits del dia. Va 
ser una jornada intensa on tots els que van passar el 
dia a Can Gruart varen estar alerta per si apareixia 
la Policia Nacional i la Guardia Civi. A Vilablareix, 
la jornada es va acabar sense incidències però amb 
tot el poble consternat pels fets ocorreguts arreu de 
Catalunya, en especial a Girona i Aiguaviva. Com a 
mostra de rebuig a la violència que els pobles cata-

lans van rebre l’1 d’octubre, el dia 
següent es va fer una aturada de 15 
minuts al davant de l’ajuntament i 
dimarts 3 d’octubre, Vilablareix es 
va sumar a l’aturada general.

Els resultats de les votacions 
van ser les següents:

SÍ  1.577 (95,52%)
NO  52  (3,15%)
BLANC  8  (1,09%)
NUL  4  (0,24%)
TOTAL: 1.651
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Rebuig a la violència i suport  
als afectats de l’atemptat

 El passat dijous 17 d’agost tot el país va quedar 
consternat davant els atacs terroristes que es van 
produir a la Rambla de Barcelona i a Cambrils. Des 
de Vilablareix vam voler donar suport a les víctimes, 
familiars i amics de l’atemptat, així com també als 

equips d’emergències que hi estaven treballant. 
Com va succeir a la resta de Catalunya, a les 12h del 
migdia del divendres 18 d’agost, vam fer 5 minuts 
de silenci davant de l’ajuntament com a mostra de 
rebuig a la violència i suport als afectats. 

Activa’t solidari
 El bon temps sempre permet fer activitats a l’aire 

lliure i aquest juliol és el que hem tornat a fer a Vila-
blareix. Al llarg del mes es van organitzar un seguit 
d’activitats esportives a la fresca. Entre elles hi havia 
Ioga, Pilates, Estiraments-hipopressius i Zumba. Es 
realitzaven a Can Gruart i hi va 
haver una participació elevada 
en cada una de les activitats. 

En ser activitats solidàries, 
els participants pagaven la vo-
luntat en una urna a favor de 
l’Associació Proem-aid.

Proem-aid és una associa-
ció formada per un equip de 
professionals d’emergències 

que actuen al mar mediterrani salvant vides dels 
refugiats que fugen dels seus països en guerra i 
busquen una oportunitat a Europa. Per tal de po-
sar el nostre granet de sorra, Vilablareix ha volgut 
recaptar diners amb diverses activitats del poble. 

Una d’elles ha estat l’Activa’t 
Solidari on s’han recaptat 
366,85 €, amb els Dijous a la 
Fresca es van recaptar 180 € i 
amb la festa de final de curs 
de la Llar d’Infants se’n van 
recollir 306 €, pel que Vilabla-
reix ha donat aquest estiu un 
total de 852,85 € a l’Associa-
ció Proem-Aid.
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Fem Vilablareix, fem salut
 Des de l’Ajuntament de Vila-

blareix ja fa temps que es treba-
lla per promoure l’activitat físi-
ca. Així doncs, per facilitar que 
els nostres veïns i veïnes vagin a 
córrer, aquest juliol es va crear 
un Grup de Running per anar-hi 

plegats pels voltants de Vilabla-
reix. La primera trobada va tenir 
lloc el dia 11 de juliol i es van 
repartir samarretes del grup de 
running pels participants amb el 
hashtag #SalutVilablareix. A par-
tir d’aquesta trobada s’han anat 

formant grups que 
van a córrer ple-
gats i al seu ritme. 

Més endavant es tornarà a orga-
nitzar una trobada amb més sa-
marretes pels nous participants!

Vilablareix es suma al Mulla’t 
per l’esclerosi múltiple

 La piscina de Vilablareix es va sumar al Mulla’t 
per l’esclerosi múltiple, el diumenge 9 de juliol. Es 
tracta d’una jornada de sensibilització social i de so-
lidaritat amb les més de 7.000 persones que patei-
xen aquesta malaltia a Catalunya. 

Els participants nedaven els 
metres que volien i per cada 100 
metres nedats l’Ajuntament de 
Vilablareix donava 1 € i el total 
recaptat es destinava a la Funda-
ció Esclerosi Múltiple. La respos-

ta dels veïns va ser molt positiva. Un total de 87 ne-
dadors varen fer 50,8 km. D’aquesta manera es van 
destinar 508,70 € a la investigació d’aquesta malaltia.

La jornada va començar molt animada a Vilabla-
reix, però la pluja de la tarda va fer tancar els actes 
abans d’hora. A les 12 del migdia, i juntament amb 

la resta de poblacions 
catalanes, els partici-
pants van encerclar 
la piscina i van saltar 
plegats per mullar-se 
per la causa. A conti-
nuació es va fer una 
sessió d’aquagym a la 
piscina petita.

A més, uns dies abans, i tal com indicava la cam-
panya de la Fundació Esclerosi Múltiple, es va 
projectar la pel·lícula “100 metros” del català 
Marcel Barrena. Una pel·lícula molt recomanada 
que parla de la malaltia. Es va projectar a la fresca 
a la Plaça del Perelló.
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Els dijous de juliol  
van ser a la fresca i solidaris

 El Festival Emergent va ser l’encarregat, el primer 
dijous de juliol, de donar el tret de sortida als ‘Di-
jous a la fresca solidaris’. El Festival de Música i Arts 
Escèniques del Gironès va omplir de gom a gom la 
plaça del Perelló, on els assistents van poder gaudir 
de música, humor, malabars i ombres xineses a càr-
rec de grans artistes. 

Durant tot el mes a Can Gruart, vam poder 
gaudir d’altres concerts i espectacles com el con-
cert de Rusó Sala, els espectacles d’Impas Dansa i 
Rock&Love, a més de l’esperat teatre de l’Ateneu 
de la Dona amb “Les germanes Mundy”. En total es 
van recollir 180 euros que es van destinar a l’associ-
ació Proem-Aid.
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A Vilablareix, qui més recicla 
menys paga

 Ja fa prop de 4 anys que vam iniciar la recolli-
da porta a porta. Amb aquest sistema hem assolit el 
80% de recollida selectiva, posant-nos no només al 
capdavant dels municipis de Catalunya si no també 
d’Europa. 

És una necessitat com a societat reciclar el mà-
xim, ja que contribueix a fer-nos autosuficients a 
nivell de recursos i primeres matèries, a crear nous 
sectors econòmics i llocs de treball lligats al medi 
ambient, a reduir l’impacte de l’abocament de resi-
dus sobre el medi i a minimitzar els efectes del canvi 
climàtic.

Des del Govern municipal estem plenament de-
cidits a assumir la responsabilitat en aquesta matè-
ria i és per això que l’any 2013 vam implantar la 
recollida porta a porta a través de la qual podem 
detectar aquells veïns i veïnes que participen i que 
ho fan correctament, a través dels xips que tenen 
instal·lats els cubells.

Aquests 4 anys ens han permès analitzar les da-
des, resoldre totes les incidències diàries i els dubtes 
i informar a tots aquells que no participaven, amb 
l’objectiu de maximitzar els resultats i fer a tothom 
partícip del projecte de poble.

Ara, però, després de tots aquests esforços és de 
rebut que aquells que més reciclen i que participen 
en el porta a porta paguin menys que aquells que 
no ho fan.

El fet de llindar amb Girona, fa que encara hi 
hagi llars que no participen en el sistema i practi-
quen l’anomenat turisme d’escombraries de forma 
habitual. Generalment aquestes són precisament 
les persones que encara no separen correctament 
tots els residus.

Fins ara totes les llars pagaven la mateixa taxa de 
residus: una quota fixa de 120 euros. A partir de l’1 
de gener de 2018, cada habitatge pagarà en funció 
del grau de participació i de reciclatge.

Com es calcularà la nova taxa de residus 
domiciliària?
Es calcularà per trams, tenint en compte el nombre 
de vegades que es treu la fracció orgànica i els en-
vasos lleugers amb el cubell corresponent. Aquestes 
dues fraccions són les que més generem i les que 
recollim amb més freqüència.

En el cas dels envasos, treure’ls 52 vegades equival 
a treure’ls 1 cop a la setmana de mitjana. En el cas de 
l’orgànica, equival a treure-la 1,5 cop a la setmana.

L’objectiu de la nova taxa és incentivar la parti-
cipació, evitar la fuga de residus a municipis veïns i 
millorar la recollida selectiva.

IMPORT MÍNIM (en cas de situar-se en el TRAM 1 
tant d’envasos com d’orgànica) = 80 €/anuals

IMPORT MÀXIM (en cas de situar-se en el TRAM 4 
tant d’envasos com d’orgànica) = 270 €/anuals

En cas que l’habitatge 
estigui buit caldrà justifi-
car-ho a les oficines muni-
cipals i es mantindrà la taxa 
actual de 120 €/anuals.

En el cas dels habitatges 
disseminats que utilitzen 
l’àrea tancada es mantin-
drà la taxa actual fixa de 
120 €/anuals.

un 15% de les llars no participa  
en la recollida porta a porta

TRAM

ENVASOS ORGÀNICA

nº D’APORTACIOnS  
AnuALS

TAxA 
AnuAL

nº D’APORTACIOnS 
AnuALS

TAxA 
AnuAL

1 A partir de 52 30,00 € A partir de 78 50,00 €
2 25 - 51 50,00 € 41 - 77 70,00 €
3 9 - 24 80,00 € 13 - 40 100,00 €
4 < 9 120,00 € <13 150,00 €
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Com es realitzarà  
el pagament?
Es mantindrà el rebut trimes-
tral juntament amb el de l’ai-
gua. Cada trimestre es cobra-
rà una quantitat fixa de 20,00 
€ i, serà amb el rebut del 4t 
trimestre que es regularitzarà 
l’import en funció del tram 
corresponent.

En el cas dels habitatges 
disseminats o buits es cobra-
rà trimestralment l’import 
de 30 € i no es produirà una 
regularització en el darrer re-
but de l’any.

I les activitats econòmiques?
Les activitats econòmiques també pagaran en fun-
ció del grau de reciclatge, però s’ha establert un cri-
teri diferents, ja que s’ha adaptat la taxa a la realitat 
i a la dinàmica del servei.

En aquest cas s’ha fixat un preu unitari per litre 
i fracció. De manera que la taxa es calcula multi-
plicant el volum del contenidors sol·licitat de cada 
fracció pel preu unitari per litre establert.

Envasos Orgànica Paper i 
cartró Vidre Resta

0,50 €/l 0,75 €/l 0,50 €/l 0,50 €/l 1,00 €/l

Per exemple, 
Una activitat que disposa de:
1 contenidors de 40 l d’envasos x 0, 5 €/l = 20 €
1 contenidor de 40 l d’orgànica x 0,75 €/l = 30 €
1 contenidors de 40 l de paper i cartró x 0,5 €/l = 20 €
1 contenidors de 20 l de resta x 1 €/l = 20 €
Total taxa anual = 90 €

En aquest cas, l’objectiu és incentivar a les ac-
tivitats econòmiques perquè redueixin la fracció 
resta (que és la que té un preu per litre més elevat) 
i maximitzin la recollida selectiva, de manera que 
aquelles activitats que més ajustada tenen la fracció 
resta menys paguin.

En el cas de les activitats econòmiques el paga-
ment serà anual i s’identificaran amb un adhesius 
aquells contenidors pels quals s’hagi calculat la 
taxa, de manera que el servei en cap cas recollirà 
contenidors no identificats. 

Com s’implantarà la nova taxa?
La nova taxa entrarà en vigor l’1 de gener de 2018. 
Prèviament a aquesta data es portarà a terme un 
procés informatiu i participatiu.

•  Una xerrada informativa a Can Gruart oberta 
a tothom.

•  Posteriorment rebreu una carta informant so-
bre la nova taxa amb una simulació personalit-
zada del que representaria el vostre rebut amb 
la participació de l’any 2016. Cal revisar-la bé 
per saber que esteu utilitzant els cubells cor-
rectes.

•  Del 23 d’octubre al 3 de novembre podreu co-
municar qualsevol incidència o incoherència 
que hagueu detectat en la carta i resoldre tots 
els dubtes que tingueu sobre la nova taxa pre-
sencialment o telefònica.

•  Totes les incidències i comunicacions que 
rebem es traspassaran a un tècnic que us visita-
rà personalment a casa vostra per resoldre-les.

•  Durant l’any 2018 rebreu a cada trimestre, 
conjuntament amb la factura de l’aigua, l’es-
tadística personalitzada de cada habitat de l’ús 
del servei. 

Vilablareix s’ha convertit en un referent català 
en matèria de gestió de residus i aquest nou pas ens 
torna a posar al capdavant gràcies a la implicació 
de tots els veïns o veïnes que s’han implicat en el 
sistema i s’han corresponsabilitzat dels seus residus. 
Aquest canvi de mentalitat i de model ens equipara 
als països més desenvolupats d’Europa i ens fa mi-
llors com a societat.

Serveis Tècnics 
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Ordenança de residus
En el ple del passat 14 de setembre es va aprovar la ordenança 
reguladora de la recollida dels residus municipals de Vilablareix,  

a continuació us fem petit resum.

 Aquesta ordenança servirà per totes les conductes 
i activitats dirigides al dipòsit i recollida de residus 
municipals. Totes les persones físiques o jurídiques 
que resideixen o realitzen la seva activitat comercial 
o empresarial en el terme municipal de Vilablareix 
estan obligades a complir amb el disposat en aquesta 
Ordenança.

Les obligacions dels usuaris són, entre d’altres: 
•  Utilitzar el servei de recollida de residus de Vilablareix 

d’acord amb la modalitat de recollida que estableixi 
l’Ajuntament per a cada fracció i per a cada usuari.

•  Separar els residus i dipositar-los en els contenidors estan-
darditzats per l’Ajuntament o en els punts de recollida es-
tablerts a aquest efecte d’acord amb aquesta ordenança.

•  Retirar de la via pública els contenidors d’ús exclusiu 
abans de les 10 h del matí següent a la recollida, excepte 
els serveis de reforç que comportarà la recollida diürna.

Algunes de les prohibicions:
•  Deixar d’utilitzar el servei de recollida de residus del 

municipi i fer ús del d’altres municipis quan es resideix 
o es realitza una activitat comercial o empresarial en el 
terme municipal de Vilablareix.

•  Utilitzar el servei de recollida de residus de Vilablareix 
quan es resideix o es realitza una activitat comercial o 
empresarial fora del terme municipal. 

•  Tirar o abandonar residus a la via pública, al medi na-
tural o en llocs diferents als especificats. 

•  Dipositar a les papereres de la via pública bosses de residus 
domèstics, caixes o paquets anàlegs. Aquestes són d’ús 
exclusiu per deixalles generades puntualment al carrer. 

•  No recollir de la via pública els excrements d’animals 
domèstics per part dels seus propietaris. 

•  Abandonar residus fora dels dies i/o horaris previstos.
•  Dipositar materials barrejats de diferents fraccions.
•  Prendre o malmetre el cubell d’un altre veí o un cubell 

comercial.

Infraccions:
Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança es clas-
sifiquen en lleus, greus i molt greus. A continuació us de-
tallem algunes de les infraccions:

Infraccions lleus:
-  Dipositar els residus sense separar-los correctament per 

fraccions o en contenidors. Treure els contenidors d’ús 
exclusiu a la via pública per a la recollida pel servei 
públic fora del calendari, i en hores i llocs diferents als 
establerts per l’Ajuntament.

-  Lliurar els residus en condicions que produeixin abo-
caments mentre es presta el servei de recollida. 

-  No retirar de la via pública els contenidors d’ús exclu-
siu en què els residus han estat lliurats no convenient-
ment classificats, fora d’horari o fora de calendari.

-  No utilitzar el servei de recollida de residus del muni-
cipi i fer ús del d’altres municipis quan es resideix o 
es realitza una activitat comercial o empresarial en el 
terme municipal de Vilablareix. 

-  Dipositar a les papereres de la via pública bosses de 
residus domèstics, caixes o paquets anàlegs. 

-  No recollir de la via pública els excrements d’animals 
domèstics per part dels seus propietaris. 

-  Dipositar els residus fora dels contenidors sense aprofi-
tar la seva capacitat. 

-  Dipositar residus en contenidors aliens. 
-  Lliurar els residus orgànics dins bosses no compostables.
-  Lliurar els residus sense el seu contenidor corresponent.
-  Lliurar residus prohibits. 
-  Prendre, malmetre o no tenir cura dels cubells.
-  Manipular, malmetre i/o anular els sistemes d’identi-

ficació. 
-  Prendre o malmetre el cubell d’un altre veí o un cubell 

comercial. 

Infraccions greus:
-  L’abandonament o abocament incontrolat de qualse-

vol tipus de residus municipals sense que s’hagi posat 
en perill greu la salut de les persones, hagi produït un 
dany o deteriorament greu per al medi ambient. 

-  Tirar o abandonar residus a la via pública, al medi na-
tural o en llocs diferents dels especificats. 

-  Manipular contenidors o el seu contingut així com bol-
car o malmetre papereres o un altre tipus de conteni-
dors o desplaçar-los fora de les seves ubicacions. 

-  La reincidència en tres faltes lleus en el termini d’un any.

Infraccions molt greus:
-  L’abandonament o abocament incontrolat de qualse-

vol tipus de residus municipals quan s’hagi posat en 
perill greu la salut de les persones o s’hagi produït un 
dany o deteriorament greu pel medi ambient. 

-  L’exercici de qualsevol de les activitats regulades pel De-
cret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de residus, sense ob-
tenció, quan sigui preceptiva, de llicència, permís, co-
municació prèvia a l’inici de l’activitat, o incomplint les 
condicions imposades per aquesta o per qualsevol altra 
normativa de residus, si es determinant de danys o per-
judicis reals al medi ambient.

- La reincidència en tres infraccions greus en el termini 
d’un any. 

Podeu consultar l’ordenança complerta a www.vilablareix.cat

http://www.vilablareix.cat
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Vilablareix aconsegueix reduir 
un 75% els excrements de gos a 

la via pública des del 2013
 Vilablareix va idear una nova campanya cívica de 

sensibilització de recollida d’excrements a la via pú-
blica aquest passat mes de juny. La intenció d’aques-
ta campanya era fer-la encara més visible que la dels 
anys anteriors. L’objectiu era conscienciar als veïns 
d’aquesta problemàtica i evitar que hi hagi caques a 
la via pública.

En què va consistir la campanya? En encerclar 
les defecacions que es trobaven a la via pública amb 
uns cartells que simulaven les proves policials d’un 
assassinat. Els missatges van ser clars i empipadors, 
per tal de fer reflexionar als propietaris dels gossos 
que no recullen els excrements dels seus animals. 
Els missatges van ser els següents:

Oh m*rd#!
Ets tu? Sigues responsable

David Mascort: “Rumiem molt les campanyes de 
cada any perquè siguin molt cridaneres, les farem fins 
que ja no hi hagi caques, llavors només farem recordato-
ris”. I és que aquestes campanyes es varen començar 
a fer l’any 2013 quan varen decidir col·locar bande-
retes al cim dels excrements per fer visible als incí-
vics. Des de llavors les defecacions a la via pública a 
Vilablareix s’han reduït fins a un 75%. 

“ L’objectiu era conscienciar als veïns 
d’aquesta problemàtica i evitar que 
hi hagi caques a la via pública.”

L’alcalde, David Mascort, atenent 
als mitjans de comunicació

Treballadora de la Brigada Jove 
encerclant les defecacions
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Vilablareix s’adhereix 
al Consorci de les Vies 
Verdes de Girona

 L’Ajuntament de Vi-
lablareix va acordar ad-
herir-se al Consorci de 
les Vies Verdes de Girona 
per tal d’entrar a formar 
part d’aquesta anella ci-
clable de més de 350km 
entre les comarques giro-
nines a Catalunya i el de-
partament dels Pirineus 
Orientals a la regió del 
Llenguadoc-Rosselló.

La intenció és enlla-
çar els carrils bici de Vilablareix amb Bescanó i 
Fornells de la Selva, dos municipis que també en-
tren a formar part del Consorci. I segons ha dit 
l’alcalde, David Mascort: “més endavant, quan ho 
tinguin tot a punt, ens podrem connectar amb Girona”.

L’objectiu del Consorci de les Vies Verdes de 
Girona és anar millorant la ruta Pirinexus per con-
vertir-la en una ruta cicloturista de referència en 
el sud d’Europa.

Vilablareix dóna 1,3 
tones de roba usada a 
Humana per a dotar-les 
d’una finalitat social

 La Fundació Humana és una organització que 
des del 1987 promou la protecció del medi am-
bient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a 
terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amè-
rica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local al ter-
ritori més proper. Durant el primer semestre de 
l’any, Humana ha recollit 1.316 kg de tèxtil usat 
a Vilablareix.

Vilablareix i Salt 
aproven iniciar el 
Sector Sud

 En el ple extraordinari del 31 de juliol, Vilabla-
reix i Salt van aprovar iniciar el Sector Sud. A Vila-
blareix es va aprovar amb el suport de tots els grups 
municipals. Alhora, l’Ajuntament de Salt també ho 
va aprovar en el ple celebrat el mateix dia amb un 
suport majoritari del plenari, 18 vots a favor i només 
dues abstencions de IPS i la CUP.

Des de l’Ajuntament de Vilablareix, el regidor 
de Mobilitat, Serveis i Urbanisme, Pau Rovira, va 
destacar el fet que en l’àmbit del camí dels Carlins 
es destini al sector industrial i al sector comercial. 
“Classifiquem el sòl com a urbanitzable, destinat 
com a activitat econòmica que és el que permet fer 
al pla urbanístic de Girona”.

L’aposta pel conegut Sector Sud, que s’ubicarà 

entre Salt i Vilablareix, suposa una consolidació de 
l’àrea metropolitana de Girona, formada per Giro-
na, Salt, Vilablareix, Sarrià de Ter i Fornells de la 
Selva. Una aposta que mica en mica està capitalit-
zant els esforços dels ajuntaments implicats i que 
busca les sinergies dins del territori per a un desen-
volupament econòmic sostingut i equilibrat que be-
neficiï a tothom.
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Actuacions de millora a la piscina 
municipal de Vilablareix

 La piscina municipal de Vilablareix va obrir el 
mes de juny amb dues millores importants. Per una 
banda es va reparar una part del terra de la zona 
de bany i per altra banda es va comprar un eleva-
dor hidràulic per a facilitar el bany a les persones 
amb mobilitat reduïda. La Diputació de Girona va 
subvencionar el 76,91% del cost total d’aquestes 
actuacions.

Gràcies a aquestes millores, els veïns de Vilabla-
reix han pogut gaudir aquest estiu d’unes bones 
instal·lacions aptes per a tothom a la piscina muni-
cipal. Val a dir que els encarregats de fer funcionar 
l’elevador han estat els socorristes de la piscina.

La Generalitat destinarà  
6,8 milions d’euros a l’Institut  

de Vilablareix
 El govern de la Generalitat va acordar destinar 

6,8 milions d’euros per la construcció del nou edifi-
ci de l’Institut de Vilablareix. Una notícia que va ar-
ribar a principis de juny i que segons l’alcalde, Da-
vid Mascort: “És una molt bona notícia pel poble perquè 
significa la confirmació que més enllà del projecte executiu 
que ja està a licitació, quan el projecte esti-
gui fet, hi haurà la reserva pressupostària 
per a fer l’obra i, per tant, es confirma que 
l’edifici serà una realitat en un termini re-
lativament breu de temps”. 

“Es tracta d’un edifici molt reivindi-
cat. Ja fa pràcticament 10 anys que el 
centre està íntegrament en mòduls i ha 
crescut molt”. Ho va dir Mascort qui 
assegura que “tenim alumnes dels qua-
tre municipis i realment és una necessitat 
imperiosa per aquests nois i noies comptar 
amb un edifici”.

El nou Institut s’ubicarà a la parcel·la de 9.000 m2 
que hi ha just al costat dels terrenys on en aquests 
moments s’hi troben els mòduls de l’Institut.

Actualment l’Institut de Vilablareix té aproxi-
madament uns 600 alumnes i compta amb quatre 
línies d’ESO i tres de batxillerat.



ACTUALITAT
20

Vilablareix continua participant al programa 
de treball i formació del Consell Comarcal 

del Gironès i ocupa a una persona
 Aquest any s’ha pogut realitzar 

diferents tasques de neteja i sensi-
bilització cívica gràcies a l’execu-
ció del projecte “equip de suport 
a la neteja d’espais municipals” 
emmarcat en el programa Treball 
i Formació del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) i gràcies al 
conveni signat amb el Consell Co-
marcal del Gironès que ha con-
tractat a un peó de neteja per al 
municipi de Vilablareix.

Aquest programa Treball i For-
mació (Ordre TSF/2496/2016) 
combina accions d’experiència 
laboral (6 mesos de contractació) 
amb accions formatives professio-
nalitzadores, dins l’horari laboral. 
En aquest cas es va treballar un mò-

dul de competències lingüístiques 
i mòdul d’aprendre a aprendre.

L’objectiu d’aquest programa 
subvencionat pel Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya i amb finança-
ment pel FIUFSE és afavorir, mit-
jançant una experiència laboral, 
la inserció laboral i la millora de 
l’ocupabilitat de les persones en 
situació d’atur amb més dificul-
tats d’inserció laboral.

Des de l’Oficina de Treball de 
la Generalitat (OTG) es va realit-
zat la preselecció de les candida-
tures segons els criteris prioritaris: 
persones aturades, majors de 45 
anys, que haguessin exhaurit la 
prestació per desocupació i/o el 
subsidi, inscrits a l’oficina de tre-

ball com a demandant d’ocupació 
i no ocupades a la data immediata-
ment anterior a la presentació de 
la corresponent oferta de treball.

Des del Consell Comarcal del 
Gironès, en coordinació amb di-
ferents àrees dels Ajuntaments 
vinculats, es va realitzar la selecció 
definitiva adequant els perfils de 
les candidatures als llocs de feina.

L’Ajuntament aposta per la contractació 
de joves en pràctiques dins el marc del 

programa de Garantia Juvenil
La jove, amb títol de formació professional, va treballar  

a jornada completa durant un període de 6 mesos.

 El passat mes de novembre de 
2016 l’Ajuntament va contractar 
una auxiliar administrativa, dins 
l’Àrea de Promoció Econòmica, i es 
va ubicar en el Viver d’empreses “El 
Rusc”, fins el maig de 2017 que va 
finalitzar el programa. Les tasques 
que va realitzar principalment van 
ser l’atenció i gestió dels usuaris dels 
serveis de Promoció Econòmica.

Aquesta iniciativa va tenir per 
objectiu incentivar la contracta-
ció laboral en pràctiques de joves 
amb formació per millorar la seva 
ocupabilitat i l’adquisició de les 
aptituds i les competències deri-
vades de la pràctica laboral, de 

manera que es puguin generar 
més possibilitats d’incorporació 
al mercat laboral de forma esta-
ble i duradora en el temps.

Per accedir a aquest contracte 
s’havien de complir els següents 
requisits: tenir edats compreses 
d’entre 16 i 29 anys i estar inscrits 
al Sistema Nacional de Garantia 

Juvenil i al Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya com a deman-
dants d’ocupació que acreditessin 
la possessió d’un títol universitari 
o de formació professional de grau 
mig o superior o títols oficialment 
reconeguts com a equivalents, o 
d’un certificat de professionalitat, 
que els habiliti per a l’exercici pro-
fessional, així com complir els re-
quisits que exigeix la modalitat del 
contracte de treball en pràctiques.

Aquesta contractació ha estat 
subvencionada pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya i el Fons Soci-
al Europeu en el marc de la Inici-
ativa d’Ocupació Juvenil.
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El programa “Ser gran en 
dignitat” arriba a Vilablareix

 L’Herminia Ventura és una 
veïna de Vilablareix que arran 
d’una xerrada que Càritas Di-
ocesana de Girona va fer al po-
ble, va decidir apuntar-se com 
a voluntària del programa “Ser 
gran en dignitat”. Un programa 
d’acompanyament a la gent gran 
que s’ha estès pels municipis i fa 
pocs mesos que ha aterrat a Vila-
blareix. Es tracta de fer compa-
nyia una hora a la setmana a una 
de les persones grans del poble. 

D’aquesta manera, l’Hermi-
nia visita cada dimecres d’11 a 
12 del migdia a en Francisco Xi-
fra. Un home de 97 anys veí de 
Vilablareix. 

L’Herminia està encantada. 
“M’agrada molt parlar amb la gent 
gran. Sempre he estat cara al públic 
i ara al estar sola a casa sento que 
em falta el contacte amb la gent. De 
fet, no sé qui fa companyia a qui. Jo 
ja de joveneta anava amb tota una 
colla a visitar els malalts a l’hospi-
tal. Els hi portàvem revistes, els hi 
cantàvem cançons i ens quedàvem 
parlant amb ells una estona. M’ha 
agradat sempre.”

En Francisco està molt agraït 
de la seva companyia, tot i que 
reconeix que quan li van propo-
sar el servei va dir que no ho vo-
lia perquè no té l’oïda massa bé 
i li preocupava no poder sentir 
bé a l’Herminia. Ho van voler 
intentar i ara ja fa gairebé dos 

mesos que es veuen i en Fran-
cisco està molt content. Tant és 
així que se’n recorda perfecta-
ment del dia i hora que arriba-
rà l’Herminia. “Em ve a veure els 
dimecres a les 11 del matí i durant 
una hora parlem de moltes coses. De 
les coses d’abans i del negoci, perquè 
tots dos teníem botiga i tenim moltes 
coses en comú”. 

I és que l’Herminia i en Fran-
cisco ja es coneixien abans, fa 
uns anys que varen coincidir al 
Casal de Vilablareix. De fet, un 
dels requisits del programa és 
que tant els voluntaris com la 

gent gran siguin del mateix mu-
nicipi. D’aquesta manera con-
necten molt més ràpid. A més, al 
viure allà mateix hi ha més pro-
babilitats de que tinguin amics 
en comú i saben sempre què pas-
sa al poble. Així sempre tenen 
alguna cosa de què parlar.

Però en el cas d’aquesta pare-
lla, no es preocupen massa per 
quedar-se sense temes de conver-
sa. I si això passés, l’Herminia ho 
té clar: “Si algun dia no tenim tema 
de conversa porto unes cartes a la 
bossa de mà. Però encara no les hem 
necessitat mai!”.

SER GRAN EN DIGNITAT
El projecte té com a finalitat pal·liar la solitud de les persones 
grans amb mancances socioeconòmiques i amb algun grau de de-
pendència o bé aquelles que estan en centres residencials i els 
falta suporta afectiu. 

A Vilablareix el programa “Ser gran en dignitat” es va posar en 
marxa el mes de juliol. Abans, però, unes 14 persones del poble 
es van formar per a ser-ne voluntaris. En aquests moments hi ha 
dos serveis consolidats i d’altres a punt de començar. Un dels ser-
veis en funcionament és aquest cas de l’Herminia i en Francisco. 
L’altre cas és el d’una parella que mentre conversen passegen pel 
poble. Que és una altre de les propostes que ofereix el programa.

“ un programa 
d’acompanyament a 
la gent gran que s’ha 
estès pels municipis i 
fa pocs mesos que ha 
aterrat a Vilablareix.”
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RECORDS DE VILABLAREIx

Josep Roig Juandó i  
Montserrat Bitlloch Fàbregas

En Josep i la Montserrat fa més de 20 anys que viuen a Vilablareix. 
Ell de Girona i ella de Salt, varen venir al poble i ara gaudeixen de 
la seva casa, el jardí i de la tranquil·litat que els ofereix Vilablareix. 
“No fa masses anys que estem aquí, però Vilablareix és casa nostra”.

Josep Roig i Montserrat Bitlloch són un ma-
trimoni de Vilablareix que porten 54 anys 
casats. Les seves vides es van trobar a Girona 

mentre ell treballava a la banca i ella feia de caixe-
ra a l’armeria Can Crumols. “Jo estava a la caixa i 
ell venia a portar cartes i així és com ens vam conèixer” 
recorda la Montserrat. I és que en aquella època, 
expliquen, la gent es coneixia a la Rambla de Gi-
rona. A més, en Josep va estar 20 anys treballant 
en un banc que hi havia al costat de l’Arcada, a 
la Rambla. Explica que des del primer dia que va 
veure a la Montserrat es va fixar en ella. 

En Josep és de Girona de tota la vida. Va néi-
xer al carrer Vista Alegre i va estudiar als Maristes 
del Sagrat Cor fins que, als 14 anys, va començar a 
treballar en un despatx on feia encàrrecs. Un any 
més tard va començar a treballar a la banca, on li 
feia molta il·lusió. “Feia de botones. Anava amb uni-
forme i tenia una bicicleta per anar a correus a buscar 
la correspondència cada migdia i per fer els 
encàrrecs”. Amb els anys i l’experiència 
va anar creixent professionalment i 
amb unes oposicions va entrar d’auxi-
liar. A partir d’aquí va anar canviant 
d’oficina fins a l’edat de jubilar-se als 
60 anys. 

Entremig va anar a fer la mili, quan 
encara festejava amb la Montserrat. 
“Els de la banca havíem d’anar a sorteig i 
em va tocar Lleida. A més, vaig tenir mol-
ta sort perquè per primera vegada en molts 
anys ens van concedir 5 mesos de permisos 
als soldats. Amb un company ens ho vam 
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voler combinar per fer un mes allà i un mes a casa. Pel que 
vaig estar 10 mesos anant i venint. I clar, ens va passar 
volant la mili. I la Montserrat contenta de veure’m sovint!”. 

Va ser l’any 1963 quan la Montserrat i en Josep 
es van casar. Ho van fer a Salt, on va néixer ella. Tot 
seguit van fer el viatge de noces per Espanya. Van 
passar per Barcelona, València, Alacant i Madrid. Al 
tornar van anar a viure en un pis de Santa Eugènia. 

La Montserrat assegura que van estar 
molt bé en aquest pis. “Allà van créixer 
les nostres filles, la Gemma i la Mònica. Era 
un pis amb jardí comunitari on les dues van 
aprendre a caminar i a anar amb bicicleta”.  

Va ser uns anys més tard, quan els 
veïns no es van posar d’acord per a ins-
tal·lar un ascensor a l’edifici, que en 
Josep i la Montserrat van fixar-se en les 
cases que s’estaven construint a Vilabla-
reix. Van quedar sorpresos! Ja coneixi-
en el poble i varen pensar que seria un 
bon lloc per viure. 

En Josep ja coneixia el poble. Recor-
da que els diumenges sortia amb la bici 
de Santa Eugènia per fer exercici, pas-

sava per Vilablareix, pujava a Sant Roc i baixava cap a 
Salt per tornar a casa.

Va ser en aquell moment que es van decidir i es 
van comprar la casa on viuen actualment. Ara, des-
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prés de més de 20 anys al poble, 
en Josep i la Montserrat diuen 
convençuts que “a Vilablareix s’hi 
està molt bé!”. “Jo dic que casa 
meu és aquí, a Vilablareix” asse-
gura en Josep. Ara els dos poden 
gaudir de la casa, el jardí i la tran-
quil·litat que ofereix el poble.

Tot i que a en Josep li encan-
ta ballar, no participen gaire a les 
activitats del poble. “Tot i que és un 
poble molt actiu, no podem participar 
de les coses que s’hi fan perquè som 
avis de 3 néts que viuen a Banyoles”. 
Segons en Josep “Fer d’avi és la mi-
llor feina del món i per això ens pas-
sem tant de temps a Banyoles”. Això 
sí, no se’ls escapa anar a ballar 
per la Festa Major de Vilablareix. 
Hi han anat cada any excepte 
enguany que va coincidir amb la 
festa dels 80 anys d’en Josep. “Si 
hi ha la Principal de la Bisbal venim 
sempre perquè ens agrada molt” diu la 
Montserrat.
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Club bàsquet Vilablareix
 Comencem la temporada 2017-18 amb 

pocs canvis i amb una gran il·lusió. 
Un any més seguim amb una gran dis-

tància entre els equips de base i els sèniors.
Pel que fa als equips sèniors seguim amb 

els mateixos equips: dos masculins federats, 
un masculí intermunicipal i un femení.

Els equips masculins federats competi-
ran al Campionat Territorial.

Pel que fa al Sènior femení, la passada 
temporada va guanyar el campionat del 
grup gironí de 3a Catalana i va participar 
a la Fase Final amb els equips campions de 
Barcelona, Tarragona i Lleida assolint el se-
gon lloc. D’aquesta manera aquesta tempo-
rada jugaran a la 2a Catalana contra equips 
de les comarques de Girona i Barcelona.

Pel que fa als equips de base la nostra in-
tenció és fer tres grups, un Mini i un Premini 
que disputin la lliga federada i una Escoleta.

Hem proposat aquests tres grups per afa-
vorir que cadascú participi a la categoria que 
li correspon per edat. Però ens trobem en la 
dificultat de que ens queden els grups amb 
pocs integrants. S’intentarà completar els 
grups per afavorir al màxim la competivitat.

Els equips Premini i Mini jugaran en 
les competicions de la Federació Gironina 
de Basquetbol més o menys 24 partits amb 
equips de les comarques gironines.

L’Escoleta participarà en trobades amb 
una periodicitat d’una al mes, a concretar 
amb altres escoles de bàsquet que pacten el 
dia de la trobada, l’horari i la pista.

Treballem amb la il·lusió d’aconseguir la màxi-
ma implantació d’aquest esport a Vilablareix i acon-

seguir una línia amb equips a totes les categories.
També tenim la voluntat de seguir participant en 

els actes que s’organitzen a nivell de poble.
Els partits a casa es juga-

ran al pavelló els dissabtes 
matí pel que fa als equips 
Mini, Premini i les trobades 
de l’Escoleta i els dissabtes a 
la tarda els equips Sèniors.

Esperem la vostra assis-
tència als partits!
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nOVA InICIATIVA D’AQuEST Any
Stage de pretemporada
El FC Vilablareix aquest any ha engegat una 
nova iniciativa en la pretemporada dels equips 
que es tracta de fer un Stage de cap de setmana.

Aquest Stage consisteix en passar el cap de 
setmana amb els companys i el cos tècnic a la 
casa de colònies CAN CLERC que es troba a 
les Mines d’Osor, on hi ha un ampli jardí, pis-
cina i, si el temps no acompanya, es disposa de 
pavelló per poder fer jocs i exercicis.

 Gràcies a la col·laboració de la UE Osor 
també disposem de camp de gespa natural 
perquè els nostres equips realitzin entrena-
ments i aspectes tàctics del joc per després dur 
a terme en els partits.

Des del club pensem que aquest cap de 
setmana està dissenyat perquè els jugadors 
es coneguin més i creïn vincles més estrets 
entre ells i l’entrenador, per la qual cosa es 
veurà reflectida en l’actitud dels equips i en 
el compromís de tots ells amb el grup.

Els equips que participaran en aquesta inici-
ativa seran els Alevins, els Infantils i els Cadets.

Esperant que aquesta experiència agradi a tothom i poder-la fer 
habitual a les pretemporades dels nostres equips.

Presentació temporada 17-18
 Un any més tornem a començar 

una nova temporada amb moltes 
ganes i il·lusió on, la junta directiva 
ha dissenyat un projecte esportiu 
on els objectius de FORMACIÓ, 
DIVERSIÓ I BONA COMPETI-
CIÓ han de ser els pilars fixes.

L’esmentat projecte es basa 
en el treball i avaluació d’objec-
tius tècnics i tàctics adaptats a 
cada categoria i amb un continu 
seguiment explicatiu i demostra-
tiu dels principals valors com el 
RESPECTE, COL·LABORACIÓ, 
COMPROMÍS, HONESTEDAT, 
SOLIDARITAT, HUMILITAT I 
SUPERACIÓ. Tot això instruït 
per un grup molt humà de bons 
tècnics, jugadors i persones.

Aquest any comptem amb 17 
equips repartits de la següent ma-
nera: 1 Quarta Catalana, 1 Juvenil, 
2 Cadets, 2 Infantils, 3 Alevins, 3 
Benjamins, 3 Prebenjamins i 2  
Escoletes.

El dia 30 de setembre ens vam 
vestir de llarg per presentar tots 
els nostres equips, moment que 
vam aprofitar per realitzar un pe-
tit pica-pica per a tots els nostres 
jugadors. També va ser el dia on es 
va fer la fotografia oficial de cada 
equip per complementar la nostra 

pàgina web www.fcvilablareix.cat.
Després de la Presentació vam 

aprofitar per donar suport al nos-
tre equip sènior que juga el seu 
partit de Lliga corresponent a la 
5a jornada del Grup 28 de 4a Ca-
talana contra el Base Llagostera.

Finalment, volem agrair a tots 
vosaltres pares i nens per formar 
part d’aquesta gran família que 

és el FC Vilablareix i on volem 
que us sentiu com a casa vostre. 
Especial agraïment a l’Ajunta-
ment de Vilablareix per la confi-
ança i l’esforç que suposa ajudar 
a la nostra entitat.

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

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

Aquest any, el club participa a les competicions 
de conjunts de Copa Catalana amb tres categories 
i nivells: alevines VII, júniors IV i cadets VII. I una 
individual cadet copa base. 

Els primers torneigs varen tenir lloc dissabte dia 
16 de setembre a Sabadell i diumenge dia 17 a Fi-
gueres. Aquesta va ser la primera posada en escena 
de les gimnastes després d’un llarg estiu d’entrena-
ments intensius. El dissabte, una de les integrants 
del club, Júlia Cedacers, va aconseguir el primer 
lloc del podi. I diumenge, a Figueres, els tres con-
junts presentats van quedar primers. 

A part d’això, els dos conjunts de nivell VII els 
quals opten a la classificació als Campionats d’Espa-
nya es desplaçaran fins a San Sebastian, Saragossa 
i Bilbao per preparar les competicions d’alt nivell. 
Aquests trofeus els donaran la possibilitat de com-
petir amb gimnastes de nivell nacional i preparar la 
gran fita del Campionat d’Espanya que tindrà lloc 
durant el mes de novembre a Alacant. 

Tot i així, el club compta amb un centenar de 
gimnastes que durant aquesta temporada participa-
ran a les següents competicions: 

• Copa Catalana nivell IV, V, VI i VII
• Copa Base individual
• Campionat d’Espanya Base de conjunts i individual
• Jocs Escolars i Esportius de Catalunya
• Jocs Emporion

La nova temporada no ha fet més que comen-
çar, així que animem a totes les gimnastes que ho 

desitgin puguin venir un dimarts o di-
vendres al pavelló de Vilablareix a pro-
var-ho!

Us convidem a seguir-nos a Facebo-
ok, Twitter (@CRVilablareix) i la nostra 
pàgina web: www.ritmicavilablareix.cat 
per conèixer tot el que fem! 

http://www.ritmicavilablareix.cat
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Manel Segura

Nova temporada amb nous 
reptes i il·lusions

 Comença una nova temporada i aquesta és força 
especial pel CTT Vilablareix. D’una banda, ens con-
solidem com l’equip de les comarques gironines 
que té més equips i de l’altra afrontem el repte de 
mantenir-nos a la Primera Divisió d’Honor Estatal 
després d’haver acabat en una magnífica quarta po-
sició la temporada passada. Aquest any el repte és 
mantenir la categoria promocionant els jugadors de 
casa. Martí Pèlachs i Guillem Quesada, juntament 
amb en Manel Redondo, seran els principals juga-
dors d’aquest equip.

Així mateix, l’equip de Tercera Divisió Estatal, 
format íntegrament per jugadors de la cantera del 
club, intentarà aconseguir una plaça per disputar la 
fase d’ascens a final de temporada.

Aquesta temporada el CTT Vilablareix disposa-
rà d’un total de 17 equips amb més de 65 jugadors 
amb llicència federativa, consolidant així com el 
primer club de la demarcació a nivell de jugadors 
de base i la segona de Catalunya.

Però aquestes no són les úniques novetats. A par-
tir d’aquesta temporada, estrenem un nou terra es-
pecial per a la pràctica d’aquest esport. És el mateix 
tipus de terra on es disputen les principals compe-
ticions nacionals i internacionals. Aquest nou terra, 
acompanyat també d’una major il·luminació, ens 

permetrà tenir el local millor preparat per les con-
dicions, cada cop més exigents, que se’ns demanen 
des de tots els estaments federatius.

Pel que fa als entrenaments, a més dels diferents 
nivells ja existents (baby ping pong, iniciació gene-
ració tt, tecnificació 1, tecnificació 2 i sèniors) conti-
nuarem potencial el ping pong per tothom perquè 
tothom pugui gaudir d’aquest esport. Recordem 
que el ping pong per tothom està pensat per a totes 

aquelles persones que volen venir a jugar i 
practicar aquest esport puntualment. Per 
a donar encara més facilitats, s’ha arribat 
a un acord amb la Federació Catalana per 
tal d’organitzar periòdicament sessions 
de ping pong per tothom oberts a tots els 
públics i totes les edats.

Per últim us recordem els nostres nous 
horaris per a tots els nens i nenes i en ge-
neral per a tothom que vulgui venir a pro-
va el tennis taula:
Generació TT: dilluns, dimecres i diven-
dres 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 a tothom: dilluns, dimecres i diven-
dres de 10 a 13 h
Baby Ping Pong: divendres de 17.30 a 18.30 h

Us recomanem que si esteu 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 1 mes gratis. 

Per a més informació podeu visitar el web: www.
cttvilablareix.cat i seguir-nos a través del facebook, 
instagram o twitter @cttvilablareix amb el hashtag 
#cttvilablareix

mailto:info@cttvilablareix.cat
mailto:info@cttvilablareix.cat
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Hola, ja tornem a ser aquí! 
 Les educadores de LA FARIGOLA i tots els nens/

es voldríem explicar-vos lo bé que ens va anar el fi-
nal de curs a Can Gruart. Molts de vosaltres ja hi 
vàreu assistir, tot i així recordem a tothom el nou 
enfocament que vam donar a la nostra festa. 

Com que durant tot el mes de juliol vam treba-
llar l’art amb els més petits, vam decidir fer durant 
la festa una petita subhasta dels quadres fets tant 
pels infants com per alguns artistes col·laboradors 
del poble. 

Els diners aconseguits, 306 euros, varen ser des-
tinats a PROEM-AID: l’equip professional de vo-
luntaris en emergències que fan tasques de rescat i 
salvament de persones que arriben per mar, fugint 
d’una realitat molt dura en els seus països d’origen.

A més a més com cada any vam fer la reproduc-
ció d’un vídeo per a fer un petit resum de tot el 
curs i a continuació vam acabar la festa amb un petit 
pica-pica amb acompanyament musical.

Ja fa quinze dies que hem començat el nou curs, 
amb algunes cares noves i moltes de ja conegudes. I 
com és natural en els començaments calen unes pe-
tites adaptacions que poc a poc anem aconseguint 
entre tots plegats.

Fem un petit pica-pica

Les granotes ja surten a jugar al pati

Els quadres dels petits artistes

Repartim els treballs del curs

Les abelles i les libèl·lules comencen el període d’adaptació
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Els picasoques i els spantaocells 
gaudeixen de l’estona de pati
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Nou curs escolar
Retrobaments, abraçades, nervis...  

imatges que s’han repetit a moltes escoles.

 El dimarts dotze de setembre va ser el dia de la 
tornada a la normalitat per els alumnes i les seves 
famílies.

La principal novetat d’aquest nou curs ha estat 
l’ampliació dels mòduls, amb dues aules pels nens 
i nenes de primer i un menjador amb més capa-

citat. També hem augmentat considerablement la 
matricula d’alumnes, tant a educació infantil com 
a primària.

L’equip docent de l’escola agraeix, a totes les fa-
mílies, la confiança que poseu en nosaltres i desit-
gem que tingueu un bon curs.
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Sònia Jorquera

Un viatge en el temps!
 El passat mes de juliol, nens i 

nenes, monitors i monitores, vam 
gaudir d’un estiu molt divertit i 
lúdic, deixant-nos emportar per 
la temàtica d’enguany: L’EDAT 
MITJANA. 

No vam parar en tot el mes! 
Cada setmana vam descobrir di-
ferents aspectes d’aquesta època: 
reis i reines en els seus castells, 
noblesa i cavalleria, fires i ar-
tesans, monestirs, trobadors, etc. 
I tot això, realitzant activitats lú-
diques com jocs, tallers, contes, 
gimcanes, jocs de pistes, repre-
sentacions, acampada, piscina, 
ball i espectacles, sortides, bici-
cletades, i moltes més. 

Però això no és tot! També 
vam anar d’excursió a Besalú, un 
poble medieval conegut arreu 
del món per el seu pont llegenda-
ri i a on ens vam trobar, al fer un 
salt en el temps, a una princesa, 
el Comte Bernat, un moliner i 
uns monjos que ens van explicar 
la seva vida quotidiana.

A més, com cada any, alguns 
dels nens i nenes del casal van 
anar de colònies a Can Maiol, 
on van poder gaudir d’uns dies 
envoltats de natura i màgia, re-
alitzant activitats sobre el centre 
d’interès d’allò més engrescado-
res (jocs de cucanya, disco, sopar 
de gala, tallers,...).

I fins aquí un estiu més! Ara 
un nou curs ha començat i la Lu-
doteca les Orenetes ha tornat a 
obrir les seves portes per rebre 
cada tarda tots aquells nens i 
nenes que tenen ganes de jugar 
una estona amb els seus amics i 
amigues. 

Us hi esperem!
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Mònica Hernández, professora de l’Institut de Vilablareix

10 anys d’institut
Enguany, l’Institut de Vilablareix celebrarà  

la seva primera dècada de vida.

 Moltes coses han canviat des d’aquell curs 2008-09 
en què només hi havia els alumnes de 1r d’ESO i un 
claustre de 7 professors. Moltes coses... excepte els 
barracons. Sí, n’hi ha més, però la sensació de pro-
visionalitat és la mateixa. Durant tots aquests cursos, 
s’ha demanat, i encara es continua fet, l’edifici que 
ha d’acollir als aproximadament 500 alumnes que 
actualment estudien la secundària a Vilablareix. 
Alumnes que provenen bàsicament del mateix mu-
nicipi, però també de Quart, Aiguaviva i Fornells, i 
que, de ben segur, agrairien les comoditats que ofe-
reix un edifici d’obra. No parlem ja de les anades i 
vingudes al pavelló sota un sol de justícia o sota un 
xàfec intens, sinó també dels canvis d’aula o dels 
moments d’esbarjo.

Sigui com sigui, el passat 14 de setembre vam 
engegar el desè amb la mateixa empenta que el 
primer. Els alumnes d’ESO estaven convocats a 
les 9 per fer les activitats de presentació del curs. 
Entre els joves estudiants de 1r hi havia nervis per 
conèixer els nous companys, els professors i l’orga-
nització del centre que els acollirà durant la seva 
escolarització a secundària. Els grups de 2n, 3r i 4t 
ja sabien de què anava però a les seves cares es veia 
també l’alegria per retrobar els companys de classe 
després de l’estiu.

Després de conèixer els tutors, tots els alumnes 
d’ESO van fer diferents activitats de presentació de 
curs per tal de trencar el gel: mentre que els de 1r 
van romandre al centre, la resta es va repartir per 
diferents ubicacions del poble. Els de 2n van anar al 
passeig Catalunya, el parc del carrer Marroc va ser-
vir perquè els de 3r fessin l’activitat de benvinguda, 
i els de 4t van anar fins a la plaça 11 de setembre.

Un cop acabades aquestes activitats, tothom va 
tornar a la seva aula, on els corresponents tutors els 
van donar els llibres i l’agenda, i els van donar les 
diferents informacions necessàries per aquest curs.

Per altra banda, i com que la veterania és un 
grau, l’alumnat de batxillerat va venir al centre d’11 
a 12 per conèixer qui serien els seus tutors i rebre 
també informacions sobre les matèries optatives, 
l’horari, la disciplina, etc.

Tenim ara tot un curs per endavant per apren-
dre, conviure i créixer com a persones. I és que a 
l’institut no només s’hi aprenen matemàtiques o 
llengua, sinó que també es viuen experiències per-
sonals i humanes, fruit de la convivència, que mar-
quen aquesta etapa tan important dels nostres jo-
ves. Ens agradaria que els deu vinents, fossin encara 
millors que aquests que deixem enrere. Això sí, en 
un edifici.
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Un estiu molt mogut
 Des de l’àrea de joventut hem 

tingut un estiu mogut com ja sol 
ser habitual en els últims anys. 
Hem gaudit de Matins Actius, on 
hi han participat un total de 85 
joves, i hem fet un munt d’activi-
tats diferents.

L’equip format per 8 monitors 
i una directora de lleure han treba-
llat per donar una qualitat excepci-
onal al casal, us intentarem resumir 
una mica el què ha estat aquesta 
gran aventura de 5 setmanes:

La primera activitat a destacar, 
tot i la pluja, va ser una acampada 
per l’Empordà descobrint el ter-
ritori que tenim. Vam fer camins 
de ronda i coneixement de l’en-
torn. Va ser una gran experiència 
de convivència entre els joves.

La següent sortida va ser el 7 
de juliol on vam escenificar un 
‘Sant Fermin’ a la catalana, es va 
fer a la localitat de Llagostera, 
amb tots els joves del Gironès. 
Va ser una festa on no hi va faltar 
cap detall: xupinazo, encierro... 

Una de les altres sortides que 
ja podríem dir que és tradicional, 
és la visita al parc aquàtic. On 
vam poder gaudir tot el dia de les 
activitats lúdiques de l’aigua. 

 Vam fer una sortida en bici per 
la zona, amb dos rutes, una pels 
més valents i l’altra més de passeig. 

Finalment per acabar els dos 
últims dies de Matins Actius vam 
fer la sortida estrella als parcs 
Portavenuta i Ferrary land.

Algunes de les activitats del 
dia a dia del casal van ser l’Spar-
tan Race al camp de futbol de 

sorra, activitat combinada amb el 
campus de Pàdel de Vilablareix, 
el ‘màster xef’ saludable on els 
joves havien d’aconseguir els pro-
ductes comprant-los al mercat 
setmanal, i fins i tot una gimcana 
construïda a partir de codis QR.

Amb l’esport no ens hem que-
dat enrere, ja que hem practicat 
zumba, aquagym i pàdel. Amb el 
futbol vam anar més enllà ja que, 

conjuntament amb el Futbol Club 
Vilablareix, vam jugar dos partits 
amb un equip de Gal·les que esta-
ven a Girona d’intercanvi. 

I per acabar, no podem obli-
dar les activitats nocturnes, com 
van ser el sopar de gala i el nos-
tre súper matins Actius Show, on 
vam poder mostrar tot el nostre 
talen sobre l’escenari i sorpren-
dre a molts dels assistents. 

Esperem que aquest estiu que-
di en el record dels nostres joves!
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ESPLAI KAMOnO

Amb les piles carregades pel 
nou curs a l’Esplai Kamono! 

 Després d’unes merescudes vacances, l’Esplai 
Kamono es posa en marxa de nou. Deixem enre-
re un curs amb una crescuda molt positiva i repre-
nem l’activitat amb més energia que mai. Volem 
donar-nos a conèixer i és per això que inaugurem 
aquesta nova secció a la Torratxa.

L’Esplai Kamono de Vilablareix és una associ-
ació voluntària sense ànim de lucre que treballa 
per a l’educació en el lleure d’infants i joves. És 
un projecte que es va engegar l’any 2012 recupe-
rant el nom de l’antic esplai del poble que va tan-
car-se l’any 1987. El nostre objectiu principal és 
transmetre una sèrie de valors, com els d’amistat 
i cooperació, a través de les diverses activitats i di-
nàmiques a les noves generacions de Vilablareix i 
els pobles veïns.

Monitors i infants ens trobem cada dissabte 
de 16 a 18h al nostre local de Can Ballí (Carrer 
Perelló, 108) per realitzar activitats com excursi-
ons, gimcanes, colònies, tallers i espectacles que, 
un any més, seguim oferint a tots els kamoneros i 
kamoneres que ens vulguin acompanyar en aques-
ta aventura.

L’Esplai està dividit en quatre grups d’edat:
- Titits: de P4 a 1r
- Mandrils: de 2n a 3r
- Bonobos: de 4t a 6è
- Macacos: de 1r a 4t d’ESO

Per acabar, recordar-vos també que, com ja és 
tradició, donarem la benvinguda al Nadal el dia 16 
de desembre. 

Per a més informació, no dubteu en posar-vos 
en contacte amb nosaltres via mail (esplaikamono@
gmail.com) o Facebook (Esplai Kamono). A més, 
podeu seguir la nostra activitat a través de la nos-
tra pàgina web (http://esplaikamono.wixsite.com/
esplaikamono). 

Esteu tots convidats a l’aventura. Fins ben aviat!

mailto:esplaikamono@gmail.com
mailto:esplaikamono@gmail.com
http://esplaikamono.wixsite.com/esplaikamono
http://esplaikamono.wixsite.com/esplaikamono
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MARATó DE TV3

La Marató de TV3
 La Fundació La Marató de Tv3 

va organitzar entre els mesos de 
març i juny una sèrie de visites 
guiades per donar a conèixer al-
guns dels projectes impulsats per 
la iniciativa solidària als centres de 
recerca catalans. «Visita la recerca 
de La Marató» vol donar a conèi-
xer als ciutadans les investigacions 
que es duen a terme gràcies a les 
seves donacions i proposa visitar 
centres de recerca d’arreu de Ca-
talunya com la nova seu de l’Ins-
titut d’Investigació Biomèdica de 
Girona (Idibgi) al Parc Hospitala-
ri Martí i Julià de Salt.

El passat dos de maig, col·la-
boradors de la Marató que or-
ganitzem el nostre poble, vàrem 
tenir l’oportunitat de recórrer els 
laboratoris i les diferents àrees de 
l’Idibgi al Parc Hospitalari Martí 
i Julià de Salt, on treballen els in-
vestigadors premiats per La Ma-
rató, que ens van explicar en què 
consisteix la seva recerca i com 
han avançat en el coneixement, 
el diagnòstic i el tractament de 
les malalties estudiades 

 La Marató des del 1992, ha re-
captat 150 milions d’euros i impul-
sat 723 estudis sobre un ampli con-
junt de malalties greus i cròniques. 

La 26a edició del programa es 
farà el diumenge 17 de desembre 

i estarà dedicada a un grup de 
malalties que causen una de cada 
tres morts al món i que, segons 
els experts, es convertiran en un 
greu problema de salut pública. 
MALALTIES INFECCIOSES. 

Les malalties infeccioses són 
causades per la invasió o prolife-
ració de microorganismes que es 
multipliquen en el cos humà fins 
a perjudicar-lo. Poden afectar 
l’aparell digestiu, el respiratori, 
el reproductor, l’immunològic, el 
nerviós, la pell i, en alguns casos, 
tot el cos. Les malalties infeccio-
ses poden ser causades per virus, 
per bacteris, per protozous o per 
fongs. Les més habituals són les 
provocades pels virus - l’hepatitis 

i la sida són les més greus - i pels 
bacteris, com la sèpsia, la menin-
gitis, la bronquitis, la pulmonia o 
la tuberculosi. 

Us esperem al Casal de la Gent 
Gran a que participeu i per tant 
col·laboreu a les diferents acti-
vitats que s’organitzaran (veure 
programa a l’agenda d’activitats).
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REVETLLA DE SANT JOAN
Com es tradicional els últims anys el 23 de juny es va 
celebrar la revetlla de Sant Joan, amb una nombrosa 
participació. El ball va anar a càrrec d’Aurora Grup.

BALL EN LÍNIA
El divendres 28 de juliol es va organitzar la cloenda 
dels cursos de ball en línia, del curs 2016-27.

Les sessions són els dimarts al matí, al Casal. 
S’organitzen diferents nivells

INFORMÀTICA
El passat 18 de setembre va començar un nou 
curs d’informàtica. Més informació al Casal.

SOPAR A LA FRESCA
Els divendres 11 i 25 d’agost es varen organitzar so-
pars a la fresca. El primer divendres, acabat el sopar 
els assistents varen poder gaudir l’obra de teatre que 
ens va representar el Casal Gent Gran Grup Giro-
na-Montilivi. Va haver-hi un moment que semblava 
que s’hauria d’anular per culpa de la pluja, però el 
temps va aguantar.

El divendres 25, l’Associació de la Gent Gran de 
Banyoles, va oferir una sèrie de cançons en playback.

Els dos dies hi va haver-hi una bona assistència. 

FESTA DEL SOCI
El passat dissabte 30 de setembre, es va celebrar el 
tradicional dinar del soci. Enguany va ser a l’ho-
tel La Terrassa de Platja d’Aro. Abans del dinar 
els assistents varen poder fer una passejada per la 
població.

Ens hi varen acompanyar l’Alcalde David Mas-
cort i la regidora de la Gent Gran Maite Tixis.

IOGA I GIMNÀSTICA  
DE MANTENIMENT
L’Ajuntament de Vilablareix organitza per els 
jubilats una sessió de gimnàstica de manteniment 
i una altre de ioga a la setmana. Més informació 
a l’ajuntament.

Les activitats al Casal
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Isabel Bujalance Gómez, Educadora social, mediadora familiar i Coordinadora de Parentalitat

ESCOLA DE PARES

Inici de l’escola de mares i pares 
a Vilablareix

 Quan parlem d’escola a tots ens ve a la ment la vi-
vència d’aprenentatge i la sensació de continuïtat... 
aquesta és, doncs, la voluntat que, des de l’Ajunta-
ment de Vilablareix es vol oferir a les famílies que hi 
resideixen en el seu municipi, al inaugurar el curs 
escolar amb l’habilitació d’aquest espai d’orientació 
i formació per a totes les mares i pares que s’hi vul-
guin apuntar.

Què és una escola de mares i pares?... hom pen-
sarà el que ja és habitual, un espai on es pot apren-
dre més per l’educació dels fills i les filles... cert, 
però també és:

- un espai de creixement per als propis pares i 
mares

- un espai de convivència
- un espai de comunicació i
- d’intercanvi d’experiències importants, per ser 

quotidianes, per ser aquelles que configuren el 
dia a dia a casa i que van estructurant el tarannà 
de cada una de les famílies.

L’escola de mares i pares pretén poder oferir, a 
les famílies assistents (i per famílies, utilitzem el seu 
sentit més ampli) espais de conversa, comunicació, 
aprenentatge, creixement per arribar a un major i 
un millor enteniment entre els adults de la família 
(allò de ser coherents i anar a la una, que de vega-
des costa tant) i vers els fills i filles i poder observar 
i reconèixer emocions i necessitats per tal de oferir-
los-hi l’estratègia educativa més adient i que no sem-
pre és la més benvinguda.

L’escola de pares i mares és un espai on el pen-
sament positiu serà l’eix de les converses i les inter-
vencions... treballar, emocionalment i educativa, 
des de les estratègies que ens ofereix aquest tipus de 
pensament, facilitarà que l’observació que fem, els 
adults, de nosaltres, dels nostres actes, dels nostres 
pensaments i dels nostres fills estigui feta des d’allò 
a valorar i des d’allò a criticar...de forma positiva. A 
aprendre a utilitzar el NO coma eina positiva d’es-
tructura educativa per al conjunt del sistema fami-
liar. A aprendre que cridar, tot i que “surt” es pot 
modelar i es pot aprendre a comunicar-nos des del 
nostre estat adult.

L’escola de mares i pares ens orientarà en les eta-
pes de desenvolupament dels nostres fills i filles i 
ens ajudarà a poder compartir amb ells i elles, les 
situacions difícils que, de vegades, es donen en el 
dia a dia de les nostres vides...

Per això, per mi, la professional que conduirà les 
sessions, és un plaer convidar-vos a aquesta experi-
ència i dir-vos que, qui vulgui apuntar-se ha d’anar a 
l’escola i demanar el full d’inscripció. Jo, personal-
ment, aniré a totes les presentacions dels diferents 
cicles, per explicar-vos-ho en persona, però qui no 
pugui venir i estigui interessat... comencem a l’oc-
tubre. Farem dos grups... els petits, de 3 a 7 anys, 
comencem el dia 3, i pels més grans, de 8 a 12, el dia 
10... a Can Gruart i a les 21 h... Us hi espero!

“ L’escola de pares i mares és un 
espai on el pensament positiu 
serà l’eix de les converses i les 
intervencions...”
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CLuB DE LECTuRA

Nova temporada del  
Club de Lectura

 El 27 de setembre es va encetar 
una nova temporada del Club de 
Lectura Vilablareix. Aquesta és la 
tercera edició d’aquesta trobada 
de lectors mensual que se celebra 
al Centre Cultural Can Gruart. En-
guany l’inici del Club de lectura va 
venir de la mà d’una novetat editori-
al de  Llibres del Delicte “Assassins 
de Girona” un recull de textos d’au-
tors Gironins amb el gènere negre 
de fil conductor. En aquesta ocasió, 
vam comptar amb la presència del 
seu editor, el periodista Marc 
Moreno, que ens va explicar 
de primera mà aquest projecte 
atrevit i engrescador prologat 
pel nostre veí Martí Gironell. 
“Assassins de Girona” comp-
ta amb la col·laboració d’es-
criptors com ara Mar Bosch, 
Jair Dominguez, Pep Prieto, 
Jordi Dausà, Matew Tree o 
Anna Carreras (alguns d’ells 
ben coneguts pels membres 
del Club de lectura). 

La trobada va prosseguir 
amb la dinàmica habitual: els 
llibres que llegirem els repar-
tim de franc amb el suport 
de la nostra biblioteca i es 
recorda el dia que ens trobarem per 
parlar-ne, que, en aquest cas, serà el 
proper 25 d’octubre amb la visita de 
Jenn Diaz i la seva “Mare i Filla”. 

Tot seguit es va presentar la pro-
gramació de la present edició que 
comptarà amb la presència de desta-
cats autors de l’escena literària cata-
lana, com ara la recent guanyadora 
del premi Mercè Rodoreda de Con-
tes, Jenn Díaz. També ens visitarà 
Silvana Voght, un brillant debutant 
argentina en llengua catalana. Co-
neixerem al Jordi Lara, guanyador 
del premi Serra d’Or de Narrativa i 
llegirem la seva “Mística Conilla”. 
Vindrà a veure’ns també en Miquel 

Martín (“El riu encès”) 
i tornarà a visitar-nos, 
aquest cop com a autora, 
la periodista Bàrbara Jul-
be, per explicar-nos l’en-
trellat de la seva primera 
novel·la “On et portin els 
ametllers”. Finalment, ens 
fa especial il·lusió tancar 
el cicle amb un autor de 
casa, Jordi Pagès, amb qui parlarem 
del seu recull de contes “El fabri-
cant de petons”. 

Tot això i molt més és el que 
hem preparat al Club de lectura 
aquest any. Aprofitem per convi-
dar-vos a unir-vos al club per xerrar 

distesament de llibres i tenir ocasió 
de conèixer algun dels seus autors 
cada últim dimecres de mes. Us dei-
xem amb la programació d’enguany 
i ens acomiadem fins la propera 
Torratxa. Bona entrada de tardor i 
bones lectures!

INSCRIPCIONS: 

Ajuntament (972405001)// Biblioteca// 

Can Gruat o al web de l'hospici www.hospici.com

CADA ÚLTIM DIMECRES DE MES 

A LES  20H A CAN GRUART
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ASSOCIACIó CuLTuRAL VILABLAREIx

 ACTIVITATS REALITZADES

 PROPERES ACTIVITATS

Presentació del llibre 
“Alegra’m la vida“  
i projecció de la  
pel·lícula “Manhattan”
15 de juny de 2017. Es va fer una activitat doble. D’una 
banda es va presentar el llibre “Alegra’m la vida”, amb 
el propi autor en Guillem Terribas i, al mateix temps, 
es va projectar el film “Manhattan” d’en Woody Allen, 
comentada per el mateix Guillem Terribas, gran co-
neixedor del cinema i reconegut crític.

Conferència “Varietats  
de la cuina de tardor”
21 de setembre de 2017. Xer-
rada, amb demostració inclo-
sa, pel reconegut xef QUIM 
CASELLAS del restaurant Ca-
samar de Llafranc (1 estrella 
Michelin).

Exposició de 
“Màquines  
de fotografiar”
Del 6 al 20 d’octubre de 2017. 
Exposició de Màquines de Foto-
grafiar i de fotografies de Pere 
Sicília.

Presentació del 
llibre “El fabricant 
de petons i altres 
relats”
19 d’octubre de 2017. Presentació 
del llibre “El fabricant de petons i 
altres relats” d’en Jordi Pagès.

Tertúlia de Teatre
25 d’octubre de 2017. Tertúlia 
de Teatre amb la participació de 
Salvador Sunyer, Francesc Ten, 
Anna Karina i Isabel Rocatti. Pre-
sentarà i moderarà el debat Mer-
cè Sibina.
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Jordi Pagès

“ Malgrat el seu exili i haver deixat Catalunya, va 
mantenir el seu catalanisme i va ser membre 
del Consell nacional Català a Londres. ” 

Josep Trueta i Raspall
 Quasi segur que si a algú li 

parlen del “Josep Trueta”, sabrà 
que es tracta de l’hospital més 
important de les comarques gi-
ronines i actualment hospital 
universitari. Molt diferent seria 
si la pregunta fos sobre en Josep 
Trueta i Raspall; probablement 
ja serien molts menys qui sabri-
en qui va ser i què va fer aquest 
personatge.

Aquest article intenta reflec-
tir, breument, la seva vida i la im-
portància del tractament que va 
imposar per curar les fractures 
obertes. Tractament que va curar 
a milers de ferits i que es va apli-
car per tot el món.

En Josep Trueta va néixer el 
27 d’octubre de 1897 a Barcelo-
na. Va estudiar medicina a la Uni-
versitat de Barcelona, acabant la 
carrera l’any 1921 i fent el docto-
rat a Madrid. Es va incorporar a 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau a Barcelona, que aleshores 
el dirigia el prestigiós cirurgià 
Manel Corachan, qui el va enca-
minar cap el tractament de les in-
feccions òssies. Posteriorment va 
conèixer el doctor Jimeno Vidal 
amb qui va col·laborar en nou 
procediment pel tractament dels 
ossos, que va ser tant eficaç que 
en Trueta i en Vidal van ser con-

siderats com els pares de la nova 
traumatologia, inspirant a profes-
sionals de tot el món.

Durant la guerra civil espa-
nyola, el doctor Trueta va de-
senvolupar un nou procediment 
pel tractament de les fractures 
obertes, partint d’un mètode de-
finit pel metge americà Winner 
Or. Amb aquest nou sistema, es 
va aconseguir reduir les infecci-
ons per fractura i evitar els casos 
de gangrena en un 90 per cent. 
L’any 1938, va escriure l’article 
El tractament actual de les fractures 
de guerra, donant a conèixer la 
seva tècnica. Immediatament es 
va traduir a diversos idiomes i 

aquest procediment va ser utilit-
zat arreu.

L’any 1939, es va exiliar a Ox-
ford i, durant la Segona Guerra 

Mundial, va ser conseller privat 
del ministre de Salut anglès. A 
aquesta guerra, el tractament 
ideat pel doctor Trueta va ser 
emprat pels metges dels diferents 
exercits, salvant la vida o evitant 
invalideses a milers de soldats. 
Un cop acabada la guerra, va ser 
anomenat catedràtic de Cirurgia 
Ortopèdica a Oxford. Va estar-hi 
fins a la seva jubilació, publicant 
diverses obres i articles.

Malgrat el seu exili i haver dei-
xat Catalunya, va mantenir el seu 
catalanisme i va ser membre del 
Consell Nacional Català a Lon-
dres. Va ser a aquesta època que 
va escriure el llibre The Spirit of 
Catalonia per informar de la his-
tòria dels catalans.

Un cop jubilat, va tornar a Ca-
talunya. Va viure entre Barcelona 
i Santa Cristina d’Aro, fins a la 
seva mort a principis de 1977.

“ L’any 1939, es va 
exiliar a Oxford i, 
durant la Segona 
Guerra Mundial, va 
ser conseller privat 
del ministre de Salut 
anglès.” 
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Amb la màxima il·lusió
A Ràdio Vilablareix, 107.5 FM (Girona) ja hem arrencat la nova 
temporada 2017-2018, després de deixar enrere l’estiu i d’haver 

començat una nova estació: la tardor.

 Tot i això, a l’estiu, no hem parat màquines i hem 
continuat actius amb la participació del Casal d’Es-
tiu de Vilablareix, l’agenda, així com entrevistes. 
Ens ha visitat als nostres estudis radiofònics perso-
nalitats com l’humorista Peyu, el cantautor Roger 
Mas, el periodista, escriptor i ara també cantant, 
Jaír Domínguez, o bandes com Auxili Band o Los 
Guardians del Pont (LGP) 

De la mateixa manera, el programa de sardanes 
Contrapunt, o Castells Fora d’Òrbita, l’informatiu 
dels castellers del nord, dels Marrecs de Salt, a qui 

volem felicitar molt efusivament. Són colla de 9 des-
prés de carregar el 3 de 9 amb folre en una jornada 
històrica dels de la camisa blava a la Festa Major de 
Salt, i treure’s l’espina que va suposar no aconse-
guir-ho en les passades Fires de Girona.

Aquest nou cicle l’afrontem amb la màxima il·lu-
sió i amb la col·laboració de diferents persones i en-

“ Aquest nou cicle l’afrontem 
amb la màxima il·lusió i amb la 
col·laboració de diferents persones 
i entitats per informar i entretenir 
amb tot un reguitzell de programes 
adreçats a tots els públics.”

> Roger Mas

> Auxili > LGP
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www.radiovilablareix.cat 
/laradiovilablareix 
@rvilablareix
@radiovilablareix

titats per informar i entretenir amb tot un reguitzell 
de programes adreçats a tots els públics.

Des d’aquí, volem fer novament una especial 
menció a tots aquells, que per amor aquest mitjà, 
la ràdio, i al seu poble, Vilablareix, fan que aquest 
somni radiofònic sigui realment possible.

I com sempre, si voleu saber més de nosaltres, 
així com si voleu saber de primera mà la nova pro-
gramació d’aquest nou cicle ens podeu seguir als 
següents enllaços:

Ah, i sense oblidar també, que us podeu descar-
regar de manera totalment gratuïta la nostra APP al 
Play Store, tan amb dispositiu IOS com Android, on 
podreu trobar tots els podcasts dels diferents pro-
grames d’aquesta casa que pretenem que sigui la 
vostra.

SALuT I MoLTA RàDIo!

> Albert Bassas > Jair Domínguez

> Peyu

http://www.radiovilablareix.cat/
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CAPÍTOL XXIV
MEMÒRIA HISTÒRICA DE VILABLAREIx

(...)

A la sessió del vint-i-vuit de febrer 

...se procede a la primera revisión de 
exclusiones y prorrogas de mozos del 
reemplazo 1942, acordándose vistos 
los dictámenes y expedientes oportu-
nos declarar a José Maynegre Fullá, 
excluido temporalmente. José Riuró 
Roura, Prorroga primera clase. Emilio 
Simón Dorca, Prorroga primera clase.

Y no habiendo...

El trenta-u de març l’alcalde posa 
en coneixement …que la Manco-
munidad Sanitaria ha otorgado el 
nombramiento del propuesto por la 
Comadrona Titular Sra. Matilde Alis 
Clopes, la cual, tomó posesión de su 
cargo el día 15 del corriente mes de 
marzo. Sus deberes se satisfarán con 
cargos a Imprevistos del siguiente 
presupuesto.

A la sessió del 4 d’abril, l’alcalde 
posa en coneixement dels “Sres. 
Gestores”, que s’ha de constituir 

…la Junta Local Repartidora de las 
Cuotas de los conciertos particula-
res para el pago del Impuesto del 
Vino para el Estado.

La Junta va quedar formada per:
Sr. Juan Roca Roca, como expendedor
Sr. Narciso Cabarrocas Tió, como 
productor
Sr. José Bitlloch Aymerich, consu-
midor

Asimismo y de acuerdo con el dicta-
men emitido por dicha Junta, y re-
sultando que le vino que se vende en 
el municipio es en tan poca cantidad 
que no podría obtenerse de ningún 
modo la cantidad de 380’62 tresci-
entas ochenta pesetas sesenta y dos 
céntimos a satisfacer a la Hacienda 
según concierto efectuado por la mis-
ma, si se imponen los cinco céntimos 
por litro que se expenda, por unani-
midad se acuerda autorizar a la Junta 
Repartidora para que conmine a los 
establecimientos de esta localidad 
para que no carguen sobre el consu-
midor los cinco céntimos de arbitrio 
por litro de vino que vendan, para así 

poder efectuar el concierto con todos 
los vecinos de la población a razón de 
un céntimo de peseta diario o sea un 
quinto de litro por persona. 

Y no habiendo…

En divuit d’abril l’Alcalde comuni-
ca a los Sres. Gestores la agradable 
noticia con que la Dirección Gene-
ral de Propiedades y Contribución 
Territorial ha aprobado provisional-
mente el nuevo amillaramiento que 
fuer aprobado por esta Corporación 
en sesión del seis de febrero último, 
resultando haber sido el primer Mu-
nicipio que ha llevado a cabo tan de-
licado trabajo.

Por el Sr. Secretario se da lectura del 
escrito de aprobación en el que felici-
ta a la Junta Pericial y Secretario por 
el trabajo realizado resultando que en 
el próximo ejercicio desaparecerá el 
encargo transitorio del 10% que està 
impuesto por ley de 13 de marzo de 
1942 y que además el Ayuntamiento 
percibirá la participación del 10% de 
las Cuotas de la Contribución Rústica 
y Pecuaria de acuerdo con la ley de 
26 septiembre de 1941.

La Comisión Gestora por unanimi-
dad acuerda unir también la felici-
tación suya para la Junta Pericial y 
Secretario de la misma y del Ayun-
tamiento, haciendo constar el deseo 
de que continúen los trabajos hasta 
llegar al final de la segunda etapa o 
sea la comprobación o contrastación 
con la realidad del nuevo amillara-
miento que si ahora ha sido aproba-
do provisionalmente, después lo será 
deforma definitiva.

El  setze de maig de 1943, era diu-
menge i 

...el Sr. Alcalde manifiesta que con-
forme a la convocatoria el objeto de 
la reunión del día de hoy era la Fies-
ta Mayor de la localidad.

Después de acordar por unanimidad 
acudir a los actos religiosos que se 
celebraran y que son a cargo del 
presupuesto vigente se satisfagan los 
gastos que ocasione la Guardia Civil 
solicitad se levanta la sesión...

A sessió del vint de juny, s’acorda

La necesidad de cambiar de lugar 
el conectador del alumbrado públi-
co, ya que, toda la noche e incluso 
entrada la mañana queman las luces 
haciéndose un derroche de alumbra-
do que puede ser evitado.

Estudiado el caso, por unanimidad se 
acuerda  colocar dicho conectador en 
casa del Alguacil Sr. Carreras para 
que con comodidad pueda encender 
las luces al anochecer y apagarlas a 
las últimas horas de la noche.

Després d’unes quantes sessions de 
tràmit, a la del cinc de febrer l’Alcal-
de comunica a la Comissió Gestora 
Municipal 

…del urgente traslado del vecino de 
esta población J.R., al Hospital, y 
dada la condición de pobre de la fa-
milia somete a la consideración de la 
Junta si el Ayto debe hacerse cargo 
de los gastos.

Por unanimidad se acuerda dado lo 
justificado del caso si el Ayto se haga 
cargo de todos los gastos que ocasi-
one, tanto el traslado como estancias 
que cause el indicado enfermo.

El dinou de setembre, en relació a 
la sessió del vint-i-quatre de gener 
d’enguany i després de les gestions 
realitzades 

...cerca del Banco de España para 
lograr cobrar la cantidad de tres mil 
quinientas pesetas desbloqueadas 
existentes en dicho Banco, teniendo 
la satisfacción de comunicar que 
se han logrado llevar a cabo todas 
las operaciones de forma que están 
a disposición del Ayto los saldos de 
dicha cuenta que con los intereses ya 
devengados resulta un líquido a per-
cibir de tres mil quinientas sesenta y 
dos pesetas sesenta céntimos.

Todos los Sers Gestores expresan su 
satisfacción autorizando al Sr. Alcal-
de para que procure cobrar cuanto 
antes la mencionada cantidad e in-
gresarla en Depositaría, cosa, que 
asegura hacerlo a la mayor brevedad.

(...)



47
Andrés L. Pérez Velasco

CAPÍTOL IV-II
MEDI AMBIEnT

Canvi climàtic
 Per fi podem dir adéu a la Central Nuclear de 

Garoña; vull significar per això, en aquesta pàgina, 
el cinisme, tant de les empreses com del Govern 
del Partit Popular perquè ha posat punt i final a un 
potencial risc, no perquè no tinguessin clar l’exis-
tència del mateix, sinó perquè no els hi era renta-
ble, per les grans inversions que havien de realitzar 
per garantir la seva seguretat; el que demostra que 
l’energia nuclear no és segura i que quan falla pro-
voca grans catàstrofes, les més recents Txernòbil i 
Fukushima.

Les terribles dades de l’hecatombe de Txernò-
bil*: 200.000/800.000 morts fins ara. Els estudis 
anteriors xifraven en 200.000 morts causats per la 
catàstrofe aquests 25 anys per l’augment de càncers 
i altres malalties. Però un estudi realitzat per una as-
sociació d’Alemanya ha augmentat aquesta quantitat 
a 800.000 morts (l’increment ha estat exponencial). 

97.000 morts en el futur
135.000 desplaçats 
600.000 nens i nenes en perill
160.000.000.000 $ de pèrdues fins el 2014
*Font de les dades: Greenpeace i Govern d’Ucraïna
 
Un desastre que mai acabarà: A Txernòbil es 

va expandir 500 vegades la contaminació nuclear 
que hi va haver amb les bombes d’Hirosima i Na-
gaski. Aquesta catàstrofe ens va ensenyar la veritat 
de l’energia nuclear: milers de morts, desplaçats, 
milers de milions de pèrdues i el pitjor de tot, que 
és quelcom que no acabarà mai: càncers, malforma-
cions, i continuades pèrdues de milers de milions...

Les dades de la catàstrofe de Fukushima*:
570 morts fins ara.
40.000 morts en el futur. Segons l’estudi realitzat 

a Alemanya, si la contaminació radioactiva 
que es va expandir a Txernòbil hagués passat 
a Alemanya, la xifra de morts en uns 30 anys 
seria entre 1.700.000 i 12.000.000 de per-
sones. Per tant, aquestes primeres xifres de 
40.000 segurament es quedaran molt i molt 
curtes a llarg termini. 

163.000 desplaçats.
525.000.000.000 euros de pèrdues fins ara.
Milers de litres d’aigua contaminada tirada al 

pacífic.
28.000.000 m3 de terra contaminada per subs-

tàncies radioactives. 
*Fonts de les dades: Greenpeace i Govern de Japó
 
El portaveu d’ecologistes en acció per temes nu-

clears, Francisco Castejón, va celebrar el final sen-
se sentit de la central de Garoña, el tancament del 
qual va decidir el Ministeri d’Indústria al desautorit-
zar la sol·licitud de pròrroga fins el 2031 plantejada 
per l’empresa Nuclenor.

A més, ha insistit en què la seguretat de la plan-
ta no tenia cap garantia i tampoc n’hagués tingut 
amb les grans inversions exigides en l’informe del 
Consell de Seguretat Nuclear (CSN), favorable amb 
condicions a la continuïtat de la nuclear més antiga 
d’Espanya. 

En declaracions a Efe, Castejón ha considerat 
que el tancament de Garoña era un clam polític 
sostingut per varies comunitats autònomes, la ma-
jor part de la societat espanyola; inclús per diverses 
personalitats del PP basc. El president del PP basc, 
Alfonso Alonso, ha senyalat en un missatge oficial 
al seu compte de Twitter, recollit per Europa Press, 
que es tracta d’una “magnífica notícia”.

“Han estat molts anys treballant pel tancament 
de Garoña. Els que hem lluitat celebrem avui ha-
ver-ho aconseguit definitivament”, ha declarat 
l’exalcalde de Vitòria i actual vicesecretari d’Acció 
Sectorial del PP, Javier Maroto. 

“ Aquesta catàstrofe ens va ensenyar 
la veritat de l’energia nuclear.”
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Joan Baburés i Noguer, pvre. Delegat episcopal de Pastoral Litúrgica

Missa dedicada al nou altar  
de la nostra parròquia

El dissabte11 de novembre, dia de Sant Menna, el Bisbe de Girona, 
Mons. Francesc Pardo, dedicarà la missa de 2/4 de 7 de la tarda,  

al nou altar de la nostra parròquia.

Aquest altar és una ara de pedra que fa 160x 75x15 cm, donada generosament a la Parròquia per la Comunitat de 
monges clarisses de Fortià.
L’article sobre el significat teològic i litúrgic de la dedicació d’un altar, que podeu llegir a continuació, ha estat encarre-
gat pel rector de la Parròquia a Mn. Joan Baburés i Noguer, delegat episcopal de pastoral litúrgica, canonge arxipreste, 
prefecte de cerimònies de la nostra Catedral i rector de la Basílica de Sant Feliu de Girona. També, entre altres càrrecs, 
professor de Litúrgia a Barcelona (Fac. Teol de Catalunya i Inst. Sup. de Litúrgia) i Girona (ISCRG).

“Feu portar la nostra oFrena per mans del vostre àngel a l’altar del cel”
EN LA DEDICACIÓ DE L’ALTAR

“Entre els signes visibles de l’invisible Misteri hi ha l’altar, signe de Crist, pedra viva, descartada pels 
homes, però convertida en pedra angular de l’edifici espiritual en el qual ve ofert al Déu vivent el culte 
en esperit i veritat (cf 1 Pere 2, 4; Efesis 2, 20). Per això l’altar, centre cap al qual en les nostres esglésies 
convergeix l’atenció, és dedicat, ungit amb el crisma, encensat, besat, venerat: cap a l’altar s’orienta la 
mirada dels orants, sacerdot i fidel, convocats per la santa assemblea entorn a ell; sobre l’altar es posa 
l’ofrena de l’Església que l’Esperit consagra com a sagrament del sacrifici de Crist; de l’altar en surten el 
pa de la vida i el calze de la salvació que fan que «formem en Crist un sol cos i un sol esperit» (Oració 
eucarística III).” 

Papa Francesc, Discurs als participants  
a la Setmana Litúrgica Italiana (24.8.2017)

 Aquestes paraules del Papa Francesc, pronuncia-
des fa ben poc, en la trobada amb els participants 
a la Setmana Litúrgica Italiana, són una magnífica 
introducció i a la vegada un resum, del significat i 
de la importància de la Dedicació de l’Altar.

L’Altar és el centre de l’Assemblea litúrgica cris-
tiana. Per això en el Ritu de la Dedicació de l’Altar 
hi ha condensades totes les accions que en l’altar de 
qualsevol església s’hi realitzen.

El Ritu comença amb l’aspersió amb l’aigua 
beneïda sobre la pedra nua de l’altar que ha de ser 
consagrat, però també sobre tots els fidels, pedres 
vives del temple del Senyor. Amb aquest gest – l’as-
persió amb l’aigua beneïda – se’ns recorda la condi-
ció de batejats, fills de Déu, membres de l’Església 
i purificats de tot pecat; aptes per tant per celebrar 
els sants misteris.

Després de l’habitual litúrgia de la Paraula, co-
mença pròpiament el Ritu de la Dedicació amb la 
invocació dels sants –lletania– i la col·locació de les 
relíquies. L’antic costum de celebrar l’eucaristia so-
bre els sepulcres dels màrtirs, considerant-los par-
ticipants del mateix sacrifici del Crist a la creu, ha 

fet que a l’interior dels altars s’hi venerin relíquies 
dels sants. Així es fa palès que l’altar no només és 
la taula del banquet eucarístic, sinó també l’ara del 
sacrifici, on es reprodueix l’entrega del Crist fins a 
la mort. Així també som invitats a oferir el sacrifici 
de la nostra vida, unint-lo al sacrifici de Crist, com 
van fer els màrtirs.
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“El martiri de Sant Menna”
 El pintor Paolo Caliari (Verona 1528 – Venècia 

1588) és conegut en la història de l’art com “El Ve-
ronés”, pel lloc del seu naixement. Juntament amb 
Tiziano i Tintoretto, és un dels tres grans mestres 
de la pintura veneciana de la segona meitat del se-
gle XVI.

En el seu quadre sobre el martiri de San Menna, 
d’efectisme barroc i colors vius i clars, el Sant estén 
els braços i eleva els ulls al cel, tot negant-se a rendir 
culte a la divinitat pagana que li presenten, situada a 
l’esquerra de la composició, acte pel qual serà mar-
tiritzat i decapitat. Al seu martiri, esdevingut l’any 
296 sota l’emperador Dioclecià, fan al·lusió tant l’es-
pasa que sosté el personatge que agafa fortament al 
Sant com les tenalles de la cistella, amb les quals se li 
trauran els ulls. Egipci de nacionalitat, Sant Menna 
serà adoptat com a patró dels coptes, branca egípcia 
del cristianisme.

Aquesta obra de Paolo Veronès fou donada pel 
IV almirall de Castella al rei Felip IV, qui la destinà 
al Monestir de “El Escorial”. L’any 1837 va ingressar 
en la col·lecció del Museu de “El Prado”, a Madrid.

El martiri de Sant Menna, de “El Veronés” és un 
quadre a l’oli que fa 248 X 182 cm, i va ser pintat 
per a l’Església de “San Giorgio in Braida” (Vero-
na), vers el 1580.

Segueix la pregària de Dedicació i la Unció amb 
l’oli del sant Crisma. Aquesta oració solemne que 
pronuncia el Bisbe, ens dóna les línies teològiques i 
els motius de pregària per a fer més vives les nostres 
celebracions. Entre altres coses es demana: “Que si-
gui la taula de festa, on tinguin el goig de trobar-se 
els comensals de Crist... Que sigui centre de la nos-
tra lloança i de l’acció de gràcies.” I tot seguit l’altar 
és generosament ungit amb el Crisma. No oblidem 
que la paraula Crist, ve de crisma, que vol dir l’Un-
git (en hebreu Messies).

Un altre dels ritus, i per cert ben vistós, és el de 
l’encens. Damunt l’altar es col·loca el braser amb 
carbons encesos, on el Bisbe hi posa encens, que 
amb la seva aroma peculiar omplirà de perfum tota 
l’església. És el gest simbòlic que ens recorda que 
des de l’altar l’ofrena del poble i la seva pregària, 
puja fins al tron celestial a la presència de Déu Pare. 
No podem oblidar que la Litúrgia ens fa present el 
cel a la terra i a la vegada ens transporta a nosaltres 
de la terra fins al cel.

Fet això, es prepara ja l’altar per a la celebració 
eucarística, revestint-lo amb les estovalles, il·lumi-
nant-lo amb els cirials encesos, i ornant-lo amb 
flors. Així tot és a punt per a celebrar l’Eucaristia, 
el Memorial del Senyor, que és el veritable i au-
tèntic ritu fonamental de la Dedicació de l’Altar. 
Tal com diem després de la consagració, avui es fa 
palès, més que mai, allò que escriu sant Pau: “cada 
vegada que mengem aquest pa i bevem aquest cal-
ze anunciem la mort del Senyor, fins que torni”. 
Efectivament la celebració de l’Eucaristia és anun-
ci de la mort del Senyor, proclamació de la seva 
resurrecció i esperança ferma en el seu retorn 
gloriós.

Envoltant la taula de l’altar, ens predisposem ja 
a poder participar un dia en la taula del banquet 
celestial. Entretant, de la nostra taula de pelegrins, 
en prenem l’aliment del pa i el vi de l’Eucaristia, 
que ens dóna força per a viure la vida cristiana de 
cada dia, segons l’Evangeli i en comunió amb tots 
els nostres germans. 
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OCTUBRE - NOVEMBRE - DESEMBRE
AGEnDA

ACTIVITATS

CLASSES D’ANGLÈS
Cursos d’anglès per a diferents nivells  
al Centre Cultural de Can Gruart
D’octubre a juny. Cursos adreçats a tothom, tant  
per a estudiants d’ESo i Batxillerat com per adults. 
Preu: 45 €/trimestre (3h/setmanals) 
Només per a empadronats a Vilablareix 
Més informació: www.vilablareix.cat
 

ACTIVITAT FÍSICA 
PILATES 
Dimarts i dijous de 19.30 a 20.30 h al pavelló 
Preu: 70 €/trimestre (30% de dte. per empadronats) 

IOGA 
Dilluns i dimecres de 20 a 21 h a Can Ballí 
Preu: 70 €/trimestre (30% de dte. per empadronats) 

ESTIRAMENTS (preu per una hora) 
Dimecres de15.30 a 16.30 o de 20 a 21 h, divendres  
de 19 a 20 h a la sala polivalent de l’ajuntament 
Preu: 40 €/trimestre (30% de dte. per empadronats) 
ZUMBA 
Dilluns i dimecres de 19 a 20 h i 20 a 21 h  
al gimnàs del pavelló
Preu: 70 €/trimestre (30% de dte. per empadronats) 

TXI-KUNG (preu per una hora) 
Dimarts de 20.15 a 21.15 o dijous de 15.30 a 16.30 h  
a la sala polivalent de l’ajuntament 
Preu: 40 €/trimestre (30% de dte. per empadronats) 
MANTENIMENT FÍSIC 
Dimarts i dijous de 18.30 a 19.30 h al pavelló 
Preu: 70 €/trimestre (30% de dte. per empadronats) 

Per a majors de 65 anys empadronats al municipi: 
MANTENIMENT GENT GRAN 
Dimecres a les 9.15 h al gimnàs del pavelló
Gratuït. Inscripcions a les ofcines municipals 
IOGA GENT GRAN 
Divendres de 9.45 a 10.45 h  
a la sala polivalent de l’ajuntament
Gratuït. Inscripcions a les ofcines municipals 

ESCOLA D’ART I CREATIVITAT
ESPAI CREACTIVA’T 
Espai d’experimentació i orientació artística  
per a nens/es de P3, P4 i P5 
Dimecres de 17 a 18 h 
Inscripcions i més informació: www.eacg.cat 
Preu: 20 €/mes (matrícula: 40 € + 7 mensualitats) 

ART I CREATIVITAT 
De 6 a 12 anys 
Dimarts de 17 a 18.30 h 
Inscripcions i més informació: www.eacg.cat 
Preu: 23 €/mes (matrícula: 46 € + 7 mensualitats)

COMBINAT ARTÍSTIC 
De 12 a 18 anys 
Dimarts i dijous de 16 a 17.30 h 
Espai d’experimentació i creixement artístic:  
música, dansa, teatre, i expressió plàstica. 
Inscripcions obertes a l’hospici: www.hospici.cat 
Preu: 25 €/mes

OCTUBRE 

Taller de memòria
Dimarts de 4 a 5 de la tarda  
o dijous de 4 a 5 o de 5 a 6 de la tarda
Inici: 3 d’octubre
Casal de la Gent Gran 
Gratuït
  
Entrega del premi Relata’ns, 1r Concurs 
literari de Vilablareix 
Dijous 5 d’octubre a les 8 del vespre
Centre Cultural Can Gruart 
  
Taller ‘Escriure en primera persona’ 
Impartit per Martí Gironell
Dimecres 11, 18 i 25 d’octubre de 6 a 8 de la tarda
Centre cultural Can Gruart 
Gratuït. Màxim 12 persones, tindran prioritat les 
empadronades al municipi
  
Sortida a Portaventura (Halloween)
Divendres 13 d’octubre
Inscripcions fins el 6 d’octubre
Preu: 40 € 
Per a joves de 12 a 35 anys
  
Nits de Can Gruart:. El cowboy de la trista 
figura de la companyia de Teatre JCorona 
Dijous 19 d’octubre a 2/4 de 10 del vespre 
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 3 € 
 
Tardes de Can Gruart:
Camí Cap a les Emocions I 
Contes a càrrec d’Albert Quintana
Dijous 26 d’octubre a 2/4 de 6 de la tarda 
Biblioteca

Bus a barraques de Girona
Divendres 27, dissabte 28, dimarts 31 d’octubre i  
divendres 3 i dissabte 4 de novembre 
Parada de bus
Preu: 2 € (1 € amb tiquet descompte)
Per a joves de 12 a 35 anys

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

14 d’octubre
David Casas
28 d’ocubre
Damià Natural
11 de novembre
Jaume Castellà “El Pinxo”
25 de novembre
Nou transit
9 de desembre
Pep i Ma José
23 de desembre
Sol de Nit
Per més informació al Casal - Tel. 972 40 55 38
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NOVEMBRE

Tardes de Can Gruart
Camí Cap a les Emocions II
Contes a Càrrec d’Albert Quintana
Dijous 9 de novembre a 2/4 de 6 de la tarda 
Biblioteca

 

FESTA DE 
SANT MENNA 
Dijous 9 de novembre
A 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca
Tardes de Can Gruart:  
Camí Cap a les Emocions II
Contes a càrrec d’Albert Quintana 

Divendres 10 de novembre
A les 5 de la tarda a la Ludoteca
Taller de cuina amb família:  
Aprenem a fer panellets
un infant amb un adult 
 
Dissabte 11 de novembre 
A les 5 de la tarda al pavelló municipal,
Animació infantil “Donem - li una volta  
al món” amb la companyia Xiula 
Tot seguit
Castanyada per a tothom

Diumenge 12 de novembre 
A les 10 del matí a l’església de Sant Menna
Missa solemne en honor a Sant Menna 
acompanyat de la cobla Principal de Cassà
Seguidament 
Tres sardanes amb la mateixa cobla i 
refrigeri per a tots els assistents
A les 6 de la tarda al pavelló municipal
Teatre amb la companyia del municipi 
l’Olla dels Maiquiets amb l’obra 
‘Mentiders’ d’Anthony Neilson
Entrades: 3 €, venta anticipada a l’ajuntament  
de Vilablareix; 5 € el mateix dia a taquilla 

Nits de Can Gruart: “Palabra Cadabra”  
de Rubén Martínez 
Dijous 16 novembre a 2/4 de 10 del vespre
Centre cultural Can Gruart 
Preu: 3 € 
 
Sortida a Portaventura amb família  
per Nadal 
Dissabte 25 de novembre
Inscripcions fins el 17 de novembre
Preu: de 0 a 21 anys i major de 65 anys, 40 € 
Majors de 21 fins a 65 anys 45 €

PreNadal
26, 27 i 28 de novembre 
La Pineda - Vilaseca - Tarragona
Més informació al Casal de la Gent Gran

DESEMBRE 

Sortida al teatre: “Prefiero que seamos amigos” 
Diumenge 10 de desembre
Barcelona, sortida a les 4 de la tarda  
de la plaça 11 de setembre
Preu: 25 € (bus + entrada de teatre)

Nits de Can Gruart: “De fades, fetilleres i 
heroïnes” de la Merche Ochoa 
Dijous 14 desembre a 2/4 de 10 del vespre
Centre cultural Can Gruart 
Preu: 3 € 

Benvinguda al Nadal
Dissabte 16 de desembre
A les 11 del matí, al Centre Cultural Can Gruart
Dàda música per a nadons de P0 P1 P2 i 
embarassades 
Preu: 10 € per família (dos adults i dos nens) 

A les 5 de la tarda, al Centre Cultural Can Gruart
Cantada de nadales a càrrec d’Esplai Kamono i 
la Coral de Vilablareix i xocolatada per a tothom
No us ho perdreu perquè hi haurà una visita sorpresa i màgica!

Dinar per a la Marató de TV3 
Diumenge 17 de desembre a les 2 del migdia 
Casal de la gent gran 
Preu: 15 €

Quina solidaria per a la Marató de TV3
Diumenge 17 de desembre a les a 2/4 de 5 de la tarda
Casal de la gent gran 

Taller familiar de cuina de Nadal 
Dimarts 19 de desembre a 5 de la tarda 
Cuina de Can Ballí
Preu: 3 € (un adult amb un nen)

Tardes de Can Gruart. Sorpresa de Nadal 
Dijous 21 de desembre a 2/4 de 6 de la tarda 
Centre Cultural Can Gruart

Matins Actius Nadal 
27, 28, 29 de desembre 
Centre Cultural can Gruart 
Preu: 60 € (25% de descompte per empadronats)
Per a joves de 12 a 35 anys

Visita del patge reial 
Dijous 28 de desembre a les 11 del matí 
Centre Cultural Can Gruart

Visita del patge reial amb la col·laboració 
especial del magnífic i gran visir dels tres 
reis d’orient
Divendres 29 de desembre a les 5 de la tarda
Pati del Centre Cultural Can Gruart 

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

Segueix tota l’agenda d’activitats al web 
www.vilablareix.cat #agendavilablareix

i a Facebook, Twitter i Instagram

http://www.hospici.cat
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