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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

 Arriba el desembre i les festes de Nadal i ens fem conscients que 
ha passat un altre any. Comencem a fer els preparatius de les tradici-
onals trobades a l’entorn de la taula, dels regals, dels diferents actes 
i activitats als que assistim cada any i ens preparem per a celebrar-ho 
amb aquells a qui estimem i amb els quals ens agrada compartir 
aquests dies. Com tot l’any, el poble estarà farcit d’activitats que ens 
faran més festius aquests dies i que ens permetran, també, trobar-nos 
amb els nostres veïns i veïnes fora dels llocs habituals i de les circums-
tàncies del dia a dia que tant ens ocupen. Així, ens trobarem al pesse-
bre vivent, a la quina, a esperar els Reis o al concert de Sant Esteve i 
gaudirem del nostre poble, de Vilablareix, com fem cada any.

És també moment per fer balanç de 2017 i veure si hem fet reali-
tat tot el que ens vam imaginar ara fa un any i pensar també en com 
volem que sigui el 2018 i què farem per a que això passi.

No ens podem abstreure, tampoc, de tot el que està passant al nos-
tre país on la repressió, la censura i la foscor del passat intenten fer-
nos caure en el desànim i la por i abandonar el camí de la llibertat, la 
justícia i la llum que vol recórrer la majoria de la població del nostre 
país. Per més que ho intentin no aconseguiran que dibuixem el país 
que imaginem i que imaginem la República que volem. Un lloc on 
viure de forma pacífica i on cadascú pugui expressar el que pensa 
sense por a ser represaliat, on les persones no vagin a la presó o hagin 
d’exiliar-se per les seves idees polítiques, on el respecte a la majoria 
sigui la forma d’entendre la democràcia i la protecció de les minories 
sigui un deure i no una arbitrarietat i on els compromisos es puguin 
complir sense que això comporti represàlies. Un país on l’escola i la 
llengua no siguin objecte d’atacs constants només per motius polítics 
i on el nostre model de convivència no sigui atacat constantment. Una 
República que ajudi als qui més ho necessiten i els permeti encendre 
la calefacció o la llum i no hi hagi un tribunal que suspengui o anul·li 
les lleis que ho han de fer possible. Una República, en resum que es 
cuidi de la seva gent i no dels oligopolis, que estimi la llibertat i no la 
censura i que puguem construir entre tots i totes amb llibertat. I tot 
això és el que està en joc el proper 21 de desembre, el dia de les elec-
cions al Parlament de Catalunya que ha de decidir quin serà el futur 
de Catalunya, el de la llum o el de la foscor.

David Mascort i Subiranas
Alcalde de Vilablareix

Nadal decisiu
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PLENS
SESSIó ORDInàRIA  
DEL 14 DE SETEMBRE 
La Presidència dóna compte al Ple de les re-
solucions en matèria de personal:
» Contractació personal brigada jove estiu 

2017.

SESSIó ExTRAORDInàRIA  
DEL 26 D’OCTuBRE
S’aprova per unanimitat:
» Inicialment el projecte de Mobilitat del 

municipi. Comprèn la construcció de car-
rils bici, l’ordenació vial i la construcció 
d’una el·lipse al carrer Perelló amb carrer 
Camós, per import de 79.095,78 €. 

» Inicialment el projecte de reurbanització 
d’un tram del Carrer Marroc per tal d’im-
plantar carril bici i renovació de la xarxa de 
sanejament, per import de 228.551,42 €.

» La proposta de modificació de crèdits 
núm. 6/17 en el pressupost d’enguany, xi-
frat en les quantitats següents:

 Suplement/habilitació de despeses: 
894.605,58 €

  Baixa altres despeses: 283.747’17 €
 Nous majors ingressos/finançament: 

610.858,41 €
 Total majors ingressos: 894.605,58 € 
» Inicialment les ordenances fiscals, exercici 

2018. Modificacions ordenances fiscals: 
Ordenança fiscal numero 1 de l’Impost sobre 

béns immobles.IBI
 Article 9è. Bonificacions obligatòries i bo-

nificacions potestatives: 
 La concessió de bonificacions no tindrà ca-

ràcter retroactiu.
 A) Gaudiran d’una bonificació del 50 per 

cent en la quota íntegra de l’impost, sem-
pre que ho sol·licitin els interessats abans 
de l’inici de les obres, els immobles que 
constitueixin l’objecte de l’activitat de les 
empreses d’urbanització, construcció i pro-
moció immobiliària tant d’obra nova com 
de rehabilitació equiparable a aquesta

 B) Bonificacions potestatives: S’estableix 
una bonificació del 20% de la quota ínte-
gre de l’impost a favor dels titulars de fa-
mília nombrosa, serà de vigència anual i es 
concedirà per la finca on estigui empadro-
nada la família. Tindrà efectes pel mateix 
exercici sempre que la sol·licitud es presen-
ti abans de la fermesa del rebut. 

Ordenança fiscal numero 2 reguladora de 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques. 

 Bonificacions i reduccions:
 Gaudiran de les bonificacions per creació 

de llocs de treball que tributin per quota 
municipal i que hagin incrementat la mit-
jana de la seva plantilla de treballadors amb 
contracte indefinit

 S’estableix diferents percentatges de boni-
ficació, en funció de quin sigui l’increment 
mitjà de la plantilla de treballadors amb 
contracte indefinit.

 - Increment mitjana contractes indefinits 
fins al 10% > bonificació 15%

 - Increment mitjana contractes indefinits 

del 10,01% fins al 15% > bonificació 20% 
 - Increment mitjana contractes indefinits 

del 15,01% fins al 20% > bonificació 25% 
 - Increment mitjana contractes indefinits 

del 20,01% fins al 30% > bonificació 40% 
 - Increment mitjana contractes indefinits 

superior al 30,01% > bonificació 50%
Ordenança fiscal numero 6 reguladora de les 

taxes per la utilització privativa i l’aprofita-
ment especial de domini públic municipal. 

 Per l’ocupació de terrenys de domini pú-
blic local amb mercaderies, materials, 
runes, elements de la construcció, taules, 
cadires, parades, barraques, casetes de ven-
da, runes dipositats en contenidors, per m3: 

 - Superior a un mes d’ocupació: 0,50 €/dia 
 - Inferior a un mes d’ocupació: 2,00 €/dia 
Ordenança fiscal numero 7 taxes per la pres-

tació de serveis de competència municipal.
 Abans era subministrament de gas i electri-

citat, es canvia redactat així també inclou 
telecomunicacions. Obres menors de sub-
ministrament: 100,00 €. 

 Per la concessió de llicències d’activitats i 
d’obertura d’establiments, (per unitat) o 
realització de les activitats administratives 
de control en els supòsits en els que l’exi-
gència de llicència fos substituida per la 
presentació de declaració responsable o 
comunicació prèvia.

 - Activitats sotmeses al règim de declaració 
responsable d’obertura: 250,00 €. 

 - Activitats sotmeses al règim de comunica-
ció prèvia d’obertura o comunicació prèvia 
ambiental: 600,00 €. 

 - S’hi afegeix el servei d’acompanyament 
de l’escola Madrenc als equipaments cultu-
rals del sector El Perelló i Can Pere màrtir: 
100 €/anuals. 

Ordenança general dels preus públics
 Preus públics Porta a Porta: disminuir im-

port atès el conveni de compra conjunta 
amb l’associació de municipis del PaP. 

 Preus bosses compostables pels domicilis: o 
preu bossa 7 l = 0,0495 €; Bosses compos-
tables pels grans productors: o preu bossa 
120 l = 0,3286 €/unitat o Preu bossa 240 l = 
0,6608 €/unitat + IVA 

 Introduir: 
 Paquet de 30 bosses de 7 litres = 1,50 €
 Paquet de 20 bosses de 120 litres = 5,43 € 
 Paquet de 10 bosses de 240 litres = 5,46 €
 Utilització de material: taules, cadires, car-

pes. Fiança: 100,00 € com a garantia del ma-
terial i es retornarà quan la persona que rep 
el material comprovi que tot està correcte i 
net. En cas de retornar el material deteriorat 
s’haurà d’abonar el cost de la seva reposició. 

 Cessió d’ús no empadronats: 
 Taula: 5 €/dia
 Cadira: 1 €/dia 
 Carpa: 10 €/dia
 Clau cementiri: 2,50 € 
Ordenança fiscal de la taxa per recollida, 

tractament i eliminació d’escombraries i 
altres residus sòlids urbans 

 Tothom ha rebut a casa una carta que in-
dicava segons la recollida del 2016, quina 
seria la quota a pagar per la recollida d’es-
combraries. La quota actual és de 120,00 €, 
la del proper any es pot passar a pagar sols 
80 € o pagar-ne 270,00 €. Com va explicar 

el regidor Jordi Frigola el dia que va parti-
cipar en aquest programa.

 1. La quota tributària s’estableix en funció 
de dos trams.

 2. El primer tram es determina en base al 
nombre d’aportacions de FORM -orgànica- 
i el segon en base al nombre d’aportacions 
d’envasos lleugers. 

 Si es treu els envasos una vegada a la setma-
na i l’orgànica tres vegades cada dos setma-
nes sola pagues el mínim: 80’00 €.

Tots els acords estan exposats al públic al tau-
ler d’edictes de la Corporació i al web muni-
cipal durant quinze o trenta dies comptats 
des del següent al de la publicació del cor-
responent anunci al B.O.P. En aquest termi-
ni els interessats podran examinar l’expe-
dient i presentar les reclamacions que cre-
guin oportunes. Transcorregut el període 
indicat sense haver-se’n produït cap, restarà 
definitivament aprovat l’acord adoptat. 

» La moció per aturar la suspensió de l’Auto-
nomia de Catalunya. 

» La moció llibertat Jordi Sanchez i Jordi 
Cuixart.

SESSIó ORDInàRIA  
DEL 16 DE nOVEMBRE 
La Presidència dóna compte al Ple de les re-
solucions en matèria de personal:
 - Contractació Sandra Sánchez Estrada, en 

qualitat d’educadora de la llar d’infants.
 - Contractació monitores menjador esco-

lar: Meritxell Soler Iglesias, Lidia Serra 
Simon, Raquel Martí Viñals i Raquel Galar-
reta Gonzalez.

 - Augment jornada Sandra Sánchez Es-
trada educadora llar d’infants per cobrir 
baixa IT Balbina Lopez Parron.

 - Augment jornada Judit Puig Puig com a 
monitora menjador escolar per renuncia 
de plaça Meritxell Soler Iglesias.

 - Contractació Maria Teresa Cordonet 
Blanco, en qualitat de monitora del men-
jador escolar.

 - Modificació contracte Míriam Portillo Fer- 
nández com educadora de la llar d’infants. 

 - Contractació Lidia Torres Teruel en qua-
litat d’educadora de la llar d’infants per 
cobrir baixa. 

 - Contractació Nuria Carandell Ter en qua-
litat de monitora del menjador escolar.

 - Contractació Joana Vila Vicens en qualitat 
d’educadora de la llar d’infants per cobrir baixa.

 - Contractació Queralt Darnés Galvez en 
qualitat de monitora del menjador escolar 
per cobrir baixa.

 - Augment jornada Maria Teresa Cordonet 
Blanco educadora llar d’infants, per la re-
nuncia de plaça.

» De l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 5 d’octubre de 2017 d’aprovació dels 
preus públics de cursos i tallers organitzats 
per l’ajuntament.

» Del període mig de pagament a proveïdors 
del sector d’administracions públiques de 
l’Ajuntament de Vilablareix el tercer tri-
mestre de 2017 es situa a 12,88 dies.

S’aprova per unanimitat:
» Els preus públics de cursos i tallers organit-

zats per l’ajuntament, 4rt trimestre 2017.

» L’informe de seguiment del Pla d’Acció 
d’Energia Sostenbile (PAES) del municipi.

 S’ha reduït el nombre d’accions planifica-
des, de 85 inicialment a les 75 actuals. De 
les 85 accions inicials se n’han desestimat 
19 accions i se n’han incorporat 9 de noves.

» Inicialment el Pla Local de Prevenció de 
Residus municipals de Vilablareix. 

» Sotmetre el Pla Local de Residus munici-
pals a informació pública, amb publicació 
en el butlletí oficial de la província (BOP) 
de Girona, al tauler d’anuncis i a la web 
municipal www.vilablareix.cat per tal que 
pugui ser consulta

» Proposta d’acord d’aprovació del conve-
ni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Vilablareix pel 
cofinançament i les condicions d’execució 
i lliurament de la millora de l’enllumenat 
públic exterior del municipi.

» La plantilla orgànica i la relació de llocs de 
treball corresponent a l’exercici 2018,

» L’expedient de contractació, el plec de 
clàusules administratives particulars i plec 
de prescripcions tècniques reguladores 
del contracte del servei de recollida porta 
a porta i transport dels residus municipals 
de Vilablareix, per procediment obert, va-
ris criteris d’adjudicació, reservat a Centres 
Especials de Treball (CET).

S’aprova per majoria absoluta amb l’absten-
ció dels grups municipal de CiU i PSC:
» Inicialment el pressupost general de 

l’Ajuntament de Vilablareix per a l’exerci-
ci 2018, l’import consolidat del qual en els 
seus estats de despeses i d’ingressos és de 
3.539.255,10 € constituït segons detall que 
s’indica a continuació:

 a) Pressupost propi de l’Ajuntament, d’im-
port 3.520.631,30 €.

 b) Estat de previsió de despeses i ingressos 
de la societat mercantil Vilablareix Futur 
SL, d’import 18.623,80 €.

SESSIó ExTRAORDInàRIA  
DEL 26 D’OCTuBRE
S’aprova per unanimitat:
» Els membres de les Meses Electorals per a 

la realització de les eleccions al Parlament 
de Catalunya convocades pel Real Decret 
946/2017 de 27 d’octubre, pel proper 21 
de desembre de 2017.

JUNTES 
DE GOVERN
SESSIó DEL DIJOuS 5 D‘OCTuBRE 
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren a l’expedi-

ent, i que sumen la quantitat de 30.326,96 €.
» La liquidació de l’impost sobre increment 

de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
dels expedients números 102 a 107.

» Sol·licitar a XALOC poder percebre com a 
bestreta el 75% dels ingressos a compte de 
la recaptació de 2018 dels diferents ingres-
sos de contret previ i ingrés per rebut que 
hagin estat objecte de delegació voluntària 
i que es facin efectius en 9 quotes mensuals 
des del mes de gener al setembre del 2018.

» Declarar vàlida la licitació i adjudicar el 
contracte del servei per la prestació de 
cursos en llengua anglesa al municipi 
pel curs 2017-2018 (octubre 2017 a juny 
2018) a l’entitat Grupo Pitagora, Pitagora 
Advanced SL per un import de 31,00 €/
hora (exempt d’IVA), pel termini d’un 
curs, juntament amb 50 hores d’oferiment 
d’activitats en anglès al municipi, la plani-
ficació general del servei i nombre de per-
sones vinculades a l’execució del contracte 
que consten a la seva proposta, atès que ha 
efectuat l’oferta més avantatjosa atenent als 
criteris valoratius que consten en el plec de 
clàusules administratives particulars.

» Declarar vàlida l’adjudicació i aprovar la 
cessió per a ús privatiu d’un local del viver 
d’empreses a les següents persones o enti-
tat: Sergi Llatjós Badia. Local A.

» Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès 
que executi en el nostre municipi les tas-
ques que relacionem a continuació en rela-
ció al projectes proposats, que estan direc-
tament relacionats amb l’interès general i 
social i que no tenen caràcter estructural:

 Proposta 1: Equip de suport a la neteja 
d’espais municipals dins el Programa Tre-
ball i Formació al Gironès 2017-2018.

 Proposta 2:Agents cívics per a la millora de 
la recollida selectiva i de la convivència ciu-
tadana.

» El conveni entre el Consell Comarcal del 
Gironès - Consorci de Benestar Social Giro-
nès-Salt i l’Ajuntament de Vilablareix per al 
desenvolupament del projecte comarcal de 
prevenció i pal·liació de la pobresa energè-
tica del Gironès.

» Autoritzar l’organització de la Quina de 
Nadal a l’associació veterans de Vilablareix, 
els dies 25, 26 i 30 de desembre de 2017 i 6 
de gener de 2018.

SESSIó DEL DIJOuS 19 D’OCTuBRE 
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren a 

l’expedient, i que sumen la quantitat de 
92.615,79 €.

» La liquidació de l’impost sobre increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
dels expedients numero 108 i 109.

» El conveni de formació pràctica i pla d’acti-
vitats de l’ajuntament de Vilablareix amb la 
Fundació privada Gentis. Els alumnes par-
ticipants efectuaran especialitat formativa 
d’inserció laboral de persones amb disca-
pacitat a les oficines municipals, amb una 
durada de 120 hores

» La pròrroga del conveni de col·labora-
ció entre l’Ajuntament de Vilablareix i el 
Consell Comarcal del Gironès per tal de 
gestionar de forma compartida el servei de 
menjador escolar de l’escola Madrenc curs 
2017-2018.

» L’autorització per utilitzar la sala de can 
Gruart a l’entitat comunicació MUSICAT. 
Vist la sol·licitud presentada per la Sra. 
Lluïsa Massó Ruhí, (RE 2825 de data 
18/10/2017), per tal d’utilitzar la sala de 
can Gruart els dies 15, 22 i 29 de novem-
bre de 2017, de les 10 a les 14 h, per l’or-
ganització d’un taller.

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

l’expedient, i que sumen la quantitat de 
26.221,51 €.

» La liquidació de l’impost sobre increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
dels expedients numero 110 a 114.

» L’acord de col·laboració per la realització 
d’activitats d’aplicació pràctica relaciona-
des amb el projecte Singular de l’institut 
de Vilablareix.

» L’acord de col·laboració entre l’Ajunta-
ment de Vilablareix i Pneumàtics Perelló 
per la realització d’activitats d’aplicació 
pràctica relacionades amb el projecte Sin-
gular de l’institut de Vilablareix.

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

» L’Addenda al conveni de col·laboració, 
entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Vilablareix, per la creació 
de les aules de Vilablareix de l’escola d’Art 
del Gironès, curs 2017-2018.

SESSIó DEL DIJOuS 16 DE nOVEMBRE
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren a l’expedi-

ent, i que sumen la quantitat de 87.287’14 €.
» El calendari del contribuent exercici 2018.
» El conveni de col·laboració entre els Ajun-

taments de Girona, Celrà, Vilablareix, Salt 
i el Consell Comarcal del Gironès per al 
desenvolupament del projecte agrupat 
“PISPE 2017 Emprendre a Girona-Giro-
nès” emmarcat en el programa Catalunya 
Emprèn.

» El conveni de col·laboració entre el Con-
sell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament 
de Vilablareix en matèria de polítiques de 
joventut i els plans d’actuació anuals vincu-
lats als Plans Locals de Joventut finançats 
pel contracte programa 2017-2019 del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies - Direcció General de Joventut i el seu 
annex.

» La renovació del conveni entre l’Ajunta-
ment de Vilablareix i el sr. Jordi Frigola i 
Mestres per l’ocupació temporal de la finca, 
per a destinar-la a la instal·lació de mòduls 
provisionals per a ús de l’escola Madrenc.

» El Pla de Serveis per al foment de l’eficièn-
cia energètica i les energies renovables de 
la Diputació de Girona per al seguiment 
de les obres de la instal·lació de la caldera 
de biomassa i plaques tèrmiques al pavelló.

» El contracte menor de serveis amb l’en-
titat Impremta Pagés, per a la impressió 
1.300 unitats del calendari PaP per im-
port de 1.594,78 €.
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Vilablareix aprova per unanimitat les mocions  
per aturar el 155 i demanar llibertat a Sànchez i Cuixart

 Com van fer la majoria de municipis catalans, 
Vilablareix va portar al ple extraordinari del passat 
25 d’octubre, una moció per aturar la suspensió de 
l’Autonomia de Catalunya. Es va aprovar per una-
nimitat manifestant així el seu suport al Govern de 
Catalunya i al Parlament. Amb aquesta moció es 
condemnava la violació de drets fonamentals a Ca-
talunya a través de les mesures repressives aplicades 
per l’Estat espanyol i s’instava al Govern espanyol i 
els partits que li donen suport a que s’aturés la sus-
pensió d’autonomia de Catalunya. 

En el mateix ple i com a darrer punt de l’ordre 
del dia, es va aprovar també per unanimitat, la moció 

per la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart on 
s’exigia la llibertat immediata dels presidents de l’As-
semblea Nacional Catalana i d’Òmnium Cultural. 

Vilablareix es mobilitza  
a favor de la democràcia

 Després del Referèndum de l’1 
d’octubre, han ocorregut molts 
fets a Catalunya que han compor-
tat que la gent es mobilitzés i sor-
tís al carrer. Des de llavors i fins a 
dia d’avui hi ha hagut aturades, 
manifestacions i concentracions 
en contra de l’aplicació de l’arti-
cle 155 i per a demanar llibertat 
de tots els presos polítics. 

El 17 d’octubre a les 12 del 
migdia, tots els treballadors de 
l’Ajuntament de Vilablareix, així 
com tots els veïns i veïnes que es 
van voler sumar, vam fer una atu-
rada de 5 minuts per a demanar 
llibertat als Jordis, els presidents 
de l’ANC i d’Òmnium Cultural. 
El mateix dia es van haver de sus-

pendre els actes previstos per la 
tarda per tal de poder anar a la 
manifestació que s’havia convo-
cat a Girona.

El dissabte 21 d’octubre va-
ren sortir autobusos de Vilabla-
reix per anar a la gran manifes-
tació de Barcelona. Més tard, el 
2 de novembre, Vilablareix va 
tornar a fer una aturada de 5 mi-
nuts a les portes de l’Ajuntament 
en contra de l’aplicació del 155 
i el 6 de novembre es van penjar 
cartells i crespons grocs per tot 
el poble. Però les mobilitzacions 
no es van acabar aquí. El 8 de 
novembre es va fer una aturada 
general a tot el país i dissabte 
11, coincidint amb Sant Menna, 

l’ANC Vilablareix va organitzar 
un autobús per anar a la gran 
manifestació que es va convocar 
a Barcelona. 

Actualment, el balcó de l’Ajun- 
tament llueix la pancarta amb el 
mateix missatge, les banderes a 
mitja asta amb crespons.

A Vilablareix diem prou  
a la violència de gènere

 Una classe de Zumba a la plaça Perelló i un par-
tit de futbol van ser dues de les activitats que van 
donar el tret de sortida a les activitats del Dia Inter-
nacional contra la Violència de Gènere. Aquestes 
activitats esportives van ser organitzades per l’Esplai 
Kamono. Tot seguit, a les 17.45 h l’alcalde de Vila-
blareix, David Mascort, va llegir el manifest, acom-
panyat per representants de l’Esplai, de joventut i 
de l’equip de govern. 

Allà mateix, i sota les voltes que es van tenyir de lila, 
la coral de l’Institut va oferir als assistents tres cançons, 
“Dins la fosca tot d’una”, “Heal the world” de Micha-
el Jackson i “Que tinguem sort” de Lluís Llach.

Després, i per entrar en calor en una tarda freda 
de novembre, hi va haver xocolata per a tothom!
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Vilablareix celebra amb èxit  
la Festa de Sant Menna

Del 9 al 12 de novembre Vilablareix va celebrar la festa del seu patró, 
Sant Menna, i els veïns i veïnes del municipi van poder gaudir de les 

activitats que hi havia programades. 

 Els actes de la festivitat van començar amb les tar-
des a Can Gurart, amb els contes de les emocions 
d’Albert Quintana. 

Divendres van fer un taller de cuina amb família 
on van aprendre a fer panellets i els varen tastar.

L’espectacle “Donem-li la volta al món” de la 
companyia Xiula van animar el matí de dissabte a 
Can Gruart. Els nens i nenes van cantar i ballar jun-
tament amb els seus pares, mares, tiets, tietes, avis i 
àvies i s’ho van passar d’allò més bé. 

A la tarda, el Bisbe de Girona, Sr. Francesc Par-
do, va fer la dedicació del nou altar de la Parròquia 
de Sant Menna tot seguit d’una missa. 

Diumenge al matí es va celebrar la missa solem-
ne en honor a Sant Menna i a la sortida, es van ba-
llar sardanes amb la cobla Principal de Cassà i hi va 
haver un refrigeri per a tothom. 

El punt final a la celebració es va fer diumenge a 
la tarda al pavelló del municipi. La companyia de te-
atre de Vilablareix, l’Olla dels Maiquiets, varen fer 
una divertida representació de l’obra “Mentiders” 
d’Anthony Neilson. 
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Les nits i les tardes de Can Gruart
 ‘El cowboy de la trista figura’ de la companyia de 

teatre JCorona va ser l’encarregat de donar el tret de 
sortida a la tercera edició de les Nits de Can Gruart el 
19 d’octubre. Va ser un monòleg molt divertit en un 
ambient de cafè-teatre. Així són les Nits de Can Gruart. 

El 16 de novembre ens va acompanyar el mestre 
de la narració oral, Rubén Martínez amb l’especta-
cle ‘Palabra Cadabra’. Les històries que va escoltar 

el públic van ser explicades i cantades per ell ma-
teix. Va divertir i va fer pensar als espectadors al vol-
tant de les paraules. Al final, alguns varen entendre 
el que significa la paraula ‘Cadabra’.

Les tardes de Can Gruart van tenir lloc el 26 
d’octubre i el 9 de novembre. Els nens i nenes de la 
ludoteca van gaudir dels contes que tracten sobre 
les emocions amb Albert Quintana.

Marxa popular de Sant Roc
 Cent setanta-tres corredors varen 

acabar les curses llarga i curta que 
es va celebrar el diumenge 8 d’oc-
tubre a la XXVIII Marxa Popular 
de Sant Roc i la III Cursa de Mun-
tanya que organitza l’entitat Amics 
de Sant Roc, amb la col·laboració 
del nostre Ajuntament. També hi 
hem de comptabilitzar els caminats 
i la mainada que va participar a les 
curses de 800 m i 2.000 m. Sumant 
un total d’uns 270 participants.

Tots els participants varen po-
der gaudir d’un bon esmorzar, de 
diferents obsequis i del sorteig de 
productes de comerços, restau-
rants i empreses.

Castanyes pels grans i pels petits!
 Com fa anualment, el Casal de la Gent Gran 

va fer una castanyada. A les quatre de la tarda 
del 15 de novembre, els avis ja van fer foc per 
començar a torrar les castanyes per tenir-les 
a punt per quan els petits sortissin de l’esco-
la. Alguns acompanyats pels seus avis, d’altres 
amb els seus pares i tots els infants de la ludo-
teca, van menjar castanyes al voltant de dues 
taules llargues preparades pels avis del casal. 
D’aquesta manera, grans i petits es van cele-
brar junts una bonica castanyada!

Es forma un segon grup de 
running a Vilablareix

 Aquest mes de novembre s’ha tornat a activar el 
grup de running perquè els veïns i veïnes de Vila-
blareix puguin quedar per anar a córrer plegats 
pels voltants del municipi. La primera quedada es 
va fer al mes de juliol i ara, al mes de novembre, es 
va organitzar una altre quedada on també es van re-
partir samarretes amb el hashtag #SalutVilablareix i 
ampolletes d’aigua per a tots els participants. L’ob-
jectiu d’aquest grup és que perduri en el temps.

Dinamitzem el Par Urbà de 
Salut de Vilablareix!

 L’ajuntament de Vilablareix, juntament amb la 
Diputació de Girona, van organitzar un seguit de 
sessions d’exercici físic al Parc Urbà de Salut. Cada 
dilluns del mes de novembre, a les 9 del matí, una 
entrenadora conduïa les sessions esportives a la 
gent gran del municipi. Després de fer un bon es-
calfament, utilitzaven els aparells que conformen 
un circuit i que estan dissenyats per a fer exercici 
moderat.   

Cicle de xerrades: “Ser autònom/a a casa”
 Els serveis socials de Vilablareix 

a través del Consorci de Benestar 
Social Gironès - Salt va organitzar 
tres xerrades al mes de novembre 
dedicades a la gent gran anome-
nades “Ser autònom/a a casa”. La 

finalitat era ajudar a millorar la 
qualitat de vida d’aquestes perso-
nes i potenciar la seva autonomia 
adaptant les tasques i els entorns. 

Segons la Regidora de Gent 
Gran i Serveis Socials a l’ajunta-
ment de Vilablareix, Maite Tixis, 
“L’objectiu és donar a conèixer el servei 
de teràpia ocupacional i el banc d’aju-
des tècniques. D’aquesta manera es 
pretén millorar la qualitat de vida de 
les persones, amb assessorament perso-
nalitzat i treballant aspectes de preven-
ció i d’autonomia de la persona.”

Les xerrades van anar a càr-
rec de la terapeuta ocupacional 
Montse Vázquez i en la primera 
xerrada es va parlar de l’adaptació 
del domicili segons les necessitats 
de cada un i com evitar els riscos. 
El següent dimecres es va tractar 
el tema sobre com cuidar-se al dia 
a dia per invertir en salut. I en 
la darrera xerrada es va explicar 
què és el servei de teràpia ocupa-
cional i el banc d’ajudes.

Unes xerrades que no cal dir 
que van ser un èxit!

CURSA 800 m
1r  Jordi Jordà

CURSA INFANTIL:
Nens: 1r  Aleix Baig
Nenes:  1a  Xènia Baig

CURSA CURTA
Homes: 1r  Albert Lòpez Muñoz
 2n  Carles Domènech Feliu
 3r  Roger Valero Cataura
Dones: 1a  Alexandra Colomer Vilar
 2a  Cristina Font Calvarons
 3a  Magda Vidal

CURSA LLARGA
Homes: 1r  Jaume Cornellà Boscdemont
 2n  Jordi Vilà Camps
 3r  Pere Simon Castellano
Dones: 1a  Ingrid Claret Faixedas
 2a  Laura Vila Massana
 3a  Júlia Medina
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Voluntaris de protecció civil  
de Vilablareix

Que és una associació de voluntaris de pro-
tecció civil?
És una associació que té com a finalitat social la 
col·laboració desinteressada en tasques de protec-
ció civil dins una localitat o una comarca determi-
nades. Són organitzacions de caràcter humanitari i 
altruista, sense ànim de lucre.

Qui pot ser voluntari?
Una persona major d’edat, resident a Catalunya i 
que hagi superat el programa de formació de 70 ho-
res (50 hores en l’aula virtual i 20 hores en sessions 
presencials, examen final a l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya (Mollet del Vallés).

El voluntari de protecció civil: 
Pot estar en actiu o en la reserva, en actiu ha de par-
ticipar en les activitats de col·laboració en què parti-
cipi l’associació del voluntariat de protecció civil, no 
podran ser inferiors a 60 hores durant l’any natural.

Qui són els voluntaris de protecció civil de 
Vilablareix?
Actualment tenim 3 voluntaris de protecció civil, 
l’Andrés, en Jaume i en David, tots tres veïns de Vi-
lablareix.

Ens ajuden en diferents esdeveniments que fem 
al poble, des de, les fires i festes del poble, curses 
esportives i fins i tot ajuden als amics del pessebre 
en l’arribada dels reis mags al poble.

La seva tasca facilita l’activitat als organitzadors 
d’aquests esdeveniments, ajuden des de regular el 
trànsit fins a supervisar que tot rutlli, amb la seva 
presència i atenció es poden arribar a prevenir 
incidents.

En el transcurs de l’any, s’activen diferents plans 
d’emergència al municipi, (nevades, pluges, etc.) 
en aquesta activació ells estan alerta per si el con-
sistori necessita el seu suport. Les seves tasques, en 
cas d’activació d’aquests plans, entre d’altres, serien 
les de gestió de centres d’acollida, d’atenció i infor-
mació a la població, seguiment i senyalització del 
risc, trasllats i acompanyaments, adequació d’espais 
i sobretot de suport a altres grups d’actuació.

Sempre sota les directrius dels serveis d’emer-
gència (mossos, bombers, sanitaris, etc.). Estan pre-
parats per ajudar i avisar a aquests serveis en cas de 
qualsevol incident.

Si t’interessa ser voluntari de protecció civil tru-
ca’ns a l’Ajuntament
Si vols més informació pots buscar el Decret 
24/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el Regla-
ment de les associacions del voluntariat de protec-
ció civil de Catalunya.

Setmana del Voluntariat 
La setmana del 16 al 20 d’octubre es va celebrar  

la Setmana del Voluntariat de “La Caixa” a Vilablareix. 

 El dimarts 17 d’octubre es va organitzar un Tor-
neig de Tennis Taula per a nens i adults al Pavelló 
Municipal. Tots els participants varen jugar més de 
4 partits amb les eliminatòries i les finals. 

Més tard, a les vuit del vespre hi havia programa-
da una xerrada de tecnologia aplicada a la banca, 

que finalment no es va realitzar degut a la mani-
festació que es va convocar per a donar suport als 
empresonats, els presidents de l’AMI i de l’ACM, 
Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. 

El dimecres 18 d’octubre, es van explicar contes 
per infants a la ludoteca municipal. 

SUBVENCIONS ATORGADES - ANY 2017
    
ENTITAT EXPEDIENT PROGRAMA CONCEPTE IMPORT
Diputació de Girona 1625 Fons Cooperació Econòmica i Cultural Enllumenat Públic 34.475,00
Diputació de Girona 1625 Fons Cooperació Econòmica i Cultural Despeses culturals 6.084,00
Diputació de Girona 1656/17 Posa’t en marca / Implicat amb l’empresa XSL 5.000,00
Diputació de Girona 2017/3573 Noves Tecnologies Noves tecnologies 1.441,56
Diputació de Girona 2017/3571 Organització esdeveniments caràcter firal Fira i tastets tardor 1.800,00
Diputació de Girona 2017/3144 Pla a l’acció - Medi Ambient Informe seguiment Paes 450,00
Diputació de Girona 2017/2313 Medi ambient  Sega marges 516,39
Diputació de Girona 2017/2313 Medi ambient Arranjament camins 691,09
Diputació de Girona 2017/4694 Pla a l’acció - Medi Ambient Substitució llums led escola 10.000,00
Diputació de Girona 2017/3647 Esports - programa A1 Programes esportius 2.000,00
Consell Comarcal Consell Com Consell Comarcal - Escenaris 2017 Escenaris 456,41
Diputació de Girona  Adquisició Edifici Centre de Dia  47.952,00
Agència de Residus 90 Foment recollida selectiva fracció orgànica Autocompostatge via gestió  2.377,00 
Catalunya   complementària 
Agència de Residus   Prevenció i preparació per a la reutilització Implantació sistema 34.489,57 
Catalunya  de residus municipals  tarificació s/gestió residus  
Dipsalut  4_2017_768 Dipsalut - Pobresa i exclusió social Protecció integral d’acció  8.688,19 
 _X0101  a Vilablareix 
Dipsalut 2017/7341 Esports - esportistes Individuals Arianna Vilar Julià /  423,00 
   Lidia Baus Garrido 
Generalitat de Catalunya Puosc 2017  Despeses manteniment 2017 28.915,56
Dipsalut 2017/1531 Pm07 - Suport econòmic realització  Aquí fem salut 8.227,38 
  activitats promoció salut

  TOTAL SUBVENCIONS ANY 2017  193.987,15
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Sessió informativa per la 
prevenció d’incendis forestals

 En el marc del programa d’assistència als ajun-
taments per la prevenció d’incendis forestals, el 
passat 24 d’octubre es va celebrar a Vilablareix una 
xerrada per explicar als veïns i veïnes què han de 
fer per evitar incendis i com s’han de protegir del 
foc en cas d’incendi. 

La xerrada va anar a càrrec d’Enric Cano, cap de 
la regió d’emergències de Girona; Jordi Requesens, 
representant del cos d’agents rurals de la Generali-
tat de Catalunya; i Maria Pipió, tècnica en preven-
ció d’incendis forestals de la Diputació de Girona.

Els consells que van donar per evitar el foc i pro-
tegir-se’n van ser els següents:

PER EVITAR-NE:
• No encengueu foc, no llanceu coets, petards ni fa-

nalets a menys de 500 metres del bosc.

• No llenceu burilles enceses.

• Si hi ha incendis, pot haver-hi restriccions a les zones 
afectades. Informeu-vos i seguiu les indicacions de 
les autoritats.

• Eviteu els treballs i les activitats que puguin generar 
guspires.

• Les cremes de residus de jardí estan prohibides, cal 
portar-los a l’abocador o triturar-los. Allunyeu de la 
casa les reserves de llenya.

• Mantingueu una distància mínima de 6 metres en-
tre els arbres del jardí, sobretot que les capçades 
no es toquin.

• Les barbacoes han d’estar envoltades per una fran-
ja de terreny sense vegetació. Només es poden uti-
litzar si són d’obra amb mataguspires i tancament.

• Tingueu una mànega de reg flexible prou llarga per 
envoltar la casa. Eviteu els materials inflamables en 
els tancaments (bruc sec, materials sintètics...)

• Mantingueu netes les franges de protecció perimetral.

• Procureu que els vials d’accés i les cunetes estiguin 
lliures de vegetació seca.

• No impediu el pas dels serveis d’emergència. Eviteu 
aparcar als giradors i carrers estrets.

EN CAS D’INCENDI:
• En cas d’incendi truqueu al 112 i aviseu els veïns. 

Seguiu les instruccions de les autoritats.

• Si us fan evacuar, tanqueu les portes i les finestres i les 
claus e pas dels combustibles (gas, gasoil...).

• Si us heu de confinar, entreu a casa amb tota la famí-
lia i els animals domèstics. Mantingueu-vos agrupats.

DONACIÓ DE SANG 
A CAN GRUART 

 El Centre Cultural Can Gruart va cedir el seu 
espai el dimecres 11 d’octubre per fer donaci-
ons de sang. Des de les 18 h fins les 21 h els do-
nants varen anar passant per Can Gruart on un 
equip del Banc de Sang i Teixits de Girona s’en-
carregaven de fer les donacions. Des de l’Ajun-
tament de Vilablareix s’agraeix a tots els veïns i 
veïnes que van tenir un moment per apropar-se 
i donar sang.

Proem-Aid agraeix el 
suport de Vilablareix

 L’Ajuntament de Vilablareix 
ha rebut aquest mes d’octubre 
un reconeixement de l’Associació 
PROEM-AID per haver contribu-
ït a la seva causa. Els diners re-
captats en les activitats de l’estiu 
a Vilablareix han ajudat a salvar 
vides al mediterrani. Des de Pro-
em-Aid han assegurat que han 
pogut aconseguir la fita que es 
van marcar i en aquests moments 

es troben al Mediterrani Cen-
tral salvant vides. Com a mostra 
d’agraïment, Proem-Aid va fer 
entrega d’un diploma a l’Ajunta-
ment del municipi. 

Vilablareix ha donat suport 
econòmicament a l’Associació 
Proem-Aid gràcies a les aporta-
cions dels veïns del poble. Ha 
estat gràcies a ells que aquest 
estiu s’han recaptat un total de 

852,85 € que s’han desti-
nat íntegrament a l’associació.

Cal recordar que l’Ajunta-
ment ja havia col·laborat amb 
Proem-Aid fent entrega de mate-
rial tècnic per l’equip de rescat el 
passat mes de maig.

S’entreguen els premis del 1r 
concurs literari de Vilablareix

 La primera edició dels premis 
literaris ‘Relata’ns’ de Vilablareix 
es van celebrar el dijous 5 d’octu-
bre a Can Gruart en un acte on els 
finalistes van ser els protagonistes. 

Els 25 participants van escriu-
re un relat de temàtica lliure i 
amb l’únic requisit que la parau-
la ‘Vilablareix’ hi fos present. 

Després de la valoració del ju-
rat, el dijous 5 d’octubre es va fer 
entrega dels premis als guanya-
dors del concurs. 

 El primer premi, valorat amb 
1.000 €, es va atorgar a Josep Pas-

tells Mascort pel relat ‘Apunts 
imprescindibles per una correcte com-
prensió del desamor’.

Segons el jurat ‘És un relat 
que d’entrada ja et sorprèn, perquè 
són 13 relats. Un d’ells el més llarg 
i més diferent que t’endinsa amb el 
que et vindrà després. Els altres 12 
fan un passeig per la història de 
personatges reals, mitològics i ani-
mals. Ens ha agradat que siguin 
relats curts, concisos i directes que 
no et deixen indiferent. Explicats 
des del punt de vista de la protago-
nista femenina.’  

El segon premi, valorat amb 
500 €, es va atorgar a M. Dolors 
Portas Sese pel relat ‘La cara fos-
ca del pecat’. Segons el jurat, s’ha 
valorat el bon ritme, la cohesió i els 
personatges que hi surten, que no són 
pocs. Els ha captivat la vida dels 
personatges com van creixent i es 
van enllaçant entre ells. 

L’acte va estar conduit per 
l’escriptor Martí Gironell mentre 
que Rafael Planella, membre del 
grup de teatre L’Olla dels Mai-
quiets, va llegir un fragment dels 
relats premiats.
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S’explica com serà la nova  
taxa de residus 

 Com ja es va explicar i detallar 
en la darrera Torratxa, Vilablareix 
serà el primer municipi de Catalu-
nya en calcular la taxa de residus 
per participació. D’aquesta ma-
nera a partir de l’1 de gener del 
2018, els veïns i veïnes del muni-
cipi pagaran la taxa en funció del 
grau de participació i de reciclat-
ge. Qui recicli més, pagarà menys. 

Per explicar-ho, es va fer una 
xerrada, el dia 16 d’octubre a Can 
Gruart, amb la presència de Jo-
sep M. Tost, director de l’Agència 
de Residus de Catalunya, i David 
Mascort, alcalde de Vilablareix.

Tost va assegurar que es tracta 
d’un nou model de pagament que 
fa anys que s’aplica als països més 
capdavanters en matèria de reci-
clatge. “És un orgull que Vilablareix 
faci aquest pas i sigui el primer muni-

cipi en portar-lo a terme. És un model 
que hem d’estendre a la resta del país”. 

Per la seva banda, David Mas-
cort, va assegurar que després 
de 4 anys de la posada en fun-
cionament del Porta a Porta, han 
volgut fer un pas més i implantar 
una nova taxa de residus per tal de 
millorar el sistema de recollida se-
lectiva. “L’objectiu és incentivar a la 
gent que hi participa baixant la taxa 
als que hi participin i que millorin els 
que no hi participen actualment”.

Aquella mateixa setmana un 
equip de televisió de Girona va 
venir a Vilablareix per a parlar-ne 
amb dues tècniques de l’Ajunta-
ment, Sílvia Quiñones i Eva Agu-
lló. Davant de càmera varen res-
pondre a totes les preguntes de la 

periodista Rosó Feliu. Van expli-
car com funciona el sistema por-
ta a porta i com serà la nova taxa 
de residus. Un reportatge que es 
va emetre al programa Catalunya 
en Directe, per 8tv. Per la tarda, i 
en directe, dues veïnes del poble 
van donar la seva opinió sobre la 
nova taxa de residus i aquest siste-
ma de recollida selectiva.

Exposició per la setmana europea de la prevenció de residus
 En el marc de la setmana europea de preven-

ció de residus, Can Gruart va acollir l’exposició 
d’Humana “Reciclatge del tèxtil i el paper de 
la dona en projectes de cooperació internaci-
onal”. En ella hi explicava quins són els pro-
grames que tenen en funcionament gràcies als 
fons obtinguts amb la valorització 
de la roba usada que la ciutadania 
dóna a qualsevol dels 1.500 conte-
nidors distribuïts a tot Catalunya. 

Entre les dades que s’hi troba-
ven en els plafons, destacava que 
el 70% de la plantilla d’Humana 
està formada per dones. El 33% 
dels docents de primària que es 

graduen en una de les 53 escoles, que tenen 
el suport d’Humana, són dones. I que la mei-
tat de les 100.000 persones que participen 
anualment al Farmers Clubs d’Humana són 
dones. El Farmers Club és un programa for-
mat per agrupacions de petits agrupacions i 

reben formació sobre agricultura 
sostenible. Treballen per la igual-
tat i l’apoderament de la dona, 
en contra la discriminació i en 
la lluita contra el VIH/SIDA (el 
61% dels adults infectats a l’Àfrica 
subsahariana són dones).

L’exposició es va poder veure 
del 18 al 26 de novembre.

Ens movem per tu
PLA DE MOBILITAT 2017

 En els últims anys hem detectat un increment del 
trànsit en els carrers que conformen als primers 
eixamples del casc antic de Vilablareix, entre els 
carrers Lluís Companys, Camós, Marroc i carretera 
Santa Coloma. Això, a més, ha comportat una ma-
jor dificultat de mobilitat tant pels vehicles com pels 
vianants, un desordre de l’aparcament i una dificul-
tat per moure’s en bicicleta. 

Per tot això hem redactat un pla de mobilitat on 
l’objectiu principal és fer de les persones els actors 
principals de la mobilitat en l’àmbit urbà del nostre 
poble i amb l’objectiu principal de prioritzar la mo-
bilitat a peu i en bicicleta en tots els desplaçaments 
interns. 

Aquest pla preveu completar la xarxa de carrils 
bici urbans i la futura connexió amb la xarxa de car-
rils bici de Girona així com l’execució d’un conjunt 
d’actuacions immediates que milloren la seguretat 
dels recorreguts a peu en els àmbits més sensibles 
i, al mateix temps, l’ordenació de la via pública i 
dels aparcaments. Com a conseqüència s’han vist 
afectats els sentits d’alguns carrers i s’han estudiat 
per tal d’optimitzar els recorreguts dels vehicles en 
l’entrada i sortida del municipi.

El Pla de mobilitat s’organitza entorn 3 eixos 
principals:

• La bicicleta a Vilablareix 
• L’ordenació viària del poble:
  - Vialitat principal
  - Vialitat secundària
  - Vialitat terciària 
• Els camins escolars

Aquests estudis ens han portat a que cal desenvo-
lupar unes actuacions a curt i a llarg termini.

Les actuacions que desenvoluparem a curt ter-
mini seran:

-  Un total de 1,7 km de carril bici (c/Marroc, 
c/Molí de Salt, c/Perelló i c/Camós).

-  Ordenar l’aparcament dels carrers (c/Molí de 
Salt i c/ Perelló)

-  Canviar el sentit d’alguns carrers.(c/Ponent, 
c/Molí de Salt, c/Perelló, c/Rocacorba, 
c/Canigó, c/Migdia, c/Puigmal, plaça 
Catalunya i passeig Catalunya).

-  Canviar a un únic sentit alguns carrers  
(c/Perelló i c/Molí de Salt).

-  Una nova el·lipse que ajudarà a la distribució 
de vehicles (c/Perelló).

-  Un total de 4 nous passos elevats.(avda. Lluís 
Companys amb Perelló i amb Molí de Salt i  
c/Migdia amb c/Marroc).

- S’aprofitarà la reurbanització del c/Marroc 
per substituir la xarxa de sanejament.

Foto carrer Perelló actual

Foto carrer Perelló futur

A llarg termini es preveu la possibilitat d’anar 
transformant la vialitat terciària en carrers total-
ment residencials, amb prioritat per el vianants i 
la bicicleta, retornant així aquest espai al ciutadà. 
L’accés de vehicles hauria de ser exclusivament per 
als veïns o activitats del propi carrer.

Exemple de vial terciari
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RECORDS DE VILABLAREIx

Carme  
Agustí i Cerver

Vídua de Joan Altayó Esturbó i filla d’Osor, fa uns vint anys que 
viu a Vilablareix, que fou el destí de la seva jubilació del món de 
l’hostaleria. 

La Carme Agustí i Cerver va néixer el 17 
d’agost de l’any 1936 en una casa de pagès 
a mitja hora caminant d’Osor. Anava a col-

legi cada dia i es quedava a dinar a casa l’avi que 
vivia al centre del poble. Als 11 anys va marxar a 
viure a casa el seu oncle, a Osor, per tal de poder 
continuar estudiant. “I és que quan s’acabava l’esco-
la, enviaven als nens a Girona a continuar els estudis. 
Jo no podia fer-ho i vaig anar a casa el meu oncle on 
m’havien dit que cuidaria de la meva cosina recent nas-
cuda. A l’hora de la veritat, vaig fer tot tipus de feina 
menys cuidar de la nena”. Explica, però, que va tenir 
sort, perquè quan la professora sortia de l’esco-
la, anava amb altres nens i nenes del poble a fer 
tres horetes de classes particulars. “Ens ensenyaven 
les quatre regles, i a escriure una carta amb faltes. Vam 
aprendre això”. 

Llavors la Carme també va aprendre a brodar 
a màquina, per si ho necessitava per un futur. De 
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fet, a partir dels 15 anys feia temporada a un hotel de 
Sant Hilari de cambrera de menjador. Però a l’hivern 
brodava, explica. “Dels 15 als 18 anys em passava els 
estius treballant en un hotel a Sant Hilari, als 18 anys vaig 
canviar de zona, i vaig anar a fer de cambrera de menjador 
a l’hotel Rosa Mar de Lloret de Mar i allà vaig conèixer al 
meu home, en Joan Altayó i Esturbó”. Explica que ell feia 
de cuiner a l’hotel i que van estar festejant durant 3 
anys abans de casar-se. S’escrivien cartes a diari i quan 
ell la venia a veure a Osor tenia un dia sencer de viat-
ge des de casa seva, a Santa Perpètua de la Moguda. 
“Havia d’anar amb tren fins a Barcelona, d’allà agafar-ne 
un altre fins a Girona i a Girona agafar l’autocar que ana-
va fins a Sant Hilari. Jo l’esperava a Osor, i alguna vegada 
a Girona. I solia arribar quan ja era fosc, i llavors teníem 
mitja hora a peu fins la masia dels meus pares. En Joan 
solia dir: Aquesta ho va fer bé, em portava de nits en una 
casa al mig de les muntanyes, que si hagués volgut marxar, 
no ho hagués pogut fer perquè no sabia ni on era!”. 

A casa en Joan tenien una Fonda, pel que ens vam 
casar a Santa Perpètua de la Moguda i vam anar de 
viatge de noces a Mallorca. Al tornar, vam muntar un 
negoci junts a 1,5km de Mataró. “Vam agafar un restau-
rant de Mataró que es traspassava. Jo portava el menjador 
i el meu home la cuina. Al cap de 6 ó 7 anys vam agafar 
un altre restaurant, era en una masia a 50 metres, o com li 
diuen allà, una xènia”. Era una masia rústica on feien 

carns a la brasa, mentre que el restaurant prop 
de la carretera el van destinar més a peixos.

Mentre vivien a Mataró, en Joan i la Carme 
van tenir tres fills, en Josep, en Xavier i la Car-
me. I ara, la Carme té 6 néts. 

Quan es van voler jubilar, van tancar per 
vacances els dos restaurants i ja mai més van 
tornar a obrir. Tenien clar que volien anar a 
viure a un altre lloc, ja que si es quedaven al 
restaurant, no deixarien de treballar. L’única 
manera de no fer-ho era viure lluny del restau-
rant. Tant en Joan com la Carme tenien clar 
que volien viure a la província de Girona, als 
dos els agradava molt. Així que la Carme li va 
preguntar a una neboda seva que vivia a Giro-
na a on estarien bé per a jubilar-se. La neboda 
els hi va recomanar un poblet a prop de Gi-

rona que es diu Vilablareix. “Vaig haver d’apuntar-me 
aquest nom perquè no hi havia manera de recordar-lo...Vam 
venir a veure’l i estaven acabant de fer aquestes casetes ados-
sades i ens vam decidir ràpid. La llàstima va ser que un any 
després de viure aquí en Joan ens va deixar sobtadament”.

“Sort en vaig tenir de la gent fantàstica d’aquí Vilabla-
reix. Em vaig trobar molt a gust amb les noves amistats que 
vaig fer. Anàvem a caminar, a gimnàs, a ioga, a petanca, 
vam formar l’ateneu de la dona...”. I és que a la Carme 
la podeu trobar a moltes de les activitats que es fan 
al poble. Des del principi que es va integrar al mu-
nicipi i això la va ajudar a tirar endavant. Ara també 
hi viuen un dels seus fills i dos 
néts amb els que passa molt 
bones estones. 

També ha explicat que li 
encanta el Patchwork i no es 
salta les cites dels dimecres de 
7 a 9 de la nit. “Al darrera de la 
mort del meu home vaig tenir sort 
d’aquesta labor. Llavors dormia 
poc i em quedava cosint fins tard”. 

Ara la Carme, que està en 
plena forma, continua visitant 
la seva filla que viu a Mataró i 
també participa en la majoria 
d’activitats del municipi.
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SOM un EQuIP!

Presentació dels equips del 
Club Bàsquet Vilablareix
El diumenge 12 de novembre vam fer la presentació  

dels diferents equips donada la circumstància  
que els tres equips sèniors jugaven a casa. 

 Després de dos mesos podem fer un primer ba-
lanç dels diferents equips del club.

Per un costat tenim el sènior femení que porta 
un balanç positiu de 5 victòries i 4 derrotes. S’ha de 
tenir en compte que aquesta temporada disputa la 
lliga de Segona Catalana després de l’ascens acon-
seguit la temporada passada. S’ha produït el canvi 
d’entrenador, en Genís Avilés no podia compaginar 
la tasca d’entrenar amb la seva feina professional i 
ha estat substituït per la Mònica Castaño. 

Pel que fa els equips masculins el resultat és 
el ben diferent. El sènior A, després del descens, 
aquesta temporada disputa el Campionat Territori-
al amb gran èxit amb 9 victòries en 9 partits. En 
canvi el sènior B encara que competeix bé, encara 
no ha aconseguit cap victòria a l’espera que en la 
segona fase amb equips del seu potencial millori els 
resultats. A les dificultats de la competició s’hi ha de 

sumar el canvi de l’entrenador, en Miquel Sois ha 
substituït a Marc Arnella.

Per la seva banda els equips de l’escoleta han co-
mençat la seva participació. 

Aquesta temporada hem pogut inscriure dos 
equips a la competició de la Federació Gironina de 
basquetbol. L’equip mini que compta amb només 
8 integrants, ha jugat 7 partits amb un balanç d’un 
partit guanyat i sis perduts.

El pre-mini és un equip mixte (6 nenes i 5 nens) 
en que només 3 d’ells jugaven en competició la tem-
porada passada. Tot i que els resultats no acompa-
nyen, després de 7 partits encara no han aconseguit 
cap victòria, el més important és la participació. 

Els més petits de l’escoleta és un grup amb nens 
i nenes de diferents edats, i això dificulta participar 
en trobades. De totes maneres s’intentarà trobar la 
manera de fer partits amb equips de similar format.

Nous entrenaments  
específics de tecnificació

Per incrementar la oferta del club, hem engegat la tecnificació dels 
nostres jugadors, que es realitza a partir de la categoria Benjamí, i 
els jugadors són agrupats per posicions per realitzar entrenaments 

específic per aquestes posicions.

 Els dies que es realitza aquesta tecnificació són els 
dilluns i els divendres. Els grups són reduïts perquè 
així l´entrenador pot aprofundir més en tots els as-
pectes perquè es vagi produint la millora desitjada 
per part del club i del jugador.

Aquesta tecnificació es realitza com a comple-
ment dels dos dies d´entrenament que fan els nos-
tres jugadors, la freqüència amb que es realitza la 
tecnificació és de 2 setmanes els jugadors de Futbol 
7 i de 3 setmanes els jugadors de Futbol 11. Així 
ens assegurem l´evolució del jugador ja que les 
sessions són molt continuades. També es realitzen 
seguiment dels jugadors en els partits amb el seu 
posterior informe que rep el coordinador.

És el primer any que 
tota la tecnificació la 
fan persones que són 
del club, ara presentem 
a les persones que fan 
la tecnificació.

Ivan Romero actu-
alment porter de la 
UD Cassà de 2 catala-
na, s´encarrega de la 
tecnificació de porters 
amb l´ajuda de Sergi Casado actual porter del nos-
tre equip sènior i de Miquel Martínez porter del 
nostre Juvenil.

La tecnificació de la defensa la fa Oriol Ayala 
ex jugador del Reial Madrid Juvenil i actualment 
jugador del primer equip del Llagostera que juga 
a 2a B.

Pels migcampistes comptem amb en Pitu Coma-
devall també jugador del Llagostera de 2a B. 

A la davantera la tecnificació la fa Ivan López ac-
tual jugador del 4a Catalana del FC Vilablareix.

Com ja hem explicat els dies de tecnificació són 
els dilluns i els divendres, els dilluns l´horari es de 
20:30 hores a 22 i el divendres l´horari es de 17:30 
a 19 hores. Amb aquests horaris els jugadors de Fut-
bol 11 fan la tecnificació els dilluns i els jugadors de 
Futbol 7 fan la tecnificació els divendres.

Per part del club creiem que amb aquesta tec-
nificació, es fa un salt qualitatiu en la formació de 
jugadors i sense causar un gran augment en les des-
peses de la quota.
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Excel·lent inici de temporada!
Després de tres mesos amb moltes hores d’entrenament, els conjunts 

federats ja han començat la seva temporada. I la veritat, és que 
aquesta no podria haver estat millor!

 Aquest any, les gimnastes ale-
vines, júniors i cadets han de-
mostrat molt bon treball i ritme 
de competició. Obtinguent totes 
la classificació als Campionats 
d’Espanya que tindran lloc a Ala-
cant a finals de novembre. Prèvi-
ament, s’han proclamat campio-
nes (les cadets) i subcampiones 
(les alevines) de Catalunya. 

El dia 6 de desembre les gim-
nastes disputen la final de Copa 
Catalana on poden aconseguir el 
darrer títol a nivell autonòmic. 

A part del seguit de compe-
ticions oficials, aquest any les 
gimnastes han participat a dife-
rents Trofeus de caire nacional 

i han aconseguit classificacions 
molt favorables. 

Cal destacar, la Júlia Cedacers, 
que ha aconseguit la classifica-

ció als Campionats d’Espanya en 
modalitat individual en un llarga 
temporada amb molt alt nivell.

Volem destacar tot l’esforç i 
il·lusió que han posat totes elles! 
Enhorabona a totes!

Però nosaltres no parem! I 
tota la secció està preparant un 
festival de Nadal on les 115 gim-
nastes del club participaran i ex-
hibiran muntatges preparats per 
a l’ocasió. Aquest festival tindrà 
lloc a finals de desembre al Pave-
lló de Vilablareix. 

Passades les festes de Nadal, la 
secció tornarà a reprendre l’activi-
tat per tal preparar els muntatges 
que les gimnastes presentaran:
-  Copa Catalana nivell IV, V i VI 

i VII
-  Campionats de Espanya de base
-  Jocs Escolars i Esportius de 

Catalunya
-  Jocs Emporion

Us convidem a seguir-nos a 
través de Facebook, Twitter (@CR 
Vilablareix) i la nostra pàgina web 
www.ritmicavilablareix.cat per 
conèixer tot el que fem!

Èxit de participació en el  
Torneig Zonal a Bàscara

 L’últim cap de setmana d’Octu-
bre, entre el divendres 27 d’octu-
bre i el diumenge 29, es va dispu-
tar a Bàscara una nova edició del 
Torneig Zonal classificatori pel 
Torneig Estatal que es disputarà 
el mes de febrer a Valladolid.

En aquesta edició el nostre 
club va inscriure 17 jugadors, un 
número rècord fins el dia d’avui. 
Els jugadors, des de prebenjamins 
fins a veterans de més de 60 anys 
eren: Arnau Coll, Tomàs Lloret, 
Marçal Geli, Martí Guallar, Pau 
Vilarnau, Robert Berneda, Guim 
Oliver, Arnau Pagès, Jan Carre-
ras, Eloi Llorente, Martí Pèlachs, 

Marc Martínez, Guillem Quesada, 
Irieix Freixas, Manel Redondo, 
Valentí Palat i Àngel Del Barrio.

De tots els participants cal des-
tacar la bona actuació de Martí 
Pèlachs, que va acabar en quarta 
posició i va aconseguir el bitllet 

automàtic per a Valladolid (els 10 
primers classificats de cada cate-
goria obtenen una plaça directe 
pel Torneig Estatal). La resta de 
jugadors van tenir sort diversa. En 
Manel Rodondo i en Marc Mar-
tínez van arribar fins a vuitens de 
final i van estar a un partit d’acon-
seguir l’accés. L’Àngel, en Valen-
tí i en Jan van caure a la fase de 
grups i la resta va aconseguir ar-
ribar al quadre final però els van 
eliminar a setzens de final. 

En resum, molt bona experi-
ència per als nostres jugadors, la 
majoria dels quals debutaven en 
competicions d’àmbit estatal.

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

- Generació TT: dilluns, dimecres i divendres  
de 17 a 18.30 h.

- Tecnificació 1: dilluns, dimecres i divendres  
de 18.30 a 20 h.

- Tecnificació 2: dilluns, dimecres i dijous  
de 20 a 22 h.

- Sènior: dilluns, dimarts, dimecres i dijous  
de 20 a 22 h.

- Ping pong per tothom: dilluns, dimecres i 
divendres de 10 a 13 h.

- Baby Ping Pong: divendres de 17.30 a 18.30 h.
Els interessats podeu contactar amb nosaltres a 

través de: info@cttvilablareix.cat o al 650 782 099 per 
tal de concretar un dia i venir a provar-ho 1 mes gratis. 

Més informació: www.cttvilablareix.cat i podeu se-
guir-nos a través del Facebook, Instagram o Twitter 
@cttvilablareix amb el hashtag #cttvilablareix 

Bon inici a les lligues
Després de cinc jornades a Primera Divisió Esta-
tal, l’equip format per en Martí Pèlachs, Guillem 
Quesada i Manel Redondo es troben en una 
magnífica quarta posició, després d’haver acon-
seguit tres victòries per dues derrotes. Aquest 
any, l’objectiu de l’equip, format únicament per 
jugadors formats al club, és aconseguir la perma-
nència en una categoria que cada any es mostra 
més competitiva i amb més nivell.

Igualment, a Tercera Divisió Estatal, l’equip 
format per l’Eloi Llorente, en Marc Martínez i 
l’Irieix Freixas, es troben en una situació idèntica 
en quan a partits perduts i guanyats (tres victòries 
per dues derrotes) però empatats en la tercera po-
sició. L’objectiu d’aquesta temporada per aquest 
equip és intentar assolir una de les dues primeres 
places que dóna lloc a disputar la fase d’ascens.

http://www.ritmicavilablareix.cat
mailto:info@cttvilablareix.cat


LUDOTECA LES ORENETES
29

EDUCACIÓ
LLAR D’INFANTS LA FARIGOLA

28
Sònia Jorquera

La tardor a la llar d’infants
 Ha arribat la tardor, i amb ella 

la visita de la senyora castanyera 
a la llar. Els petits l’esperem molt 
contents, doncs ens explica un 
conte, ballem i cantem amb ella 
i mirem com es fan les castanyes. 
Com que els més petitons de tots 
no podem sortir, la senyora casta-
nyera ens va fer una visita curta a 
la classe. Els de P1 i P2, vam sortir 
al pati a cantar i ballar i fer xeri-
nola. A més, vam veure com es 
feien les castanyes i llavors, com 
que encara som petits i no en po-
dem menjar, ens en vam endur 
una paperina a casa. 

Quin matí més divertit que 
vam passar... fins l’any vinent se-
nyora castanyera!!

Els de P2 ballant i cantant amb la castanyera

Els de P1 amb 

la castanyera

Els espantaocells amb la castanyera

Els pica-soques 

amb la castanyera

Els més petits amb  

la castanyera

Activitats a la ludoteca 
a la tardor

 La tardor ha tardat en arribar, 
però, per fi ja la tenim aquí. Ara 
és temps de castanyes, moniatos, 
panellets i bolets i de posar-nos 
estones al costat de la llar de foc 
per entrar en calor. Els colors 
representatius de la tardor són 
molt variats: taronges, marrons, 
ocres, grocs, vermells... És èpo-
ca de pluges, de descens de les 
temperatures, de posar  jaquetes, 
d’abrigar-nos amb mantes o co-
brellits per anar a dormir, els dies 
s’escurcen i les nits s’allarguen. 
Les fulles dels arbres cauen. 

El 20 de novembre es celebra 
el Dia Universal dels Drets dels 
Infants, en commemoració de 
l’aprovació de la Convenció sobre 
els Drets de l’Infant per l’Assem-
blea General de les Nacions Uni-
des l’any 1989. Els infants tenen 
dret a tenir un nom, una llar, a es-
tar alimentats, a sentir-se estimats, 
i altres. I a la ludoteca també hem 
realitzat activitats diverses refe-
rents als Drets dels Infants.

A més a més, la ludoteca s’està 
preparant per l’arribada del Na-

dal perquè quan s’acaba 
el novembre de seguida 
arriba el desembre. 
A partir del 27 de de-
sembre i fins el 5 de 
gener la ludoteca es 
converteix en ludona-
dal. Ens ho passarem 
molt bé fent tallers, 
gimcanes, jocs i d’al-
tres activitats. 

Us hi esperem!
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Celebrem la castanyada!
 Quan arriba la tardor i comencen les fires de 

Girona, a l’escola celebrem la castanyada com ja 
és tradició. 

Els alumnes de sisè es disfressen de castanyers 
i castanyeres i passen a recollir les paperines amb 
les castanyes per tota l’escola. Al matí l’Esther, bi-

bliotecària del poble, ve a explicar contes als més 
petits i a la tarda, amb la col·laboració de l’AMPA, 
ens mengem unes castanyes ben torradetes i cada 
padrí ajuda al seu fillol a pelar-les.

Enguany però, l’escalforeta de les castanyes tor-
rades més aviat ens han fet venir molta calor!
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Imma Corominas, Aitor Sánchez i Irene Cubarsí, alumnes de 3r d’ESO

Un lloc on viure
 Els dies 9, 18 i 19 d’oc-

tubre les tres classes de 
3r d’ESO de l’Institut de 
Vilablareix, durant l’hora 
de tecnologia, amb l’Àn-
gel Carbonell Isern i l’Àlex 
Penadès Boada, els nostres 
professors, vam visitar un 
habitatge unifamiliar aï-
llat que s’està construint al 
poble, en el qual estaven 
acabant de fer la coberta i 
s’estaven preparant per col-
locar-hi les instal·lacions. 
L’habitatge en qüestió està 
situat a Vilablareix, i l’està 
construint l’empresa Àrids Vilanna, fundada ara ja 
fa més de 30 anys.

L’Albert Casas Grabulosa i en Jordi Boadella 
Gispert, aparelladors de professió i tècnics de l’em-
presa Àrids Vilanna SL, ens varen explicar durant 
la visita el procés constructiu de l’habitatge. També 
ens van explicar les maneres que hi ha per poder ac-
cedir a l’habitatge i els permisos necessaris per cons-
truir una casa. Una altra dada important va ser que 
com més estalvi energètic tingués aquella casa, més 
cara era. La informació de l’estalvi 
energètic d’una casa es recull en el 
Certificat d’eficiència energètica 
de l’habitatge en qüestió.

També ens van explicar els ma-
terials que utilitzaven per a cons-
truir la casa i la seva estructura. 
Una altra dada que ens van donar 
va ser que les parets que donaven 
a l’interior estaven construïdes 
per capes: la primera capa era feta 

amb unes peces ceràmiques, anomenades maons 
calats. Llavors venia una capa d’aïllant seguida d’un 
material anomenat envà i per últim s’enguixava, i 
per l’exterior s’aplicava una capa de morter amb ci-
ment i sorra, que s’anomena remolinat.

Amb la informació que ens van anar proporci-
onant, vam haver de fer un petit dossier sobre la 
construcció de l’habitatge per l’àrea de tecnologia. 

Les fases de construcció d’un habitatge són les 
següents: comencen construint els fonaments, a 
continuació l’estructura, els tancaments, les cober-
tes, les instal·lacions i finalment els revestiments i 
els acabats. Es té en compte, en la mesura que es 
pugui, guardar les feines de l’interior de l’habitatge 
per preveure poder treballar quan fa mal temps.

La casa que vam visitar és un habitatge unifami-
liar aïllat, davant d’ell hi havia un parell d’habitat-
ges mitgers aparellats, ja construïts i habitats. Amb 
aquesta observació vam poder deduir que no només 
es centraven en un tipus de cases, sinó que variaven 
les seves construccions.

Ens van explicar també, que alguns materials es-
sencials per la construcció eren la biga, el pilar, la 
paret mestra…que formaven part de l’estructura i 

que servien per fer aguantar el sos-
tre i les parets de la casa i sense les 
quals seria impossible la construc-
ció d’un habitatge. 

Ens va agradar la visita, ja que 
vam poder veure com era el fun-
cionament i els passos a seguir en 
el procés de construcció d’una 
casa, i ens va servir molt per enten-
dre i veure a la realitat moltes coses 
que estàvem fent a classe.

Una tardor plena d’activitats 
des de l’àrea de Joventut 

 La tardor és sinònim de bus de nit a fires, servei 
que des de l’Ajuntament de Vilablareix conjunta-

ment amb el Consell Co-
marcal del Gironès fem 
des de fa anys. Joves i no 
tan joves han pogut gaudir 
d’aquest servei de 5 nits 
amb dos serveis d’anada i 
5 de tornada. El bus de nit 

ha tingut molt bona rebuda per tots els usuaris. 
Tardor també és tornar a l’institut. Des de jo-

ventut iniciem un any més el projecte de PIDCES, 
és a dir el projecte d’informació i dinamització al 
centre d’educació secundària. Així que hem inici-
at el curs amb activitats a tots els cursos. Hem fet 
tallers i xerrades: bulling a primer d’ESO, alimen-
tació a segon d’ESO, com sortir de fesa a tercer 
d’ESO, les malalties de transició sexual a quart 
d’ESO i una secció d’orientació i coaching a pri-
mer de batxillerat. Així tanquem aquest primer tri-
mestre, havent estat a totes les classes de l’institut. 
A més, hem realitzat dos dinamitzacions a l’hora 
del pati; una el dia mundial de l’alimentació, fent 
preguntes sobre mites de l’alimentació i regalant 
una poma a tots el que encertaven la pregunta i, 
l’1 de desembre, celebrant el dia mundial de la 
sida repartint llaços vermells. 

Com a tradició de cada tardor, un anys més, des 
de Joventut hem fet la sortida a Portaventura Ha-
lloween conjuntament amb tots els companys de 
Joventut del Gironès, això vol dir un total de 130 
joves de la comarca. La sortida com sempre, va ser 

un èxit pels joves del municipi que durant tot el 
dia van poder gaudir del parc i sobretot de la por 
i el terror. 

En aquestes èpoques que venen toca fer balanç 
de tot el que hem fet i tot el que hem viscut. Ha 
estat un any ple d’activitats i vivències des de jo-
ventut, només ens queda dir-vos que aquest 2018 
continuarem fent activitats pels joves del nostre 
municipi.
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la vam celebrar el dia 25 de novembre als voltants de 
Can Ballí amb una jornada esportiva, on vam com-
provar que cadascú, independentment del seu sexe, 
pot practicar l’esport que més li agradi. Seguida-
ment, vam llegir un manifest rebutjant la violència 
de gènere i vam acabar la diada amb un concert dels 
alumnes de l’Institut i un berenar popular.

El dia 16 de desembre també vam estar de cele-
bració: vam donar la Benvinguda al Nadal, un any 
més, amb una cantada de nadales per a tot el poble. 
Va ser una tarda molt divertida! 

I durant els propers mesos tenim preparades un 
munt d’activitats més. Si esteu interessats en acom-
panyar-nos en aquesta aventura no dubteu en po-
sar-vos en contacte amb nosaltres via correu electrò-
nic: esplaikamono@gmail.com.

ESPLAI KAMOnO

Colònies d’hivern, diada  
contra la violència de gènere...  

i molt més!
 Aquest any l’Esplai treballa amb l’objectiu d’ob-

tenir la recepta de la felicitat, una recepta a través 
de la qual podem conèixer i comparar diferents es-
tils de vida que ens poden dur a una vida sana que 
ens garanteixi un benestar total. Dins d’aquest fil, 
les temàtiques que estem tractant són: l’esport i el 
descans, l’alimentació, la salut i el benestar, el medi 
ambient i la solidaritat, un conjunt de conceptes 
que considerem que cal treballar dinàmicament i 
sempre passant-ho bé.

El passat 18 de novembre, l’Esplai va marxar de 
colònies d’hivern a Can Font (Brunyola). Titits, 
mandrils, bonobos i macacos vam fer un munt d’ac-
tivitats junts per tal de conèixer-nos una mica més i 
fomentar el treball en equip.

Les colònies van girar entorn al medi ambient. 
Vam realitzar un munt d’activitats, com una gim-
cana d’orientació, un Spartan Race, un taller de 
samarretes, etc., amb l’objectiu d’aconseguir dife-
rents insígnies, com la d’orientació o la d’agilitat. 
Tots els kamoneros i les kamoneres ens van demos-
trar unes grans habilitats!

A més, també vam preparar una pancarta per a la 
diada contra la violència de gènere. Aquesta diada 

“ L’Esplai mola molt. Jo vinc perquè 
prefereixo jugar a l’aire lliure que 
estar a casa tot el dia. M’encanta 
l’Esplai!” 

“ M’agrada dibuixar amb els amics 
de l’esplai. M’agrada jugar amb 
els amics. M’ho passo molt bé amb 
els monitors, són molt divertits”.“ M’he decidit apuntar a l’Esplai 

Kamono perquè també hi van 
els meus amics i amigues. M’ha 
semblat molt divertit.”  

“ Jo crec que l’Esplai és molt 
guai i que si els nens del poble 
s’apuntessin els agradaria també 
molt”.”

“ L’Esplai Kamono m’encanta 
perquè tots els dissabtes anem 
allà i ens ho passem genial, i 
algunes vegades fem colònies, 
bicicletades, etc.” 

“ M’agrada quan anem a jugar 
a fora, les colònies d’estiu, les 
d’hivern, els monitors que tenim, 
la gimcana guarra. no m’agrada 
quedar-me a dins”.”

mailto:esplaikamono@gmail.com
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OnCOLLIGA VILABLAREIx

IV Sopar benèfic de  
l’Oncolliga de Vilablareix

 El diumenge 15 d’octubre la 
delegació de Vilablareix de la 
Fundació Oncolliga de Girona, 
vam organitzar un dinar al pave-
lló municipal per recollir diners 
que es destinaran a finançar els 
serveis que l’esmentada entitat 
ofereix als malalts de càncer de 
les comarques gironines i les se-
ves famílies.

Dos són els objectius que de-
fineixen els programes socials de 
l’Oncolliga:

 -  Millorar la qualitat de vida 
dels malalts de càncer i dels 
seus familiars

 -  Promoure entre la població 
hàbits saludables per a pre-
venir el càncer.

Van assistir al dinar 150 per-
sones. El dinar fou preparat  pels 
membres de l’Oncolliga i, com 
passa en aquests actes, varen tenir  
la col·laboració de més persones.

 Durant el dinar es va fer el 
sorteig de quadres, cedits per ar-
tistes locals, electrodomèstics...i 
molts més articles. 

Cal agrair a les persones i em-
preses col·laboradores per cedir 
els regals, no només dels sortejos, 
sinó d’altres tipus de col·laboració. Acabat el dinar l’actor i direc-

tor David Estany, va animar la fes-
ta fent participar als comensals  
en diferents activitats i al grup 
de teatre de l’Ateneu de la Dona 
representant accions que havien 
proposat cada una de les taules.

La festa va acabar amb ball 
pels assistents.

En total es van recollir 3.335 €, 
dels quals 332 € van ser aportats 
pels organitzadors de la Cursa de 
Sant Roc i Marxa de Muntanya.

FESTA DES SOCI
A la Festa del soci, que es va celebrar el dissabte  30 
de setembre, a l’hotel La Terrassa de Platja d’Aro, 
ens vàrem reunir 224 socis, que varen poder gau-
dir d’un bon dinar i del ball de fi de festa.

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

SORTIDA A RIBERA DEL DUERO
Un bon grup de socis varen viatjar a la ruta del vins 
de Ribera del Duero, on varen visitar alguna bodega.

També es varen fer diferents visites com el cas-
tell de Peñafiel, el Palau del Avellana de Peñaranda, 
l’església Santa maria la Major d’Aranda de Duero  
o l’ermita de Sant Bartolomé al Cañon de los Lobos 
a la província de Soria.

Les activitats al Casal

GRAN PRENADAL
Alguns dels socis vàrem avançar 
el Nadal un mes i del 26 al 28 de 
novembre ens el vàrem passar a la 
Pineda de Salou gaudint de dife-
rents activitats relacionades amb 
aquesta festa.

CASTANYADA
Com és tradicional el dimecres 
15 de novembre ens vàrem ajun-
tar la gent del Casal i la mainada 
de la Ludoteca, per celebrar la 
castanyada.

CAMPIONAT  
DE PETANCA
El dijous 30 de novembre va te-
nir lloc la cloenda del Campionat 
Social del Casal de la gent Gran 
de petanca en el que hi varen 
participar 42 jugadors. Es varen 
repartir diferents premis als gua-
nyadors i un berenar-sopar per 
els participants.
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Jordi Pagès

Participació a la Fira de Tardor
Per segon l’any l’Associació va muntar una parada a la Fira 
de Tardor, posant a la venda la peça de terrissa d’enguany i 
convidant a tots els amics a degustar ratafia o garnatxa, amb 
unes galetes.

Exposicions de “Màquines de fotografiar i fotografies” 
d’en Pere Sicília
Durant el mes d’octubre es 
van organitzar, conjuntament, 
dues exposicions: la de mà-
quines de fotografiar, cedides 
per nombrosos socis i amics, i 
la de les fotografies del recone-
gut fotògraf Pere Sicília. Alho-
ra es va fer la conferència “Disseny & Fotografia”, presentada pel 
també fotògraf Jordi Colomer i una visita guiada per l’exposició.

Tertúlia de teatre: 
“Darrere el teló”
Amb la participació d’en Salvador Su-
nyer, l’Isabel Rocatti, en Francesc Ten, 
en David Estany i la Mercè Sibina, es va 
fer una amena tertúlia de teatre, farci-
da de multitud d’anècdotes i vivències 
personals dels participants. Tota l’esto-
na es va fer curta pels assistents a l’acte.

Presentació de l’audiovisual 
“Contra l’invasor: dos homes i 
una escultura”
Gràcies a la col·laboració dels Amics de la Unesco, es va presentar 
aquest audiovisual. Els comentaris van anar a càrrec de la Dolors 
Reig i en Pere Perramón, esmentant les visions dels dos homes, el 
propi autor de l’escultura el garrotxí Miquel Blay i el polític Carles 
Rahola, empresonat i afusellat per un article sobre aquesta obra.

Presentació del llibre “El fabricant  
de petons i altres relats”
Aquest primer llibre d’en Jordi Pagès, va ser presentat per la filòloga Montser-
rat Picart que va comentar diversos aspectes de l’obra, de la qual ella en va ser 
la correctora. Seguidament l’autor va comentar alguns detalls de com havia 
anat la seva escriptura.

ASSOCIACIó CuLTuRAL VILABLAREIx

 ACTIVITATS REALITZADES

Aurora Bertrana i Salazar
 Filla de l’escriptor Prudenci 

Bertrana, l’Aurora neix a Girona 
l’any 1892 i creix en un ambient 
que afavoreix els seus interessos 
artístics. Als sis anys escriu el pri-
mer poema i, des d’aleshores, la 
literatura esdevé la seva passió 
personal. Malgrat el seu interès 
per l’escriptura, la seva educació 
s’acaba decantant per la música. 
Estudia violoncel i viatja primer 
a Barcelona i després a Ginebra 
per perfeccionar els coneixe-
ments musicals. Forma un trio 
de jazzwomen que actua a hotels 
i cafeteries. Les experiències de 
Suïssa comencen a marcar Ber-
trana com una dona cosmopolita.

A Suïssa, contrau matrimoni 
l’any 1925 amb l’enginyer “monsi-
eur Chauffat”. Empesos per la set 
de veure món,  accepten d’anar a 
treballar i a viure a Tahití. El ma-
trimoni passa tres anys a Papeete, 
on Bertrana descobreix un món 
molt diferent del que ha cone-
gut. Escriu reportatges per a la 
revista D’Ací i d’Allà i, quan torna 
a Barcelona, els escrits es conver-
teixen en un llibre complet sobre 
Tahití titulat Paradisos oceànics. 

Publicat l’any 1930, Paradisos 
oceànics és un èxit literari i comer-

cial. Ni el gènere literari (la lite-
ratura de viatges) ni el gènere se-
xual són habituals en la literatura 
catalana del moment i la societat 
catalana s’escandalitza davant 
d’aquella dona cosmopolita. Ber-
trana es converteix en un perso-
natge famós a la Catalunya i ad-
quireix una aura d’exotisme que 
la diferencia de la resta. Aquest 
aire exòtic i el coneixement d’al-
tres cultures marquen les seves se-
güents obres i publica el recull de 
contes sobre la Polinèsia: Peikea, 

princesa caníbal (1934), la novel·la 
d’aventures coescrita amb el seu 
pare L’illa perduda (1935) i el lli-
bre de viatges El Marroc sensual i 
fanàtic (1936).

Aurora Bertrana és un per-
sonatge públic compromès amb 
la seva societat. Quan esclata la 
Guerra Civil, segueix participant 
en la vida pública i en els cercles 
literaris en defensa de la Repúbli-
ca; escriu, entre d’altres, al setma-
nari Companya. L’any 1938 deci-
deix exiliar-se a Suïssa i inicia una 
nova etapa vivint situacions de po-
bresa que descriurà com la “vida 
de paràsit”. Treballa en tot tipus 
de feines: professora d’idiomes, 
traductora, minyona personal, 
etc. Finalment es fa també un lloc 
a la vida literària de Suïssa i col-
labora en diversos diaris així com 
en la ràdio. Durant aquests anys 
visita camps de refugiats i preso-
ners. Aquesta realitat li serveix 
de base per a les novel·les Tres 
presoners (1957) i Entre dos silen-
cis (1958), que són dues de les po-
ques novel·les de la literatura ca-
talana sobre la guerra a Europa.

Torna a Catalunya l’any 1948. 
La vida i l’ambient literari de Bar-
celona han canviat molt sota la 
repressió franquista i se sent una 
mica estrangera. Gaudeix d’un 
nou reconeixement popular amb 
la novel·la Vent de grop (1967). La 
seva darrera gran obra són els 
dos volums de les seves Memòries, 
publicats l’any 1973 i –pòstuma-
ment– el 1975. Mor l’any 1975 a 
Berga, deixant darrere seu una 
personalitat insòlita en les lletres 
catalanes.

“ Aurora Bertrana és 
un personatge públic 
compromès amb la 
seva societat.” 
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Visca la ràdio!
 Que ràpid passa el temps! D’aquí quatre dies mal 

comptats tornarem a celebrar el Nadal i comença-
rem un nou any, el 2018.

Des de Ràdio Vilablareix, 107.5 FM, volem donar 
les gràcies a tota aquella gent que fa possible que 
aquesta emissora camini, és a dir als nostres col·la-
boradors i oients.

I és que han estat molts moments viscuts al llarg 
de l’any, amb diferents entrevistes, així com també, 
programes realitzats de manera totalment desinte-
ressada i amb un amor cap aquest mitjà absolut. El 
dia Mundial de la Ràdio es commemora cada 13 de 
febrer, però al nostre entendre s’hauria de celebrar 
a cada segon.

Per acabar, recordar-vos novament que si voleu con-
tactar amb nosaltres ho podeu fer per aquests canals:

Que passeu unes bones festes! Ah, i que sapigueu 
que aquí estarem, si Déu ho vol, acompanyant-vos 
amb nadales i cançons tradicionals.

Fins la propera, salut i molta ràdio! 

Telèfon: 972 23 73 99
Correu electrònic: laradio@vilablareix.cat

/laradiovilablareix 
@rvilablareix
@radiovilablareix

www.radiovilablareix.cat

Carles Roig

Andreu Valor

Rafael Vallbona

Borja Penalba i Mireia Vives

Fel Faixedas

Salvador Esquena

CLuB DE LECTuRA

Club de lectura
 El passat dimecres, 31 d’octubre, el nostre club de 

lectura va celebrar la seva segona trobada de la pre-
sent edició. En realitat podríem dir que era la pri-
mera, ja que l’anterior sessió, celebrada a finals de 
setembre, va estar dedicada a obrir temporada tot 
presentant una antologia de novel·la negra amb la 
presència del seu editor i diversos dels seus autors. 
Jordi Dausà (“Nits de matapobres”), Josep Torrent 
(“La sang és més dolça que la mel”), Mar Bosch (“Les 
generacions espontànies”) i marc Moreno (“Temps de 
Rates”), entre altres, van obrir una xerrada amb 
els lectors del club que va vehicular al voltant dels 
tòpics del gènere negre i de curiositats respecte el 
procés creatiu del recull “Assassins de Girona”, edi-
tat per Llibres del Delicte.

La trobada d’octubre ja va ser com les que acos-
tumen a fer: un autor ve a comentar in situ la seva 
novel·la en un col·loqui informal amb els lectors i 
lectores del club. I de quin autor parlem? Es trac-
ta de la Jenn Diaz, l’escriptora catalana (i no sud 
americana, com va comentar que li passava sovint) 
guanyadora del Premi Mercè Rodoreda de contes 
amb “Vida familiar”. Una autora jove amb un ta-
lent desbordant que ens va parlar amb naturalitat 
i vitalitat de la seva experiència com a escriptora, 

incidint en el seu fons biogràfic: Si bé va comen-
çar a escriure en castellà (i per la seva joventut ja 
acumula una nodrida llista de títols) és en català 
que ha trobat el seu públic. En concret, el club de 
lectura va tractar la seva primera novel·la en cata-
là, “Mare i filla”, un recull d’històries eminentment 
protagonitzades per dones de diverses generacions 
que ens parlen de somnis i esperances, d’incomu-
nicació, d’amor, d’injustícia, d’homes i dones, del 
vincle amb els fills, d’odis i rancúnies... De “totes 
aquelles coses, estimat, que també són la vida” com 
escriu l’autora a la dedicatòria de “Mare i filla”, tot 
parafrasejant a la seva admirada Mercè Rodoreda.

Al novembre, el Club també s’ha escrit en clau 
de dona. Aquest cop es tractava de la visita de la 
banyolina Bàrbara Julbe, periodista i, ara, també 
escriptora. Amb ella vam parlar de com es fa això 
de saltar del periodisme a la literatura; de què la va 
impulsar a fer-ho; de si escriurà alguna cosa més; de 
què li ha aportat el salt a la novel·la i de com va tro-
bar les forces i el coratge per escriure “On em portin 
els ametllers”, una història corprenedora amb arrel 
autobiogràfica, que ens parla sobre la mort d’un fill 
no nascut i el procés de dol silenciat. D’això i molt 
més vam parlar aquest dimecres, 22 de novembre en 
una trobada, com sempre amical i familiar.

 Finalment vam repartir la següent novel·la que 
esperem comentar a finals de desembre d’enguany: 
“1984”, de George Orwell. Ell no ens visitarà, tot i 
que ens consta que li hauria agradat un munt. Però 
parlarem de la seva punyent obra, de la seva trajec-
tòria, de la seva implicació política i els seu compro-
mís vital amb la realitat i amb l’escriptura. De la mà 
d’Orwell parlarem de temes tan candents com són 
la novaparla o la postveritat. Us esperem el proper 
dimecres, 20 de desembre, com sempre: a les 20h a 
Can Gruart. Hi ha la porta oberta a tothom qui vul-
gui venir a compartir una bona estona comentant 
les emocions de la mà de la lectura! 

mailto:laradio@vilablareix.cat
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El tres d’octubre
...el Sr. Alcalde se da cuenta que por 
Secretaría se había confeccionado la 
matrícula Industrial para el ejercicio 
1944. Examinada la misma es apro-
bada por unanimidad. Seguidamente 
se da cuenta también que el Sr. Fri-
gola ha logrado l autorización de la 
Jefatura de Industria para funcionar 
la amasadora mecánica y horno para 
cocer el pan, el cual, ha solicitado 
la autorización de este Ayto no solo 
para funcionar la industria sino para 
arreglar las casas en que se instala la 
industria. Vistos los planos presenta-
dos y el informe facultativo así como 
las autorizaciones superiores por 
unanimidad se acuerda concederle 
los permisos que solicita.

A la sessió del vint-i-u de novembre 
s’aprova el pressupost municipal or-
dinari per l’exercici 1944. El projecte 
ja s’havia aprovat a la sessió del disset 
d’octubre.

Les despeses i els ingressos que-
den fixats en quinze mil pessetes.

També s’aproven les ordenances 
fiscals pel mateix exercici.

El cinc de desembre el Sr. Alcalde 
dóna compta de l’ordenança núm. 16 
de la Diputació Provincial 
que regula la exacción y cobranza 
de los derechos por la prestación 
del servicio en los Establecimientos 
Provinciales de Beneficencia, apro-
bada por la Diputación en 22 de Di-
ciembre de 1942 y por el Ministerio 
de la Gobernación en 14 de agosto e 
1943, la cual, regula el servicio de 
Beneficencia Provincial, resultando 
que Vilablareix puede hacer uso gra-
tuitamente de: 133 estancias Hospi-
tal = 133 Hospicio = 133 Manicomio 
= 66 Asilo 0 Cuando las estancias 
causadas por personas indigente e 
inscritas en el Padrón de Beneficen-
cia Municipal exceda de los totales 
indicados el Ayuntamiento deberá 
pagar su importe, por lo que, siem-
pre que ingrese alguien en dichos 
Centros deberá comprometerse a pa-
gar todas las estancias causadas que 
pasen del máximo de las señaladas 
como gratuitas.

El dinou de desembre es va celebrar 
l’última sessió de l’any. En primer 
lloc el Sr. Alcalde exposa,

Que el niño Juan Gómez fue atro-
pellado y que dada su gravedad era 
necesaria su conducción al Hospital 
cuyo niño y familia es pobre. Discuti-
do el caso se acuerda ingrese el niño 
en el Hospital, comprometiéndose el 
Ayuntamiento a satisfacer las estan-
cias que cause cuando se hayan se 
hayan agotado las plazas gratuitas a 
que tiene derecho el Municipio.

Acto seguido el Sr. Alcalde, pone 
en conocimiento del Ayuntamiento 
de que habiendo llegado el último 
mes del año era necesario pagar las 
facturas siguientes, que una vez dis-
cutidas detenidamente son aprobadas 
por unanimidad. Autorizando al Sr. 
Alcalde para que satisfaga su importe 
con cargo a las consignaciones co-
rrespondientes

Recibo alumbrado público, 112’48 
ptas. = Cambio conectador luz públi-
ca y compra bombillas, 264’70 ptas. 
= Material de oficinas, 130’05 ptas. 
= Arreglo puerta Escuelas y puente…, 
157 ptas. = Varios gastos impuestos, 
430 ptas. = Alumbrado público, 18’42 
ptas. = Ejemplar Adon Local, 18 ptas. 
= Arreglo máquina escribir, 20 ptas. = 
Arreglo estufa y compra leña, 58 ptas. 
= Material y reintegro documentos del 
Sr. Cánovas, 428’44 ptas. = Material 
de oficina, 102 ptas.

La primera sessió de l’any 1944, es 
va celebrar el 9 diumenge 9 de gener. 
Recordo que durant aquest anys les 
sessions es feien els diumenges.

En aquesta es va aprovar la li-
quidació del pressupost de l’any 
1943, amb un superàvit definitiu de 
2.635’18 pessetes.

El vint-i-tres
... se acuerdan nombrar Vocales Na-
tos de las Comisiones de Evaluación 
de la Parte Real y Personal de Repar-
timientos a los Sres. Siguientes:
Mayor contribuyente rústica: Juan 
Aymerich Aliu = Parte Real
Mayor contribuyente rústica (forastero): 
Ramón Almeda = Parte Real
Mayor contribuyente urbana: 
Salvador Gispert-Sauch = Parte Real
Mayor contribuyente industrial: Juan 

Roca Roca = Parte Real
Representante sindicato: José 
Bitlloch Ollé = Parte Real
Parte Personal: Narciso Alsina 
Marull, contribuyente rústica
Joaquín Franquesa Alsina, 
contribuyente urbana
Juan Carreras Llach, contribuyente 
industrial
Rvdo. Juan Buch Cuatrecasas, 
Párroco Vilablareix

A la sessió del vint de febrer
..el Sr. Alcalde pone en conocimiento 
de la Corporación que la Junta Pro-
vincial de Turismo exige el pago de 
una aportación de veinte y cinco pe-
setas a partir de este año, más veinte 
y cuatro pesetas para saldar el déficit 
que dicho Centro tiene.

Visto lo expuesto por el Sr. Alcal-
de, por unanimidad se acuerda pagar 
dichas cantidades, pero resultando 
que en el presupuesto no existe con-
signación asignada, será necesario 
instruir un expediente de habilitación 
de crédito con cargo al superávit del 
ejercicio anterior. 

7 de maig
…, y de acuerdo con la convocatoria 
se pasa a discutir el asunto de la Fies-
ta Mayo de la población, ya que por 
la Comisión se ha solicitado hacerla 
en la plaza del Perelló, además de que 
el Ayuntamiento se dignara hacerles 
una subvención.

Visto o expuesto por la Comi-
sión de Fiestas, por unanimidad se 
acuerda autorizar la Fiesta al aire 
libre según el programa presentado, 
y además, que por la Caja prpal. se 
satisfaga el déficit que la Fiesta oca-
sionase, para lo cual se nombra a D. 
Juan Vidal Vila para que en nombre 
del Aytº tome parte en la Comisión, el 
que dará cuenta de los gastos e ingre-
sos que se obtengan. Caso que exista 
déficit, por no existir consignación 
adecuada para tal fin, deberá antes de 
satisfacerse la cantidad que resulte, 
aprobarse el expediente de habilita-
ción de crédito oportuno a cargo del 
superávit del ejercicio anterior.

(...)

Canvi climàtic
 En aquest article intentaré concloure l’article de 

l’anterior Torratxa, dedicat a la bona notícia del 
tancament de la Central Nuclear de Garoña. 

Ens hem de felicitar i alegrar perquè com diu 
EQUO ha escoltat “per fi” el clam de la ciutadania, 
dels col·lectius socials i de la majoria dels grups po-
lítics del Congrés que han demanat una i una altra 
vegada el desmantellament de la instal·lació.

“És la notícia que esperàvem. La decisió contrà-
ria no s’hauria entès, ni hauria estat acceptada per 
la societat. Garoña es tanca perquè no podia ser 
d’una altra manera. Mantenir-la oberta era un risc 
per les persones i el medi ambient. No complia les 
condicions requerides”, ha assegurat Juantxo López 
de Uralde que s’ha referit a la decisió com un gran 
èxit del moviment antinuclear. 

El partit verd insisteix en què seguirà treballant 
pel tancament progressiu del parc nuclear una cop 
que Nadal ha afirmat la seva intenció de mante-
nir-lo operatiu i per un impuls seriós i decidit per 
el foment de les energies netes i renovables. “Des 
de EQUO treballem pel tancament progressiu de 
les nuclears. La decisió de Garoña sí condiciona el 
futur del debat sobre l’allargament de la resta de 
centrals”, ha advertit el co-portaveu de EQUO.

Les centrals nuclears espanyoles podrien arribar 
a la tercera edat. Avui en dia, a l’Estat Espanyol hi 
ha cinc centrals actives: Vandellós, Cofrentes, Trillo, 
Ascó i Almaraz. Aquestes dues últimes amb dos re-
actors. Tenen una mitja de 33 anys i han hagut de 
ser reparades en varies ocasions.

“Tots els sistemes ja estan molt envellits. El dia 
que no falla una falla l’altra”, explica Paco Castejón, 
físic nuclear i portaveu de Ecologistas en Acción.

El període pel qual la central pot ser operada 
complint les exigències de seguretat i sent econò-
micament rentables (vida útil) és de 40 anys. Quan 
es supera aquest temps cada plant ha de sol·licitar la 
seva renovació si vol continuar amb la seva activitat.

El Govern, recentment, va canviar els períodes 
pels que les centrals poden sol·licitar continuar 
amb la seva activitat. Fins llavors, les sol·licituds 

havien de ser presentades tres anys abans de cadu-
car les llicències, però, segons recull el BOE, ara 
ja es pot presentar durant l’últim any d’activitat 
reglada. Així, les unitats I i II de la central d’Ascó 
tenen la llicència en vigor fins l’octubre del 2021. 
La central l’Almaraz, que pot operar fins el 2020, 
va sol·licitar la seva renovació el passat mes de 
juny, encara es desconeix per quant de temps. La 
planta valenciana de Confrentes té els permisos 
per operar fins el 20 de març del 2021 després de 
renovar per deu anys el 2011. A més, la planta de 
Trillo, a Guadalajara, estarà activa fins el 17 de no-
vembre del 2024. La central de Vandellós II (Tar-
ragona), que té llicència fins el 2020, va enviar al 
juliol la documentació al Ministeri per tramitar la 
seva renovació.

Per increïble que sembli, existien unes 10 cen-
trals nuclears més projectades o en construcció; 
avortades gràcies a la moratòria del PSOE.

- Escatrón I i II (Zaragoza) – Iniciades per Enel 
Viesgo, només es van completar 3 de les seves 
4 fases. Part de les instal·lacions han estat reu-
tilitzades com a central tèrmica des del 2008.

- Lemóniz I i II (Vizcaya) – Iniciades l’any 1972 
per Iberdrola i acabades uns anys més tard, el 
govern mai les va arribar a posar en marxa de-
gut a la forta oposició social.

- Regodola (Lugo) – De Unión Fenosa. Es va 
quedar només en el projecte.

- Santillán (Asturias) – Projecte frenat per la for-
tíssima oposició d’alcaldes i ciutadans del Prin-
cipat.

- Sayago (Zamora) – Es va quedar en el projecte.

- Trillo II (Guadalajara) -Es va quedar en el pro-
jecte.

- Valdecaballeros I i II (Badajoz) – Es va parar 
la seva construcció quan estaven aixecades en 
un 70 i 60% respectivament. Propietàries: Iber-
drola-Endesa.

“ El Govern, recentment, va canviar 
els períodes pels que les centrals 
poden sol·licitar continuar amb la 
seva activitat. ”

“ Per increïble que sembli, existien 
unes 10 centrals nuclears més 
projectades o en construcció; 
avortades gràcies a la moratòria 
del PSOE.”
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Crònica de la dedicació de l’altar
 El dissabte dia 11 de novembre, diada de Sant Men-

na, a la Missa de 2/4 de 7 de la tarda, el bisbe de Gi-
rona, Mons. Francesc Pardó, ha beneït l’altar i l’ambó 
del nou presbiteri remodelat de la nostra església par-
roquial. La concurrència de fidels fou molt nombrosa, 
la nostra Coral de Vilablareix va acompanyar la cele-
bració amb els seus cants. S’inicià la celebració amb 
la processó d’entrada i el cant “Veniu, veniu, beneïts 
del meu Pare”. Tot seguit, el Sr. Bisbe va fer la bene-
dicció de l’aigua que aspergí damunt l’altar i l’ambó, 
finalment damunt de tot el poble fidel en record del 
baptisme. La Coral entonà “Un sol Senyor, una sola fe, 
un sol baptisme...”. Aquest acte introductori donà pas 
a la Litúrgia de la Paraula, amb les lectures pròpies del 
diumenge XXXII de durant l’any. 

Desprès de l’homilia del Bisbe, que versà sobre la 
paràbola de les deu verges de l’Evangeli del dia; sobre 
la figura de Sant Menna, el nostre patró, i sobre les ora-
cions pròpies de la dedicació de l’altar; el rector, Mn. 
Pere, resà, amb tot el poble, la lletania dels sants. En 
aquesta van ressonar els noms del sant del dia, Menna, 
el nostre Patró, i de les beates i màrtirs, les germanes 
Carme, Pilar i Magdalena Fradera i Ferragutcasas, fi-
lles de Riudarenes, les relíquies de les quals van ser so-
lemnement dipositades en el sepulcre de dins de l’ara 
de l’altar, segellat pel paleta Sr. Josep Montal, mentre 
la Coral cantava a viva veu el cant “Màrtirs del Crist”. 

Tot seguit es recità la llarga i esplèndida oració de 
benedicció per part del Bisbe, demanant que “aquesta 
pedra treballada (l’ara de l’altar) sigui per a nosaltres 
el signe de Crist... Que sigui la taula de festa... Que 
sigui centre de la nostra lloança”. Ve, aleshores, la un-
ció abundosa de tota la superfície de l’altar amb l’oli 
del sant crisma i es crema damunt del mateix l’encens 
que simbolitza alhora la bona olor de Crist i les nos-
tres pregàries. Tot seguit s’encensa tot l’altar. Després, 
el diaca encesa també el Bisbe, els sacerdots concele-
brants i tot el poble fidel. 

Un cop dedicat l’altar ve el moment de vestir-lo 
amb les estovalles (realitzades en punta de coixí per 
unes senyores de la parròquia). Ho fa una família rela-
cionada amb la catequesi, simbolitzant així que l’altar 
és una veritable taula de família, a l’entorn del qual 
s’hi reuneix la família dels fills de Déu, l’Església. Des 
del fons del temple es formà una processó portant els 
set ciris per a l’altar i les flors que l’adornen. El nom-
bre de set ciris correspon a la presència del Bisbe que 
assegura amb la seva persona el ministeri de plenitud 
sagramental en l’Església. El diaca encén els ciris i el 
Bisbe es disposa, aleshores a rebre les ofrenes del pa i 
del vi que es porten també processionalment a l’altar. 
Aquesta vegada pels nens i nenes de la catequesi que, 
a més, van presentar els seus treballs a la catequesi en 
forma de “posters” sobre la festa de la benedicció. 

Continua, tot seguit, la missa en la forma habitual, 
amb la pregària eucarística III que permet esmentar 
el sant del dia, en el nostre cas el nostre Patró, Sant 
Menna. La Coral va cantar el “Sanctus” de la Missa 
de Schubert i, a l’hora de la pau, “Que Jesús sigui 
sempre amb nosaltres”. Havent dit l’oració final, el 
secretari del nostre Consell parroquial de pastoral, en 
nom de tots els seus membres i de Mn. Pere, el nostre 
rector, va donar les gràcies al Sr. Bisbe, a Mn. Josep 
Maria Jordà, que concelebrà la Missa, al diaca, Mn. 
Joan Rober, secretari del Bisbe. També a l’arquitecte 
Dr. Xavier Montal que ha fet el projecte i ha dirigit 
la renovació del presbiteri; a tots els industrials que 
han participat en aquesta obra; a les monges clarisses 
de Fortià que ens van regalar l’ara de l’altar bene-
ït; a la Mare General i a les religioses “Missioneres 
Cor de Maria”, presents en la nostra festa, que ens 
han proporcionat les relíquies de les tres germanes 
màrtirs, membres de la seva Congregació religiosa; de 
tantes persones que han fet possible aquest acte i fan 
també possible el dia a dia de la nostra Parròquia: 
l’equip que té cura de la neteja i les flors a l’església; 
els lectors i les catequistes; els qui passen la col·lecta 
a la missa; els qui fan possible cada any el Pessebre 
Vivent”; l’equip de Càritas, en procés de formació... 
També un record afectuós pel nostre rector emèrit, 

Mn. Josep Ramírez, impedit i asilat en una residència, 
i una pregària ben sincera per tots els altres pastors, 
ja difunts, que han regit la parròquia. En darrer lloc, 
però no pas el menys important, per a tota la feli-
gresia allí present, que amb la seva generositat ha fet 
possible aquestes obres; així com, un agraïment ben 
sincer pel nostre Sr. Alcalde i el seu Consistori que ha 
manifestat des d’un primer moment un viu interès 
i una ajuda econòmica important per a la consecu-
ció d’aquesta millora del nostre temple parroquial. 
L’agraïment també a la Coral nostrada que ens acom-
panya sempre en les grans ocasions com la que ens 
ocupà i que acabà la celebració, després de la bene-
dicció del Sr. Bisbe, amb el cant del “Virolai”. 

Al final de la Missa, el Sr. Bisbe va convidar a tots 
els assistents a passar a venerar les relíquies de Sant 
Menna i a besar també l’ara de l’altar consagrat. A la 
sortida, es donà a tots els participants un calendari 
de butxaca, commemoratiu de la festa. A fora s’oferí 
un “pica-pica” abundant que ens ocupà a tots en una 
bona estona de fraternal i animada conversa.

En el sepulcre de l’ara de l’altar s’hi va diposi-
tar una acta signada pel Bisbe i el rector, en record 
d’aquest fet. Còpies d’aquesta mateixa acta van ser sig-
nades també pels membres del Consell Parroquial de 
Pastoral. Una còpia anirà a l’Arxiu del Bisbat, una al-
tra quedarà guardada en l’Arxiu parroquial i, la terce-
ra, s’ofereix a l’Ajuntament, per al seu Arxiu històric.

El pessebre vivent de Sant Francesc d’Assís
 La nostra Parròquia de Sant Menna ja fa 43 anys 

que celebra el seu Pessebre Vivent. Si bé el pessebre, 
tal com l’entenem avui, és relativament novell, la re-
presentació gràfica del misteri del Nadal té molts pre-
cedents antics. En coneixem en l’escultura i la pintura 
des del segle IV: dels sarcòfags romans, passant per 
les pintures de l’art medieval, incorporant el bou i la 
mula. En les portalades dels temples gòtics del nord 
d’Europa consta que d’antic s’hi feien representaci-
ons teatrals del pessebre.

Sant Francesc d’Assís (1181-1226), propagà, amb 
tot, una forma de representació més plena de senti-
ment místic. Fou amb motiu de voler celebrar la Missa 
del Gall del Nadal de 1223. El mèrit del Sant frare no 
fou altre que el de fer veure al poble d’una manera 
palpable el naixement humil del redemptor reproduït 
en la menjadora d’un estable que li feu de llit, entre 
l’escalf de l’alè d’un bou i un ase. La iniciativa de Fran-
cesc fou aprovada pels seus compatriotes i la seva in-
novació adoptada ben aviat a Ombria i desprès a tota 
la península italiana. Santa Clara contribuí molt a la 
seva extensió tot fent representar dins de tots els con-
vents franciscans l’establia de Betlem. I així fou com 
l’Orde de Frares Menors, que ja es trobava establerta 
a la Provença en 1218, fou la que popularitzà pels po-
bles llatins el “pessebre” creat per Sant Francesc, al fer 
reviure dins les seves esglésies i convents, el misteri na-
dalenc, de forma humil i escaient, per mitjà de figures 
humanes o artificials; passant després, molt més tard, 
segons sembla, al sí de les llars. Ho feu tot rebutjant la 
fastuositat iconogràfica de la nativitat concebuda pels 
pintors medievals i renaixentistes. Tots els senzills i hu-
mils de cor han seguit l’estil franciscà senzill i rústic, 
però ensems solemne i reverent de la plasmació gràfi-
ca del sant misteri de Betlem.

Volem reproduir el text de la biografia que de Sant 
Francesc escriví el seu deixeble Sant Bonaventura: 
“Tres anys abans de la seva mort, Francesc decidí celebrar 
amb gran solemnitat la festa de l’infant Jesús en el poble de 

Greccio, per estimular la devoció d’aquells veïns.
Perquè el projecte no fos tingut com una novetat estra-

nya demanà permís al Sant Pare, que l’hi atorgà. Féu pre-
parar una menjadora amb palla i manà que portessin un 
bou i una mula. Foren convocats els frares, arribà gent de 
tot arreu i ressonaren cants alegres al bosc...

La nit de Nadal es revesteix d’una resplendor extraordi-
nària, Il·luminada per un seguit d’innombrables torxes i es 
solemnitza amb lloances melodioses i harmonioses cançons.

Francesc, l´home de Déu, es mostrà joiós i reverent da-
vant el pessebre, amb els ulls humits per l’emoció i amb el cor 
ple d’un goig inefable. L’altar per a la missa és el mateix pes-
sebre. El sant, que era diaca, fa la proclamació de l’Evan-
geli i tot seguit predica al poble, exposant les meravelles del 
naixement del rei pobre; quan vol pronunciar el seu nom, 
profundament commogut, l’anomena “El Nen de Betlem”.

La biografia més antiga del “Poverello”, de Tomàs 
de Celano encara és més explícita i tendre en els seus 
detalls. Ens diu d’aquella nit de Nadal: “I arribà el dia 
de l’alegria, el temps de l’exultança! Foren invitats d’ací 
i d’allà homes i dones de tota la rodalia, portant contents 
espelmes i teies, cadascú segons les seves possibilitats, per a 
il·luminar aquella nit que amb el seu estel guspirejarà tots 
els temps. Per últim, arribà el servent de Déu (Francesc) 
i, veient que tot estava aparellat, se n’alegrà. Aleshores es 
preparà el pessebre, s’hi posa la palla i es fa entrar el bou i 
l’ase. En aquella escena és honorada la simplicitat, és enal-
tida la pobresa i recomanada la humilitat. Greccio esdevé 
com una nova Betlem”.

Més endavant, el mateix Celano ens descriu la devo-
ció de Sant Francesc per la festa del Nadal: “Per damunt 
de tota altra festivitat. Francesc celebrava amb inefable ale-
gria el naixement del nen Jesús i anomenava “festa de les 
festes” la diada en què Déu, fet Infant, mamava, com tots 
els fills dels homes, els pits d’una mare. Besava mentalment 
amb l’ànim abrusat, les imatges del nen Jesús. La compassió 
vers l’Infant el feia balbucejar paraules de tendresa, com fan 
les criatures. El nom de Nadal era per a ell dolç com una 
bresca de mel a la boca”.
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DESEMBRE - GENER - FEBRER - MARÇ
AGEnDA #AgendaVilablareix

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

23 de desembre ................Xavi Ros
13 de gener .............................Nou Transit
27 de gener .............................Jaume Castellà – El Pinxo
10 de febrer..............................Alex Peris
24 de febrer  ............................David Magem
10 de març ................................Duet Sol de Nit
24 de març ................................Xus
14 d’abril ......................................Carta Blanca
Per més informació al Casal - Tel. 972 40 55 38

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

DESEMBRE 

BENVINGUDA AL NADAL 
Dissabte 16 de desembre

11 h
Centre Cultural Can Gruart
- Dàda música per a nadons de P0, P1, P2 i 

embarassades
Preu: 10 € per família (dos adults i dos nens) 

17 h
Voltants del Centre Cultural Can Gruart
- Cantada de nadales a càrrec d’Esplai 

Kamono i la Coral de Vilablareix
- 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 | 14 h
Casal de la gent gran   
Preu: 15 €

QUINA SOLIDARIA PER A  
LA MARATó DE TV3
Diumenge 17 de desembre | 16.30 h
Casal de la gent gran   

TALLER FAMILIAR DE CUINA DE NADAL 
Dimarts 19 de desembre | 17 h
Cuina de Can Ballí
Preu: 3 € (un adult amb un nen)

TARDES DE CAN GRUART 
“Un cap d’any molt especial!” 
Divendres  22 de desembre | 17.30 h 
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuït 

MISSA DEL GALL
Diumenge 24 de desembre | 12 de la nit
Església de Sant Menna

QUINA DE NADAL
Dilluns 25 de desembre | 18 h
Pavelló Municipal
Organitza: Veterans FC Vilablareix

CONCERT DE NADAL
Dimarts 26 de desembre | 18 h
Església de Sant Menna

PESSEBRE VIVENT
Dimarts 26 de desembre | després del concert (18h)
Església de Sant Menna

QUINA DE NADAL
Dimarts 26 de desembre | 18 h
Pavelló Municipal
Organitza: Veterans FC Vilablareix

MATINS ACTIUS NADAL 
27, 28 i 29 de desembre 
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 60 € (25% de dte. per empadronats a Vilablareix)
Per a joves de 12 a 35 anys

VISITA DEL PATGE REIAL 
Dijous 28 de desembre | 11 h 
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 | 17 h
Pati del Centre Cultural Can Gruart 

QUINA DE NADAL
Dissabte 30 de desembre | 18 h
Pavelló Municipal
Organitza: Veterans FC Vilablareix

GENER 
CAVALCADA DELS REIS MAGS D’ORIENT
Divendres 5 de gener | 19 h
Recorregut: carrers Güell, Pont d’en Canals, Pirineus, 
Mosquerola, rotonda carretera de Santa Coloma, 
Camós i Perelló. 
Arribada a la Plaça Perelló al voltant de les 20 h.

QUINA DE NADAL
Dissabte 6 de gener | 18 h
Pavelló Municipal
Organitza: Veterans FC Vilablareix

ExPOSICIó ELNA (escultura)  
de Marc Pujol Busquets ARC’º
Tot el mes de gener
Centre Cultural Can Gruart

SóC DONA I SóC úNICA
Vine a parlar de tot el què et preocupa en les 
relacions personals
Dimecres 17 de gener | 16 h 
Centre Cultural Can Gruart  
Gratuït. Cal inscripció. Per a joves de 12 a 35 anys

NITS DE CAN GRUART 
“The train... is gone” Cia. Loco brusca 
Dijous 18 de gener | 21.30 h  
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 3 €
Un vagabund arriba a l’estació on acaba de sortir el tren de 
càrrega que l’ha de portar amb el seu amor, algú que potser 
l’espera des de fa molt de temps però... es perd el tren... Està 
abatut però al veure altres persones que també esperen, els 
pren com a amics per a fer-los divertir... i així curar-se els seus 
propis mals.

TARDES DE CAN GRUART 
“Kummulunibu” Cia. Ortiga teatre
Dijous 25 de gener | 17.30 h 
Centre Cultural Can Gruart 

FEBRER 

TALLER DE CARNESTOLTES AMB FAMíLIA 
Dijous 8 de febrer | 17.30 h
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 5 € (nen més un adult), preu inclou material

SORTIDA A ESQUIAR A LA MOLINA
Divendres 9 de febrer
Preu a concretar
Per a joves de 12 a 35 anys

CARNESTOLTES DE VILABLAREIx 
Diumenge 11 de febrer | 16 h
Cercavila de la plaça del Perelló fins al pavelló amb 
el grup Bloquilombo, seguidament “La festa dels 
Super Tumàcats” a càrrec de la Cia. Més Tumàcat 
amb concurs de disfresses i xocolatada. 

NITS DE CAN GRUART 
“Mr. Kebab” Cia. Juancallate 
Dijous 15 de febrer | 21.30 h  
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 3 €
“Mr. Kebab”, un espectacle dirigit i interpretat per Juancallate 
que barreja humor absurd, surrealisme, anti-màgia, dadaisme, 
jocs de paraules i una gran complicitat amb el públic. 
Per a tothom disposat a jugar a l’absurd, “Mr. Kebab” és un 
divertimento enginyós, delirant i “bastant irreverent” on al 
final el personatge s’afarta del públic, se’n va del teatre i diu: 
aquí us quedeu.

SORTIDA A BARCELONA A VEURE TEATRE  
“El Fantasma de Cantàbil” amb Joan Pere 
Diumenge 18 de febrer
Sortida de la plaça 11 de setembre a les 16 h 
Preu: 25 € 

TARDES DE CAN GRUART 
Contes de Carnestoltes a càrrec de la 
companyia Minúscula 
Dijous 22 de febrer | 17.30 h 
Biblioteca 

APLEC DE SANT ROC 
Diumenge 25 de febrer
- A les 10 h, missa a l’ermita amb la coral Sant Roc.
- A les 16 h, sardanes.
- Durant tot el dia atraccions i parades artesanes.

MARç 

TALLER DE PASTA FRESCA  
Dijous 8 de març | a les 20 h
Cuina de Can Ballí 
Preu: 15 €

NITS DE CAN GRUART 
Claret Clown presenta “Paraula d’humor”
Dijous 15 de març | a les 21.30 h  
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 3 € 
Les paraules es donen o es prenen; poden ser gruixudes, claus, 
d’honor... es queden a la boca o se les emporta el vent... Les 
paraules d’humor són per cargolar-se de riure, per partir-se el 
pit... Fins i tot per morir-se de riure:  I això ens fa renéixer!

xERRADA GESTIó DEL TEMPS: “Ets dels què 
sempre dius no tinc temps... No ho atrapo...”
Dimarts 20 de març | 20 h 
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuït 

TARDES DE CAN GRUART 
“El regal d’aniversari” Cia. Peus grossos
Dijous 22 de març | 17.30 h 
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuït

MATINS ACTIUS  
26, 27, 28 i 29 de març | de 9 a 14 h
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 60 € (25% de descompte per empadronats a 
Vilablareix)
Per a joves de primer d’ESO fins a segon de batxillerat

CURS DE PREMONITORS
26, 27, 28 i 29 de març | de 9 a 14 h (20 hores)
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 40 € (25% de descompte per empadronats a 
Vilablareix)
Per a joves de 16 i 17 anys

http://www.hospici.cat
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