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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 50 01
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

 8.10 a 11.00 h  8.10 a 13.30 h 8.10 a 13.30 h  

ATS Infermeria 11.00 a 13.30 h
15.30 a 19.30 h

15.30 a 19.30 h
8.10 a 13.30 h

15.30 a 18.00 h
11.00 a 13.30 h
15.30 a 19.30 h

11.00 a 13.30 h
15.30 a 19.30 h

8.10 a 13.30 h
15.30 a 18.00 h

  11.10 a 13.30 h  8.10 a 13.30 h

Extraccions 8.30 a 9.00 h -  - 8.30 a 9.00 h
 (cita prèvia*)  

- 
   (cita prèvia*)

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

 
      

MEDICINA GENERAL: Dr. Miquel Quesada D.I. Carme Jiménez | PEDIATRIA: Dra. C. Roure D.I. Manuela Cayuela
CITA PRÈVIA:  Ccatsalut.gencat.cat · onsultori 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 la primavera, els dies es fan més llargs, la natura és una 
explosió de vida i colors i el nostre poble torna a viure les activitats 
que fa uns anys que el defineixen en aquesta època. Acabat l’hi-
vern i, per tant, passades ja totes les celebracions de Nadal –Pes-
sebre Vivent, cavalcada de Reis, concert de Sant esteve, la quina, 
etc.–, l’aplec de Sant Roc, etc., arriben ara la setmana cultural, la 
Festa Major, els finals de cursos i de temporades esportives fins 
arribar a l’entrada de l’estiu amb la revetlla de sant Joan. Són uns 
mesos d’activitats frenètiques amb el denominador comú del bon 
temps i les activitats al carrer on ens trobem amb els nostres veïns 
per a celebrar-les, fer-la petar i gaudir de l’espai públic.

Aquests mesos veurem, també, l’adjudicació i inici de les obres 
de remodelació dels carrers Marroc, Perelló i Molí de Salt i tota la 
reforma de la vialitat en aquest barri del Perelló que comportarà 
la construcció de carrils bici i, per tant, la millora de la mobilitat 
a peu i en bicicleta, així com la connexió d’aquests amb Girona. 
Aquesta és una iniciativa que portem estudiant fa temps, i que 
ja dúiem en el programa electoral, que ens permetrà una convi-
vència molt més amable dels vianants i les bicicletes amb l’espai 
públic i que, sens dubte, ha de permetre que Vilablareix sigui un 
poble on els cotxes no siguin els que dominin els carrers sinó que 
siguem les persones les qui en fem ús prioritàriament.

Per altra banda, també veurem com s’inicien les obres de la 
construcció de la caldera de biomassa al pavelló –la segona que 
tindrem en equipaments municipals– i com licitem i adjudiquem 
les obres de construcció dels nous vestidors i la nova grada del 
camp de futbol.

Seran aquests, doncs, uns mesos d’intensa activitat associativa i 
de lleure i gaudi al nostre poble que aniran acompanyats de noves 
inversions municipals que permetran a tots els veïns i veïnes viure 
en millors condicions i fer-ho essent respectuosos amb el medi, 
amb la circulació no motoritzada i amb el respecte a l’espai públic 
que caracteritza Vilablareix. Us animo a gaudir-ne al màxim!! 

David Mascort i Subiranas
Alcalde de Vilablareix

Arriba la  
primavera
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PLENS

SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 18 DE GENER 

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

personal.
» De la sentència número 220/2017 

de 11 de desembre de 2017 del Jut-
jat contenciós administratiu núme-
ro 2 de Girona, per la que es deses-
tima el recurs contenciós adminis-
tratiu (procediment recurs ordina-
ri, presentat per l’entitat mercantil 
Mas Vilanova SL, contra la deses-
timació dels recursos de reposició 
interposats a cinc liquidacions de 
l’impost sobre increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana.

S’aprova per unanimitat:
» Definitivament del projecte de 

reurbanització d’un tram del Car-
rer Marroc per tal d’implantar 
carril bici i renovació de la xarxa 
de sanejament. L’import és de 
228.551,42 €.

» Definitivament del projecte de mo-
bilitat del municipi que comprèn la 
construcció de carrils bici, l’ordena-
ció vial i la construcció d’una el·lipse 
al carrer Perelló amb carrer Camós. 
El projecte de mobilitat del munici-
pi ha estat redactat pels serveis tèc-
nics per import de 79.095,78 €. 

» Definitivament del nou Plànol de 
delimitació de mesures de preven-
ció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de pobla-
ció, les edificacions i les instal·laci-
ons situats en terrenys forestals. 

» Encarregar a la Diputació de Giro-
na, la gestió de la licitació agregada 
per a la substitució integral de l’en-
llumenat de l’escola Madrenc i de 
l’Ajuntament per lluminàries LED.

S’aprova per majoria absoluta amb 
l’abstèncio del PSc i el dos vots en 
contra de CiU.

» Inicialmment del projecte bàsic i 
executiu d’obra nova de “vestidors 
segona fase i adequació de la gra-
da est del camp d’esports de Vila-

blareix”, redactat pels serveis tèc-
nics municipals, té un import de 
321.174,95 €. 

SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 8 DE MARÇ
La Presidència dóna compte al Ple de:

» Les resolucions en matèria de per-
sonal.

» L’acord de la Junta de Govern Lo-
cal de data 11 de gener de 2018 
d’aprovació dels preus públics 
de cursos i tallers organitzats per 
l’ajuntament 1er trimestre 2018 i 
per l’adquisició de bicicletes amb 
la inscripció “Vilablareix es mou 
per tu - pla de mobilitat”.

» Del període mig de pagament a 
proveïdors del sector d'administra-
cions públiques de l’Ajuntament 
de Vilablareix corresponent al 
quart trimestre de 2017. Se situa 
en 7’30 dies.

» Del Decret d’Alcaldia número 
14/2018 de data 18 de gener de 
2018, relatiu a la liquidació del 
pressupost general de l’ajuntament, 
exercici 2017, amb un romanent po-
sitiu de tresoraria de 321.722,65 €.

» Del Decret d’Alcaldia número 
26/2018 de data 18 de gener de 
2018, sobre incorporació de roma-
nents de crèdit de l’exercici 2017 a 
l’exercici 2018.

S’aprova per unanimitat:

» Substituir els dies 6 de gener i 8 
de desembre per dos altres dies, 
a escollir pels treballadors/es mu-
nicipals, condicionat sempre a no 
afectar el correcte funcionament 
dels serveis públics.

» Acordar com a festes locals de l'any 
2019: 

 - Dijous 25 de juliol. Sant Jaume 
 - Dimarts 29 d’octubre. Sant Narcís.

» L’adhesió de l’Ajuntament de Vi-
lablareix, al III Pla d’Igualtat de 
Gènere del Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt per al període 
2018-2020.

» S’acorda la denominació de l’espai 
públic de davant del Centre Cultu-
ral Can Gruart del municipi, com: 
Plaça de l’U d’octubre.

JUNTES  
DE GOVERN

SESSIÓ DEL DIJOUS  
5 DE DESEMBRE 
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren 
a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 33.295,61 €.

» La liquidació de l’impost sobre in-
crement de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
números 104 a 110.

» Adjudicar el lot 3 – "Vilablareix” 
del contracte de “Subministra-
ment per a la contractació agrega-
da del subministrament d'energia 
renovable (a partir de biomassa) 
per a la millora de l'eficiència 
energètica i reducció d'emissions 
als edificis municipals dels Ajun-
taments de Breda, Figueres i Vi-
lablareix” a l'empresa Automatis-
mes i Telegestió, SL, per un preu 
total de noranta-quatre mil qua-
tre-cents seixanta-tres euros amb 
setanta-tres cèntims (94.463,73 € 
IVA no inclòs) amb la repercussió 
de la quantitat de 19.837,38 € en 
concepte d’IVA, totalitzant l’im-
port de 114.301,11 €, d’acord amb 
els preus i anualitats que consten a 
la seva proposta i als plec.

» L’Ajuntament de Vilablareix convo-
ca ajuts per a Treballs de Recerca, 
amb l'objectiu de fomentar la recer-
ca en l’àmbit de Vilablareix i dota 
per l’any 2018 un fons de 600 € per 
distribuir entre els millors treballs 
de recerca que a criteri del Jurat 
mereixin aquesta distinció. El Ju-
rat tindrà llibertat per a la distribu-
ció d’aquests fons entre els treballs 
guardonats. 

» La contractació amb l’entitat im-
premta Pagès, pel servei d’impres-
sió de 1000 llibrets de mobilitat, 
mitjançant un contracte menor 
de serveis per import de 1.149,00 
€ més 241,29 € en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil ID Waste SL, el subminis-
trament d’un braçalet lector de 
TAGS pel servei PaP, mitjançant 
un contracte menor de subminis-
trament per import de 1.150,00 € 
més 241,50 € en concepte d’iva.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat mercantil Agrosalvi SL, 
pel control de la processionària 
del pi al municipi, per import de 
1.775,00 € més 372,75 € en concep-
te d’iva.

» Efectuar a l’Institut de Vilabla-
reix una aportació per import de 
2.140,00€ destinada a sufragar les 
despeses ocasionades per la con-
tractació de busos, impressions de 
dossiers i entrades o activitats rea-
litzades durant el curs 2017-2018.

» Concedir una subvenció per im-
port de fins a 1.610.-€ per a les des-
peses d’organització del pessebre 
vivent i la cavalcada de Reis.

SESSIÓ DEL DIMARTS  
19 DE DESEMBRE
» Les factures i despeses, que figu-

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

» La liquidació de l’impost sobre in-
crement de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
numero 119 a 125.

- Sol·licitar al Dipsalut la inclusió 
a la convocatòria dels Programes 
anualitat 2018 següents:
Programa de suport :
-  A la gestió i control de la salubri-

tat de les instal·lacions d’alt risc 
de transmissió de legionel·losi.

- A la gestió i control de la salubri-
tat de baix risc de transmissió de 
legionel·losi.

- A la gestió de la salubritat de les 
piscines d’ús públic de titularitat 
municipal. 

- A la gestió de la salubritat de les 
piscines d’ús públic de titularitat 
municipal.

- D’avaluació i control de la quali-
tat de l’aigua de l’aixeta del con-
sumidor.

- Econòmic a les actuacions per a 
la lluita i control integrat de pla-
gues urbanes. 

» L’Addenda al conveni Marc de 
col·laboració entre el Consell Co-
marcal del Gironès i l’Ajuntament 
de Vilablareix per al desenvolu-
pament del Pla de treball “Àrea 
urbana sud-est del gironès 2016” 
a partir de la contractació d’un/a 
Agent d’ocupació i desenvolupa-
ment local.

» El Pla de seguretat i salut del pro-
jecte “Instal·lació d’un sistema de 
biomassa per calefacció i ACS al 
pavelló municipal de Vilablareix“.

» El conveni Marc de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Gi-
ronès i l’Ajuntament de Vilabla-
reix per al desenvolupament del 
Programa Treball i Formació al 
Gironès 2017.

» La contractació amb l’entitat Go-
mez tanques metàl·liques, la col-
locació d’una tanca de fusta a 
l’escola Madrenc, mitjançant un 
contracte menor d’obres per im-
port de 1.274,00€ més 267,54€ en 
concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil COMIP integrador SL, pel 
subministrament i instal·lació 
d’un sistema de control de presèn-
cia als serveis municipals (oficines, 
menjador escolar, pavelló polies-
portiu, viver d’empreses, Can 
Gruart, ludoteca, llar d’infants i 
magatzem servei de brigada), mit-
jançant un contracte menor de 
subministrament per import de 
9.123,00€ més 1.915,83€ en con-
cepte d’iva. 

SESSIÓ DEL DIJOUS  
11 DE GENER 
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren 
a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 49.101,55 €.

» La concessió d’autorització de ven-
da no sedentària al mercat de Vi-
lablareix a la Sra. Helena Muñoz 
Pla, d’acord amb la sol·licitud pre-
sentada.

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

» La proposta del servei d’atenció a 
domicili que efectua l’àrea de ser-
veis socials d’atenció primària al 
municipi i assumir el 34% del cost 
del servei que serà com a màxim 
de 1.610,34€/any.

» Els preus públics de cursos i tallers 
organitzats per l’ajuntament, 1er 
trimestre 2018.

» Els preus públics per l’adquisició 
de bicicletes amb la inscripció “Vi-
lablareix es mou per tu - pla de 
mobilitat”.

» El Plec de clàusules administrati-
ves particulars per a a procedir a 
l’adjudicació d’un local disponible 
al viver d’empreses el Rusc de Vi-
lablareix.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil Àrids Vilanna SLU per les 
obres d’arranjament i ampliació 
del vial del camí de la Massana del 
municipi, mitjançant un contrac-
te menor d’obres per import de 
3.666,25€ més 769,91€ en concep-
te d’iva.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil Àrids Vilanna SLU per les 
obres d’arranjament de cuneta 
i vial al camí de Can Xapes del 
municipi, mitjançant un contrac-
te menor d’obres per import de 
4.468,62 € més 938,41 € en con-
cepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil ID Waste SL, el subministra-
ment d’un lector de TAGS RFID 
pel servei PaP, mitjançant un con-
tracte menor de subministrament 
per import de 1.500,00 € més 
315,00 € en concepte d’iva.

» El contracte menor de serveis de 
manteniment anual dels parcs in-
fantils amb l’entitat mercantil Apli-
cacions i Manteniments Dabau 
SL, per import de 1.400,00 € més 
294,00 € en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil Simon Fortià SL, les obres 
de construcció d’una caseta a la 
sala de màquines de la piscina 
municipal, mitjançant un contrac-
te menor d’obres per import de 
6.704,95 € més 1.408,04 € en con-
cepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil sugar-valley, pel subminis-
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trament i instal·lació d’un sistema 
d’electrolisis salina hidrolife per 
la piscina municipal petita, mit-
jançant un contracte menor de 
subministrament per import de 
6.624,00 € més 1.391,04 € en con-
cepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat 
mercantil Comercial Tècnica de 
l’Aigua (COTA), l’adequació de 
la sala de màquines de la piscina 
municipal, mitjançant un contrac-
te menor d’obres per import de 
3.408,28 € més 715,73 € en con-
cepte d’iva.

» Sol·licitar al Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt l’execució de 
tres Tallers de memòria durant el 
període de gener a juny de 2018 
al municipi de Vilablareix, per un 
preu total de 3550,00 € (1.150,00 € 
per les 22 sessions d’1h del taller 
dels dimarts i 2.400,00€ per les 23 
sessions d’1h pels dos tallers dels 
dijous).

» El contracte menor de serveis per 
la redacció del projecte de creació 
i gestió del servei d’oficina d’aten-
ció a la gent gran (model tècnic, 
de RRHH, econòmic i jurídic), a 
l‘entitat mercatil SUMAR acció 
social, per import de 4.000 € més 
840,00 € en concepte d’iva.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat mercantil PREVENPLAG 
SL per a la prestació del servei de 
desratització i desinsectació al ter-
me municipal del període entre 1 
de gener fins al 31 de desembre de 
2018, per import de 3.618,86 € més 
759,96 € en concepte d’iva

SESSIÓ DEL DIMARTS  
23 DE GENER
S’acorda aprovar: correu 15 de febrer

» Les factures i despeses, que figuren 
a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 18.851,80 €.

» La liquidació de l’impost sobre in-
crement de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
numero 1 a 9 del 2018.

» Sol·licitar a l’àrea de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Gi-

rona, la inclusió de l’Ajuntament 
de Vilablareix a la convocatòria 
dels ajuts en el marc del conveni 
d’adhesió a la Xarxa de Serveis 
Locals de Promoció Econòmica, 
destinada a les activitats següents: 
Posa’t en Marxa i ImpliCATs amb 
l’empresa.

» El conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilablareix i Càri-
tas Fornells.

» La inclusió en el programa PMH, 
les lleres del riu Marroc i Güell del 
municipi.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil ID Waste SL, el subministra-
ment de bosses i fundes compos-
tables, mitjançant un contracte 
menor de subministrament per 
import de 1.455,80 € més 305,72 € 
en concepte d’iva.

» El contracte menor de serveis per 
la reserva de la cada de colònies El 
Vilà del 15 al 19 de juliol de 2018, 
per import de 6.600,00 €, més 
660,00 € en concepte d’iva.

» Efectuar a la penya Eloi Amagat del 
municipi una aportació econòmi-
ca per import de 150,00 €.

» El contracte menor de serveis de 
comunicació de l’ajuntament 
amb la senyora Adriana Bernácer 
Bosch, per import de 10.371,42 € 
iva inclòs.

» El contracte menor de serveis 
amb l’entitat mercantil Mcrit 
sl, per la redacció de l’estudi de 
mobilitat generada de l’Avanç 
Pla parcial del sector sud/camí 
dels Carlins dels municipis de 
Salt i Vilablareix, per import de 
7.550,00 €, més 1.585,50 € en 
concepte d’iva.

SESSIÓ DEL DIJOUS 1 DE FEBRER
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren 
a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 11.913,34 €.

» La liquidació de l’impost sobre in-
crement de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
numero 10 a13.

» Assumir el 34% del cost del servei 
d’atenció a domicili que efectua 
l’àrea de serveis socials d’atenció 
primària al municipi, que serà com 
a màxim de 982,13 €/any.

» Sol·licitar al Dipsalut la inclusió 
en la convocatòria de suport eco-
nòmic per a projectes que lluiten 
contra la pobresa i exclusió social 
a la demarcació de Girona, per als 
programes ressenyats.

» Sol·licitar al Dipsalut la inclusió en 
la convocatòria de subvencions per 
a la realització d’activitats de pro-
moció de la salut al municipi.

» El conveni Marc de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Gi-
ronès i l’Ajuntament de Vilablareix 
en matèria de promoció turística 
2018-2019.

» El conveni de col·laboració en-
tre l’Ajuntament de Vilablareix i 
l’ACAS Baix Empordà pel servei 
de punt jove.

» El plec de clàusules administra-
tives particulars reguladores del 
contracte d’obra “Projecte de 
reurbanització d’un tram del car-
rer Marroc per tal d’implantar 
carril bici, renovació de la xarxa 
de sanejament i projecte de mo-
bilitat del municipi” mitjançant 
procediment obert, varis criteris 
d’adjudicació.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil Comercial Tècnica de l’Ai-
gua (COTA), pels treballs de rejun-
tar la piscina gran i la piscina peti-
ta, mitjançant un contracte menor 
d’obres per import de 4.995,00 € 
més 1.048,95 € en concepte d’iva. 

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil COMIP integrador SL, pel 
subministrament i instal·lació d’un 
sistema de control de presència als 
serveis municipals, mitjançant un 
contracte menor de subministra-
ment per import de 9.746,01€ més 
2.046,66€ en concepte d’iva.

» La modificació del contracte me-
nor de subministrament aprovat a 
la junta de govern local de data 19 
de desembre de 2017.

SESSIÓ DEL DIJOUS 15 DE FEBRER
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren 

a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 87.527,34 €.

» La liquidació de l’impost sobre in-
crement de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
numero 14 a 19.

» Sol·licitar a la Diputació de Girona 
que sigui concedida la subvenció 
Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, accés a les noves tecnolo-
gies i actuacions en camins munici-
pals, anualitat 2018 de 72.885,75 €.

» Sol·licitar al Consell Comarcal del 
Gironès que sigui concedida la sub-
venció per la participació del muni-
cipi en el programa Escenaris 2018.

» Les bases del concurs literari de Vi-
lablareix 2018, RELATAN’S.

» Les bases del concurs de cartells de 
la Festa Major 2018.

» Iniciar el procediment per a l'ad-
quisició directa de 10 participa-
cions socials per un import de 
5392,00 € de la societat mercantil 
de capital íntegrament públic SU-
MAR, Serveis Públics d’Acció Soci-
al de Catalunya, S.L.

» Lles bases que regiran la convoca-
tòria de selecció d’un tècnic/a de 
promoció econòmica (grup A2) 
en règim laboral interí i la cons-
titució d’una borsa de treball de 
personal laboral temporal, per les 
vacants que es puguin produir a 
l’Ajuntament de Vilablareix.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil Comercial Tècnica de l’Ai-
gua (COTA), pel subministrament 
i instal·lació d’un sistema d’elec-
trolisis salina hidrolife per la pis-
cina municipal petita, mitjançant 
un contracte menor de subminis-
trament per import de 11.175,00 € 
més 2.346,75 € en concepte d’iva.

» La contractació amb l’entitat Pro-
saisa per la col·locació i submi-
nistrament d’una font a la zona 
verda del sector El Perelló i Can 
Pere Màrtir, mitjançant un con-
tracte menor d’obres per import 
de 1.349,14 € més 283,32 € en con-
cepte d’iva

SESSIÓ DEL DIJOUS 1 DE MARÇ
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren 

a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 37.662,28 €.

» La liquidació de l’impost sobre in-
crement de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
numero 20 a 23.

» Sol·licitar la inclusió a la convoca-
tòria de subvencions per al finan-
çament de l’acció de promoció i 
foment de l’activitat física i l’esport 
a les comarques gironines, anuali-
tat 2018. Programa A3 suport a les 
actuacions d’acondicionament i 
millora en equipaments esportius 
municipals al servei d’esports de la 
Diputació de Girona.

» Sol·licitar la inclusió a la convoca-
tòria de subvencions del Programa 
“del Pla a l’Acció” anualitats 2018-
2019 al servei de Medi Ambient de 
la Diputació de Girona.

» La contractació amb l’entitat Tot 
Pintura, per adequar i pintar el lo-
cal de la plaça del Perelló (Vertix), 
mitjançant un contracte menor de 
subministrament per import de 
3.052,83 €, iva inclòs. 

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil SPD, per pintar la senyalitza-
ció horitzontal del sector El Pere-
lló- can Pere Màrtir, mitjançant un 
contracte menor de subministra-
ment per import de 14.700 €, iva 
inclòs. 

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil Aymerich Instal·lacions SL, 
per l’arranjament de la Domòti-
ca de Can Gruart, mitjançant un 
contracte menor de subministra-
ment per import de 931,45 €, iva 
inclòs. 

SESSIÓ DEL DIJOUS 15 DE MARÇ
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren 

a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 100.362,85 €.

» La liquidació de l’impost sobre in-
crement de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
numero 24 a 30.

» Sol·licitar a la Diputació de Giro-
na (Unitat de Gestió de la Infor-
mació) la subvenció en concepte 
d’organització d’esdeveniments de 
caràcter firal, anualitat 2018.

» L’Addenda al conveni de col·labo-
ració entre el Consell Comarcal 
del Gironès i l’Ajuntament de Vi-
lablareix per a la pròrroga del pro-
ejcte de foment de la lectura “Al 
Gironès llegim!”.

» Les bases del concurs de grups de 
musica novells de Vilablareix 2018.

» Les bases i la convocatòria per a 
la contractació laboral temporal a 
temps parcial de joves per a la bri-
gada jove 2018.

» La concessió d’ajut econòmic a 
l’AMPA de l’escola Madrenc per la 
realització de classes d’anglès curs 
2018-2019.

» La proposta d’adjudicació al Sr. 
Oscar Dòniga Fraile del local I del 
Viver d’empreses.

» El conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilablareix i l’As-
sociació cultural cor gospel Girona 
per a la cessió d’ús d’un local per a 
la realització d’activitats.

» La pròrroga del contracte del ser-
vei de conservació, manteniment i 
neteja de vies públiques i d’espais 
verds públics de Vilablareix, amb 
l’entitat Serveis integrals de fin-
ques urbanes sl.

» El pressupost per a la redacció de 
la memòria tècnica per a una ins-
tal·lació fotovoltaica a can Gruart, 
per un import de 1.270’50 €.

» El pressupost per a l’adquisició de 
1.000 unitats de fundes composta-
bles de 120 l. I 1.000 unitats de fun-
des compostables de 240 l, per la 
compra a l’Associació de Munici-
pis de Catalunya del Porta a Porta, 
per un import de 992’26 €.
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Ambient divertit i familiar  
a l’Aplec de Sant Roc

 Un any més el tradicional Aplec de Sant Roc 
va comptar el diumenge 25 de febrer amb una 
gran afluència d’assistents. El tret de sortida de 
la jornada va ser a les 10 del matí amb la missa 
a l’ermita acompanyada per la Coral Sant Roc. 
Els més matiners van pujar a primera hora per 
començar a parar taules i esmorzar.

Durant el dia els veïns i veïnes del poble van 
gaudir de les parades de productes artesans i les 
atraccions infantils.

L’esplanada de Sant Roc es va omplir de fa-
mílies i amics per dinar i a la tarda van ballar 
sardanes al costat de l’ermita a càrrec de la Prin-
cipal de Porqueres. 

Des de l’Ajuntament s’agraeix a l’empresa 
Burés Professionals S.A. que, una any més, va ce-
dir les seves instal·lacions per poder-hi aparcar. 
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Disfresses, música i ball  
per Carnestoltes!

 Vilablareix va celebrar diumen-
ge 11 de febrer el Carnestoltes 
amb una cercavila pels carrers 
del poble, a càrrec dels Bloc 
Quilombo, i la festa i concurs de 
disfresses al pavelló. Hi van parti-
cipar centenars de veïns i veïnes 

amb les seves disfresses, totes ben 
originals! 

Els membres del jurat ho van 
tenir difícil per escollir els gua-
nyadors d’aquest any 2018! Però 
finalment aquests van ser els gua-
nyadors a la millor disfressa:

Categoria de 0 a 5 anys:
Jan Sancho 
Axel Fernández
Jana Solano

Categoria de 6 a 12 anys:
Arlet Puig
Noa Borriazon
Alba Ramon

Categoria Adult:
Eva Ventura

Comparsa Petita:
Alicia al país de les meravelles 
Barbi i Ken
Meduses Màgiques

Comparsa Gran:
Legos
Gegants de Vilaviva
Pom Poms

Premi Originalitat:
Dibuixats en un paper
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Commemorem el  
Dia Escolar de la  

No Violència i la Pau
 El 30 de gener va ser el Dia Es-

colar de la No Violència i la Pau 
i a Vilablareix el vam commemo-
rar amb un acte que va tenir lloc 
a la plaça de la Pau.

Els alumnes de la Llar d’In-
fants, de l’Escola Madrenc i els 
de 1r d’ESO de l’Institut es van 
aplegar a la plaça per llegir unes 
paraules i tots junts cantar la can-
çó “Tens un amic”. 

Els nens i nenes de l’Esplai Ka-
mono també van fer una activitat 
per commemorar aquest dia.

Tennis taula a 
l’Institut 

de Vilablareix!
 L’ajuntament va cedir tot el material 

del tennis taula a l’Institut de Vilabla-
reix per tal de promoure aquest esport 
entre els joves. Dilluns 15 de gener es 
va fer el trasllat de la taula del pavelló al 
pati de l’Institut.

L’activitat a Can Gruart  
no s’atura mai!

EXPOSICIONS MENSUALS
Cada mes es renoven les exposicions a Can Gruart. 
L’exposició ELNA de l’escultor de Vilobí Marc Pujol es 
va poder visitar el mes de gener. El mes de febrer Can 
Gruart va comptar amb l’exposició col·lectiva d’Enric 
Puigsegur, un recull d’obres de diferents artistes d’ar-
reu de Catalunya. I aquest passat mes de març es van 
mostrar les pintures i els dibuixos d’Àngel Martínez.

LES NITS I TARDES A CAN GRUART
Un dijous al mes es celebra un cafè-teatre a les 
21.30h amb espectacles de petit format amb la 
col·laboració de l’Ateneu de la Dona. Són obres 
divertides i per a un públic adult. Per una altra 
banda, Les Tardes de Can Gurart, que són per a 
un públic infantil, es realitzen una setmana des-
prés amb espectacles o conta contes. 

 

DONACIÓ DE SANG
Les sales de Can Gruart també s’obren per realitzar 
jornades solidaries per donar sang. El dilluns 15 de 
gener es van fer una quarantena de donacions. 

XERRADES
A la sala d’actes de Can Gruart s’hi fan sovint xerra-
des com la del pla de mobilitat, la de l’envelliment 
actiu o bé la taula rodona de la Setmana de la Ràdio.
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El 2017 hem recuperat més de 
dues tones de roba usada amb 
una finalitat social i ambiental

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organització que des del 
1987 promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització 
del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica 

Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local al territori més proper, ha 
recuperat 2.784 kg de tèxtil usat a Vilablareix al 2017. 

 La roba procedeix de la recollida porta a porta, 
gràcies al quals els veïns dipositen la roba, el calçat, 
els complements i el tèxtil de la llar que ja no s’uti-
litzen i als quals Humana dóna una segona vida. La 
recollida es realitza el primer dilluns de cada mes. 
Els veïns han de deixar el tèxtil dins una bossa iden-
tificada amb una etiqueta adhesiva vermella a les 
19h davant la porta de casa. Les etiquetes es distri-
bueixen gratuïtament a l’Ajuntament.

Un actiu que genera progrés 
Àgata Soler-Roig, responsable de l’àrea de Recolli-
da d’Humana a Catalunya, valora així el balanç en 
la recollida selectiva: “Cada vegada hi ha més inte-
rès per part de la ciutadania i de les administracions 
per a reduir la quantitat de residus i allargar la vida 
de la roba que està en bon estat. Mitjançant la re-
cuperació de la roba usada, disminuïm el volum de 
residus impropis que acaben en altres fraccions, a 
més de possibilitar-ne la reutilització i recuperar-ne 
les matèries primeres. Ho fem per a dotar a aquests 
recursos d’una finalitat social, ja que la roba que 

ens desfem és un actiu que, gestionat degudament, 
esdevé motor de progrés al territori i generador de 
fons per a la cooperació al desenvolupament a l’he-
misferi Sud”. 

I afegeix: “Com a especialistes en preparació per 
a la reutilització, gestionem les donacions de roba 
i calçat usat per a obtenir el màxim aprofitament 
del residu tèxtil, donant-li una segona vida i afavo-
rint amb això un model d’economia circular. Així, 
convertim els residus en recursos perquè siguin uti-
litzats una vegada i una altra, contribuint així a una 
societat econòmica i socialment sostenible”. 

El benefici ambiental
Humana va ser pionera a Espanya en la recollida i 
preparació per a la reutilització de roba usada: va 
començar-ne l’activitat al 1987, utilitzant conteni-
dors de fusta, substituïts posteriorment pels actuals 
metàl·lics que garanteixen alts de nivells d’usabili-
tat i seguretat. En 31 anys de recollida selectiva, la 
col·laboració dels ciutadans ha permès recuperar 
294.344 tones de roba, l’equivalent a omplir més de 
quatre vegades un gran estadi de futbol. 

Després de l’orgànica, els envasos i plàstics, el 
paper i el cartró, i el vidre, el residu tèxtil és la cin-
quena fracció que més generen els catalans i la que 
presenta el percentatge de valorització més alt (per 
sobre del 90%). No obstant això, només una de 
cada 10 peces que ja no volem té una segona vida; 
a la resta no se li dóna un tractament apropiat cosa 
que n’impossibilita el reaprofitament. 

La reutilització i el reciclatge del tèxtil contribu-
eixen a l’estalvi de recursos, la protecció del medi 
ambient i la lluita contra el canvi climàtic. Redu-
eixen els residus en els dipòsits controlats i en les 
plantes incineradores, així com l’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle. Cada kg de roba que es reuti-

litza i no és incinerat evita l’emissió de 3,169 kg de 
CO2, segons dades de la Comissió Europea. 

Les més de dues tones recollides al 2017 repre-
senten un estalvi de 8 tones de CO2 a l’atmosfera, 
cosa que el planeta agraeix. 

El benefici social: ocupació verda i 
cooperació
D’altra banda, la gestió del residu tèxtil té dos grans 
beneficis socials: el primer és la generació d’ocupa-
ció verda i la contribució a l’economia social, ja que 
fomenta la creació de llocs de treball inclusius, esta-
bles i de qualitat: Humana compta amb una planti-
lla en augment gràcies a que genera una ocupació 
indefinida per cada 36.000 kg de tèxtil recollit.

El segon és l’aportació de recursos a projectes de 
cooperació al desenvolupament. Després de tres dè-
cades d’activitat, 2,4 milions de persones s’han vist 
involucrades en els projectes de desenvolupament 
que Humana duu a terme als països del Sud de la 
mà de socis locals. Ha destinat més de 30 milions 
d’euros per a la formació de professors de primà-
ria, l’impuls de l’agricultura sostenible enfortint les 
capacitats de petits agricultors o els programes de 
lluita contra el VIH/SIDA, entre altres accions de 
desenvolupament.

Jerarquia de gestió de residus
La roba dipositada en els contenidors d’Humana 
tenen dues destinacions: al voltant del 60% es trac-
ta a les plantes preparació per a la reutilització de 
la Fundació (tres: a Madrid, l’Ametlla del Vallès i 
Granada) i la resta es ven a empreses de reutilitza-
ció i reciclatge. 

Les peces tractades tenen les següents 
destinacions:
• El 62% es prepara per a la reutilització: el 13% es 

destina a les botigues secondhand d’Humana al 
país i el 49% s’exporta, principalment a l’Àfrica, 
on és venut a preus de mercat per a generar-hi 
recursos per a la cooperació al desenvolupament.

• El 28% es troba en un estat que no en permet la 
reutilització i es ven a empreses de reciclatge per 
a què elaborin altres productes (mantes, aïllants o 
draps per a la indústria d’automoció).

• El 6% es destina a valorització energètica.

• El 4% s’envia a un centre de tractament de resi-
dus per a disposició final: són productes que no es 
poden reutilitzar, ni reciclar ni valoritzar energèti-
cament.

ELS ALUMNES DE L’INSTITUT VISITEN  
LA PLANTA DE RECUPERACIÓ DE TÈXTIL 

El passat 19 i 20 de desembre els alumnes de 2n d’E.S.O de l’Institut de Vilablareix van fer una visita a 
la planta de recuperació del tèxtil que la Fundació Humana té a l’Ametlla del Vallès. 

Els alumnes van poder fer un recorregut guiat per la planta i un taller sobre la reutilització i el re-
ciclatge del tèxtil. En aquesta visita van poder observar com els treballadors de la planta classificaven 

les diferents peces de roba i tèxtil d’acord 
amb la seva posterior destinació (reutilit-
zació, reciclatge, valorització energètica i 
eliminació). 

Aquesta activitat ha estat subvenciona-
da per l’Agència de Residus de Catalunya.

http://www.humana-spain.org/?&lang=cat
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/climate_change.pdf
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Novena posició  
pel dakarià de Vilablareix

 En Dani va córrer el seu pri-
mer Dakar l’any 2014. El 2016 
va entrar a formar part del Pro-
jecte Himoinsa Team, com a  
motxiller de Rosa Romero i va 
quedar classificat en el lloc 70. 
L’any 2017 va quedar classifi-
cat en el 19è lloc, en un 8è lloc 
com a millor posició d’etapa. Al 
Dakar d’aquest 2018, ha acon-
seguit entrar en el top ten, al 
classificar-se en el lloc 9è.

En Dani, ens explica com 
ha anat el Dakar d’aquest any.

Un dels factors més importants 
de la meva classificació, han sigut 
els entrenaments pel desert del 
Marroc per treballar la navegació, 
també hem aconseguit millorar la 
mecànica de la moto que era la 
mateixa que la de l’any anterior. 
Himoinsa era un patrocinador pri-
vat i nosaltres érem els que teníem 
que millorar la moto.

Les motos oficials tenen els seus 
tècnics, per això nosaltres també 
vam intentar evolucionar per po-
der lluitar contra aquestes.

El Dakar va començar el sis de ge-
ner a Lima (Perú). Les cinc prime-
res etapes eren al desert, amb unes 
dunes tallades que eren un perill  i 
era molt important la navegació, vaig 
anar de menys a més. El meu millor 
resultat va ser la quarta etapa en un 
6è lloc, que em va motivar molt per-
què els entrenaments de navegació 
van ser molt importants. L’endemà 
vaig tenir un problema mecànic, 
perdia oli del motor, sort que me’n  
vaig adonar hi ho vaig solucionar, 
perquè s’hauria acabat el Dakar per 
mi. Això si, vaig perdre temps.

Les tres següents etapes van ser 
a Bolívia, eren molt ràpides i podrí-
em dir sense navegació. El tercer dia 
vaig agafar el mal d’altura, anava 
quedant sense força, visió i amb mal 
de cap. A mesura que anava baixant 
d’altura em vaig anar trobant millor, 
però vaig perdre bastants minuts.

Quan vam entrar a Argentina, 

feia calor encara que no tanta com 
anys anteriors. En dues etapes que 
era molt important la navegació 
vaig aconseguir arribar dels 10 pri-
mers. El problema d’aquestes eta-
pes era que sortíem barrejats amb 
els cotxes i camions i deixaven els 
camins destrossats, hi havia mol-
tes pedres i era molt perillós. Per 
tant, s’havia d’anar amb molt de 
compte, perquè estava fent un bon 

Dakar i el meu objectiu era 
acabar i no em podia perme-
tre abandonar.

A la penúltima etapa em 
vaig posar a 9è, en el primer 
apartat de l’especial, que era 
molt ràpida. El segon apar-
tat de l’especial vaig cometre 
l’error de posar pneumàtics 
de  motocròs. Creia que el 
terra seria tou per les pluges, 
però era tot sec i es va desgas-
tar molt ràpid. Els dos meus 
perseguidors es van posar a 

pocs segons.
 A l’última etapa vaig córrer 

moltíssim fent un 4rt lloc,  que em 
va satisfer molt. Vaig pensar que si 
el dia anterior ho hagués fet millor 
potser hagués quedat 8è. 

Quedar del deu primers era 
molt important per l’equip, al 
que haig d’agrair el que ha fet en 
aquests tres anys. Quedar en Ge-
rard Ferrés cinquè i jo novè, va ser 
molt important per un equip privat 
com el nostre.

Pel que fa  a la seguretat està tot 
molt controlat, en qualsevol mo-
ment l’organització sap a on estem. 
Portem un aparell a la moto que 
en cas d’accident s’activa l’alarma i 
si no contestes en pocs minuts tens 
l’assistència i saben on estàs.

També hi ha deu helicòpters 
que es mouen constantment per 
on passa l’etapa amb metges, càme-
res i especialistes. Per tant a nivell 
de seguretat podem anar tranquils.

Un aspecte important és que 
malgrat la competència entre les 
marques, la relació entre els par-
ticipants és molt bona, ens respec-
tem i ajudem.

Amb aquest Dakar, han fina-
litzat els tres anys del projecte de 
l’equip Himoinsa i crec que amb 
resultats molt bons, malgrat no te-
nir els mitjans dels equips oficials. 

Com l’equip no seguirà estic 
buscant nous suports per el proper 
Dakar.

Col·loqui-berenar  
amb Olga Esparch 

el 8 de març
 El Dia Internacional de les Dones, el 8 de 

març, va tenir lloc a Can Gruart una xerrada 
d’Olga Esparch, especialista en salut integrativa. 
Una trentena de persones hi van assistir i amb 
ella van conèixer quins són els motius fisicoe-
mocionals i com els podem controlar. 

Emprenedoria a l’Escola Madrenc
 Dins el programa Catalunya Em-

prèn, s’ha portat a terme a tots els 
cursos de l’Escola Madrenc el pro-
jecte “Foment de l’esperit empre-
nedor”. Amb sessions de 45 minuts 

els alumnes més petits van tenir el 
seu primer contacte amb l’empre-
nedoria, mentre que els més grans 
de l’escola van conèixer què és un 
emprenedor, perquè és important 

per ell la creativitat, el lideratge i 
la perseverança, i fins i tot ho van 
posar en pràctica. Les sessions van 
anar a càrrec de l’equip del pro-
grama Catalunya Emprèn.

Vilablareix signa 
un conveni de 

col·laboració amb 
Càritas Fornells

 Vilablareix ha signat aquest mes de març un con-
veni de col·laboració amb Càritas Fornells per tal de 
treballar conjuntament. Amb aquest conveni, amb-
dues institucions volen enfortir els lligams de coordi-
nació i cooperació institucional que ja mantenen per 
fer més eficaç les accions de suport i promoció social 
de les persones i famílies de Vilablareix que es trobin 
en risc o situació de pobresa o exclusió social.

El conveni el van signar l’alcalde de l’Ajuntament 
de Vilablareix, David Mascort, i la presidenta de Cà-
ritas parroquial de Fornells, Josefa Angeles Valverde. 
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Martí Gironell guanya el  
38è Premi Ramon Llull  
amb ‘La força d’un destí’

 Martí Gironell, periodista, es-
criptor i veí de Vilablareix ha 
estat guardonat aquest mes de 
març amb el Premi de les Lletres 
Catalanes Ramon Llull, amb la 
novel·la “La Força d’un destí”. La 
novel·la recrea la vida de Ceferino 
Carrión, un emprenedor català 
amb orígens càntabres, nascut a 
Santander, però que des dels vuit 
anys que es va traslladar a Barce-
lona. La novel·la es situa enter els 
anys 1949 i el 1981 quan el perso-
natge decideix fugir de l’Espanya 
franquista i s’embarca a bord d’un 
vaixell al port de Le Havre, a Fran-
ça, en direcció als Estats Units. A 
Nova York canviarà d’identitat i es 
convertirà en ciutadà nord-ameri-
cà amb el nom de Jean Leon. Des-
prés fa el salt a Hollywood on li 
passen una sèrie de coses que el 
porten a estar al costat de Frank Si-
natra, James Dean, Warren Beatty, 
Paul Newman, Marilyn Monroe, 
Elisabeth Taylor o els Kennedy. De 
fet, amb James Dean projecten un 
restaurant plegats i malgrat la seva 
mort obre La Scala, un establi-
ment que amb els anys es conver-
teix en un referent de Hollywood 
dels anys 50 i 60. Jean Leon torna 
a Catalunya per comprar uns ter-
renys al Penedès i elaborar el seu 
propi vi, un somni que també ha-
via perseguit des de ben jove.

Gironell va descobrir la història 
de Jean Leon en una reunió amb 
una botella del seu vi sobre la tau-
la. “ Em sol cridar l’atenció la histò-
ria d’un personatge que et permet 
agafar-lo i posar-lo en un moment 
determinat de la història i convidar 
al lector a reviure aquell moment. 
Aquesta és la primera novel·la en 
la qual al final no hi he posat notes 

d’autor perquè estem jugant amb 
els somnis, les il·lusions, en el ter-
reny del Hollywood dels anys 50 i 
permet deixar-te portar per la ima-
ginació. Però sí que és veritat que 
el 80% del que recrea la novel·la és 
a partir dels fets que estan escrits 
i documentats de gent que ho ha 
viscut amb ell”.

Per a documentar-se i aprofun-
dir amb el personatge, Gironell ho 
va poder fer a través de la germa-
na de Jean Leon, Anna Carrión, 
l’enòleg Jaume Rovira, que Leon 
va contractar al tornar al Penedès, 
i fins i tot el seu fill Juan Antonio 
Carrión, qui actualment porta el 
restaurant l’Scala que va obrir a 
Tailandia al final de la seva vida.

També es va documentar amb 
la lectura de biografies, articles de 
diaris com “The New York Times”. 
“També m’han servit molt les fo-
tografies per a documentar-me 
visualment. Em transporten allà 
i m’imagino el moment abans i 
després d’aquella foto, t’abdueix 
l’ambient”.

De la mà de Gironell, el lector 
podrà veure als actors d’aquella 
època des d’un altre punt de vista. 
“M’interessava poder oferir al lec-
tor una altra vessant d’aquest ac-
tors. Veure com el Paul Newman 
no hagués sigut ningú sense que 
Jean Leon l’hagués insistit perquè 
fes els papers que li arribaven. I és 
que ell feia de confessor, de pare 
espiritual d’aquestes estrelles, es 
guanyava la seva confiança”. 

L’autor sintetitza que “Jean 
Leon acaba convertint-se en el di-
rector de les vides normals de les 
grans estrelles. No els hi deia què 
havien de fer però li feien molt de 
cas en el moment de prendre deci-

sions”. I no només dels actors, sinó 
que també va tenir connexió amb 
cinc presidents dels Estats Units.

EL PREMI  
RAMON LLULL

El dia 5 de març Martí Gironell 
va rebre el premi Ramon Llull 
assegurant que “em fa molta il-
lusió perquè és un dels premis 
més grans que té la literatura en 
català. Bé, aquest i el Sant Jordi. 
També perquè és l’empremta i 
el reconeixement que suposa. És 
un aparador molt gran i impor-
tant i t’obre moltes més portes”. 

La novel·la “La força d’un 
destí” es va posar a la venda el 28 
de febrer i es publicarà en cata-
là (Editorial Columna), castellà 
(Planeta) i francès (Belfond).

Abans d’aquesta, Martí Giro-
nell va escriure altres novel·les 
històriques com “El pont dels 
jueus” (2007), “L’arqueòleg” 
(2010), “L’últim abat” (2012), 
“El primer heroi” (2014) i “Stra-
ppo” (2015), entre altres títols. 

Gran èxit de la promoció  
de bicicletes!

 El dia 31 de gener va finalitzar la campanya de 
bicicletes amb un total de 111 bicicletes encarre-
gades, 15 unitats infantils i 98 d’adults. El projecte 
s’emmara  en el Pla de Mobilitat amb el que es vol 
aconseguir que la mobilitat interna del municipi si-
gui a peu o en bicicleta. 

“Volem dotar la infraestructura perquè la gent pugui 
anar amb bicicleta, volem crear aquesta necessitat. I si a més 
facilitem les eines com les bicicletes a baix preu, doncs entenem 
que això potenciarà l’objectiu final del projecte que és que la 
gent canviï els seus hàbits de mobilitat interna” - Pau Rovira, 
Regidor de Mobilitat a l’Ajuntament de Vilablareix.

Diferents mitjans de comunicació, com TV3 i Te-
levisió de Girona es van interessar en la campanya i es 
van apropar al poble per a gravar els seus reportatges. 

Val a dir que aquestes bicicletes són fabricades 
per l’empresa Ecosòl, l’empresa d’inserció de Càri-
tas Girona, que a més de fabricar bicicletes a un baix 
cost, fan projectes socials vinculats amb les bicicletes. 

A Vilablareix, Llegim!
 Al Gironès Llegim! és una ini-

ciativa del Consell Comarcal del 
Gironès que va néixer fa tres anys 
per tal de fomentar la cultura i 
la lectura a la comarca. Vilabla-

reix s’hi va sumar des dels inicis 
de la campanya mostrant així el 
seu compromís amb la lectura i 
la cultura programant un seguit 
d’activitats sota aquest paraigües 
d’activitats lectores, com són els 
padrins lectors, el club de lectu-
ra, l’hora del conte a la ràdio i les 
caminades literàries, una de les 
novetats d’enguany. Com a no-
vetat també s’ha inclòs la lectura 
de contes dels voluntaris del casal 
d’avis als alumnes de la Llar d’In-
fants La Farigola. 
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Seguim exercitant la memòria 
amb els tallers al casal

 Una cinquantena de persones 
majors de 65 anys de Vilablareix 
participen durant el curs als ta-
llers de memòria. A través dels 
Serveis Socials, s’han organitzat 
tres grups que es troben una hora 
a la setmana per treballar la me-
mòria d’una manera dinàmica. 
Segons la formadora del taller, 
Imma Masó: “venen a passar-s’ho 
bé també. No és només escriure i fer la 
fitxa, va més enllà. Treballem la me-
mòria a través de la música, de jocs 
visuals de dinàmiques. Sempre fem 
suport de l’activitat escrita en relació 
a l’activitat que hem fet més dinàmi-
ca. El que intento és adaptar-la a les 
capacitats de cada persona”.

Els objectius principals d’aquest 
taller són els de millorar la quali-
tat de vida i mantenir la capacitat 

funcional, l’autonomia i la inde-
pendència. També millora l’au-
toestima i facilita la comunicació 
entre els participants. Masó afe-
geix “hi ha qui ve per por, per preve-
nir, que s’han jubilat i tenen ganes de 
fer alguna cosa per ells. D’altres venen 
per treballar la memòria perquè han 
notat que tenen petits oblits. També hi 

ha hagut algun cas d’alguna persona 
que ja té diagnosticada algun tipus 
d’alteració cognitiva, que la família 
m’ha avisat i jo, sabent-ho puc adap-
tar l’activitat a la persona perquè es 
senti inclosa en el taller”.  

I és que les activitats es fan en 
grup però alhora, a mesura que 
s’han anat realitzant les sessions, 
s’han pogut realitzar activitats 
més individualitzades, adaptades 
a les capacitats de cada persona. 
Cal destacar que és una activitat 
gratuïta que ofereix l’Ajunta-
ment i que el servei s’ha ampliat 
i el taller s’allargarà fins al juny.

El grup CLH cedeix un generador 
a l’Ajuntament

 El Grup CLH ha cedit un generador elèctric a l’Ajunta-
ment de Vilablareix que servirà tant per les activitats cultu-
rals i celebracions municipals, com perquè pugui ser uti-
litzat per Protecció Civil en situacions d’emergència, com 
grans nevades.

El gerent territorial de la zona Nord-est del Grup CLH, 
Adrián Cerezo; Gonzalo Brun, responsable de la instal·la-
ció del magatzem de Barcelona; i Montserrat Sans, respon-
sable de la instal·lació aeroportuària de Barcelona van fer 
entrega del generador a l’Alcalde de Vilablareix i Secretari 
General d’Agricultura, Pesca, Ramaderia i Alimentació de 
la Generalitat de Catalunya, David Mascort i Subiranas.

Pla municipal d’emergència  
per nevades

Activació del pla municipal d’emergència per nevades

El passat dilluns dia 25 de febrer degut a les alertes 
del Centre de coordinació Operativa de Catalunya 
(CECAT) vam activar el pla municipal d’emergèn-
cia per nevades.

L’activació del pla es va fer per fases, el dilluns dia 
25  es va activar la fase pre alerta i el dimarts dia 26 
degut a les previsions meteorològiques vam passar i 
activar la fase alerta, que s’activa quan hi ha una alta 
probabilitat de nevada.

Aquestes fases que venen molt detallades en el 
pla municipal, serveixen per la màxima coordina-
ció entre tots els agents, per tal de protegir i preve-
nir al municipi i intentar mantenir la màxima nor-
malitat possible.

Per tal d’iniciar el pla municipal, vam activar els 
coordinadors del Pla d’Emergència que coordinen 
les tasques i revisen el protocol d’actuació:

Algunes de les actuacions que vam realitzar van 
ser les següents:

• Els serveis tècnics municipals estem en alerta i 
pendents de la informació meteorològica i en 
contacte amb el Centre de coordinació Opera-
tiva de Catalunya (CECAT).

• Preparació i coordinació de tasques de les briga-
des municipals: Tancament de fonts i recs auto-
màtics, escampament de sal a voreres i zones ja 
classificades com a gèlides, revisar instal·lacions 
municipals (escoles, pavelló...), senyalització 
de punts més conflictius, revisar grups electrò-
gens, tenir el material en condicions, habilitar 
un aparcament per camions de gran tonatge.

• Difusió d’avís d’activació del pla municipal: 
Xarxes socials, radio municipal, equipaments 
municipals, voluntaris de protecció civil, veïns i 
veïnes del disseminat que participen en el pla.

•  Avisar amb rètols per onada de fred i neu, per 
penjar a les botigues i equipaments municipals 
i a les xarxes socials.

•  Avís als responsables de serveis socials, per fer el 
seguiment de les persones més vulnerables i les 
persones que necessiten atenció mèdica diària.

 • Preveure l’obertura de punts d’acollida i coordi-
nar les tasques de cada agent en aquests punts. 
Avaluar les necessitats de recursos (propis o 
aliens) per donar allotjament, menjar i serveis a 
les persones que poguessin necessitar-los a cau-
sa d’una emergència per nevades. Preveure les 
necessitats en cas d’acollida de població evacu-
ada i/o persones sense sostre: allotjament, ali-
ments, serveis socials, atenció sanitària...

• Activació dels veïns de suport i coordinació de 
mapes amb zones on repartir sal.

•  Coordinació amb els directors i directores dels 
centres educatius i dels equipaments municipals.

Aquestes son algunes de les actuacions que vam 
portar a terme, hi ha altres actuacions molt més es-
pecífiques i concretes.

Aquest pla no es podria portar a terme sense 
l’ajuda dels veïns i veïnes del disseminat. Quan es va 
redactar es va fer una reunió amb els que disposen 
de tractors i  maquinària,  i ells mateixos,  es van 
oferir per ajudar, tant a repartir sal com a alhora de 
treure la neu.

En la fase l’alerta, i prèvia a la alta probabilitat 
de nevada del dimecres al matí, el dimarts a la nit, 
els veïns Josep Cabarrocas i Joaquim Jordà, van pas-
sar pels carrers i carreteres del municipi amb la sal 
que el Sr. Gispert-Saüch ens va deixar guardar a la 
seva masia, i van repartir-la amb els seus tractors a 
les zones especificades.

Amb la sal que es va repartir tant a les voreres 
per part dels brigades municipals com amb la sal 
repartida pels veïns del disseminat, es va evitar la 
congelació degut a les baixes temperatures.

Gràcies a la col·laboració de veïns i veïnes, direc-
tors i directores d’equipaments, voluntaris de protec-
ció civil (Jaume Roch i Andrés Sánchez), treballadors 
i treballadores  de l’Ajuntament, a regidors i regido-
res, i a l’alcalde, el pla va funcionar perfectament.

Si tots col·laborem Vilablareix funciona.

Sílvia Quiñones i Ribas
Cap de serveis tècnics
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Emoció i il·lusió per Nadal 
 Un any més, les activitats na-

dalenques van omplir Vilablareix 
d’il·lusió durant les festes de Na-
dal. El poble va gaudir de visites 
dels patges reials, la cavalcada de 
reis, cantades de Nadal i del pes-
sebre vivent gràcies als Amics de 
Sant Roc. Enguany, a més, l’Esplai 
Kamono va donar la benvinguda 
al Nadal amb una gran festa a 
Can Gruart on hi va haver xoco-
latada per a tothom!

CONCERT DE NADAL  
DE L’ESCOLA MADRENC

BENVINGUDA AL NADAL 

TARDES DE CAN GRUART

VISITA DEL PATGE REIAL

CONCERT DE LA 
CORAL SANT ROC

PESSEBRE VIVENT

CAVALCADA DE REIS
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Mari Barrero Pérez
És filla de gallec i madrilenya però des dels dotze anys que viu a 
Catalunya i en fa cinquanta que viu en una casa a Vilablareix. És 
vídua de José Maria Antequera Mer-
cader amb qui va tenir quatre filles, 
un fill. Ara té set néts. 

La Mari Barrero fa uns cinquanta anys que 
viu a Vilablareix i està encantada de viure al 
poble. Explica que va néixer a Madrid l’any 

1936, en plena Guerra Civil i que a causa de la 
guerra no va poder conèixer mai al seu pare. “El 
meu pare era republicà i va ser comandant i promotor de 
la guerra contra Franco. Va haver d’emigrar a França, 
on el van portar en un camp de concentració”. 

Als 12 anys la Mari va marxar a viure amb la 
família a Balsareny, un poble de la comarca del 
Bages. I amb 15 anys van anar a viure al centre de 
Barcelona on es va treure el títol de tall i confec-
ció. Durant aquells anys va conèixer al que va ser 
el seu marit i amb 22 anys es van casar a Barcelo-
na. Durant la lluna de mel es van allotjar en un 
hotel de la Rambla de Barcelona “vam aprofitar per 
anar al teatre, al cinema...i després vam marxar uns 
vuit dies a Balsareny on hi vivien els meus oncles”.
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molt el camp. Va ser llavors, un cop casats, que es 
van aventurar a viure en una casa de pagès. Abans 
d’arribar a Vilablareix van passar per 3 ó 4 cases més 
de pagès. La darrera va ser a la Vajol, a l’Alt Empor-
dà. Allà van tenir 4 dels cinc fills. “La petita, la Nuri, 
ja va néixer aquí Vilablareix”. A la casa de pagès que 
quan hi van venir a viure feia por, explica la Mari. 
“Em feia por perquè tots els voltants de la casa eren camps 
i una riera. A la casa no hi havia ni llum, no hi havia res. 
D’estar com una senyoreta a Barcelona vam venir a viure 
aquí”. Però explica que els seus fills de petits s’ho 
passaven molt bé al mig del camp. També recorda 
que van viatjar molt amb els nens petits i s’ho van 
passar molt bé. 

Assegura, per això, que mai li ha faltat de res i 
que ha sigut molt feliç al llarg de la seva vida. Al 

aterrar a Vilablareix la Mari cosia des de casa per la 
Ramilans, una empresa tèxtil de Santa Coloma de 
Farners, i alhora criava als cinc fills que van anar a 
l’escola el Masmitjà i després als Maristes per fer el 
BUP i el COU. “I és que aquí no hi havia poble encara. 
El meu marit portava els nens amb un camioneta fins a 
l’escola cada dia”. El seu marit havia estat soci de la 
Gremial i després taxista. 

Ara explica que “no marxaria d’aquest poble encara 
que m’oferissin la millor torre. Li tinc molta estima i ara 
amb la petanca sóc la dona més feliç del món”.
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Club Bàsquet Vilablareix

 En aquests moments avançats de la temporada 
encara no es pot fer un balanç de la temporada que 
és irregular. Els equips sèniors porten una tempo-
rada discreta amb la dificultat que representava al 
sènior femení l’adaptació a la nova categoria de se-
gona catalana.

On sí tenim una trajectòria positiva és en els 
equips de base, que des de començament de tem-
porada hem anat augmentant el nombre de nois i 
noies dels tres grups i ara actualment estem en la 
trentena llarga.

Els minis i preminis després d’una primera fase 
complicada per la dificultat dels equips rivals, en la 
segona fase del seu campionat competeixen positi-
vament amb equips del seu mateix potencial.

El premini després de dues derrotes ha guanyat 
els següents 4 partits.

El mini porta 4 partits guanyats i 4 perduts.

L’escoleta ha participat ja en trobades amb altres 
equips de la seva categoria.

A part de la competició el club va organitzar el 
passat 11 de febrer en una sortida per participar 
en una activitat del F.C. Barcelona que consistia en 
anar a veure un partit de l’equip de bàsquet al Pa-
velló Blaugrana. El partit va representar la victòria 
contra el Retabet-Bilbao i va coincidir en la presen-
tació del nou entrenador Svetislav Pesic.

En l’activitat hi van participar 26 jugadors i ju-
gadores dels diferents equips així com 19 acompa-
nyants.

Va ser un bon dia per conviure els equips de base 
amb els sèniors.

Felicitats Jana!!!
 La Jana Redondo Pertegas ha estat convocada per 

anar amb la Selecció Territorial Femenina Sub-12.
Ha estat convocada per anar a fer un entrena-

ment, amb vistes a les trobades territorials que es 
celebraran el proper mes de Juny, al Municipal de 
Breda el dia 15 de Febrer a les 18.30 hores.

En aquest entrenament es realitzarà un partit que 
servirà per fer la primera preselecció de jugadores.

Des de el Club volem donar tots els ànims i su-
port a la Jana i que gaudeixi de l’experiència, i es 
un punt d’inflexió en el club on es demostra que 
poc a poc les coses es van fent bé i tenim potencial 
per assolir grans reptes.

La Junta Directiva

SOM UN EQUIP!

Gran esdeveniment!!!
 El proper dia 26 de Maig es celebrarà al Muni-

cipal de Vilablareix, el REDBULL NEYMAR JR 5, 
aquest esdeveniment ho ha gestionat el FC Vilabla-
reix juntament amb REDBULL, per tal de donar 
ressò de Vilablareix.

Aquest esdeveniment durarà de les 10 a les 19 h. La 
inscripció al torneig es de 10 euros per equip, i es 
fa a la pàgina oficial de l’esdeveniment, www.ney-
marjrsfive.com/es-ES/ES. Es tracta de partits de 5 
contra 5 amb una durada de 10 minuts i tenen la 
peculiaritat que cada vegada que un equip rep un 
gol s’elimina un dels seus jugadors.

Les edats dels participants estan compreses 
entre els 16 als 25 anys amb la possibilitat de 2 
jugadors amb edat superior de 25 anys.

El premi en aquest esdeveniment és anar a la 
fase final d’Espanya i posteriorment final euro-
pea, i el que queda campió de les eliminatòries 
europees va a les finals a Brasil amb totes les des-
peses pagades i tenen la possibilitat de conèixer 

a NEYMAR en les instal·lacions que té a Brasil i els 
campions jugaran contra ell l’últim partit d’exhibi-
ció del torneig.

Per tot això es una gran oportunitat perquè tot-
hom s’apropi el dia 26 de Maig al Municipal de Vila-
blareix i mostrarem que som un gran poble.
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Molt bon inici de temporada
 El Club Rítmica Vilablareix va començar 

la temporada de competicions el passat 4 
de febrer. Enguany, un total de 62 gimnas-
tes participaran als Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya, Copa Catalana i Campionat 
de Catalunya de base. A part d’aquests, al-
gunes gimnastes participaran a diferents 
Trofeus al llarg de la temporada.

Les primeres en inaugurar la tempora-
da han estat les gimnastes de nivell B de la 
Lliga Territorial que han disputat la prime-
ra fase a Torroella de Montgrí i les gimnas-
tes de nivell A que van debutar el passat 18 
de febrer a Palafrugell. Totes les nenes van 
realitzar uns muntatges molt bonics i el 
club va aconseguir pujar a podi en moltes 
de les categories en què tenia participants. 

Pel que fa al nivell B, destacar especialment el pri-
mer lloc del conjunt prebenjamí i els podis de Jana 
Garcia, Irene Castaño, Alba Isern i Ona Ribot. 

Pel que fa a les gimnastes de nivell A volem des-
tacar el segon lloc aconseguit per l’Olivia Puig en la 
categoria Open; aquesta ha estat una categoria amb 
alt nombre de gimnastes i un gran nivell entre elles. 
També estem molt contentes amb el resultat de les 
alevines que van aconseguir un tercer lloc d’un to-
tal de 19 conjunts participants. 

Les gimnastes de nivell VII de Copa Catalana 
Base (la Noa, la Mila i la Júlia) han disputat dife-
rents trofeus per Catalunya per poder encarar el 
Campionat de Catalunya Classificatori pels Campi-
onats d’Espanya. 

Des del club, s’encorat-
ja a les gimnastes a conti-
nuar treballant amb les 
mateixes ganes i il·lusió 
per seguir la temporada 
amb els mateixos èxits. 

Lligues d’edats Elit i Promeses
 Aquesta temporada el CTT Vilablareix és el club 

que porta més equips a les lligues d’edats (Elit i Pro-
meses) que es disputen entre els clubs de la demar-
cació de Girona. Concretament, dels 12 equips de 
la lliga d’edats Elit 3 són del nostre club i dels 6 del 
Promeses 2 són del CTT Vilablareix.

Les competicions es disputen en format concen-
tracions. De les tres previstes, de moment ja se n’ha 
realitzat dues i cal mencionar que a la lliga Elit, el 
CTT Vilablareix “B” colidera la classificació junta-
ment amb el TT Cassà. L’equip “B” està format pels 
jugadors Pau Vilarnau, Martí Guallar i Jan Carreras. 
Després de 10 partits, només  n’han perdut un i a  

l’última concentració es decidirà qui serà el cam-
pió. Per la seva banda, el CTT Vilablareix “A”, for-
mat per en Tomàs Lloret, Marçal Geli, Arnau Coll 
i Miquel Valera, i el CTT Vilablareix “C”, format 
per Adrià Lillo, Adrià Ruiz i Esteve Oliver estan a la 
zona mitja de la classificació.

Respecte a la lliga Promeses (on hi juguen els 
jugadors més novells) els dos equips es troben en 
3 i 4 posició respectivament d’un total de 6 equips 
participants. L’equip A està format per la Lorena 
Wenying i l’Elisenda Nonó i l’equip B està integrat 
per en Joan Aymerich, Eloi Martínez, Denis Craca-
na i Andrés Pol. 

Nova campanya Banya’t amb el Tennis Taula
 Des del CTT Vilalbareix i conjuntament amb la 

Representació Territorial de la Federació de Tennis 
de Taula de Girona i altres clubs gironins s’ha posat 
en marxa una iniciativa que porta 
per nom “Banya’t amb el Tennis 
Taula”. Gràcies a un acord amb el 
parc aquàtic Aquadiver de Platja 
d’Aro, els clubs disposem d’en-
trades al parc aquàtic a un preu 
molt reduït. Així, els dies 30 de 
juny i 1 de juliol, si es compren 

aquestes entrades a través del CTT Vilablareix, es 
pot entrar al parc a un preu especial de només 15 
euros, enfront dels 33 euros que costa una entrada 

normal. Són entrades limitades i 
disponibles per a tothom per la 
qual cosa us recomanem que us 
poseu en contacte amb nosaltres 
per aconseguir les entrades i no 
quedar-vos sense aquesta oportu-
nitat de passar un dia ben divertit 
i refrescant per a tota la família.

Per últim us recordem els nostres  horaris per a tots els nens i nenes i en general per a tothom que vulgui 
venir a provar 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 a 18.30 h

Us recomanem que si esteu interessats us poseu en contacte amb nosaltres a través del mail info@cttvi-
lablareix.cat o al mòbil 650 782 099 per tal de concretar un dia i venir a provar-ho 1 mes gratis. 

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

mailto:info@cttvilablareix.cat
mailto:info@cttvilablareix.cat
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Carnestoltes a la llar d’infants
Un any més, a la llar d’Infants la Farigola,  
hem celebrat la setmana de carnestoltes.

 Els infants s’ho passen d’allò mes bé venint cada 
dia de la setmana amb alguna cosa diferent.  És 
molt divertit!!! Fins i tot les educadores gaudeixen 
com nenes petites.

El Senyor Carnestoltes diu:
Dilluns: Ens maquillem a l’escola. 
Dimarts: Hem de portar un objecte al cap.
Dimecres: Vestits tots d’un sol color.
Dijous: La festa del pijama
Divendres: Disfressats

Tot gaudint de l’hivern
 Els mesos d’hivern són molt in-

tensos ja que hem celebrat Nadal 
i Carnestoltes. 

El desembre és el mes que ens 
abriguem perquè arriba l’hivern, 
en que els carrers s’engalanen 
i  s’omplen de llums. Per Nadal 
hem fet activitats relacionades 
amb aquesta festivitat tan espe-
cial: entre d’altres hem fet cagar 
el tió, tallers, jocs, hem portat 
una carta o dibuix als patges re-
ials, hem celebrat la festa de Cap 

d’any amb campanades incloses i 
els Reis Mags ens han deixat re-
gals a la ludoteca. Moltes emoci-
ons en pocs dies fan que els ner-
vis estiguin a flor de pell, això sí, 
el més important és passar-s’ho 
bé i d’això en sabem molt.

Les festes de Carnestoltes o 
Carnaval comencen un dijous 
(Dijous Gras) i acaben el dime-
cres de la setmana següent (Di-
mecres de Cendra): 7 dies en els 
quals regna la festa i la disbauxa; 
les disfresses, màscares i compar-
ses omplen de llum i color els car-
rers; la música és la protagonista 
de balls, rues i desfilades…

No us penseu amb això que els 
nens i nenes de  la ludoteca no es 
disfressen la resta de l’any, es po-
dria dir que  cada dia és una mica 
Carnestoltes a la ludoteca. 

També aquest any, com ja és 
costum, els nens i nenes han fet 
un taller relacionat amb aquesta 
celebració; aquest cop ha sigut 
una màscara de ratolí relaciona-
da amb la temàtica d’enguany Els 
contes tradicionals. Durant la set-
mana de Carnestoltes hem com-
plert les consignes que ens ha 
deixat el Sr. Carnestoltes que ens 
ha dit aquestes paraules:

”Les consignes heu de seguir si em 
voleu fer content a mi. Perquè per si 
no ho sabeu, ja he arribat i la gresca 
ja ha començat”.
- Dilluns  5 per començar a la ludo-

teca us haureu de maquillar.
- Dimarts 6 per a la ludoteca poder 

entrar amb un mitjó de cada color 
hauràs de portar si no ha sigut el 
cas el mitjó del revés t’has de posar.

- Dimecres 7 les consignes de l’escola 
seguireu i amb un pentinat ben di-
vertit  gaudireu.

- Dijous 8 la gresca continuareu i 
amb una corbata o corbatí vindreu.

- Divendres 9 de casa heu de venir 
disfressats i ens divertirem tots 
plegats.

Aquest any, com a novetat, 
han vingut estudiants de Tècnic 
d’Educació Infantil per fer acti-
vitats diverses, amb els nens i ne-
nes de la ludoteca, sobre la pau i  
Carnestoltes.

Per acabar, el mes de març és 
el mes en el que notem l’arriba-
da de la primavera: arriba el bon 
temps, els arbres floreixen o tre-
uen fulla, els jardins i els horts 
s’activen i que en un mateix dia 
pot fer calor i ploure. 
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Consignes del Carnestoltes
 Aquest curs, animats pels alumnes de 6è, hem ce-

lebrat les consignes del Carnestoltes. 
Durant la setmana de carnaval, cada dia els 

alumnes, mestres, monitores de menjador i la con-
serge,  van haver de portar una consigna, que el rei 
Carnestoltes  havia demanat. El dia del dijous gras 
a la tarda, havíem de fer una berenada tots junts, 
amb totes les consignes posades, però degut a cau-
ses meteorològiques, vam haver d’anul·lar-ho.

Vam gaudir molt amb les consignes i tots plegats 
vam fer escola!
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 Aquest curs els alumnes dels 
tres grups de 3r d’ESO de l’Ins-
titut de Vilablareix hem posat en 
pràctica i hem pogut veure de 
què tractava el Programa d’inte-
grament de la gent gran. 

Aquesta iniciativa busca apro-
par dos grups de gent aparent-
ment allunyats com som els adoles-
cents i els avis i d’aquesta manera 
donar a conèixer els nostres estils 
de vida i les activitats que fem ha-
bitualment. Ho organitza el de-
partament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Vilablareix i els 

espais on ens hem trobat han estat 
l’instiut i el casal d’avis on es fan les 
activitats destinades a la gent gran. 

Aquesta activitat consta en to-
tal de tres sessions. 

A la primera van venir a la 
classe en David Marcos, tècnic 
de Serveis Socials, i la Marta 
Angelats, de l’Ajuntament, a ex-
plicar-nos de que tractaria en 
general aquesta activitat i van 
tocar temes com la situació de 
la gent gran en alguns casos dins 
els pobles petits, el perquè farí-
em les sessions i la seva finalitat. 
D’aquesta manera ens van pre-
sentar el projecte.

A la segona, ja vàrem poder 
anar a veure el casal d’avis a Vi-
lablareix. Allà ens van ensenyar 
les diferents instal·lacions i les 
activitats que hi feien: informà-
tica, jugar a cartes… També hi 
tenen una petita cantina. El que 
més ens va agradar va ser l’espai 
que tenen per jugar a la petanca. 
Allà vam poder veure un vídeo 
sobre aquest esport que, contrà-
riament al que tothom pensa, 
no és només un “esport d’avis”. 
Ens van donar unes indicacions 
per poder jugar-hi i tots vam po-

der provar-ho. Vàrem passar una 
bona estona.

I finalment, a la tercera sessió 
van venir quatre avis a l’institut i 
allà els hi vam poder fer pregun-
tes sobre les seves vides fa molts 
anys quan ells anaven a l’escola. 
Ens vam adonar de les diferents 
vides que havien portat i les con-
dicions en què s’havien trobat 
que eren molt diferents a les 
d’avui en dia. Aquestes tres sessi-
ons han servit per acostar-nos en-
tre diferents generacions i poder 
veure els diferents àmbits i punts 
de vista. Ells també van veure 
com ha canviat les aules durant 

“Partint d’aquest projecte han 
sortit molts objectius, però els 
claus serien crear un espai on 
la gent gran pugui intercanviar 
coneixements amb joves i infants 
per aprendre a valorar-se, res-
pectar-se i millorar la imatge so-
cial de cada grup d’edat”.

David Marcos - Educador  
Social del SBAS Vilablareix

“Està bé perquè a vegades els 
grans es pensen que nosaltres 
som molt diferents al que ells 
eren i que no valorem tant les co-
ses. I nosaltres potser no sabem 
les experiències que ells han tin-
gut. Compartir junts i intercan-
viar opinions està bé”.

Joana Carbonell - Alumna de 
3r d’ESO Vilablareix

“Em va agradar perquè vam po-
der preguntar-los-hi coses i veu-
re com va ser la seva joventut. 
Quan vaig anar al casal ens van 
ensenyar les seves activitats que 
ara nosaltres no les faríem”.

Marina Garcia - Alumna de 3r 
d’ESO Vilablareix

“L’experiència ha estat diverti-
da perquè tu no saps el punt de 
vista dels avis fins que parles 
amb ells. Em van fer veure que 
vivim molt més còmodes que ells 
a la nostre edat. Abans veia a la 
meva àvia d’una altra manera i 
ara puc parlar amb ella de for-
ma diferent”.

Marc Romagós - Alumne de 3r 
d’ESO Vilablareix

tots aquests anys, potser la major 
diferència està en com la tecno-
logia fa que ara tinguem projec-
tors, pissarres digitals o portàtils 
a les classes.

Aquesta activitat ens ha en-
cantat a tots quatre, ens ha ense-
nyat a pensar de forma diferent 
i entendre el punt de vista dels 
nostres avis. També ens ha fet en-
tendre que estudiar hauria de ser 
un privilegi i no una obligació. 

Creiem que és molt important 
continuar fent aquesta activitat ja 
que els adolescents moltes vega-
des no ens plantegem les dificul-
tats que s’han trobat els nostres 
avis i àvies a l’hora d’estudiar. 
També ens van explicar una mica 
com havien sigut les seves vides. 
Una d’elles ens va explicar que 

va haver de canviar de ciutat per 
treball, i els altres que han estat 
tota la seva vida vivint al mateix 
lloc, ja que ara això ja no és tant 
habitual. I una cosa que sí que ha 
canviat molt és que abans la gent 
tenia molts fills i ens van explicar 
que ells tenien molts germans.

Apropant generacions

“Està molt bé aquest intercanvi i 
que el jovent s’apropi a nosaltres. 
A vegades abans els joves et mira-
ven de reüll. Doncs no, que es vegi 
que la gent gran som persones 
properes. Ara s’han perdut molts 
valors que abans teníem...”.  

Josep Poch - Voluntari del Casal 
de la Gent Gran

“És bo que els joves sàpiguen el 
que nosaltres hem viscut, perquè 
nosaltres no hem tingut mai res. 
Em sembla un programa molt 
positiu!”.

Concepción Castro - Voluntària 
del Casal de la Gent Gran

“M’ha encantat l’experiència 
d’anar a l’Institut i explicar com 
va ser la meva vida a la seva 
edat. Però m’agradaria per una 
altre vegada que em fessin més 
preguntes i em posessin en un 
compromís”.

Maria Gay - Voluntària del  
Casal de la Gent Gran
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Esquiada, xerrades i cursos  
des de Joventut!

 Durant l’hivern a tots ens costa més fer activitats  
però des de l’àrea de joventut no ens hem estat quiets.

Un any més Vilablareix ha participat de l’esquia-
da a la Masella  que  han  organitzat diferents tèc-
nics de joventut de diferents municipis del Gironès. 
Aprofitant el 9 de febrer, dia no lectiu, 150 joves van 
anar a esquiar. Gràcies a les últimes nevades va ser 
un dia fantàstic on joves i acompanyants  vam poder 
gaudir de la neu i la natura. 

Una altra activitat feta des de l’àrea de joventut és 
l’organització i participació de la Jornada de delegats 
del 16 de febrer a la Sitja de Fornells. Tots els agents 
de joventut del Gironès vam organitzar un any més, 
la jornada de delegats de tot el Gironès participant 
des de l’institut amb el delegat i subdelegat de se-
gon d’ESO de l’institut del nostre municipi. Es van 
realitzar 6 tallers relacionats entre ells per adquirir 
diferents habilitats per a la tasca de delegat. 

Un curs més seguim amb el nostre projecte PIS-
CES dins l’institut  on  realitzem tallers i xerrades 
d’interès pels joves dins les hores de tutoria. Aquests 
últims mesos hem treballat en diferents temes i vo-
lem destacar el següent: Hem treballat  dins les aules 
de primer i tercer d’ESO l’“Ús o abús del mòbil”. En 

el cas de primer ens hem centrat més amb l’ús del 
whatsapp i les aplicacions i el temps que destinem 
a aquest aparell. En canvi, en els cursos de tercer, 
ens hem centrat en el contingut que enviem priva-
dament i també en tot allò que pengem a la xarxa. 

ESPLAI KAMONO

Les tardes a l’Espai
 Una vegada acabades les vacan-

ces de Nadal, a l’Esplai Kamono 
vam reprendre el curs amb més 
ganes que mai i un munt d’activi-
tats que van resultar ser un èxit! 
Durant el mes de gener no vam 
parar: kamoneros, kamoneres 
i monitors vam preparar actua-
cions de tot tipus per ensenyar 
als pares i jutges en el “Tú sí que 
vales”. Tots vam demostrar ser 
uns artistes i tenir unes habilitats 
increïbles! A més, també vam 
posar-nos a la pell d’uns grans 
cuiners i vam cuinar uns bere-
nars que van quedar boníssims. 

També, aprofitant que aquest 
any l’Esplai ha estrenat cançó, el 
passat mes de febrer vam realit-
zar un lipdub pel poble perquè 
pugueu conèixer-nos una mica 
més. Ben aviat podreu trobar a 
les nostres xarxes socials. 

Però no s’acaba aquí…  fa uns 
dissabtes vam assistir al Cinema 
Kamono per veure una pel·lícu-
la tots plegats i reflexionar sobre 
l’amistat i la cooperació. 

I per acabar, vam marxar d’ex-
cursió al Parc d’Aventura de Sant 
Feliu de Guíxols, on vam poder 
realitzar diversos circuits pels ar-
bres. També vam tenir la magní-

fica oportunitat de pujar al Tren 
Boig i d’entrar en un laberint d’on 
tots vam aconseguir sortir-ne.

Alguns participants del grup 
de Mandrils i Bonobos ens han 
volgut donar l’opinió sobre algu-
nes de les activitats:

Júlia: “A mi em va agradar molt el 
“Tú sí que vales”, sobretot el ball que 
vam fer la Mireia i jo. Van guanyar 
la Judith Bartra i la Mireia Altayó, 
que van fer patinatge, i la Míriam 
Peña i la Mireia Feliu, que van fer 
un ball. Tothom va fer-ho molt bé.”

Marta: “A mi em va agradar molt el 
dia que vam fer el lipdub amb la can-
çó de l’Esplai “El nostre esplai”. Vaig 
aguantar la pancarta del meu grup i 
em vaig divertir molt perquè vam fer 
un recorregut divertit.”

Mireia: “A mi em va agradar el dia 
de la cuina perquè vam fer la massa 
de la crep i els monitors van acabar 
de fer-la mentre nosaltres jugàvem al 
pi. Les creps van quedar molt bones.”

Àstrid i Míriam: “A nosaltres ens va 
agradar el “Tú sí que vales” perquè 
els pares votaven les actuacions i hi 
havien tots els nens de l’Esplai Ka-
mono, tothom ho va fer molt bé però 
només hi van haver dos grups gua-
nyadors.”

Alba: “A mi em va agradar el dia que 
vam cuinar nosaltres. Els mandrils 
vam cuinar creps i van quedar molt 
bones. Els altres grups van cuinar co-
ses diferents.”

Curs de premonitors de Setmana Santa 
Aquesta Setmana Santa els joves 
nascuts el 2002 i 2001 que estan 
cursant batxillerat, han pogut 
participar  del curs de premoni-

tors organitzat per l’ajuntament 
al Centre Cultural de Can Gruart. 
El curs ha consistit en dos dies de 
contingut teòric, un dia de clas-

ses de primers auxilis realitzat 
per la Creu Roja i una sortida per 
posar en pràctiques els coneixe-
ments adquirits. 
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la ràdio i els esports. I és que 
ens espera un dels grans esdeve-
niments esportius, com la Copa 
Mundial de Futbol, que tindrà 
lloc a Rússia del 14 de juny al 15 
de juliol, on hi participaran 32 
seleccions. Recordem que Ale-
manya defensarà el títol que va 
obtenir a Rio de Janeiro quan 
va derrotar Argentina per 1 a 
0, amb gol de Mario Götzé, a la 
pròrroga. 

Durant aquella setmana de fe-
brer vam comptar amb entrevis-
tes a diferents periodistes: Marc 
Mundet, Ernest Macià, Carles 
Domènech, Andreu Juanola, Ma-
nel Vidal de la Sotana i Francesc 
Garriga. De la mateixa manera, 
vam voler donar veu a dos clubs 
esportius minoritaris i amb pre-
sència femenina: El CPA Olot i el 
Club Patí Voltregà Femení.

L’acte central va tenir lloc el 
mateix 13 de febrer, a les vuit del 
vespre, a la sala de conferències 
de Can Gruart de Vilablareix, 
amb la taula rodona La ràdio i els 
esports, conduït i moderat per la 
presidenta dels Amics de la Unes-
co de Girona, Dolors Reig, amb 
la participació dels periodistes 
Xevi Massachs i Sara Giménez 
i de dos representants dels dos 
grans clubs gironins, Pere Puig 
(director esportiu Spar Citylift 
Girona) i Josep Maria Baixauli 

(cap de premsa del Girona FC).
A més, per primera vegada, 

ens van incloure dins de la Pro-
gramació dels Premis Rahola, 
que organitzen la Diputació de 
Girona i la Demarcació de Gi-
rona del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya. La conferència es 
va poder seguir pel nostre dial, 
107.5 FM i també, a Can Gruart, 
en una jornada de portes obertes.

I que per molts anys més ho 
puguem explicar i vosaltres fer-
nos confiança i companyia!  Sa-
lut i molta ràdio!

Visca la ràdio!
 Un any més, aquesta casa, Rà-

dio Vilablareix (107.5 FM) va ce-
lebrar la Setmana de la Ràdio per 
commemorar el dia 13 de febrer 
com a Dia Mundial de la Ràdio, 
establert per la UNESCO. Des 
del començament, aquesta emis-
sora ha bolcat tots els esforços 
per celebrar no només el dia en 
sí, sinó també per fer una progra-
mació especial durant una setma-
na completa, que en aquest cas va 
ser del 12 al 18 de febrer.

Cada any, la UNESCO deci-
deix una temàtica diferent. En 
ocasions anteriors han estat els 
oients, la ràdio en situacions de 
desastres i emergències, els joves 
i la igualtat de gènere. Aquest 
2018 la temàtica s’ha centrat en 

www.radiovilablareix.cat 
/laradiovilablareix 
@rvilablareix
@radiovilablareix
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Jordi Pagès

CARNAVAL
El dissabte 10 de febrer, es  va organitzar el sopar 
de carnaval. Molts dels assistents varen presentar-se 
amb la seva disfressa, altres sense. Tots, varen gaudir 
del sopar i del ball.

EXCURSIÓ A MONTSERRAT
El diumenge 11 de març, de bon matí i amb au-
tocar vàrem agafar a l’eix per anar al Monestir de 
Montserrat, després de la visita, els arribàrem fins 
a Gironella i vam gaudir d’una bona calçotada. Eix 
del Llobregat i tranversal per arribar de vespre a 
Vilablareix.

CULTURA

NOVA JUNTA 
El dimecres 7 de febrer, va tenir lloc en el Casal, 
l’Assemblea Anual Ordinària.

El president Enric Guillaumes, va presentar la 
memòria de les activitats realitzades al llarg de l’any 
i va presentar l’estat de comptes. Tot va ser aprovat.

També va donar per acabat el seu any de presi-
dent de la Junta Gestora que va regir al Casal des 
de l’Assemblea anterior.

A continuació es va presentar la nova Junta 
Gestora, formada per:

President:  Emeri Lloveras Bosch
Vice-president:  Miquel Frigola Puig
Secretària:  Montse Taxonera Planellas
Vocals: Maria Mainegre Vinyoles

              Miquel Bartomeu Pérez
  Josep Cabezas Ordóñez
 Joaquim Peracaula Batlle
 Rosa Mainegre Vinyoles
 Antoni Carrillo Roch

Les activitats al Casal

ESTEM PREPARANT...

1 de maig
Tradicional dinar del primer de maig

6 de maig
Excursió a les Orgues d’Ille Sur Tet

Del 3 a 11 de juny
Viatge a Porto i Vigo

16 de juny
Dinar final de temporada Campionat de Petanca.
Organitza: Petanca Bordils

Lluís Pericot i Carcia
És coneguda una de les noves avingudes de Girona, la Lluís Pericot. 

Però qui era aquest Lluís Pericot?

 Dons el personatge de l’article 
d’avui, va ser un científic gironí 
de talla internacional que a la 
seva època era reclamat per uni-
versitats d’arreu del món per im-
partir conferències sobre arqueo-
logia i prehistòria.

Originari d’una família de 
Torroella de Montgrí, va néixer a 
Girona el 1899 i va morir a Barce-
lona l’any 1978. Les seves restes re-
posen al cementiri de Begur, loca-
litat a la qual va estar estretament 
vinculat per part de la seva dona.

La seva formació va ser a la 
Universitat de Barcelona i, ja du-
rant la seva joventut, realitzà di-
verses excavacions a Catalunya i 
va publicar la seva tesi doctoral 

La civilización megalítca catalana 
y la cultura pirenaica l’any 1925. 
Va ser catedràtic de la Universi-
tat de Santiago de Compostela, 
passant molt aviat (el 1927) a la 
de València on va fer una labor 
molt important en la formació de 
deixebles i va crear el Servei d’In-
vestigació Prehistòria de la Dipu-
tació provincial valenciana.

Va ser el 1933 quan la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona el va 
incorporar com a professor d’etno-
logia, nomenant-lo secretari de la 

facultat de lletres. Les excavacions 
fetes a València el van dur a especi-
alitzar-se sobre el Paleolític superi-
or dels Països Catalans, tema sobre 
el qual va publicar nombrosos tre-
balls que li donaren un gran presti-
gi, essent nomenat cap de l’escola 
d’arqueologia de Barcelona.

Va ocupar diferents càrrecs a la 
universitat i en el Consell Superior 
d’Investigacions Científiques i va 
presidir diversos congressos interna-
cionals de Ciències Prehistòriques, 
Protohistòriques i Americanistes. 
La seva producció bibliogràfica és 
molt extensa destacant, pel que a 
les excavacions La cueva del Parpalló 
(1942) i a les obres de síntesi diver-
sos estudis referents a la Espanya, 
Marroc i de la prehistòria africana, 
així com també la seva especialitza-
ció a la prehistòria americana.

Recentment s’ha publicat la 
primera biografia d’en Lluís Peri-
cot i el seu autor, Francisco Gracia 
Alonso, deia d’ell: “Pericot és una 
de les figures més importants i 
amb més transcendència en àmbit 
internacional pel que fa a la recer-
ca arqueològica dels tres primers 
quarts del segle XX”.

“ ...a la seva època 
era reclamat per 
universitats d’arreu 
del món per impartir 
conferències sobre 
arqueologia i 
prehistòria.”
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25 d’abril
Conferència: 
Aeròdroms 
repùblicans  
de Girona 
(1936-1939)

11 de maig
Jornades 
culturals

ASSOCIACIÓ CULTURAL VILABLAREIX

 ACTIVITATS REALITZADES

 PROPERES ACTIVITATS

Premi Sant Roc 2018
 El premi que els socis de l’Associació Cultural de 

Vilablareix concedeixen anualment per reconèixer 
i agrair el que fan entitats i persones que treballen 
en pro de la cultura, enguany el van atorgar a l’ar-
tista gironí Domènec Fita.

El divendres 23 de març es va fer l’acte d’entrega 
al Centre Cultural “Can Gruart”, dins d’un ambient 
seriós pels esdeveniments judicials d’aquell dia, amb 
l’empresonament d’uns dirigents polítics catalans.

L’acte va ser presentat i conduit per en Dídac 
Romagós, fent un esment molt personal a la seva 
amistat amb el senyor Fita. La part lúdica i musical 
va anar a càrrec del grup format per en Xavier, la 
Montse i la Quima. En Jordi Pagès, president de l’As-
sociació i el senyor Josep Aribau, vicepresident, van 
explicar l’origen i objectius del premi, així com la 
singularitat del record i les virtuts que van portar els 
socis a escollir en Domènec Fita com a guanyador 
del Premi Sant Roc 2018.

En Pere Romagós, 
l’Isaac d’Aiguaviva, va 
fer un recull de records 
personals glossant la part 
més humana i íntima 
del guanyador. També 
va participar el periodis-
ta Frank Bayer amb un 
escrit sobre la pau, men-
tre a la pantalla hi havia 
el colom que culmina 
l’obra de l’artista que hi ha a una plaça del poble.

La regidora de cultura, la Marta Fusté, va finalit-
zar els parlaments. Va començar recordant el motiu 
de l’absència del nostre batlle i la importància que, 
des del consistori, es dona a les moltes activitats cul-
turals que es fan a Vilablareix, amb la participació 
de diverses associacions i col·lectius.

Les tendres i lúcides paraules d’en Domènec 
Fita van tancar un acte que, tot i els sentiments con-

tradictoris, va ser la festa que es vol que sigui sem-
pre l’entrega del Premi Sant Roc.

Tot seguit es van donar els premis al Concurs de 
Dibuix sobre la Pau, que es va fer a l’escola amb 
motiu de l’entrega del Premi Sant Roc.

Conferència: Vivències 
d’un gironí a Terra Santa
Amb força assistència de públic es va dur a terme 
aquesta conferència que va anar a càrrec del senyor 
Pere Codina i presentat pel Mn. Pere Bellvert, rector 
de Vilablareix i Fornells. 

Assemblea General de Socis - 2018
Amb l’assistència d’11 socis es va procedir a l’Assemblea General de 
Socis de l’Associació, presentant-se un resum de les activitats fetes l’any 
2017, així com els resultats econòmics, aprovant-los per unanimitat. 
També es va informar de les activitats previstes pel 2018 i el seu pressu-
post, aprovant-ho tot plegat per part del socis.

Finalment es va procedir a la votació del guanyador del PREMI 
SANT ROC 2018, atorgant-lo a l’artista gironí Domènec Fita.

9 d’abril
Presentació del llibre: 
La força d’un destí 
d’en Martí Gironell
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CLUB DE LECTURA

ENTREVISTA

Silvana Vogt 
“Recordar serveix per escriure”

 L’últim club de lectura el vam dedicar a parlar 
amb l’autora de “La mecànica de l’aigua”, Silvana 
Vogt. Ens va venir a veure des de Sant Just Des-
vern, on porta la batuta de la llibreria Cal llibreter, 
juntament amb la seva parella. La fascinant novel-
la de Vogt relata una història paral·lela a la seva: 
la de la Vera, una noia que marxa de l'Argentina 
fugint del corralito i que acaba instal·lant-se a Cata-
lunya amb la intenció de dedicar-se a 
la literatura. Aquesta és la seva 
primera novel·la i l’escriu en ca-
talà, evidenciant el seu talent no 
només pel que fa a la desimbol-
tura idiomàtica, sinó també per 
fer bona literatura, cosa que la 
situa, sens dubte, entre els autors 
més destacats del nostre panora-
ma literari. 

Les participants del club de lec-
tura li van fer algunes preguntes que 
recollim a continuació i que esperem 
que us animin a llegir aquesta joia be-
lla i dolorosa que avui volem compartir 
amb tots vosaltres.

Al club de lectura ens vas explicar que si haguessis 
pogut t'hauries saltat la part en què narres el dalta-
baix argentí i hauries passat directament a la part 
on la protagonista comença a viure a Catalunya. Per 
què?
S.V: Per a mi l’Argentina és una ferida que mai no 
es tancarà. Escriure sobre aquell any en que ho vam 
perdre tot em feia molta por perquè mai no saps 
quan l’ànima acabarà de trencar-se del tot. Vaig mar-
xar per oblidar, no per viure aquí ancorada en la me-
langia. I no volia haver de fer front a la memòria. 
Al record del moment d’escindir-me d’una vida per 
començar una altra. La Vera, al final de la novel·la, 
diu: “recordar serveix per a escriure”. I té raó. 

Com es fa això de ser tan valenta per escriure en 
una llengua d'adopció? què tal ha estat "fer sonar" 
el català? 
SV: No va ser una tria. No hi havia opció. El català 
era l`única llengua possible per escriure La mecàni-

ca de l’aigua. No em preocupava tan el fet 
de no assolir la solvència lingüística –es-
tava segura que llegint tant com llegeixo 
els mots estaven a l’abast– com no poder 
fer sonar les oracions. Per a mi escriure 
és fer música. Un llibre és una història, 
sí, però també és una mena de partitura. 
No volia renunciar a la meva “sonoritat” 

argentina però no estava segura de poder fer 
sonar l’instrument d’adopció, el català, tal i com jo 
volia. I al final ho vaig aconseguir. 

Estàs preparant alguna altra novel·la? Ens en pots 
dir alguna cosa?
S.V: La mecànica... forma part d’una trilogia. I és la 
novel·la del mig. La que fa de frontissa entre el pas-
sat i el present del personatge. Ara estic treballant la 
part de la infància. Tot allò que al final de La mecàni-
ca... la Vera promet explicar a l’Eliseu. Qui era aques-
ta noia esquerpa que va deixar el país per anar-se a 
Barcelona rere un llibre? Quan va deixar de parlar, 
llegir i escriure en la seva llengua? Per què? Quan i 
com va decidir que la literatura era molt més con-
vincent que la vida real? Hi ha una constant en el 
material de les tres novel·les: Barcelona com la ciutat 
on la literatura, en tant que escriptura, és possible. 
I Argentina, on la vida quotidiana és tan literària 
que anul·la tota possibilitat de posar-la per escrit. I 
la llengua d’adopció com a lloc segur. Però mai no 
tinc pressa per acabar un llibre. Sóc molt obsessiva i 
el tic-tac no pot tenir més poder que l’escriptor.

Les lectores del Club 
recomanen...

 A continuació us deixem amb les recomanaci-
ons de les nostres lectores expertes del club a qui 
hem demanat quins llibres les han apassionat i us 
recomanarien sense pensar-ho. No és un rànquing. 
L’ordre d’aparició és atzarós, gairebé tant com la 
manera en què ens cauen els llibres a les mans.  De-
sitjant-vos una feliç diada de Sant Jordi i llibres per 
tot l’any, aquí en teniu uns quants:

Vuitanta-sis contes de Quim Monzó
Traduït a més d’una dotzena de llen-
gües, la crítica europea ha relacionat 
Quim Monzó amb Kafka, Borges i Rabe-
lais. Una aportació de primeríssim ordre 
a la renovació del panorama literari local 

i a la configuració d’una llengua literària moderna i 
genuïna. En aquest recull trobareu el millor Monzó.

L’home de la maleta Ramon Solsona
Un antic músic d’orquestres de ball 
decideix fer la maleta i viure un mes a 
casa de cada una de les seves tres filles. 
L’home sempre ha anat a la seva i, ara, 
les filles el sorprenen amb una vida i un 

models de família que no entén. Descol·locat però 
gat vell, mira al seu voltant amb una mirada càustica.

Res no s’oposa a la nit de Delphine de Vigan
Un matí d’hivern, Delphine de Vigan 
va entrar a l’apartament de la seva 
mare, Lucile, i se la va trobar morta 
estirada al llit. Arran d’això, l’escripto-
ra va decidir emprendre una recerca 

detectivesca per mirar de reconstruir el trencaclos-
ques que havia estat la vida de Lucile Poirier. 

Morir no es lo que más duele  d’Ines Plana
Agafeu-vos. Un home apareix penjat 
i amb els ulls arrencats en un pineda 
a les afores de Madrid. En de les seves 
butxaques hi ha un paper amb el nom 
i l’adreça d’una dona: Sara Azcárraga, 

que viu a pocs quilòmetres de l’escenari del crim...

Lèmmings de Jordi Dausà 
Et despertes en una nau abandonada 
d’un polígon industrial lluny de la ci-
vilització. Al teu costat hi ha dos cadà-
vers, un dels quals té la butxaca plena 
de bitllets. Rastres d’una baralla multi-

tudinària. Tens el cos malferit i no recordes res... us 
atreviu amb un nou Dausà apoteòsic?

El fabricant de petons de Jordi Pagès
Aquí teniu el primer recull de contes 
que publica l’activista cultural i  veí de 
Vilablareix, Jordi Pagès. El llibre de 
Pagès inclou deu relats per llegir amb 
“aquests ulls que portem a dins, els ulls 

de la imaginació”. Deixeu-vos anar i no us ho pen-
seu més!

Pàtria de Fernando Aramburu
El dia en què ETA anuncia l’abandona-
ment de les armes, Bittori es dirigeix   al 
cementiri per anar a la tomba del seu 
marit, assassinat pels terroristes, que ha 
decidit tornar a la casa on vivien. Podrà 

conviure amb aquells qui els van assetjar abans i des-
prés de l’atemptat que va trastocar la seva vida i la 
de la seva família?

Tres homes i una barca (per no parlar del 
gos) Jerome K. Jerome 
Tres amics (que l’autor pretén autèn-
tics) i un gos (també autèntic) fan una 
excursió en barca pel Tàmesi en els 
temps de la reina Victòria. Clàssic de 

l’humor anglès, allunyat tant de la sàtira com de 
l’intel·lectualisme

Silenci a taula de Cristina Garcia
Entre el pessigolleig cerebral de la iro-
nia descarnada i la deliciosa opressió al 
pit del batec nostàlgic, l’alè dels homes 
i de les dones que poblen aquests disset 
contes crea disset atmosferes perfectes, 

d’oxigenació meticulosament variable. Nou talent, 
aire fresc!

Una cambra pròpia de Virgínia Woolf
Aquesta joia ocupa un lloc preeminent 
dins del cànon literari anglosaxó i en 
la teoria del feminisme.  Malgrat les 
recances de l’autora, que pensava que 
seria fortament criticada pel seu con-

tingut, va convertir-se en un èxit de públic: què ne-
cessita una dona per escriue bones novel·les? Una 
cambra pròpia i diners a la butxaca, és a dir: privaci-
tat i autosuficiència econòmica. 
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CAPÍTOL IV-IV
MEDI AMBIENT

CAPÍTOL XXVI
MEMÒRIA HISTÒRICA DE VILABLAREIX

(...)

El 18 de juny, es fa el reconeixe-
ment pels joves que han d’anar al ser-
vei militar

…presentes también el médico Sr. Ra-
món Sambola, el tallador Juan Carreras, se 
procede al reconocimiento y talla.

Después a que efectúen los mozos las ale-
gaciones de exclusiones del servicio militar, 
dando el siguiente resultado:

Nº 1 = Luis Borrell Roura = Soldado 
útil para el servicio.

Nº 2 = José Mª Orpí Sanchez = Soldado 
útil para el servicio.

Se les hace saber a los mozos que no será 
tenido en cuenta las alegaciones que no se 
hagan en este acto.

L’acta del 9 de juliol diu:
Seguidamente, de acuerdo con la orden 

del día, se pasa a discutir la comunicación 
de la Diputación y Gobierno Civil, por lo 
que se señala la cantidad que debe pagar 
este Ayuntamiento para sufragar la compra 
del solar donde se construirá el Gobierno 
Civil.

 Visto lo expuesto por el Sr. Alcalde y 
teniendo en cuenta lo interesado por la Su-
perioridad, por unanimidad se acuerda sa-
tisfacer la cantidad que ha sido fijada, pero, 
no existiendo consignación adecuada en 
presupuesto, antes, deberá aprobarse el opor-
tuno expediente de habilitación de crédito.

También, expone el Sr. Alcalde, sería ne-
cesario, hacer un donativo para ”la Limos-
na del Papa” para destinarla a las víctimas 
de la guerra actual. Visto el fin perseguido 
se acuerda por unanimidad contribuir con 
cien pesetas, pero, no existiendo cantidad 
adecuada en presupuesto, antes, deberá ser 
autorizada con el oportuno expediente de 
habilitación de crédito que debe instruirse.

También por unanimidad y previa la 
formalidad de incluirla en el expediente de 
habilitación de crédito, se acuerda pagar 
como donativo quince pesetas a la Cruz 
Roja.

El Alcalde manifiesta que la Agencia 
Publicitaria L.A.R de Barcelona, ha inte-
resado una subvención para ayudar a la 
prensa católica. Discutido el asunto por 
unanimidad se acuerda un contrato de 
ciento veinte y cinco pesetas, pero, dicha 
cantidad será obtenida incluyéndola en el 
expediente de habilitación de crédito a ins-
truir, si es posible.

Y por último, por el Sr. Alcalde se da 
cuenta de la comunicación recibida de la 
Diputación Provincial por la que se ordena 
el pago de las estancias que causa la in-

terna en el Asilo de Ancianos (Agullana) 
M.M.P., a razón de cuatro pesetas diarias 
y desde primero de enero de 1944, todo ello, 
por haber sido autorizada la Diputación 
por el Gobierno Nacional, para poder cobrar 
las estancias que causen los asistidos en los 
establecimientos de beneficencia Provincial, 
cuyo derecho, regulado por ordenanza se dio 
cuenta ya en sesión de 5 Diciembre 1943. 

Interesados los antecedentes, resulta que 
dicha interna ingresó en el Asilo en 30 de 
abril de 1935, a solicitud del entonces Al-
calde D. Narciso Ollé Espart, cuya Sra. Es 
familiar directa del vecino de esta población 
Francisco Noguer Rigau (Chacó del Perelló)

Visto que la familia es pobre, numero-
sa, y que no puede sufragar el dispendio 
que ocasiona la recluida tratándose como se 
trata de un caso de beneficencia el Ayun-
tamiento por unanimidad, acuerda hacer-
se cargo de las estancias de pago (una vez 
agotadas las gratuitas que corresponden al 
Ayuntamiento) que ocasione dicha M.M.P. 
satisfaciendo su importe este año, obtenien-
do la cantidad incluyéndola en el expedien-
te de habilitación de crédito a instruir, y en 
los próximos, presupuestos lo necesario.

Los créditos a incluirse en el expediente 
de habilitación lo serán con cargo al supe-
rávit del ejercicio anterior. Y no habiendo…

A la sessió del 6 d’agost, s’aprova 
els rètols amb el ”Yugo y las flechas”, 
que hi havien a les entrades de les po-
blacions.

Visto lo ordenada por el Excmo. S. Go-
bernador Civil se acuerda encargar al pin-
tor Adroher de Gerona la confección de dos 
rótulos indicadores de esta población.

Por no existir consignación adecuada, 
se incluirá el importe en el expediente de ha-
bilitación de crédito con cargo al superávit 
del ejercicio anterior.

El 20 d’agost
Se da cuenta de la circular publicada 

en el B.O. Provincia del 4 de agosto co-
rriente por el que se anuncia que existe el 
proyecto, entre otros, de hacer un partido 
Veterinario único con los Aytos. De Gerona, 
Sarriá, San Daniel, Quart, Fornells, Palau 
y Vilablareix. La actual agrupación veteri-
naria se forma a base de Palau, Aiguaviva 
y Vilablareix

A la sessió del 15 d’octubre
…se procede a discutir el expediente de 

habilitación de crédito que hacen mención 
los acuerdos de 20 de febrero,2 d bril.7 de 
mayo,9 de julio y 6 de agosto últimos, o sea, 
para atender a las siguientes obligaciones 
incluibles:

Déficit Fiesta Mayor y Manutención 
Guardia Civil; trescientas cuarenta y cin-
co ptas.

Entierro niño Juan Gómez, del barrio 
Perelló; ciento veinte y cinco ptas.

Confección y construcción letreros Vi-
lablareix; doscientas setenta y nueve ptas. 
Treinta cts.

Donativo para la “Limosna del Papa”; 
cien pesetas

Cuota Pro-Solar Gobierno Civil; dos-
cientas cinco ptas. Setenta y cinco cts.

Donativo a la Cruz Roja; quince pesetas
Cuota extraordinaria Junta Provincial 

Turismo; cuarenta y nueve ptas.
Para pago estancias asilada María 

Moner Puig; mil cuatrocientas sesenta ptas.
Suscripción revista “L.A.R.”; cincuen-

ta y seis pta. Trece cts.
Las setenta y ocho ptas. ochenta y siete 

cts. que faltan para la suma de ciento veinte 
y cinco, suscritas, serán pagadas con cargo 
al capítulo primero artículo octavo, pues 
así lo acuerda el Ayuntamiento dado que 
el superávit del ejercicio anterior no llega a 
cubrir la totalidad.

Seguidamente el Sr. Alcalde manifiesta 
que la Sra. Maestra ha indicado si el Ayto. 
podría hacerse cargo del pago del alumbra-
do de la Escuelas, Casa Ayuntamiento y su 
asa habitación, dado las necesidades que 
tiene la misma. Discutido detenidamente el 
caso, por unanimidad se acuerda, se pague 
con cargo a la partida correspondiente del 
presupuesto el alumbrado indicado. No obs-
tante, si se abusa, gastando mas de la cuen-
ta, y si no tuviera en cuenta el aviso que se 
cursaría, se dejaría sin efecto este acuerdo, 
volviendo a quedar a cargo de la Maestra el 
alumbrado de la casa-habitación. El impor-
te hasta la fecha es de ciento setenta y cuatro 
ptas. Veinte cts. autorizándose al Sr. Alcalde 
para que lo pague.

 Seguidamente por unanimidad se 
acuerda el pago de las siguientes facturas: 
A la Editoriales Bayer, Roas y S.M.J. noven-
ta pesetas. A Vicente Cánovas Soler por ma-
terial de oficina, ciento setenta y tres ptas. 
Treinta y cuatro cts. A Juan Simón, arreglo 
y blanqueo escuelas, trescientas treinta y tres 
ptas. Veinte y cinco cts. A Elvira Coll, lim-
pieza Escuelas, treinta pesetas.

Al Rvdo. Juan Buch, a cuenta crédito 
para obras Iglesia; mil quinientas pesetas.

A Fco. Paretas cuerda pozo Escuelas; 
veinte y siete ptas. Cincuenta cts.

A Juan Simón, arreglo calle Perelló, 
ochenta y cinco pesetas.

Varios imprevistos que importan en 
junto ciento setenta y una pesetas.

(...)

Canvi climàtic
 A la Torratxa núm. 74 analitzava “els primers i tu-

multuosos mesos de Trump en el Govern d’EEUU” i vaig 
concloure el que la seva política negacionista podia 
suposar: “una amenaça per la lluita mundial contra el 
canvi climàtic”; corroborada per l’any de desastres i 
fenòmens extrems esdevinguts durant l’any passat 
2017: L’estiu va ser un dels més calorosos des de que 
hi ha dades i es va batre el rècord de major tempe-
ratura registrada mai: els 47,3 graus que es van regis-
trar el 19 de juliol a Montoro, Còrdova (el registre 
anterior més extrem va ser el 1994 a Murcia, amb 
47,2 graus). No va ser l’únic dia asfixiant, ni a Espa-
nya l’únic país en batre aquestes marques. Austràlia, 
especialment Sidney i Brisbane, van assolir tempera-
tures inusualment altes. També California, a Estats 
Units. Per una altra banda, a finals de desembre, 
Estats Units i Canadà es van congelar fins a cotes 
mai vistes. Una ferotge onada de fred a l’Àrtic va fer 
baixar el termòmetre a Minnesota fins els -42 graus.

A aquestes altures, quasi tots els experts coin-
cideixen en què tots aquests fenòmens, inclosos 
tres huracans de màxima categoria, es deuen al 
canvi climàtic, que en els darrers anys ha passat a 
ser una certesa per quasi tots els ciutadans i, en 
el cas dels espanyols, ha crescut fins el tercer lloc 
de les seves principals preocupacions, segons el 
baròmetre del CIS.

Inundacions i sequeres també han provocat in-
numerables danys, i tot això ha llançat unes xifres 
de costos molt elevades, tant en vides humanes 
(més de 1.000 darrera les grans pluges a la Índia, 
Pakistan, Nepal i Bangladés) com en diners (només 
els huracans van suposar a Estats Units una factura 
de 260.000 milions de dòlars).

Durant el 2017 també s’ha constatat la pèrdua 
de gel àrtic. La cobertura del gel marí s’ha reduït 
cada dècada des de 1979 al voltant d’un 4% i, al 
març de 2017, el màxim de gel va arribar a un mí-
nim històric per tercer any consecutiu, amb menys 
de 14,5 milions de quilòmetres quadrats, segons les 
dades del Centre Nacional de Dades sobre Neu i 
Gel (NSIDC, per les seves sigles en anglès).

El passat mes de desembre, un informe publicat 
per l’Administració Oceànica i Atmosfèrica (NOAA) 
confirmava les previsions del NSIDC i assegurava 
que l’extensió del gel marí durant el mes de març va 
ser un 8% més baixa que la mitjana mesurada entre 
1981 i 2010, mentre que el mínim de setembre va 
ser un 25% més baix. A més, aquest document tam-
bé informava sobre la situació de Groenlandia que 
cada any perd unes 270 mil milions de tones de gel. 

A l’Antàrtida també es va produir un mínim his-
tòric de gel marí, que va caure a poc més de 2 mili-
ons de quilòmetres quadrats al març de l’any passat, 
el valor més baix des de que es tenen registres. Els 
huracans Harvey, María i Irma van arrasar el Carib. 
A Espanya el major efecte és la sequera. Refugiats 
ambientals: expulsats de les seves terres per el canvi 
climàtic.

Quina és la conclusió? Que estem davant una 
dinàmica: els tres últims han estat els tres més calo-
rosos dels últims 137 anys. Tot això té una repercus-
sió especial, com sempre, en les persones. De fet, el 
canvi climàtic provoca la creació d’un grup que són 
els refugiats mediambientals: Acnur calcula que per 
l’any 2050 els efectes del canvi climàtic expulsaran 
de les seves terres a uns 250 milions de persones. A 
més, sostenen que les implicacions del canvi climà-
tic tenen efectes sociopolítics que deriven en con-
flictes que acaben forçant moviments humans (com 
s’ha vist des de Darfour a Síria). 

El científic espanyol José Manuel Moreno, mem-
bre del Grup Intergovernamental d’Experts sobre 
el Canvi Climàtic (IPCC), no es cansa d’afirmar 
que totes aquestes oscil·lacions climàtiques “són un 
reflex del que està arribant, però per desgràcia ja no hem 
d’esperar, està aquí”. “Som més sensibles a les condicions 
extremes i el canvi climàtic és molt possible que estigui 
darrera d’aquestes onades de temperatures extremes”, diu 
el professor. “S’espera que els pics siguin més alts”. En 
definitiva, els experts auguren un clima canviant i 
quasi tots ells coincideixen en què part dels danys 
causats “són irreversibles”. 

“ A l’Antàrtida també es va produir 
un mínim històric de gel marí, que 
va caure a poc més de 2 milions de 
quilòmetres quadrats al març de 
l’any passat, el valor més baix des 
de que es tenen registres.”
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FESTA MAJOR

RUTA DE LA PAU SALT-VILABLAREIX

L’any de la “crisi dels refugiats”
 Fa just un parell de setmanes 

que ha nascut la meva filla. Com 
a pare novell no és fàcil parlar 
d’altre cosa, i no he pogut resistit 
de fer-ho també avui, en el marc 
d’aquesta Ruta per la Pau. En 
parlo perquè també és una bona 
excusa per fer referència a de-
núncies i esperances. 

La meva filla es diu Elna. Vam 
decidir amb la seva mare posar-li 
aquest nom després de visitar la 
maternitat d’Elna, al Rosselló. No 
només ens va emocionar la creació 
d’aquesta maternitat per part de 
la filantropa suïssa Elisabeth Ei-
denbenz, qui pertanyia al Servei Ci-
vil Internacional (SCI), una orga-
nització que sorgeix de moviments 
pacifistes de diferents nacionalitats 
just després de la carnisseria que va 
ser la Primera Guerra Mundial; si 
no que també vam pensar que po-
sar-li Elna era retre un homenatge 
als seus besavis, que van passar pel 
camp de concentració d’Argelers i 
d’allí van anar a Mèxic, on el go-
vern de Lázaro Cárdenas els va re-
bre amb els braços oberts. 

La meva intenció, però no és 
parlar ni de la meva filla ni d’uns 
besavis refugiats i exiliats. El pro-
pòsit és aprofitar aquesta Ruta 
per pensar si nosaltres fem algun 
esforç per a que els milers de re-
fugiats que salpen de la riba sud 
del Mediterrani tinguin una exis-
tència millor. No podem oblidar, 
malgrat l’espiral d’esdeveniments 
que hem patit (o gaudit) durant 

el darrer semestre, que l’any que 
deixem es coneixerà en el vell 
continent com el de la “crisi dels 
refugiats” arran de la desastrosa si-
tuació humanitària que han patit 
centenars de milers de persones 
fugint dels seus països d’origen i 
que Europa no ha volgut acollir. 

Segons l’agència de els Nacions 
Unides pels Refugiats (ACNUR) 
l’any que deixem enrere hi havia 
65,6 milions de persones desplaça-
des al món, 22,5 milions de refugi-
ades, 40,3 milions de desplaçats in-
terns i 2,8 de sol·licitants d’asil. Un 
informe d’aquesta agència exposa 
que actualment 20 persones es ve-
uen obligades a deixar casa seva 
cada minut. Els països que més 
persones expulsen de les seves llars 
són els que pateixen guerres inter-
nes, on destaca Síria, Afganistan, 
Sudan del Sud, Irak i Colòmbia, 
en aquest país els desplaçats són 
interns, dins de les seves fronteres. 

En aquest mapa de terror tam-
bé cal destacar la tasca que els pa-
ïsos rics han encomanat als seus 
veïns pobres a canvi de diners i de 
tolerar la corrupció i la impunitat 
dels seus governs. Així els Estats 
Units ha encarregat a Mèxic que 
s’ocupi de d’obstaculitzar el pas de 
les persones que venen de Centre 
i Sud Amèrica. I la Unió Europea 
ha encarregat a Turquia, Algèria i 
Marroc que faci de gendarme per 
a que els immigrants no arribin a 
les nostres terres. Però aquestes 
polítiques només generen pati-
ment i reforcen el poder de les 
màfies i generen lucre a les grans 
companyies de seguretat. 

Mentre tot això passa la majoria 
de nosaltres seguim pensant que la 
“crisi dels refugiats” és quelcom 
llunyà i aliè, i que hi tenim poc a 
dir. Aquesta forma de pensar té a 
veure amb un sistema de mitjans 
de comunicació que ens no ens 

mostra què passa a als Centres 
d’Internament d’Estrangers (CIE) 
que tenim casa nostra, ni ensenya 
la crueltat amb que es tracten a 
les persones immigrants a Ceuta, 
a Melilla, o la illa de Lesbos, o als 
camps de refugiats de Turquia. 

Però també té a veure amb la 
falsa creença de que vivim en una 
fortalesa confortable i segura, 
lluny d’un Sud pobre i perillós, 
mancat de cultura, de valors i de 
dignitat. Aquesta darrera creen-
ça és totalment errònia. Ni estem 
en una fortalesa aïllada ni a l’al-
tre costat del mur del benestar hi 
ha bàrbars. Res més errat. Hem 
de saber (és necessari saber) que 
el nostre destí està indissoluble-
ment lligat al seu (la vella Europa 
és cada vegada més un petit club 
de gent gran que desapareixerà si 
no s’obre) i que hem d’aprendre 
molt dels valors, creences, cos-
tums i lluites dels nouvinguts. 

El món és més petit del que 
creiem, i pertany a tots. És una 
vergonya tan gran la pobresa ex-
trema com la riquesa extrema. És 
hora d’indignar-nos d’ambdues 
realitats, i és hora de pensar que 
un món millor només pot venir 
del respecte, del rebuig de la cul-
tura dels rànkings i de  la voluntat 
de rebre i aprendre aquells que 
pateixen i necessiten. Fa quasi 80 
anys una noia suïssa va crear una 
maternitat a Elna on hi van do-
nar a llum quasi 700 nadons que 
possiblement haguessin mort en 
el camp de refugiats d’Argelers. 
També fa 80 anys que un govern 
mexicà va rebre desenes de milers 
d’exiliats amb els braços oberts. Si 
fa 80 anys no hi havia més riquesa, 
ni més confort que avui, perquè 
no podem fer-ho ara?

Text per a la Ruta de la Pau Salt-Vilablareix
Primer dia de gener de 2018

Autora: Clara Casas Noguer 
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Dijous 10 de maig
20 h | Centre Cultural Can Gruart 
Inauguració de l’Exposició d’Art

Concurs de plantes i flors 
Inscripcions i presentació el dimecres  
9 de maig de 16 a 19 h al Centre Cultural 
Can Gruart

21.30 h | Centre Cultural Can Gruart 
Nits de Can Gruart:  
Cabaret indiscret  
de la companyia Marta Renyer 
Un espectacle diferent de teatre i clown, on 
cada artista ens mostra el seu univers únic i 
atrevit. Vine i gaudeix de ser indiscret/a! 
Preu: 3 € 

Divendres 11 de maig
20 h | Sortida de la plaça del Perelló 
i arribada al pavelló municipal
Caminada nocturna
Preu: anticipada: 3 € (compra a l’ajuntament 
fins el dia 9 inclòs)  Mateix dia: 5 €
Organitza: Ajuntament de Vilablareix 

Dissabte 12 de maig
10 h | Pistes de Can Gruart
Partit de petanca 
Vilablareix - Sant Dalmai

Diumenge 13 de maig

9 h | Pavelló municipal
XIII Marxa Popular BTT de Vilablareix
Hi haurà dos recorreguts de dificultat 
mitjana, de 22km i 34km aprox.
Inscripcions anticipades de l’1/1/18 al 
10/05/18 a ccvilablareix.cat
Organitza: Club Ciclista Vilablareix - Colla 3xhora
Col·labora: Ajuntament de Vilablareix i 
Ateneu de la dona

16 h | Plaça del Centre Cultural  
Can Gruart
Audició de sardanes, amb la cobla 
Principal de l’Escala

A continuació 
Havaneres, amb ‘Els Cremats’
Hi haurà cremat per a tothom

Divendres 18 de maig
 
19 h | Sortida de la plaça de la Pau i 
arribada a la plaça del Perelló
Cercavila a càrrec de la banda de 
percussió gironina Bloc Quilombo

10.30 h | Plaça del Perelló
Pregó de la Festa Major, a càrrec 
l’escriptora Mar Bosch Oliveras

22 h | Pavelló municipal
Teatre Hotot de Marcel Tomàs 
Entrada: 5 €

23 h | Barraques
(situades a l’annex del camp de futbol)
Birrablareix: 3r  Concurs de grups 
musicals novells i actuació de Mig 
quart de segle, guanyador del 
concurs de grups novells 2017, 
BUHOs i DJ NINO

Dissabte 19 de maig

11 h | Centre Cultural Can Gruart 
XXXV Concurs Infantil de dibuix 
lliure

15 h | Casal de la Gent Gran
Torneig popular de Botifarra
Premi pels finalistes 

17 h | Barraques
Espectacle familiar “Campi qui 
pugi” de la companyia  Ambauka
Durant el concert es donaran els premis  
de dibuix. 
Hi haurà xocolatada per a tothom.

21 h | Pavelló municipal
Sopar organitzat pel Casal de la 
Gent Gran   
Venda de tiquets al Casal

22 h | Pavelló municipal
Ball amb Blue Moon
Gratuït 

23 h | Barraques
Grup per confirmar,  
Orquestra Di-versiones   
i DJ 

Diumenge 20 de maig

10 h | Església parroquial
Ofici solemne, amb acompanyament 
de la coral Sant Roc

A continuació 
Concert amb la coral Sant Roc

17 h | Plaça del Perelló 
Tres Sardanes amb  
La Principal de La Bisbal

18 h | Pavelló municipal 
Concert i ball de fi de festa amb  
La Principal de La Bisbal
Després del concert lliurament dels premis 
del concurs de plantes i flors.

18 h | Plaça del Perelló 
Espectacle familiar  
El carreró de les bruixes  
Cia. PocaCosa Teatre
Han fet fora a les bruixes de tots els 
pobles de Catalunya i s’han instal·lat a El 
carreró de les bruixes de Cervera. A cada 
casa n’hi viu més d’una i totes i cadascuna 
d’elles té una història per explicar-nos. 
Però per poder-hi viure has de ser bruixa 
professional! La Bruixa Estruga arriba amb 
la intenció de passar les proves per poder-
s’hi quedar però té la mala sort d’arribar 
just al Gran dia! I per postres, a diferència 
de totes les altres, ella canta òpera. Com 
s’ho farà?

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar el programa si causes imprevistes aconsellessin fer-ho. En cas 
de pluja les activitats previstes a l’aire lliure es traslladaran al pavelló municipal
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ABRIL - MAIG - JUNY
AGENDA #AgendaVilablareixSETMANA CULTURAL Del 22 al 29 d’abril

Diumenge 22 d’abril 
11 h | Sortida: Plaça de l’ajuntament  

CAMINADA LITERÀRIA FINS A SANT ROC

Dimarts 24 d’abril 
20.30 h | Biblioteca  

LLIBRÀLEGS III
Una trobada de diàlegs breus entre dos actors i els seus respectius personatges. 
Espectacle recomanat a partir de 8 anys

Dimecres 25 d’abril 
17.30 h | Centre Cultural Can Gruart | Gratuït

Espectacle familiar EL TRIACONTES de la cia. DEPARRANDA 
'El Triacontes'. Ruleta que decideix quin conte s’explicarà. Contes llargs, contes curts, contes 
amb poema, contes apallassats, contes amb missatge, contes tendres, un munt de contes. 

19.30 h | Centre Cultural Can Gruart 
L’Associació Cultural de Vilablareix oferirà la conferència 
“AERÒDROMS REPUBLICANS A GIRONA (1936-1939)”  

Dijous 26 d’abril
17 h | Centre Cultural Can Gruart

TALLER DE TITELLES DE DIT
Vine a fer una titella de dit! Cada nen ha d’anar acompanyat per un adult. 

De 19 a 20 h | Centre Cultural Can Gruart
CONCURS DE PASTISSOS: entrega de pastissos 

20 h | Centre Cultural Can Gruart
CONCERT DE GÒSPEL a càrrec de l’Associació Cultural Cor 
Gòspel Girona 

A continuació 
ENTREGA DE PREMIS del concurs de pastissos i tast d’aquests

Divendres 27 d’abril 
17.30 h | Centre Cultural Can Gruart

Espectacle infantil NO TINC POR de Tanaka 
Una dolça història per descobrir tot el que té de bo la nit.
 

Diumenge 29 d’abril 
11 h | Als voltants del Centre Cultural Can Gruart

Concurs infantil de PINTAR AMB GUIX
S’entregarà als nens i nenes un paquet de guixos i una part de terra de Can Gruart perquè 
dibuixin el què vulguin.

DIBUIXANT HISTORIES amb Anna Font, il·lustradora guanyadora del concurs 
del conte infantil il·lustrat Modest Prats. Amb el conte “El petit país del senyor pelut”.

Al pavelló

FESTA DE LA GENT GRAN
A la Sitja de Fornells

CONCURS COMARCAL DE CATAN
Inscripcions a l’àrea de joventut.

Abril 
Dimarts 17 d’abril | 20 h | Centre cultural Can Gruart
XERRADA GESTIÓ DEL TEMPS 
Quantes vegades has dit no tinc temps!! Vine a veure com 
pots gestionar millor les 24 hores del dia.
Gratuït 

Dimarts 17 d’abril |16 h > per a joves de 1 i 2 d’ESO
Dijous 19 d’abril |16 h > per a joves 3 i 4 d’ESO
Centre Cultural Can Gruart
PARTICIPA I DIGUES LA TEVA: QUÈ VOLS FER 
AQUEST ESTIU?
Si tens ganes de dir la teva sobre què fer a Matins Actius, 
ara és el moment, estem preparant les activitats i la teva 
opinió és important! 
Gratuït

Dimecres 18 i 25 d’abril | 18 h | Centre cultural Can Gruart 
TALLER D’INTELIGÈNCIA EMOCIONAL PER A LA 
RECERCA DE FEINA
Gratuït 

Dissabte 28 d’abril | Tot el dia | Centre Cultural Can Gruart
GITECH. Fira de projectes tecnològics, tallers, 
conferències i competicions de robòtica
Jornada participativa que pretén acostar la tecnologia a 
petits i grans. Organitza l’Associació El Racó dels Robotaires 
i el TecnoAteneu de Vilablareix amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Vilablareix. Adreçat a alumnes, professors, 
particulars, empreses i institucions que vulguin endinsar-se 
en el món de la tecnologia.
Gratuït

Maig 
Dimecres 2 de maig | 18 h | Centre cultural Can Gruart 
MARXEM DE VIATGE: FRASES PER MOURE’NS PEL 
MÓN EN ANGLÈS! 

Dimarts 8 de maig | 17.30 h | Cuina de can Ballí 
TALLER DE CUINA RÀPIDA EN ANGLÈS   
Gratuït / Per a joves

Dimecres 9, 16 i 23 de maig | de 16 a 18 h  
Centre Cultural Can Gruart
TÈCNIQUES D’ESTUDI I MOTIVACIÓ PELS EXÀMENS 
FINALS  
Gaudeix de tres sessions d’ajuda i coaching per fer front a 
l’època d’exàmens finals. 
Gratuït / Per a joves

Dijous 10 de maig | 21.30 h | Centre cultural Can Gruart 
NITS DE CAN GRUART: CABARET INDISCRET  
de la companyia Marta Renyer 
Un espectacle diferent de teatre i clown, on cada artista 
ens mostra el seu univers únic i atrevit. 
Preu: 3 euros 

Dimecres 23 maig | 18 h | Centre cultural Can Gruart 
XERRADA “COM PREVENIR UN ENGANY” 
A càrrec de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya.
Gratuït 

Dijous 24 de maig | 17.30 h | Cuina de can Ballí 
TALLER DE CUINA AMERICANA 
Un menú americà i només parlat en anglès.
Gratuït 

Dijous 31 de maig | 18 h | Centre cultural Can Gruart 
TARDES DE CAN GRUART: CONTES EN ANGLÈS
Gratuït 

Juny
Dijous 7 de juny | 17.30 h | Centre Cultural Can Gruart 
TALLER DE CUINA AMB FAMÍLIA EN ANGLÈS 
Gratuït

Dilluns 11 de juny | 17.30 h | Centre Cultural Can Gruart 
SNACK TIME 
Gratuït 

Dimarts 12 de juny | 16 h | Centre Cultural Can Gruart 
GUINGUETA D’ESTIU  
Vine a parlar de com gaudir de l’estiu amb els mínims riscos 
possibles. Xerrada a càrrec de Maria Conchillo, agent de 
Salut Jove de Vilablareix. 
Gratuït / Per a joves

Dijous 14 de juny | 17.30h | Centre Cultural Can Gruart
SNACK TIME   
Vine a berenar amb una sola condició, només podràs 
parlar en anglès. 
Gratuït / Per a joves

Dijous 14 de juny | 21.30 h | Centre cultural Can Gruart 
NITS DE CAN GRUART: SOLA SOLAE de la Mon Mas 
Preu: 3 euros 

Balls de saló
Dissabtes a les 6 de la tarda,  
al Casal de la Gent Gran 
Preu: 7 euros (amb berenar)

18 d’abril Damià

12 de maig David Magem

26 de maig Chus

9 de juny Nou Transit
Per més informació al Casal - Tel. 972 40 55 38

Inscripcions a www.hospici.cat fins dos dies abans de cada ac-
tivitat. En cas de no arribar al mínim d’inscripcions les activitats 
quedaran anul·lades. 

Més informació: www.vilablareix.cat o joventut@vilablareix.cat
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