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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

  En arribar la revetlla de Sant Joan donem per acabats el curs es-
colar i les temporades esportives i donem el tret de sortida a l’estiu. 
La nit més llarga de l’any ens marca el canvi d’aquesta primavera 
tan plujosa (i que tant bé ha fet al país) cap a un estiu que es preveu 
normal pel que fa a temperatures.

És en aquestes dates quan ens toca fer balanç de com ha anat i 
preparar-nos per a encarar el curs vinent intentant millorar el que 
no hem acabat de fer bé. Són moments on es barregen emocions 
de satisfacció i alegria per la feina feta durant l’any amb altres de 
tristor, impotència o incertesa davant el que deixem enrere o el que 
ve quan mirem endavant. Etapes que s’acaben per començar-ne de 
noves a l’escola, a l’institut o a la universitat, grups que es desfan per 
a formar-ne de nous i conèixer noves realitats que ens fan créixer 
com a persones. I tot això ho fem en un poble que aquests mesos és 
ple d’activitats organitzades per les associacions, clubs o el mateix 
Ajuntament, amb els dijous a la fresca solidaris que començaran amb 
el Festival Emergent i acabaran amb la fira de tardor el darrer cap de 
setmana de setembre. Aquestes activitats ens han d’ajudar a passar 
l’estiu amb la nostra gent, als carrers i places del poble, xerrant i 
gaudint de les bones temperatures del vespre, passant bones estones 
a la piscina municipal o gaudint dels casals per petits i joves (amb 
més inscrits que mai). I començarem amb una nova activitat just des-
prés de Sant Joan, el Viandes d’estiu del dia 30 de juny, que vindrà a 
substituir els Tastets de Tardor que fa dos anys que hem de suspendre 
per culpa de la pluja. De ben segur que serà un èxit i ens permetrà 
gaudir d’una tarda-nit molt agradable tot degustant menjar i beure 
de diferents parades de restaurants i food-trucks al magnífic espai de 
Can Gruart que el ple municipal va acordar anomenar Plaça de l’U 
d’Octubre per a commemorar per sempre més aquest dia de lluita, 
valentia i dignitat.

També seran uns mesos on veurem fet realitat el projecte de re-
modelació total del carrer Marroc entre el pavelló i el carrer Camós 
i els canvis de sentit d’alguns carrers i la construcció dels carrils bici 
que han de millorar la mobilitat en bicicleta i a peu del nostre poble. 
Esperem que les molèsties que es produiran en alguns veïns i veïnes 
per al realització de les obres siguin les mínimes i demanem, per 
endavant, disculpes.

Bon estiu!

David Mascort i Subiranas
Alcalde de Vilablareix

Ja és aquí!
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PLENS
SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL DIJOUS 10 DE MAIG 
La Presidència  dóna compte al Ple:

» De les resolucions en matèria de per-
sonal.

» La contractació David Vega Puig en 
qualitat de tècnic de promoció eco-
nòmica per cobrir l’excedència vo-
luntària de Mar Cases Viladevall.

» De l’acord de la Junta de Govern Lo-
cal de data 5 d’abril de 2018 d’apro-
vació dels preus públics per a la 
prestació del servei de casal d’estiu, 
colònies i Matins Actius estiu 2018.

» De l'informe en relació al període 
mig de pagament a proveïdors del 
sector d'administracions públiques 
de l'ajuntament de Vilablareix re-
ferit al primer trimestre de 2018, que 
és de 11’3 dies.

S’aprova per unanimitat:

» L’adjudicació del contracte per a la 
concessió de l’ús privatiu per l’ex-
plotació del servei de bar restaurant 
terrassa de la piscina municipal, al 
senyor Xavier Altayó Agustí.

» L’adjudicació del contracte del servei 
de recollida Porta a Porta i transport 
dels residus de Vilablareix, per pro-
cediment obert, tramitació ordinà-
ria, reservat a Centres Especials de 
Treball (CET), a l'entitat mercantil 
Tècniques i Recuperacions del Gi-
ronès TIRGI SL, per un import de 
110.449,69 euros/anuals (exclòs IVA).

» Definitivament la modificació dels 
Estatuts de la Junta de Compensació 
del Pla Parcial del sector El perelló i 
Can Pere Màrtir de Vilablareix, a ins-
tància de la Junta de compensació.

» Del conveni urbanístic entre l’Ajunta-
ment de Vilablareix i Endesa Distri-
bución Electrica SLU per l’execució 
de la subestació 132/25Kv Fornells, 
als termes municipals de Fornells de 
la Selva i Vilablareix per tal d’aten-
dre el subministrament elèctric de 
diversos polígons industrials

S’aprova per majoria absoluta amb els 
dos vots en contra de CiU:

» El contracte i la despesa en concep-
te d’honoraris corresponents a la 
redacció del projecte executiu i di-
recció d’obres de la sala polivalent i 
biblioteca 3ª fase dels equipaments 
culturals del sector El Perelló i Can 

Pere Màrtir, a favor dels arquitectes 
Sr. Manel Bosch i Aragó i Sr. Antoni 
Sánchez-Fortún i Ripoll. 

Amb el vot en contra del regidor de 
CiU, Daniel Bartomeu i Requena:

La Moció de suport de l’Ajuntament 
de Vilablareix en suport a l’ONG 
proactiva Open Arms. 

Amb l’abstenció del regidor del PSC, 
José Garcia i Rodríguez:

» La Moció per l’alliberament dels pre-
sos polítics, el retorn dels exiliats i la 
denúncia de la deriva antidemocrà-
tica i autoritària de l’Estat Espanyol.

JUNTES  
DE GOVERN
SESSIÓ DEL DIJOUS  
5 D’ABRIL 
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 33.295,61 euros.

» Les liquidacions de l’impost sobre 
increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
número 31 a 33 de l’anualitat  2018.

» Sol·licitar al Dipsalut la inclusió en 
la convocatòria de subvencions per 
al suport econòmic al manteniment 
de Parcs Urbans de Salut i Xarxes 
d’Itineraris Saludables.

» Sol·licitar la inclusió a la convocatò-
ria de subvencions per a la lluita i 
control integrat de plagues urbanes 
al Dipsalut (programa Pt10).

» El Pla de Serveis per al Foment de 
l’eficiència energètica i les energies 
renovables de la Diputació de Giro-
na. Publicació de dades de consum 
energètic municipal en format obert 
“open data”.

» Les bases del concurs de punt de lli-
bre per Sant Jordi organitzat per la 
ludoteca municipal.

» Els  preus públics per a la prestació 
del servei de casal d’estiu, colònies i 
Matins Actius estiu 2018.

» Les bases generals per a la creació de 
borses de treball de personal laboral 
temporal de l’Ajuntament de Vila-
blareix: monitor/a menjador esco-
lar, monitor/a ludoteca i monitor/a 
casal d’estiu i matins actius.

SESSIÓ DEL DIJOUS  
19 D’ABRIL
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de  26.221’51

» Les liquidacions de l’impost sobre 
increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
número 34 a 47 de l’anualitat  2018.

» Sol·licitar la inclusió a la convoca-
tòria de subvencions per a publica-
cions d’interès locals editades per 
ajuntaments per a l’any 2018 al Ser-
vei de Comunicació Local de la Di-
putació de Girona.

» Sol·licitar a la Diputació de Girona 
(Àrea de Medi Ambient) la inclusió 
a la convocatòria de subvencions de 
la campanya ”Del Pla a l’Acció” (anu-
alitat 2018):
- Línia 2: Adquisició i instal·lació 

d’un punt de càrrega públic per a 
vehicles elèctrics.

- Línia 3: Inversions per millorar 
l’eficiència energètica i reduir les 
emissions de gasos amb efecte hi-
vernacle.

- Línia 5: Inversions en instal·lacions 
solars fotovoltaiques en règim d’au-
toconsum en edificis i/o instal·laci-
ons de propietat municipal i altres 
de titularitat pública.

» L’adhesió de l’ajuntament de Vilabla-
reix al servei d’assistència en l’exer-
cici del control intern a les entitats 
locals de la Diputació de Girona.

» La selecció d’un Tècnic/a de Pro-
moció Econòmica en règim laboral 
interí i la creació d’una borsa de tre-
ball de l’Ajuntament de Vilablareix.

» L’adjudicació del contracte d’obra 
“Projecte de reurbanització d’un tram 
del carrer Marroc per tal d’implantar 
carril bici, renovació de la xarxa de sa-
nejament i projecte de mobilitat del 
municipi” mitjançant procediment 
obert, varis criteris d’adjudicació.

» El conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilablareix i l’Asso-
ciació juvenil Girona percussió per a 
la cessió d’ús d’un local per a la rea-
lització d’activitats.

SESSIÓ DEL DIJOUS  
3 DE MAIG 
S’acorda aprovar:
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» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 37.061,79 euros.

» Les liquidacions de l’impost sobre 
increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
número 48 a 55 de l’anualitat  2018.

» El pressupost i adjudicació del con-
tracte menor de serveis per a les tas-
ques de socorrisme a la piscina mu-
nicipal a l’entitat mercantil catwas.

» Sol·licitar la inclusió al projecte euro-
peu wifi4EU d’ajuts per extendre l’ac-
cés wifi en espais públics municipals.

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

» L’adhesió de l’Ajuntament de Vila-
blareix al Pla de Serveis d’assistèn-
cia als municipis per a la Gestió de 
Cementiris i serveis funeraris de la 
Diputació de Girona.

» El conveni de cooperació educativa de 
pràctiques acadèmiques externes dels 
estudiants de la universitat de Barce-
lona en entitats col·laboradores.

» El conveni de col·laboració cultural 
entre la Fundació del gran Teatre del 
Liceu i l’Ajuntament de Vilablareix.

SESSIÓ DEL DIMARTS  
17 DE MAIG
S’acorda aprovar: correu 15 de febrer

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 103.128’02 euros.

» Els padrons de contribuents de la taxa 
pel servei de recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i residus 
sòlids urbans generats als habitatges 
familiar i als establiments comercials i 
la taxa conservació del cementiri, cor-
responents a l’exercici 2018.

» Sol·licitar al Consell Comarcal del 
Gironès la inclusió a la convocatòria 
de subvencions adreçades als ajun-
taments de la comarca del Gironès 
per al foment de projectes i activi-
tats culturals i de promoció econò-
mica dels municipis del Gironès 
anualitat  2018.

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

» La 1ª certificació de l’obra “Instal·la-
ció d’un sistema de biomassa tèrmi-
ca amb biomassa tèrmica per calefac-
ció i ACS al pavelló municipal”, per 
import de 12.917,80 euros, a favor 
de l’entitat AITEL.

» El convei de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Vilablareix, El con-
tracte menor de serveis amb l’entitat 
Plana Fàbrega per l’actualització del 
sistema d’incendis amb mòdul trans-
missor a Central Receptora d’Ala-
mes, per import de 2.207’15 euros, 
IVA inclòs en matèria d’assessora-
ment per a l’adequació a la norma-
tiva de protecció de dades personals.

» L’adhesió al Pla de serveis d’assis-
tència en matèria de conservació de 
patrimoni natural del servei de Medi 
Ambient de la Diputació de Girona.

» El pressupost i adjudicació de les mi-
llores estructurals proposades per 
Dipsalut i CECAM al projecte d’ins-
tal·lacions d’un sistema de biomassa 
tèrmica i recolzament a la generació 
de l’ACS al pavelló municipal a l’en-
titat mercantil AITEL.

» Sol.licitar al Dipsalut la inclusió en el 
programa d’assessorament i suport 
tècnic a polítiques municipals de pro-
tecció de la salut.

» El Pla d’Autoprotecció de la Festa 
Major de Vilablareix 2018.

» La proposta d’aprovació de l’expe-
dient de contractació i el Plec de 
clàusules administratives particulars 
reguladores del contracte d’obra 
“vestidors segona fase i adequació 
de la grada est del camp d’esports de 
Vilablareix” mitjançant procediment 
d’adjudicació ordinari.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat SERPA. Enginyeria i Consul-
toria mediambiental SL. per l’estudi 
d’inundabilitat per l’eixamplament 
del carrer Marroc , per import de 
5.082’00 euros, IVA inclòs.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat GEOCAM per l’estudi geo-
tècnic pel nou carrer i ampliació d’un 
tram de la Ctra. Santa Coloma, per 
import de 1.730’30 euros, IVA inclòs.

SESSIÓ DEL DIJOUS  
7 DE JUNY
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 

l’expedient, i que sumen la quantitat 
de 114.797’28 euros.

» La liquidació de l’impost sobre incre-
ment de valor dels terrenys de natura-
lesa urbana dels expedients numero 
56 a109.

» El llistat definitiu de la borsa de tre-
ball per a cobrir en règim de personal 
laboral temporal les vacants de moni-
tor/a de casal d’estiu i matins actius 
de l’Ajuntament de Vilablareix.

» La contractació temporal a temps par-
cial de 4 joves en el marc del projecte 
brigada jove 2018.

» L’adhesió de l’Ajuntament de Vila-
blareix a la contractació centralitza-
da de serveis de telecomunicacions 
de Localret.

» L’adhesió de l’Ajuntament de Vila-
blareix al conveni marc de col·labo-
ració entre L’Agència de Residus de 
Catalunya i la societat Ecovidrio.

» L’adhesió de l’Ajuntament al conveni 
marc de col·laboració entre l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya i Ecoem-
balajes España SA 2013-2018.

» L’adhesió de l’ajuntament de Vilabla-
reix a la Xarxa d’Allotjaments Em-
presarials de Catalunya.

» El Pla de seguretat i salut del projecte 
“reurbanització d’un tram del carrer 
Marroc per tal d’implantar carril bici, 
renovació de la xarxa de sanejament 
i projecte de mobilitat del municipi”.  

» La devolució de l’aval bancari a l’en-
titat Xavier Alsina SA, en garantia del 
contracte de “Projecte de millora del 
xarxa d’aigua potable i serveis exis-
tents de la població de Vilablareix”.

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

» El contracte menor de serveis amb Ay-
merich Insal·lacions SL pel canvi de 
llums d’emergència de can Gruart, per 
import de 1.255’23 euros, IVA inclòs.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat Comerç Turró per la compra 
de 25 tanques grogues, per import de 
1.19’25 euros, IVA inclòs.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat Àrids Vilanna SLU per l’ar-
ranjament del camí Plagoi, per im-
port de 10.575’92 euros, IVA inclòs.
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Dijous 10 de maig
•  Inauguració Exposició d’Art, Plantes i 

Flors a Can Gruart

• Nits de Can Gruart “Cabaret Indiscret” 
Cia. Marta Renyer

La Festa Major de Vilablareix va arrencar el dijous 
10 de maig amb la inauguració de l’exposició d’Art, 
Plantes i Flors a Can Gruart i va cloure el diumenge 
20 de maig amb el concert i ball de fi de festa a càr-
rec de la Principal de la Bisbal. Al llarg d’onze dies 
Vilablareix va bullir d’activitats com espectacles, 
concerts, fires, exposicions, concursos i balls, entre 
d’altres. L’Ajuntament vol agrair la col·laboració de 
totes les entitats implicades i que han fet que la 
Festa Major sigui possible!

Divendres 11 de maig
•  Caminada nocturna,  

amb més de 300 persones
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Diumenge 13 de maig
•  13a Marxa BTT que organitza 

el Club Ciclista Vilablareix - 
Colla 3xhora
Classificacions:
Volta curta Categoria Masculina:
Beni Montero
Ramon Asgleyas
David Cáceres

Volta curta Categoria Femenina
Anna Cornellà
Inés Gerez
Farners Serra

Vota llarga Categoria Masculina
Feliciano Talavera
Albert Baquer
Oriol Juanola

Volta llarga Categoria Femenina
Patricia Quesada
Laia Marimón

•  Sardanes amb la Cobla 
Principal de l’Escala

•  Havaneres amb “Els Cremats” 
i cremat per a tothom

Dissabte 12 de maig
•  Partit de petanca  

Vilablareix - Sant Dalmai
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Divendres 18 de maig
•  Cercavila amb ‘Bloc Quilombo’

•  Pregó a càrrec de l’escriptora 
Mar Bosch

•  Teatre “Hotot” amb Marcel 
Tomàs de la Cia. Cascai Teatre

•  III Concurs de grups musicals 
novells amb Naös (grup 
guanyador), FOK, i Sumbats els 
Marinus.

•  Concert de BUHOs a barraques
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Dissabte 19 de maig
•  XXXV Concurs Infantil de dibuix lliure

Guanyadors:
Categoria de 1r a 3r de primària
Mariona Argelés, Nina Gamelles i Bernat Cubarsí

Categoria de 4t a 6è de primària
Gerard Camós, Candela Fernández, Astrid Tejada i 
Mireia Ruiz

Categoria P3 - P5
Jana Solana, Núria Puigdemont i Margot Garriga

Categoria Institut
Henela Perxachs

•  Torneig Popular de Botifarra 
al Casal de la Gent Gran
Guanyadors: 
José Muñoz i José Antonio Casado 
de Vilablareix

Finalistes:
Ferran Moliner i Claudi Porcel  
de Salt
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•  Animació infantil amb la Cia. Ambauka

•  Sopar de Festa Major i ball al pavelló 
amb ‘Blue Moon’

•  Concerts a les barraques amb Festucs i 
Di-versiones
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Diumenge 20 de maig
•  Ofici Solemne amb la Coral de 

Sant Roc

•  Espectacle familiar amb la  
Cia. PocaCosa Teatre

•  Sardanes, concert i ball de fi  
de festa amb La Principal de  
la Bisbal
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ACTUALITAT

Setmana Cultural 2018
Del 24 al 29 d’abril Vilablareix va celebrar un any més la Setmana 
Cultural i els veïns i veïnes del poble van poder gaudir de les activitats 
que l’àrea de cultura va programar, com van ser espectacles, teatre, 
concerts i concursos. 

Dimarts 24 d’abril
• ‘Llibràlegs’ a càrrec de la  

Cia. Mentidera Teatre

Dimecres 25 d’abril
• Espectacle familiar  

‘El Triacontes’ a càrrec  
de la Cia. Deparranda

• Conferència ‘Aeròdroms 
republicans a Girona  
(1936-1939)’ de l’Associació 
Cultural de Vilablareix

Dijous 26 d’abril
• Taller de titelles de dit
• Concert de gòspel a càrrec 

de l’Associació Cultural Cor 
Gòspel Girona

• Concurs de pastissos 
Finalistes:

Categoria Salat
Engràcia Serra
Laura Ruiz

Categoria Dolç
Maria Sànchez
Roser Bonmatí
Montse Batllosera

Categoria Celíacs
Meritxell Masó

Divendres 27 d’abril
• Espectacle infantil ‘No tinc por’ 

a càrrec de la Cia. Tanaka Teatre
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La Festa de la Gent Gran és l’acte de cloenda a una 
setmana cultural repleta d’activitats. Es va celebrar 
com cada any al pavelló amb un dinar especial on es 
va homenatjar a cinc parelles que enguany celebren 
les noces d’Or, a la Sra. Vicenta Carrasco pel seu 80è 
aniversari, i es va entregar una placa en homenatge 
al Sr. Enric Guillaumes pels seus 10 anys com a presi-
dent del Casal de la Gent Gran de Vilablareix.

Les cinc parelles que aquest any celebren 50 anys 
de casats són: Candida Berzal i Manuel Pérez, Fina 
Estévez i Josep Sasanedas, Dolors 
Joanmiquel i Juan Panella, Dolors 
Sitjà i Joaquim Ribas, Rosa Viñets i 
Narcís Ramió.
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Jornada tecnològica a Can Gruart
 Coincidint amb la Setmana Cultural, el dissabte 

28 d’abril Can Gruart va acollir la fira tecnològica 
Gitech. Una fira que va omplir el centre cultural de 
projectes tecnològics, competicions de robòtica i 

conferències. Va ser una jornada festiva en què es 
van exposar els projectes tecnològics dels alumnes 
de diferents escoles i també hi va haver tallers per 
als visitants.

Ajudes entre entitats 
de Vilablareix

 El Futbol Club Vilablareix va entregar el mes 
d’abril, com cada any, un xec a la Fundació On-
colliga amb el benefici dels números de la rifa 
de Nadal. El president del Club, Marc Morales, 
va ser l’encarregat de donar el xec a la presi-
denta d’Oncolliga Girona, Lluïsa Ferrer, qui va 
estar molt agraïda per aquesta aportació que el 
Club fa a través d’Oncolliga Vilablareix. 

Reconeixement Joves Promeses  
de l’Esport Gironí 2017

 Les veïnes de Vilablareix, Andrea Baena (CPA Girona) i Arianna Vilar (Esquiado-
ra) han estat guardonades amb el premi Joves Promeses de l’Esport Gironí. La idea 
d’aquests premis gironins és reconèixer les joves promeses de l’esport gironí d’entre 
14 i 18 anys a títol individual i per equips en esports col·lectius que hagin guanyat una 
final catalana o hagin fet podi en una competició superior. El reconeixement es va 
formalitzar mitjançant un diploma i un trofeu amb el nom dels guanyadors i l’any de 
concessió. Des de l’ajuntament de Vilablareix felicitem a aquestes dues esportistes.
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Els alumnes de 2n de 
Batxillerat de Vilablareix 
es graduen!

 Els alumnes de 2n de batxillerat de l’Institut de 
Vilablareix es van graduar a la Sitja de Fornells de la 
Selva el divendres 25 de maig.

Va ser un acte on els professors van fer un reco-
neixement als alumnes davant dels familiars i amics 
que els acompanyaven. 

L’alcalde de Vilablareix, David Mascort, també 
va dedicar unes paraules als alumnes del municipi 
i finalment aquests van pujar un per un a recollir 

l’orla de la promoció i a fer-se la foto de família. 
Des de l’Ajuntament donem l’enhorabona a tots 

ells i els desitgem molts èxits en el seu futur. 

Jornada de Portes Obertes  
a l’Escola Madrenc

 Coincidint amb la Diada de 
Sant Jordi, el dia 23 d’abril, l’Es-
cola Madrenc va celebrar una 
jornada de portes obertes. Els 
pares hi van trobar una parada 

de libres de Sant Jordi, una ex-
posició de treballs sobre el circ, 
sobre Dalí, el concurs de receptes 
de cuina i projectes de robòtica, 
entre d’altres.

Tots els pares, avis, amics o fa-
miliars que van visitar l’escola van 
sortir amb una rosa feta pels ma-
teixos alumnes.
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Premiem el civisme dels 
propietaris de gossos

 L’Ajuntament ha engegat una 
nova campanya de sensibilització 
i convivència entre les persones 
i els animals de companyia. La 
campanya ha posat a disposició 
dels veïns i veïnes amb animals 
domèstics censats un bidó plega-
ble que s’omple d’aigua amb vi-
nagre per abocar a les miccions 
que fa el gos a la via pública. 

Al llarg de la campanya, la 
nostra agent cívic municipal ha 
repartit aquest bidó als propieta-

ris dels animals que ha vist passe-
jant pel poble. 

Aprofitant la campanya, s’han 
actualitzat les dades dels animals. 

És a dir, s’han registrat aquells que 
no estaven censats i s’han donat 
de baixa aquells que ja no hi són.

La campanya ha estat tot un èxit.  

Caldera de biomassa 
i plaques solars al pavelló

 A principis de maig van començar les obres per a la 
instal·lació d’una caldera de biomassa i plaques solars 
tèrmiques per a la calefacció i aigua calenta al pavelló.

El principal objectiu del canvi és reduir les emis-

sions de CO2 i promoure l’ús d’energies renovables. 
Aquestes actuacions s’estan fent en el marc del 

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Vilablareix, 
amb el suport econòmic de la Diputació de Girona.
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Informe de seguiment del 
Pla d’Acció per a l’energia 
sostenible de Vilablareix

 El Pacte d’alcaldes és el principal moviment eu-
ropeu en què participen les autoritats locals i re-
gionals que han assumit el compromís voluntari 
de millorar l’eficiència energètica i utilitzar fonts 
d’energia renovable en els seus territoris. Amb el 
seu compromís, els signants de Pacte s’han propo-
sat superar l’objectiu de la Unió Europea de reduir 
en un 20% les emissions de CO2 abans del 2020. 

Actualment el compromís de la UE va més enllà 
d’aquest 20% d’estalvi d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle (GEH) i marca el nou objectiu d’acon-
seguir el 40%  per l’any 2030. L’emissió contínua 
de GEH causa un major escalfament del planeta i 
canvis duradors en el sistema climàtic, augmentant 
la probabilitat d’impactes greus, generalitzats i irre-
versibles per a les persones i els ecosistemes.

Vilablareix es va adherir al Pacte d’Alcaldes el 12 
de març de 2012; després va redactar el Pla d’Acció 
per a l’Energia Sostenible (PAES), que va ser validat 
per la Diputació de Girona el 24 de març de 2014 i, 
finalment, el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió 
de data 19 de maig de 2014 el va aprovar.

Més enllà de la redacció i aprovació del PAES, 
i en relació amb l’adhesió al Pacte d’Alcaldes, Vi-
lablareix també es va comprometre a elaborar pe-
riòdicament diversos informes de seguiment: un 
cada dos anys que indiqui el grau d’implantació del 
PAES i un altre cada quatre anys que a més inclogui 
un inventari d’emissions actualitzat. 

L’any passat es va elaborar l’informe de segui-
ment del PAES on es mostra el grau d’implantació 
d’aquest Pla d’Acció. D’aquest informe se’n desprèn 
que el grau d’estalvi d’emissions de gasos amb efec-

te hivernacle aconseguit fins ara es troba al 84,93% 
del compromís assumit pel 2020, tenint en compte 
les accions completades i les accions en curs. Les 
completades estrictament suposen un 49% d’estalvi 
d’emissions de GEH.

Algunes de les actuacions realitzades fins a dia d’avui: 
•  Millores energètiques al pavelló (detectors, leds, 

aïllaments)
•  Millora dels tancaments de les finestres dels edi-

ficis municipals de l’Ajuntament, Can Ballí i l’es-
cola Madrenc.

•  Reducció de les potències contractades dels sub-
ministraments elèctrics de l’enllumenat públic i 
dels equipaments municipals.

•  Substitució completa de l’enllumenat de Nadal 
per lluminàries led.

•  Substitució completa de l’enllumenat dels semà-
fors per lluminàries  led.

•  Implantació d’un sistema de gestió i comptabili-
tat energètica.

•  Avaluacions energètiques a les llars.
•  Adquisició d’una bicicleta elèctrica.
•  Adquisició d’un vehicle elèctric amb remolc per 

les tasques de la brigada municipal.
•  Implantació del sistema de recollida selectiva de 

residus porta a porta.

Algunes de les accions en curs: 
•  Instal·lació d’una caldera de biomassa i plaques 

tèrmiques al pavelló municipal. 

Algunes de les accions que s’executaran en breu:
•  Substitució de tot l’enllumenat de l’escola Ma-

drenc i de l’Ajuntament per lluminària led. 
•  Substitució de tot l’enllumenat públic per llumi-

nària led.
•  Instal·lació d’una estació de recàrrega per a ve-

hicles elèctrics.
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A Vilablareix fem salut!
 L’Ajuntament de Vilablareix continua amb la promoció 

d’hàbits saludables. És per això que aquest mes de maig, a les 
màquines expenedores de menjar del pavelló i del centre cul-
tural Can Gruart, s’han canviat alguns productes per aliments 
més saludables. Mica en mica es vol anar ampliant l’oferta 
de productes més sans i reduint els productes excessivament 
processats o amb sucres afegits. Alguns d’ells són bastonets 
integrals, galetes sense sucre i refrescos sense sucre.

Rècord de donacions 
de sang a Vilablareix

 Aquest mes de juny Vilablareix ha batut el rècord 
en donacions de sang. Al llarg de tres hores es van pre-
sentar un total de 58 voluntaris a Can Gruart per a do-
nar sang. D’aquestes, es van poder fer 54 donacions.

Vilablareix s’adhereix a la 
Setmana Europea de l’Energia 

 La Setmana Europea de l’Energia va arrencar 
amb la jornada ‘Mou-te amb Energia Neta’ on es va 
parlar sobre el foment de la mobilitat elèctrica a Ca-
talunya, la importància del vehicle elèctric i les seves 
possibilitats de recàrrega. Durant la jornada es van 
presentar tres vehicles elèctrics del concessionari 
Camps Motor Nissan, un d’ells el van cedir a l’ajun-
tament del 3o de maig al 19 de juny. 

De l’1 al 8 de juny el Servei de Prevenció i Con-
trol de la Contaminació Lumínica va cedir l’exposi-
ció ‘Contaminació Lumínica’. 

El dimecres 6 de juny els petits de la Ludoteca 
van jugar al joc de l’energia 
‘Hola Watty’. Un joc dina-
mitzat per l’Institut Català de 
l’Energia que té com a objec-
tiu conscienciar els nens i ne-
nes sobre l’estalvi energètic.

Aquestes activitats es van 
portar a terme amb el suport 
del CILMA, la Diputació de 
Girona, l’ICAEN i la Genera-
litat de Catalunya.
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Exposicions i xerrades  
a Can Gruart

Exposició “Animals i 
animalots” de l’Escola 
Riu d’Art
Abril

Exposició d’Art, 
plantes i flors
Maig, Festa Major

Xerrada “Alimentació 
complementaria 
autoregulada (BLW)”
A càrrec d’Eco-
mama

Xerrada 
Informativa sobre el 
Compostatge Casolà 
Amb Josep M. 
Medina, tècnic 
de SPORA Serveis 
Ambientals

Xerrada  
“Gestió del temps”
Bru Monge, coach i 
consultor d’empreses, 
va explicar com 
gestionar millor les 24 
hores del dia

Xerrada per a 
famílies
Isabel Bujalance 
va parlar sobre les 
relacions familiars i 
com millorar-les  
al dia a dia.
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RECORDS DE VILABLAREIX

Sílvia Vilagran Fita
Mare i àvia de família, amant dels cavalls i artista. Així és la 
Sílvia Vilagran, nascuda l’any 1936 al veïnat de Salt, i veïna de 
Vilablareix des de fa quasi 30 anys. Abans, va viure 24 anys a Pa-
lau on el seu marit, en Damià Feixas, hi tenia la fàbrica de rajoles 
on ella també hi treballava “m’ha agradat molt sempre el negoci. 
Encara a hores d’ara vaig al despatx on hi tinc la meva taula, el 
meu ordinador i això em dóna vida. Estar en actiu trobo que et fa 
ser jove. Estic al dia de tot però ara són els meus dos fills, en Damià 
i la Sílvia, qui porten el negoci”. 

El seu gran amor

La Sílvia va conèixer a l’home de la seva vida, en 
Damià Feixas, quan tenia 17 anys. Es varen conèi-
xer a la Rambla de Girona, que era 
el que més es feia en aquella època 
“Anàvem amunt i avall de la Rambla 
per a trobar-nos i ell finalment un dia 
es va presentar i ja va estar”. Es van ca-
sar quan la Sílvia tenia 24 anys a Pa-
lau-Sacosta i el viatge de noces el van 
passar pel nord de la península. “Vam 
agafar el nostre cotxe, un Seat 850, i 
vam fer ruta per Sant Sebastià, Pam-
plona...en general, vam visitar el nord 
d’Espanya”. 

De Palau a Vilablareix

Un cop casats van viure a Palau-Sacos-
ta on van tenir els dos fills i van conti-
nuar el negoci de la fàbrica de rajoles. 
En aquesta època ja transportaven tot 
el material de la fàbrica amb camions 
“abans, quan l’empresa la portava el 
pare d’en Damià, es transportava tot 
amb cavalls i carros. És per això que 
ens agraden tant els cavalls i quan vam 
venir a viure a Vilablareix el meu ma-
rit va voler tenir a casa”. 
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aquesta casa del barri de l’església de Vilablareix, no 
s’ho van pensar dues vegades i es varen traslladar. 

Tant ella com la seva filla recorden el primer dia 
que van arribar en aquesta casa: “vam arribar per una 
carretereta molt fosca amb unes bombetes que quasi 
no il·luminaven. Vaig pensar que seria molt avorrit, 
però no va ser així. Estem molt tranquils, tot i que ara 
la carretera està molt transitada”. 

La seva passió pels cavalls

Un cop instal·lats a Vilablareix van voler tenir cavalls 
“Tots dos érem joves i vam decidir tenir cavalls i així 
els cuidàvem i anàvem a muntar a cavall junts. Als 
meus dos fills també sempre els hi ha agradat”. Ara ja 
tan sols els queda un cavall dels dos que tenien “el que 
ens queda ja no el poden muntar perquè ja és vellet, 
però el cuidem i el deixem que visqui el que li toqui”.

La faceta artística

Una de les aficions de la Sílvia és la pintura. Li agra-
dava pintar i amb els seus quadres participava a les 

exposicions de Vilablareix. No ha fet molta vida 
de poble però això si, sempre participava a les ex-
posicions. “Ara ja no pinto perquè si començo a 
pintar només tindria els quadres al cap i no dor-
miria per avançar feina, i ara vull estar tranquil·la. 
Em distreu anar al despatx i la feina de casa i no 
em vull crear una obsessió”.

Però la vena artística de la Sílvia passa també 
pel teatre. Fa uns 14 anys va formar part de la 
companyia de teatre +65 del Galliner. Va ser una 
de les actrius de l’obra de teatre “Girona, tres ve-
gades immortal” dirigida per una directora i una 
guionista de Barcelona. “Va ser una obra que la van 
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crear a través de les vivències de la postguerra de cada una 
de nosaltres i d’això en va sortir l’obra”. 

La Sílvia explica que es va presentar després de 
veure un anunci al diari on deia que buscaven per-
sones de més de 60 anys per a representar una obra 
de teatre. “Després d’estrenar l’obra al Teatre Municipal 
de Girona ens va sortir una mini gira per diferents pobles 
de Catalunya. Vam actuar a Vic, Bescanó, a l’Armentera, 
etc.”. Explica que va ser una època molt maca en què 
va conèixer gent amb molt talent però també molt 
sacrificat perquè tenia molts assajos i funcions els 
caps de setmana i veia que no podia compaginar-ho 
bé amb la família. Així que va prendre una decisió i 
després de quasi 3 anys dins la companyia de teatre 
va haver d’abandonar. Ara ho recorda com una molt 
bona experiència i està contenta d’haver pogut gau-
dir d’una afició més, el teatre.  
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Club Bàsquet Vilablareix

 Un cop acabada la temporada, és hora de fer ba-
lanç de la temporada dels equips sèniors. Aquesta 
valoració és molt variada:

El sènior masculí “A” ha acabat en la 5 ena posi-
ció de la categoria Territorial A amb 20 victòries i 8 
derrotes, i d’aquesta manera la propera temporada 
continuarà a Territorial.

El sènior masculí “B” ha acabat en el 5 è lloc de 
la categoria Territorial B amb 8 victòries i 16 der-
rotes.

El sènior femení ha acabat en la 10 ena posició 
amb 14 victòries i 16 derrotes.

Podem considerar com a discreta l’actuació dels 
equips masculins en canvi es valora positiva la tra-
jectòria del equip femení, que en el seu primer any 
a la 2ª Catalana, ha aconseguit la permanència a 
tres jornades del final de la competició.

La part més positiva és l’evolució de la base. 

Aquesta temporada s’ha repartit en tres grups: un 
equip mini i un pre-mini que han participat amb les 
competicions de la federació gironina de basquet-
bol i un grup d’escoleta que ha participat en troba-
des amb altres escoletes.

Cal destacar l’evolució dels dos equips al llarg de 
la temporada que ha fet que competissin amb satis-
facció amb els altres equips de la categoria.

El mes de juny es faran jornades de portes ober-
tes amb l’objectiu de seguir ampliant els equips de 
base i que en un futur disposem d’equips de les ca-
tegories pre-infantil, infantil, cadet..... i aconseguir 
tota la línia d’edats.

També com a entitat arrelada al poble hem parti-
cipat a les Festes de Vilablareix amb una de les bar-
raques que s’han muntat el cap de setmana de 19 i 
20 de maig. 
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Campions de lliga
 L’equip sènior del FC Vilabla-

reix ha aconseguit ser campió de 
Lliga i per tant ascendir a la 3a 
Catalana.

L’últim partit de lliga es va dis-
putar el diumenge 27 de maig al 
municipal de Vilablareix on ne-
cessitàvem guanyar per poder ser 
campions de Lliga i poder dispu-
tar la Copa Catalunya Amateur.

El partit el jugàvem contra 
el Caldes que fins a una jornada 
abans tenia opcions de aconse-
guir el ascens i fins hi tot aconse-
guir el campionat de lliga. Va cos-
tar encarrilar el partit ja que fins 
al minut 26 no vam poder obrir el 
marcador amb un gol de Miquel 
Bauza Barcelo.

Ja en la segona part va ser di-
ferent i només començar David 
Mercadal Olives en el 49 i un altre 
cop Miquel Bauza Bercelo en el 
53 van posar un còmode 3-0 en el 
marcador i el partit es va comen-
çar a fer llarg per a els nostres ja 
que l’objectiu estava a 37 minuts i 
volíem que passessin el mes ràpid 
possible. Tot i això en el minut 74 
Gerard Rosell Mora va fer el defini-
tiu 4-0 amb que va acabar el partit i 
ens va permetre aconseguir el títol 
de Lliga de 4a Catalana Grup 28.

Des de que vam assolir el pri-
mer lloc de la Classificació no 
l’hem deixat escapar i hem acabat 
al cap de munt de la Classificació, 
si que hem tingut moments de 

dubtes quan els rivals van estar a 2 
punts de distància faltant poques 
jornades per finalitzar la Lliga, 

però aquest equip 
s’ha esforçat i amb 
una bona ratxa de 
victòries vam aconse-
guir eixamplar més 
la distància fins els 
5 punts a 2 Jornades 
del final, on ens jugà-
vem l’ascens i el títol 
amb el Tossa B i el 
Caldes B que eren el 
3r i el 2n respectiva-

ment i eren els nostres dos últims 
rivals de la temporada. Així doncs 
vam tenir sort que el Caldes va 
punxar i això ens va fer ascendir 
abans de jugar contra el Tossa, on 
vam perdre per 5-0 en un partit 
marcat perquè l’altre equip va fer 
jugar fins a 6 jugadors del primer 
equip que el tenen a 2a Catalana 
i que vam jugar 60 minuts amb 
un jugador menys.

I per tot això estem molt con-
tents de l’ascens i del Suport de 
les institucions del nostre poble 
per fer possible aquesta fita.
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Punt i final a una temporada 
plena d’èxits!

Aquest mes de maig el club ha tancat una temporada plena de 
competicions en tot l’àmbit territorial i autonòmic. 

 Pel que fa a les competicions a nivell federat el 
Club Rítmica Vilablareix ha participat al Campionat 
d’Espanya que es va celebrar a Alacant. Les gimnas-
tes representants van ser les dues alevines Mila Ri-
embau i Noa Rouze i la juvenil Júlia Cedacers. Totes 
tres van defensar els seus muntatges i van demostrar 
tota la feina feta durant mesos.   

Però el club no ha parat! I no només ens hem 
presentat a competicions federades sinó que un 
total de 40 gimnastes han participat a la Lliga Ter-
ritorial de Gimnàstica Rítmica organitzada pels di-
ferents Consells Esportius. Els resultats han estat 
immillorables al llarg de tot l’any però el tancament 
d’aquest diumenge als Jocs Emporion celebrats a 
Fontajau va ser excel·lent. Dos dels conjunts presen-
tats van aconseguir pujar al podi mentre que més de 

la meitat de les gimnastes in-
dividuals es van situar entre 
els tres primers llocs. 

Després d’aquesta temporada plena d’èxits les 
gimnastes i l’equip tècnic s’acomiada d’uns mesos 
molt intensos amb un festival de cloenda el proper 
divendres 1 de juny a les 18h de la tarda. En aquesta 
ocasió les gimnastes de tota la secció faran muntat-
ges divertits i estiuencs que han preparat amb mol-
ta il·lusió per a tots els assistents. 

Informar-vos que com cada any 
el club organitza un casal d’estiu du-
rant 5 setmanes  amb la possibilitat 
d’apuntar-se per setmanes. Aquest 
casal està obert a tothom qui vul-
gui passar un estiu d’allò més en-
tretingut. Per poder formalitzar la 
inscripció només cal sol·licitar un 
formulari a campusvilablareix@ 
gmail.com. 

Finalment, informar que du-
rant el mes de juliol a part del casal d’activitats 

rítmiques, les gimnastes de més alt nivell 
entrenaran durant tot el mes per prepa-
rar la propera temporada d’individuals 
i de conjunts. Aquests entrenaments se-
ran de matí i tarda i permetran a les gim-
nastes consolidar els muntatges que més 
endavant hauran de treure per aconse-
guir plaça a les competicions estatals. 

I recordeu que si voleu estar infor-
mats de totes les nostres novetats podeu 
seguir-nos a través de les nostres xarxes 
socials: Facebook (Club Rítmica Vilabla-
reix) i Twitter (@CRVilablareix).

	

	

	

	

	
	
	
	

QUÈ	CAL	PORTAR	
	v Esmorzar	(opcional)	i	aigua	v Roba	i	calçat	esportiu	

v Punteres	(qui	les	tingui)	v Banyador,	 tovallola	 i	 crema	solar	
	

OPCIONS	
	Possibilitat	d’apuntar-se	per	setmanes	:		v Setmana	1	:	Del	25	al	29	de	juny	v Setmana	2	:	Del	2	al	6	de	juliol	v Setmana	3	:	Del	9	al	13	de	juliol	v Setmana	4	:	Del	16	al	20	de	juliol	v Setmana	5	:	Del	23	al	27	de	juliol	

	

PAVELLÓ	MUNICIPAL	DE	VILABLAREIX	

PREUS	
		

Matí	(9h	a	13h)	–	55€/setmana		
Matí	+	dinar	(9h	a	15h)	–	87€/setmana	
	
	
v S’aplicarà	 descompte	 en	 cas	 de	participar	les	5	setmanes	

Inscripcions	a	partir	del	23	d’abril	enviant	un	correu	a	:	campusvilablareix@gmail.com	

Adreçat	a	nenes	a	partir	de	3	anys		

Per	participar	al	campus	de	tecnificació	cal	haver	fet	mínim	un	any	de	rítmica		
	



ENTITAT / ESPORTS
TENNIS TAULA
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Manel Segura

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

Èxit en els Campionats Territorials 
 El proppassat cap de setmana 

del 26 i 27 de maig es van disputar 
al pavelló de Vilablareix els Cam-
pionats Territorials de Girona. 
Són els campionats que agrupen 
tos els clubs de les comarques gi-
ronines i s’enfronten tots els clubs 
gironins tant a nivell d’equips 
com a individuals i dobles.

Aquesta edició comptava amb 
més de 130 inscripcions, un nou 
rècord per aquest campionat. El 
dissabte es van celebrar les com-
peticions d’equips i el diumenge 
els individuals i els dobles.

El CTT Vilablareix hi portava 
una nombrosa participació i els 
resultats van estar a l’alçada de 
les expectatives. El nostre club 
va ser l’únic que va obtenir al-
gun podi en totes les categories 
que es van disputar. Per equips, 
vam aconseguir el tercer lloc en 
benjamins i alevins. I en infantils, 
primera i preferent vam assolir el 
sotscampionat de la categoria. 

Pel que fa a les competicions 

individuals i dobles, la presència 
en el podi dels nostres jugadors 
encara va ser més constant. Cal 
destacar la victòria en la catego-
ria de primera d’en Lluís Cassà, 
que va fer un campionat impeca-
ble sense concedir cap derrota en 
tota la competició i proclamar-se 
campió derrotant de forma con-
tundent a la final al jugador del 
Palafrugell Jordi Beneit. L’Arnau 
Coll, en categoria benjamins, va 
assolir el sotscampionat després 

de perdre la final en un partit 
molt disputat contra l’Artur Boyé 
de Figueres. A infantil en Robert 
Berneda va quedar finalment ter-
cer i a veterans en Valentí Palat 
i l’Àngel Del Barrio van aconse-
guir el segon i tercer lloc respec-
tivament. I en dobles cal destacar 
els sotscampionats de la parella 
Palat/Del Barrio i Coll/Ball-llo-
sera en veteras i primera respec-
tivament i el tercer lloc en ben-
jamins de la parella Coll/Valera.

Entrades a l’Aquadiver per només 15 euros!
Des del CTT Vilalbareix i conjuntament amb la Representació Territo-
rial de la Federació de Tennis de Taula de Girona i altres clubs gironins 
encara disposem d’entrades per entrar al parc aquàtic Aquadiver de 
Platja d’Aro a un preu de només 15 euros pel dissabte 30 de juny i pel 
diumenge 1 de juliol. Són entrades limitades i disponibles per a tot-
hom per la qual cosa us recomanem que us poseu en contacte amb no-
saltres per aconseguir les entrades i no quedar-vos sense aquesta opor-
tunitat de passar un dia ben divertit i refrescant per a tota la família.

mailto:info@cttvilablareix.cat
mailto:info@cttvilablareix.cat


EDUCACIÓ
LLAR D’INFANTS LA FARIGOLA
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Cristina Vilà Bordas

La primavera arriba a la llar!
 Ja ha arribat la calor, i des de la llar d’infants us vo-

lem ensenyar el fantàstic pati que ens està quedant i 
els nous materials que hi hem posat perquè els més 
petits puguin divertir-se, experimentar i sobretot 
créixer jugant tots junts.

Amb l’arribada del bon temps anem al nostre 
petit hort a plantar, regar, observar, i cuidar de les 
plantes i hortalisses que hi tenim i que mimem amb 
molt d’amor i estima. Aquest any hem posat caixes 
nius per a tots els ocells que tenim volant per el nos-
tre pati. Així estaran ben calentons a l’hivern i po-
dran fer-ne casa seva.

Ja veieu, estem fets uns grans hortolans i ens 
agrada molt cuidar de la natura!!!

Cuidant l’hort

Jugant amb el túnel de colors

Mirant els cargols que tenim a l’hort

Observant les caixes niu

Experimentant amb 

la taula de sorra

Gaudint de la super 

cuineta de fusta



LUDOTECA LES ORENETES
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Sònia Jorquera

El joc i la seva importància
 Si busquem al diccionari què 

és el Joc, ens diu que: és una acti-
vitat física o mental que té com prin-
cipal fi la diversió o l’entreteniment 
de qui l’executa.

Jugar és un dret pels infants, 
fonamentalment, perquè la vida 
infantil no es pot concebre sense 
el joc. L’ article 31 Drets dels In-
fants diu que l’infant té el dret al 
descans i a l’esplai, al joc i a les 
activitats recreatives pròpies de la 
seva edat i a participar lliurement 
en la vida cultural i en les arts.

La iniciativa del Dia Interna-
cional del joc va néixer des de 
l’Associació Internacional de 

Ludoteques (ITLA) el 1999. La 
Fundadora d’aquest dia és la Dra. 
Freda Kim, des de fa ja 19 anys, 
aquest és un dia que es celebra 
en uns 40 països al voltant del 
món i cada vegada se sumen més. 
A més és celebra el  28 de maig 
perquè aquest dia es va constituir 
formalment amb acta constituti-
va la ITLA, el que fa que la festa 
tingui antecedents i història.

Jugar és una activitat universal, 
s’ha jugat, es juga i es jugarà a to-
tes les edats i en qualsevol cultura 
del món. 

Jugar ens permet ser espon-
tanis, experimentar, estimula les 

nostres emocions, ens permet 
interrelacionar-nos i moltíssims 
beneficis més que hem de tenir 
sempre presents.

Jugar també és una actitud 
existencial, una manera particu-
lar d’abordar la vida, una manera 
d’utilitzar la nostra ment.

El joc és una activitat fona-
mental en la vida per a qualsevol 
persona, s’obtenen beneficis a to-
tes les edats i ens ajuda a fer que 
el nostre creixement sigui més 
equilibrat.

T’apuntes A JUGAR?  Deixa 
anar el nen/a que portes dins.



EDUCACIÓ
ESCOLA MADRENC
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Fem un trencadís a l’escola
 Els alumnes de cinquè i sisè de 

l’escola, arrel del treball sobre 
Gaudí que han portat a terme 
durant el curs, el mes de novem-
bre van participar en la sessió 
impartida per professionals de la 
construcció , que organitza l’em-
presa distribuïdora de material 
de construcció Materalia. 

El concurs pretén despertar 
la creativitat i la capacitat d’in-
novació dels alumnes, fomentar 
el treball en equip, aprendre a 
planificar-se, saber gestionar un 
projecte...

Aquest és el resultat del seu 
trencadís, cal dir que l’experièn-
cia va ser molt ben valorada tant 
per les mestres com pels matei-
xos alumnes.



EDUCACIÓ
INS VILABLAREIX
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Estel Bartra, Aitor Fernández, Idoia Fernández,Clara Llinàs (2n d’ESO)

Una excursió a Girona
Hola a tothom! Som l’Estel, l’Aitor, la Clara i la Idoia de 2n d’ESO de 

l’institut de Vilablareix, que us volem explicar detalladament la visita 
que vam realitzar a principis del mes de maig a la ciutat de Girona.

 Aquesta sortida, la vam fer per-
què, al llarg d’un trimestre, vam 
llegir L’esclau del Mercadal, de 
l’escriptora Dolors Garcia i Cor-
nellà, novel·la ambientada a la 
Girona medieval. Primer de tot, 
vam iniciar un itinerari per dife-
rents carrers, places, rius…, que 
són esmentats al llibre. Va ser 
interessant perquè ens podíem 
posar a la pell dels personatges i 
imaginar-nos com devien ser, al 
segle XIV, els llocs que estàvem 
trepitjant. Va ser un re-
corregut llarg, perquè 
ens anàvem aturant per 
anar observant detingu-
dament els diversos es-
pais, però també va ser 
interessant.

Tot seguit, vam anar al 
museu de la Catedral, on 
vam poder veure escultu-
res i altres peces úniques 
molt boniques. Probable-
ment, la que més ens va 
cridar l’atenció va ser el 
Tapís de la Creació ja que 

té unes dimensions espectaculars. 
Costa d’imaginar com les mans 
d’uns artesans van poder arribar 
a fer un tapís d’uns quatre metres 
d’amplada i d’uns tres metres d’al-
çada amb fil i una agulla.

Més tard, vam entrar a la ca-
tedral, un monument d’estil gò-
tic, sorprenent per la seva gran 
altura, i al claustre. I el que ens 
va agradar més va ser caminar 
per sobre de tombes! Un cop a 
fora, vam fer una aturada per es-

morzar i agafar forces per poder 
seguir caminant. 

Vam continuar el recorregut 
per altres espais, com l’actual car-
rer de Cúndaro, estret i llarg, que 
va a parar al carrer de la Força, on 
l’autora de L’esclau del Mercadal si-
tua la casa d’un dels protagonis-
tes, en Jucef, un noi jueu. També 
vam veure el lloc on en aquella 
època hi havia una porta de sepa-
ració entre la comunitat jueva i la 
cristiana. I vam posar fi a l’itinera-

ri a la plaça del Vi, on es 
troba l’ajuntament.

La sortida va ser molt 
interessant, perquè vam 
poder situar algunes es-
cenes del llibre i, a més a 
més, vam aprendre algu-
nes curiositats de Giro-
na i de la vida d’aquesta 
ciutat a l’edat mitjana. 
I encara que vam haver 
de caminar força i visi-
tar diferents espais, vam 
adquirir nous coneixe-
ments.



32
L’equip de monitores i monitors

ESPLAI KAMONO

Fi de curs de l’Esplai Kamono
 Des de l’Esplai Kamono ens 

acomiadem un altre any d’aquest 
curs compartit amb tot el grup de 
kamoneres i kamoneros! L’equip 
de monitors ha estat organitzant 
activitats pels infants del poble 
i ha gaudit de molts bons mo-
ments amb ells.

Entre les activitats trobem una 
excursió al Selva Aventura a Sant 
Feliu de Guíxols on vam poder 
pujar a les altures i divertir-nos 
com autèntics “monos”!

Va ser un dia molt divertit 
i tots ens ho vam passar d’allò 
més bé.

També hem fet jornades es-
portives i tallers creatius, no hem 
parat de gaudir del lleure en cap 
moment!

Per finalitzar el curs ho hem 
fet celebrant un Holi Festival, 
que per motius meteorològics no 
vam poder realitzar a l’inici del 
curs, i així donar una bona ben-
vinguda a l’estiu tots junts.

Com cada any també hem anat 
de colònies d’estiu a Mas Pagès, 
de Sant Esteve de Guillalbes.

Per part dels monitors es-
tem molt contents de compartir 
aquests moments amb els infants 
i desitgem que també ells hagin 
gaudit d’un curs d’allò més bonic!

Us deixem algunes fotografies 
d’algunes de les activitats.

Estigueu atents a les nostres 
xarxes socials per a rebre les no-
tícies que us esperen pel proper 
any, US HI ESPEREM!



107.5 FM
RÀDIO VILABLAREIX
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Simplement gràcies!
 Aquesta casa, Ràdio Vilabla-

reix, 107.5 FM (Girona) estem 
ja a pocs dies de tancar tempo-
rada i de començar a planificar 
la propera, que tenim previst ar-
rencar el proper mes d’octubre 
d’aquest 2018.

Des d’aquí, volem agrair de 
manera molt vehement a totes 
aquelles persones que col·labo-
ren de manera totalment des-
interessada a fer que aquesta 

emissora continuï creixent cada 
dia una mica més, agafant nous 
horitzons. Simplement, moltes i 
moltes gràcies!

De la mateixa manera, us dei-
xem amb tot un seguit de foto-
grafies de convidats que ens han 
acompanyat aquests últims dies 
als nostres estudis, al programa 
de l’entrevista.

I per acabar, com sempre, us 
tornem a recordar que ens po-

deu seguir a Twitter @rvilablareix 
amb més de 10.000 seguidors, 
Instagram @radiovilablareix o 
a la pàgina oficial de Facebook 
Ràdio Vilablareix, o escoltar la 
nostra emissora al web www.radi-
ovilablareix.cat o baixant l’APP al 
PlayStore tan amb dispositiu IOS 
com Android.

Dit això, que tingueu un molt 
bon estiu!

Salut i molta ràdio!

Leslie Sirex

Joan Lluís Lluís

Roser Capdevila

Cesc Casanovas

Andres Palomino

Buhos

KOP Llúcia Ramos

Sergi Fernández, 
porter del FCB 
Hoquei

Pirat’s Sound System

Sílvia Tarragona

Strombers

Montserrat TuraMiquel de Palol

Màriu Serra

http://www.radiovilablareix.cat/
http://www.radiovilablareix.cat/


CASAL DE LA GENT GRAN
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Les activitats al Casal
1 DE MAIG
L’u de maig més d’un centenar de socis i no soci 
varen assistir al tradicional de l’1 de maig. L’àpat va 
acabar amb una sessió de ball en línia. 

EXCURSIÓ A ILLA-SUR-TÈT
El diumenge 6 de maig, més de seixanta socis ens 
desplaçarem a França i visitarem Illa-deTêt  i també 
una visita a la part vella de Perpinyà.

lla o  en francès Ille-sur-Têt és una vila  nord-cata-
lana  de la comarca del Rosselló. 

La Vila vella d’Illa era un espai murallat, de pri-
mer medieval, amb les muralles reforçades amb ta-
lussos en època moderna, a partir de les tècniques 
de fortificació dels segles XVII i XVIII,

El poble és famós pels seus terrers, dits popu-
larment Orgues, per la similitud amb tubs d’orgue. 
Un lloc únic a França, un paisatge de xemeneies de 
fades amb una bellesa fràgil i efímer. L’erosió com 
un artista va anar, tallant, esculpint el material fins 
donar-li un aspecte gairebé lunar.

Properament...

ARROSSADA 11 DE SETEMBRE
Dimarts 11 de setembre | 14 h

FESTA DEL SOCI
Excursió a les Illes Medes i Perelada
Dissabte 15 de setembre 

EXCURSIÓ A EIVISSA
Sortida el 14 d’octubre
Duració 6 dies

  Per més informació al Casal

https://ca.wikipedia.org/wiki/Vila
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya_del_Nord
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya_del_Nord
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rossell%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_Moderna
https://ca.wikipedia.org/wiki/Les_Orgues_d%27Illa
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L’ATENEU DE LA DONA

Ateneu de la Dona
LES GERMANES MUNDY
El diumenge 21 de gener vam tornar a 
representar a la sala d’actes de l’Ajunta-
ment l’obra “Les germanes Mundy”.

En aquesta obra de Brian Field, ens si-
tuem a l’Irlanda rural de 1936, a Ballybeg 
concretament, per reviure la història de 
cinc germanes solteres d’entre trenta y 
quaranta anys, Gerry Evans i el Pare Jack 
des dels ulls del petit Michael. Una his-
tòria plena de vida, tendresa i fragilitat. 
Dansa d’agost és la dansa que ballen per 
dins els cossos de les cinc germanes, la 
dansa que anima les seves vides. Records, 
memòries d'un mes d'agost que va veure 
com el precari equilibri de la llar de les 
germanes Mundy s'esfondrava.  L’obra la 
va dirigir el nostre director David Estany.

LES DELÍCIES DEL PORC
Un any més el 18 de febrer, a la sala polivalent del pavelló municipal, 
unes seixantena de persones, van assistir al dinar a base de amanida 
menuts del porc, botifarres, xoriços, mongetes, les postres i el cafè.

 A continuació es van representar una sèrie d’esquetxos que van fer 
gaudir als assistents.

Oncolliga Vilablareix
Oncolliga Vilablareix ja estem preparant la propera trobada. 
El dinar serà el diumenge 7 d’octubre al pavelló municipal.
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Jaume Vilalta

TEATRE
L’OLLA DELS MAIQUIETS

2017, 25 anys que l’Olla fem 
teatre amateur a Vilablareix

 On ens sentim a gust és en la comè-
dia, n’hem estrenat més de 20 en aquests 
anys (L’amor venia amb taxi-1993, Jo seré 
el seu gendre-1994, El millor dependent del 
mon-1995, El sopar dels idiotes-2010, Que 
fem amb... l’envàs-2012, Diner negre-2016) 
però també hem fet incursions al tea-
tre de l’absurd (El Déu-2003, Tot és veri-
tat, tot és mentida-2008, ...) comèdia de 
situació (Un dimoni blau-1994, Teatre de 
Cabaret-2002,...), teatre clàssic (Un pro-
metatge-2002, L’os-2002...), teatre d’au-
tor (Fantasies d’un auxiliar administra-
tiu-1995, Enterra’m a pequín-2009...), tot 
depenent del director que hem tingut 
i de l’estat anímic del grup. Actualment 
som 8 membres, 5 de Vilablareix dels 
que 4 hi som des del 1992 i la resta de Girona i Sar-
rià de Ter, però algun any hem arribat a ser més 
de 20. Quasi sempre hem tingut direcció, moltes 
vegades amateur i en algun moment professional. 
Incentivem el teatre fent tallers, col·laborant en 
diferents àmbits socials i muntant 
mostres de teatre al poble, fent in-
tercanvis, portant les nostres obres 
arreu de les comarques gironines. 
Hem col·laborat amb el FITAG 
(Festival Internacional de Teatre 
Amateur de Girona), en definitiva, 
vint-i-cinc anys que no hem estat 
MAI QUIETS.

Aquest aniversari l’hem volgut 
celebrar fent una exposició re-

trospectiva del grup dins la Fira de Tardor el se-
tembre de 2017, i preparant una obra contundent, 
complicada i llarga:  MENTIDERS d’Anthony Neil-
son, estrenada l’any 2002 al Royal Court Theatre 
Downstairs Sloane Square de Londres,  una comè-

dia britànica plena d'embolics. Amb la 
direcció, escenografia i direcció tècnica  
del nostre director actual, Joan Puigmal, 
narra la història de l'arribada de dos po-
licies anglesos a una casa la nit de Na-
dal, per comunicar a un matrimoni una 
mala notícia. Però els dos agents, com-
padits de la parella, expliquen una men-
tida que s’anirà fent cada vegada més 
gran fins a provocar situacions hilarants 
i surrealistes.

La vàrem començar a enfilar a l’estiu 
del 2016 i no la vàrem estrenar fins el 
novembre del 2017 a Vilablareix dins els 
actes de la festa  de Sant Menna.  Ha re-
sultat el muntatge que ens ha portat més 
temps de preparació i assaig. Des de les 
hores hem tingut la oportunitat , de mo-
ment, de representar-la també a Bordils, 
Celrà i Aiguaviva, per sort amb la matei-
xa acceptació que quan la vàrem estre-
nar en camp propi. La intenció és d’aca-
bar-la de rodar per on es pugui. Quan el 
guió es bo i la direcció té clar de quina 
forma ha de tenir, els actors i actrius, tot 
i ser aficionats, ho tenim més fàcil.
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9 d’abril. Presentació del 
llibre La força d’un destí  
d’en Martí Gironell
Molts amics i lectors d’en Martí Gironell es van 
aplegar a la presentació del seu darrer llibre La força 
d’un destí, premi Ramón Llull d’enguany. El propi 
autor, amb la col·laboració d’en Guillem Terribas, 
va fer molt amena una estona, farcida d’anècdotes, 
que va finalitzar amb la firma de nombrosos llibres 
per part d’en Martí Gironell.

18 d’abril. Presentació del 
llibre La casa de Rose Warren 
de la M. Lluïsa Amorós
Els assistents a la presentació de la darrera novel·la 
de la Maria Lluïsa Amorós, La casa de la Rose Warren, 
van gaudir dels interessants comentaris de la prolí-
fica autora, explicant molts detalls i confidències de 
perquè van portar-la a escriure-la.

23 d’abril. Diada de Sant Jordi
Enguany, l’Associació Cultural, no va muntar la pa-
rada a l’exterior, però va participar a la Diada de 
Sant Jordi, venent llibres gràcies a la col·laboració 
de l’Estanc de Vilablareix on es van poder comprar 
les darreres novetats editorials i a on van visitar-nos 
diversos escriptors locals.

25 d’abril. Conferència 
Aeròdroms republicans de 
Girona (1936-1939)
Molt interessant i formativa va ser la conferència que 
van donar l’historiador David García i comandant 
aviador Roberto Pla, sobre la situació dels camps 
d’aviació que hi havia escampats per les comarques 
gironines durant la Guerra Civil espanyola.

31 de maig. Presentació del 
llibre Mai és demà d’en Joan 
Albareda
Pocs van ser els participants a la presentació de la pri-
mera novel·la d’en Joan Albareda, Mai és demà. Qui 
no va ser-hi, es va perdre la magnífica dissertació feta 
per la Carme Renedo sobre la novel·la i les molt inte-
ressants i personals explicacions del propi autor.
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Al Club de lectura hem llegit...

Temps de Rates, 
de Marc Moreno
En teniu un exemplar a la bi-
blioteca, per si algú té curiosi-
tat per llegir aquesta novel·la 
ràpida, violenta i entretingu-

da, quasi tant com un pel·li d’acció que po-
dria ben bé estar signada per Quentin Tarantino. 
En Marc ens va venir a veure a finals d’abril, tot i 
que ja el coneixíem d’una presentació anterior per 
parlar-nos dels Assassins de Girona, publicada re-
centment, que va servir per encetar el club d’en-
guany. Allà vam aprofitar per enredar-lo perquè 
que tornés a venir a Vilablareix per parlar del seu 
premiat Temps de rates. I com que és un home de 
paraula, va venir a explicar-nos de com es fa, això 
d’assassinar en català, de fer novel·la negra de bai-
xos fons en català, cosa que a vegades sembla tan 
difícil d’imaginar.

Marc Moreno és autor de Cabdills (2011), In-
dependència d’interessos (2013), Els silencis dels pac-
tes (2014) i Contra l’aparador (2015), a més de La 
reina de diamants (2014), escrita juntament amb Se-
bastià Bennasar, Lluís Llort i Salvador Macip. 

Periodista de formació, actualment és editor de 
LLibres del Delicte, una editorial dedicada princi-
palment a publicar obres de novel·la negra en català. 

A Temps de rates (RBA-La Magrana) Marc More-
no dóna veu en aquesta novel·la a uns joves sense 
futur que envegen la manera de fer i de viure dels 
traficants del barri. Amb la motxilla com a detonant 
de la història, de ritme implacable, s’endinsa en les 
entranyes d’un barri on viuen famílies malavingu-
des, delinqüents, mossos corruptes, aturats i pensi-

onistes que no arriben a final de mes.

El riu encès, de 
Miquel Martín Serra
A algunes participants del club 
els era familiar la cara del be-
gurenc Miquel Martín. El mi-
raven encuriosides durant la 
sessió que va tenir lloc durant l’últim dime-
cres de maig a Can Gruart. De què els sonava aquell 
autor? Finalment vam saber que, juntament amb la 
seva companya, actriu de professió, havien organit-
zat un acte de maridatge de vins i poesia a Vilobí 
d’Onyar on algunes havien assistit (va ser tot un 
èxit, es veu, i ens engresquen a replicar-ho al nostre 
poble, què hi dieu?). Però en Miquel Martín no no-
més recita poemes al costat de la seva esposa, també 
és pare d’un fill, ens va dir “que això és una feina 
que poca gent posa als seus currículums”. Una tra-
jectòria vital i professional plena d’èxits i reconeixe-
ments els quals no ens sorprenen gaire, havent llegit 
la meravella fluent que és el seu riu encès, publicada 
pel Cep i la Nansa ara farà un any. Us direm d’aques-
ta novel·la que parla de la mort d’un pare, de l’ab-
sència d’una mare i de la malaltia d’un germà. Que 
aquests fets són els punts de partida de tres històries 
impactants que discorren per les valls de Campro-
don i la ciutat de Girona, com tres cursos d’aigua 
que  acaben confluint en una trama que flueix amb 
naturalitat fins a un desenllaç ple de versemblança. 
No podem explicar gaire més, només dir-vos que el 
llegiu, que passa xuclant com l’aigua. 

PD: De Miquel Martín us recomanem les Lle-
gendes de mar de la costa brava, publicada per Edi-
cions Sidillà però també qualsevol dels seus llibres 
com ara Hi ha amors que maten, Els cabells de Me-
dussa o l’estratègia de la gallina, entre d’altres. 

http://www.illadelsllibres.com/entrevista-marc-moreno-i-la-corrupcio-dels-silencis-dels-pactes/
http://www.illadelsllibres.com/entrevista-marc-moreno-i-la-corrupcio-dels-silencis-dels-pactes/
http://www.illadelsllibres.com/la-reina-de-diamants-o-com-escriure-una-novella-vuit-mans/
http://www.illadelsllibres.com/la-reina-de-diamants-o-com-escriure-una-novella-vuit-mans/
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Jordi Pagès

Ricard Viladesau i Caner

 Dins de les peces que la Princi-
pal de La Bisbal solen interpretar 
per la Festa Major de Vilablareix 
hi la sardana Girona m’enamora, 
de la qual n’és l’autor el cone-
gut compositor Ricard Viladesau. 
Enguany es celebra el centenari 
del seu naixement i s’estan fent 
diversos homenatges en el múlti-
ples aplecs i ballades de sardanes 
que es fan arreu de Catalunya, 
així com nombroses activitats cul-
turals que giren al voltant del que 
va ser definit per Pau Casals com 
el “príncep de la tenora”.

Ricard Viladesau i Caner, va 
néixer a Calonge el 18 de gener 
del 1918. Va començar en el món 
de la música ben aviat; amb set 
anys cantava al cor de l’església, 
amb dotze anys tocava el flabiol 
i als catorze la tenora a la cobla 
La Principal de Calonge. Segui-
dament va tocar amb la cobla-or-
questra Guíxols de Sant Feliu i, a 
continuació, a l’Antiga Principal 
de La Bisbal, fins a la Guerra Ci-
vil espanyola. Durant la guerra va 
tocar a la banda de música de la 
CNT. Al finalitzar la guerra, va es-
tar a la Principal de Palafrugell, 
però va ser poc temps ja que va 
haver de fer el servei militar, pri-

mer a Galícia i després incorpo-
rant-se a la banda de la 42a divi-
sió a Girona.

Tornat a la vida civil va fer una 
estada, molt curta, a la cobla As 
d’Anglès, per passar a ser un dels 
fundadors de la cobla-orques-
tra Caravana. A l’any 1950 es va 
incorporar a La Principal de La 
Bisbal, dirigida per Conrad Saló. 
Va ser-ne el solista de tenora 
principal durant 20 anys i con-
siderat el millor tenora de Cata-
lunya. Sobtadament va deixar La 
Principal de La Bisbal i va anar a 
viure a Barcelona, on va entrar 
a l’Orquestra Simfònica Ciutat 
de Barcelona, de la mà d’Antoni 
Ros-Marbà. Era el viola titular i, 
ocasionalment, tocava la teno-
ra. Es va jubilar al cap de quinze 
anys, però va continuar impartint 
classes de tenora i tible, publicant 
el Mètode per a la tenora.

 

Viladesau és un dels compositors 
més interessant de la història de 
la sardana, amb 244 composici-
ons, algunes de gran èxit com 
Arenys de Munt o Colometa. N’hi 
ha unes seixanta que són obliga-
des per a un o altre instrument 
de la cobla, sense deixar-se’n cap. 
A banda de la sardana, també va 
composar havaneres, ballables i, 
fins i tot, cançons de bressol.

Va passar els últims anys de 
la seva vida a Llafranc. Va morir 
d’una afecció cardíaca a Barcelo-
na el 26 de gener del 2005. 

Serà recordat com una de les 
figures més importants del sar-
danisme modern, combinant les 
seves aptituds excel·lents per a la 
interpretació de la tenora, amb la 
seva fecunda faceta de compositor. 
Mentre es toquin i es ballin sarda-
nes, el mestre Viladesau, continua-
rà ben viu entre nosaltres.

“ Viladesau és un dels compositors més 
interessant de la història de la sardana,  
amb 244 composicions, algunes de gran  
èxit com Arenys de Munt o Colometa.”
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(...)

El 9 de novembre s’aprova el pres-
supost de l’any 1945, amb un total 
tan de despeses con d’ingressos de 
dinou-mil quatre centes pessetes  
Tanmateix s’aproven les ordenances 
fiscals del mateix any.

A l´última sessió de l’any el disset 
de desembre 1944, s’aproven les se-
güents factures:

Pago Periódico Movimiento, 32 pese-
tas. = Gastos alumbrado Agosto Septiembre 
y Octubre, 28’70 ptas. = Gasto Juzgado 
Municipal, 250’- ptas. = Varias factures 
material oficina que importan 247’12 ptas. 
= Compra leña estufes Guardia Civil, 152’- 
ptas. = Compra leña estufes Guardia Civil, 
147’- ptas. = Arreglo cementerio por J. Si-
món, 30’- ptas. = A Juan Carreras Llach 
por plantar postes indicadores, 25’- ptas.

Hallando conformes las mismas, 
por unanimidad, se acuerdan prestar la 
conformidad, autorizando al Sr. Alcalde 
para que haga en efectivo su importe.

ANY 1945
La primera sessió de l’any 1945, el 
7 de gener, es presenta la liquidació 
del pressupost de l’any 1944, que 
presenta un superàvit de 2.005’20 
pessetes i el padró d’habitants a 31 
de desembre de 1944.

El 4 de febrer s’acorda per unanimitat
Instruir habilitación de crédito para atender 
el gasto que también se acuerda de: termi-
nar amillaramiento; construir seis nichos; 
gastos Guardia Civil extraordinarios; au-
mentar el sueldo al Secretario Sr. Juanola a 
cinco mil pesetas, cuyo aumento empezará a 
percibir en el 2º trimestre; subvención obras 
reparación Iglesia con 700 ptas.

A la sessió del 18 de febrer s’acorda
Avisar a la Guardia Civil para que vele por 
la seguridad y decoro  en la fiesta de San 
Roque que tendrá lugar el 25 próximo.

Se da cuenta del recuento de pana-
dería confeccionado por la Junta Pericial. 

También es examinada la propuesta 
que hace la Cia. Previsión Nacional, de 
la que es representante D. Arsenio Ros 
para el seguro de bienes contra el robo y 
el incendio. Es hallada conforme y se au-
toriza al Sr. Alcalde para firmar la póliza 
correspondiente.

El 4 de març, Alcalde posa  en 
conocimiento que la superioridad ha mo-
dificado el partido veterinario. Según ór-
denes recibidas formarán la agrupación 
intermunicipal veterinaria los pueblos de 

San Daniel, Sarriá de Ter, Gerona, Palau 
Sacosta, Fornells de la Selva, Vilablareix i 
Quart estando señalados tres veterinarios 
aunque esta población se servirá princi-
palmente del que actualmente se hallaba 
al frente de la extinguida agrupación Sr. 
Pla Frigola. 

El 8 de julio
El Sr. Alcalde manifiesta la necesidad de 
pintar la puerta del Cementerio que se va 
estropeando por tal causa.

También que en el pozo de las Escue-
las hay microbios que pueden dañar la 
salud. 

Por unanimidad se acuerda autori-
zar al Sr. Alcalde para que cuide de hacer 
pintar y de arreglar el pozo pudiendo des-
pués satisfacer el importe de tales gastos 
por no acceder de las atribuciones discre-
cionales de la administración municipal.

También se acuerda limpiar el patio 
del Cementerio.

A l’acta del 22 de juliol, consta que:
El señor Alcalde expresa que se está acti-
vando la limpieza del pozo de las Escuelas 
habiendo indicado el Secretario Provinci-
al de Higiene que es necesario tirar el pozo 
además de limpiarlo varios sacos de cal.

A les sessions del 5, 12, 19 i 26 d’agost 
es parla dels quintos que han de fer 
el servei militar l’any 1946. La relació 
de soldats era:

Jaime Vilert Ollé
José Aliu Juandó
Jaime Carreras Carré 
Luís Ollé Casals 
José Grabolosa Fabrega
Joaquín Mainegre Fullá
José Pijoan Pons
Tots ells de Vilablareix, en els que 

s’inclouen:
Juan Poch Tapies d’Aiguaviva
José Ros Figueras de Palau Sacosta
Enrique Soy Ros de Fornells
I segueix: El mozo Carreras, Grabo-

losa y Soy se hallan como voluntarios en 
Gerona al objeto de poder escoger cuerpo 
del ejército.

  
El 23 de setembre, per unanimitat
se acuerda autorizar al Sr. Alcalde para 
gestionar con la anticipación suficiente 
adquirir leñas para las estufas de las Es-
cuelas y para ayudar al sostenimiento de 
las de la Guardia Civil.

El nou de desembre s’aproven di-
ferents factures per un total de 
3.593’53 ptes i el 23 per un total de 
4.766’55 ptes.

ANY 1946
La primera sessió ordinària del l’any 
1946 es va celebrar el sis de gener, 
dia de Reis. Composaven la Corpora-
ció com Alcalde el Sr. Joaquín Jordà 
Clavell i com a regidors els Srs. Mar-
tín Feliu i Juan Vidal. 

En el primer lloc s’aprova la liqui-
dació del any 1945, amb un superàvit 
de 4.002’12 ptes. i el padró d’habi-
tants a 31 de desembre (no posa el 
número).

A continuació, el Sr. Alcalde ma-
nifesta que

El cargo de sepulturero se hallaba va-
cante desde que falleció Juan Riuró, ha-
biendo solicitado tal empleo el vecino D. 
Salvador Puigdevall Pujol residente en 
casa Fco. Simón el que por 250 ptas. Se en-
cargaría de limpiar el Cementerio tener en 
buen estado el coche mortuorio y guarnici-
ones y se encargaría del traslado de los fére-
tros del domicilio particular al Cementerio.

Por unanimidad se acuerda a ceptar 
tal ofrecimiento quedando nombrado des 
del momento sepulturero el Sr. Salvador 
Puigdevall al que se le consigna su grati-
ficación en presupuesto.

Asimismo y como que al lado Sur y 
Oeste del Cementerio existe una pequeña 
parcela que va unida al Cementerio que 
puede ser cultivada por unanimidad  se 
acuerda cederla al propio Puigdevall sir-
viendo como incremento del sueldo pues 
no se le cobrará nada de tal disfrute, 
es decir, que el disfrute de la parcela va 
unido indisolublemente con el cargo de 
sepulturero, de manera que el día que cese 
en su cargo solamente podrá retirar la co-
secha pendiente y pondrá seguidamente a 
disposición del Ayuntamiento tal terreno 
para aplicarlo al fin que le convenga.

En aquesta sessió del 20 de gener
El Sr. Alcalde manifiesta haber recibido 
comunicación de la Diputación en la que 
se resuelve definitivamente el caso de Ma-
ría Puig Moner asilada en Agullana. De 
las estancias que cause tal asilada se hará 
cargo la Diputación por haber tenido en-
trada en tal establecimiento en 30 abril 
de 1935, o sea antes de la aprobación de 
las ordenanzas que regulan el pago de es-
tancias  en establecimientos provinciales.

Suma satisfacción causa ello per el 
gravamen que supondría para el erario 
Mpal. tal cargo.

Por unanimidad se acuerda aprobar 
el recargo municipal sobre el alumbrado al 
máximo del 50% sobre el 17% del Estado 
por así autorizarlo la nueva Ley de Bases. 
Se acuerda oficial a las dos Compañías.

(...)
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CAPÍTOL IV-V
MEDI AMBIENT

Canvi climàtic
No podia acabar aquest capítol IV sense fer esment, encara que sigui suc-
cintament, a l’efecte del Canvi Climàtic a l’Estat Espanyol, sobre entre altres 
coses, l’aigua que, paradoxalment es converteixen en: menys reserves d’ai-
gua, però més inundacions. I en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

  
 Ecologistas en Acción van presentar a París, coin-

cidint amb la Cumbre del Clima, sengles informes 
que pronostiquen aquests fenòmens.

En el primer dels informes, ‘Els efectes del canvi 
climàtic sobre l’aigua a l’Estat Espanyol’, el seu au-
tor Santiago Martín Barajas, descriu un escenari per 
l’any 2021 “amb aproximadament un 20% menys 
de recursos hídrics que hi havia disponibles als anys 
noranta, a causa del canvi climàtic, així com un aug-
ment de les demandes d’aigua del 10”. En concret, 
si s’afirmava que la única demarcació hidrogràfica 
amb dèficit estructural era el Segura, “és previsible” 
que en les pròximes dos dècades puguin patir aques-
ta situació les demarcacions del “Júcar, Guadiana, 
Guadalquivir, Conques internes de Catalunya, Gua-
dalete-Barbate, i conques Mediterrànies i part de les 
del Tajo i l’Ebre. Aproximadament la meitat de la 
superfície peninsular”. Entre les causes que s’estan 
duent a terme a una reducció dels recursos hídrics, 
Ecologistas en Acción destaquen la disminució de 
la precipitació mitja a l’Estat Espanyol, l’augment 
de l’evapotranspiració per l’increment de les tem-
peratures i, per tant, una disminució del vessament 
cap als cabals.  Tot això suma per reduir les aporta-
cions hídriques. Per contra, i a pesar de l’esforç en 
la reducció dels consums d’aigua urbans, els agraris 
no deixen de créixer i constitueixen ja el 80% de 
la demanda. “La reducció de l’aigua disponible i 
l’increment de les demandes previstes en el regadiu 
ens porten a un autèntic col·lapse hídric”, assegura 
l’autor de l’informe, Martín Barajas. Mentrestant, 
l’altre informe presentat a la ZAC, sota el títol ‘Els 
efectes del canvi climàtic sobre el risc d’inundaci-
ons a Espanya’, l’organització ecologista assegura 
que “Les precipitacions màximes en 24 hores, que 
poden ocasionar problemes de crescuda fluvial i 
inundacions, podrien incrementar-se un 5% en el 
conjunt peninsular per l’horitzó 2050”. Les inun-
dacions constitueixen el tipo de catàstrofe natural 
més habitual a Europa. Entre 1998 i el 2002 van re-
presentar el 43% de totes les catàstrofes en el con-
tinent. A España, segons Ecologistas, les tres àrees 
principals de risc d’inundació a Espanya són el País 
Basc, les Illes Canàries i, sobretot el litoral mediter-
rani, que concentren el 75% dels esdeveniments. 

I, cal preguntar-se, a què es deu? Segons Millán 
Muñoz, director del Centre de Estudis Ambientals 
del Mediterrani, les modificacions en l’ús del ter-
reny pertorben el cicle hídric. En un sistema típic 
existeix vegetació marginal que re-circula part de 
l’aigua que es necessita, si aquesta vegetació es treu 
(els incendis ajuden), l’aigua deixa de re-circular. 
La desforestació d’una zona de 10 per 10 km fa que 
en aquella mateixa zona deixi de ploure i provoca 
sequeres on abans plovia abundantment, tot això 
degut a que es destrueix el mecanisme natural de 
bombeig. Referent a això, afirma Millán Muñoz, els 
efectes derivats dels canvis de l’ús del sòl tenen es-
pecial incidència, entre altres, a l’Estat Espanyol i, 
és previsible que, amb l’escalfament global, aquests 
efectes s’agreugin i es multipliquin.

Per tant, a tots aquests problemes s’ajunten els 
del diòxid de carboni. Encara en el 2016, el 86% de 
l’energia utilitzada a Espanya provenia de combus-
tibles fòssils o energia nuclear. De fet, l’Estat Espa-
nyol, junt amb altres cinc països de la Unió Euro-
pea, acumulen al voltant del 70% de tots els gasos 
d’efecte hivernacle del continent.

Per si això fos poc, la última reforma del sector 
elèctric frena les energies renovables, penalitza 
l’autoconsum energètic i fomenta energies brutes, 
com l’extracció de petroli i el fracking, un sistema 
altament contaminant que permet extraure gas o 
petroli fracturant el subsòl.

El sector energètic, degut al seu ús d’energies 
brutes –petroli, carbó i gas–, és un dels grans con-
tribuïdors a l’escalfament global. Unes 90 empreses 
són responsables de quasi les dos terceres parts de 
les emissions mundials. A l’Estat Espanyol, les grans 
elèctriques –Endesa, Iberdrola i Gas Natural Feno-
sa– segueixen apostant per una energia contami-
nant a la que no tenen cabuda les renovables. 

“ La última reforma del sector elèctric 
frena les energies renovables, 
penalitza l’autoconsum energètic 
i fomenta energies brutes, com 
l’extracció de petroli i el fracking.”
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Les benaurances, el carnet 
d’identitat del cristià

 El papa Francesc ha publicat 
amb data del dia de sant Josep 
d’enguany  una exhortació apostò-
lica sobre la santedat cristiana en el 
nostre món, amb el títol “Alegreu-
vos-en i celebreu-ho” (“Gaudete 
et exsultate”).  Entre altres coses, 
el Sant Pare afirma: “Pot haver-hi 
moltes teories sobre què és la san-
tedat, abundants explicacions i dis-
tincions. Aquesta reflexió podria 
ser útil, però res no és més il·lu-
minador que tornar a les paraules 
de Jesús i recollir la seva manera 
de transmetre la veritat. Jesús va 
explicar amb tota senzillesa què és 
ser sants, i ho féu quan ens  deixà 
les benaurances. Són com el carnet 
d’identitat cristiana. Així, si algú de 
nosaltres es planteja la pregunta: 
“Com es fa per  a arribar a ser un 
bon cristià?”, la resposta és senzilla: 
cal fer, cadascú a la seva manera, 
el que diu Jesús en el sermó de les 
benaurances. En aquestes s’hi di-
buixa el rostre del Mestre, que som 
cridats a transparentar en la nostra 
vida diària”. 

Espigolem, tot resumint ara, al-
gunes afirmacions que el Papa fa so-
bre el text de les Benaurances:

“Feliços els pobres en l’esperit: 
d’ells és el Regne del cel”. Les ri-
queses materials no asseguren res. 
Quan el cor se sent ric, està tan sa-
tisfet de si mateix que no té espai 
per a la Paraula de Déu. Ser pobre 
en el cor, això és la santedat.

“Feliços els humils (o mansu-
ets): ells posseiran la terra!”: La 
mansuetud és una altra expressió 
de la pobresa interior, de qui di-
posita la seva confiança només en 
Déu. Reaccionar amb humil man-
suetud, això és santedat.

“Feliços els qui ploren. Déu els 
consolarà!”. La persona que es dei-
xa traspassar pel dolor i plora en 
el seu cor, capaç de tocar el cor so-
frent dels altres, és consolada  amb 

el consol de Jesús. Saber plorar 
amb els altres, això és santedat.

“Feliços els qui tenen fam i set 
de justícia: Déu els saciarà!”. Fam i 
set són expressions fortes, de neces-
sitats primàries. Desitjar la justícia 
com el pa i el beure quotidià, neces-
sitats bàsiques. La justícia que pro-
posa Jesús no és com la que busca 
el món, moltes vegades tacada per 
interessos mesquins, manipulada 
per un cantó o per un altre. La justí-
cia que vol Jesús comença per fer-se 
realitat en la vida de cadascú essent 
just en les pròpies decisions i acabat 
s’expressa cercant la justícia per als 
pobres i febles. Cercar la justícia 
amb fam i set, això és santedat.

“Feliços els misericordiosos: ells 
aconseguiran misericòrdia!”. La mi-
sericòrdia divina té dos aspectes: és 
donar, ajudar, servir els altres, i tam-
bé perdonar, comprendre. Donar i 
perdonar és intentar reproduir en 
les nostres vides un petit reflex de la 
perfecció de Déu que dóna i perdo-
na sobreabundantment. La justícia 
divina és misericòrdia. Cerca donar 
i perdonar. Mirar i actuar amb mi-
sericòrdia, això és santedat.

“Feliços els nets  de cor: ells 
veuran Déu!”. Jesús es refereix als 
qui tenen un cor senzill, pur, sen-
se brutícia, perquè un cor que sap 
estimar no deixa entrar en la seva 
vida res que atempti contra aquest 
amor, res que l’afebleixi o el posi 
en risc. Mantenir el cor net de tot 
el que taca l’amor, això és santedat.

“Feliços els qui treballen per 
la pau: Déu els anomenarà fills 
seus!”. Els pacífics són font de pau, 
construeixen  pau i amistat social. 
Sembrar pau al nostre entorn, això 
és santedat.

“Feliços els perseguits per cau-
sa de la justícia: d’ells és el Regne 
del cel!”. Jesús mateix remarca que 
aquest camí va contra corrent fins 
al punt de convertir-nos en éssers 

que qüestionen la societat amb la 
seva vida, persones que molesten. 
La creu, sobretot els cansaments i 
els dolors que suportem per a viu-
re el manament de l’amor i el camí 
de la justícia, és font de maduració i 
de santificació. Acceptar cada dia el 
camí de l’Evangeli encara que ens 
porti problemes, això és santedat.

LLISTAT DELS NENS I NENES  
DE LA NOSTRA CATEQUESI  
PARROQUIAL QUE HAN  
CELEBRAT ENGUANY LA  
SEVA PRIMERA COMUNIÓ: 

El diumenge 6 de maig a la nos-
tra església parroquial de Sant 
Menna:
1. Ruth Amargant Caballé
2. Oriol Naranjo Pérez
3. Didac Ibánez López
4. Pau Aymerich Costa
5. Alba Gordaliza Nistal
6. Arlet Puig Carreras
7. Martí Riera Carrascal
8. Pol Hidalgo Sernando
9. Biel Granados Fontarosa
10. Pau Vallribera Tejero
11. Afra Masferrer Pontí
12. Emma Sánchez Trujillo
13. Alba Ramon Ruiz

El diumenge 3 de juny, “Corpus 
Christi”, a la nostra l’església 
parroquial de Sant Menna:
14. Eugene Gash López
15. Jordi Jordà Bagaria

El dissabte 2 de juny a la parrò-
quia de Montfullà:
16. Júlia Alcalde Casacuberta

En el Santuari marià de Núria:
17. Marta Llopart Mases

El nou curs de catequesi comen-
çarà el primer divendres d’octu-
bre a les 7 de la tarda en els locals 
de la rectoria. La inscripció es 
podrà fer allà, aquell mateix dia.   @vilablareix_cat /ajuntamentdevilablareix
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REVETLLA DE SANT JOAN
Sopar-Ball amb Aurora Grup
Dissabte 23 de juny | 21 h  
Casal de la gent gran
Venda de tiquets al Casal de  
la gent gran fins el 20 de juny.

VIANDES D’ESTIU
Vine a gaudir d’una nit d’estiu a la fresca 
amb música, espectacles, foodtrucks, 
restaurants locals i molt més!
Dissabte 30 de juny | a partir de les 19 h  
Can Gruart

19 h Obertura

20 h Espectacle familiar ‘Circ Filixic’ amb 
la companyia Filigranes. Amb el suport del 
programa.cat

21.30 h Concert Diana’s pipol. La cantant 
gironina, acompanyada del guitarrista Pol 
Figueras, presentarà un repertori de Soul, R&B, 
Blues i Pop. 

23 h Dj Ninomrdj

ACTIVA’T SOLIDARI 
Totes les activitats són solidàries (es paga la 
voluntat en una urna) i a la fresca a l’exterior 
de Can Gruart. 

Zumba
Del 4 al 18 de juliol els dimecres  
De 19. 30 h a 20.30 h

Ioga 
Del 2 al 23 de juliol els dilluns 
De 20 h a 21 h

DIJOUS A LA FRESCA SOLIDARIS 
Dijous 5 de juliol | 21 h | Plaça del Perelló
Festival Emergent* 
Preu: 12 euros (8 euros anticipada) 
i menors de 12 anys gratuït
Servei de bar: entrepans i begudes 
www.festivalemergent.cat
*Consulta la programació a la contraportada

Dijous12 de juliol | 21.30 h | Can Gruar
Nits de can Gruart 
“Mo Mentos”  

Dijous 21  de juliol | 21.30 h | Can Gruar
Matins actius show

Dijous 28 de juliol | 21.30 h | Can Gruar
Teatre amb l’Ateneu de la dona de 
Vilablareix 

SOPARS A LA FRESCA 
A continuació... Playback
Divendres 10 d’agost | 20.30 h 
Casal de la gent gran de Banyoles

Divendres 24 d’agost | 20.30 h 
Casal de la gent gran de Porqueres

Venda de tiquets al Casal de la gent gran

ARROSSADA 11 DE SETEMBRE
Dimarts 11 de setembre | 14 h 
Casal de la gent gran

DINAR ONCOLLIGA
Diumenge 7 octubre | 14 h
Pavelló municipal
Hi haurà ball, sortejos i moltes coses més. 

ESTIU
AGENDA #AgendaVilablareix

Segueix tota l’agenda d’activitats al web 
www.vilablareix.cat i a Facebook i Twitter  

amb l’etiqueta #AgendaVilablareix

  @vilablareix_cat /ajuntamentdevilablareix
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