
77
any XVIII • octubre 2018

Can Ribotic
un nou equipament al 
servei de les persones



 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
C
Can Ribotic

asal de la gent gran 9
972 40 55 28

72 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 - Can Ribotic
Dimarts 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 

 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

@vilablareix_cat /ajuntamentdevilablareix
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EDITORIAL

  Arribada la tardor iniciem la normalitat després de l’aturada de 
l’estiu. Hem començat els cursos i els cursets i les temporades es-
portives, hem tornat de vacances, hem retornat, en resum, a la vida 
quotidiana.

I en la vida municipal, també. Hem gaudit de la Fira de Tardor, 
plena d’activitats per a tothom, hem iniciat tot el reguitzell de cursos 
(anglès, pilates, manteniment, etc.) i activitats (zumba, art, escola de 
música, etc.) que han esdevingut ja una part habitual de les nostres 
activitats diàries i hem acabat diferents projectes que han vist la llum 
els darrers mesos. El projecte de Can Ribotic, l’espai destinat als més 
grans del nostre poble i on també s’hi allotgen els serveis socials, 
ja és una realitat i va obrir les seves portes el dia 24 de setembre. 
La bona acollida que està tenint ens fa veure a tots plegats de la 
necessitat de poder tenir un espai com aquest per a poder atendre 
en millors condicions als qui ho necessiten i als nostres avis i àvies, 
que tant s’ho mereixen. També hem acabat les obres del projecte de 
transformació de la mobilitat (amb un petit retard provocat per la 
pluja, des d’aquí demano disculpes per les molèsties que us hàgim 
ocasionat) que permeten circular a vianants i ciclistes amb més tran-
quil·litat i que han servit per a ordenar el trànsit de vehicles. Tam-
bé s’ha posat en funcionament ja la caldera de biomassa al pavelló 
municipal, seguint amb la política d’estalvi energètic i d’ús d’ener-
gies renovables en els equipaments municipals que venint duent a 
terme. I per acabar, iniciem també aquest mes d’octubre les obres 
de remodelació de les grades del camp de futbol i de construcció 
dels quatre nous vestidors que acabaran, segons el programa previst, 
durant el mes d’abril.

Així doncs, una tardor plena d’activitats, com és habitual, i de no-
vetats al nostre poble que ens han de fer la vida quotidiana una mica 
més fàcil, agradable, respectuosa i activa.

David Mascort i Subiranas
Alcalde de Vilablareix

L’inici d’un  
nou curs
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PLENS
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL 21 DE JUNY
S’aprova per unanimitat:
» La proposta de modificació de crè-

dits núm. 03/2018 en el pressu-
post d'enguany, xifrat en les quan-
titats següents: 

   Total suplement i habilitació  
crèdits (despeses):    
70.797,31 euros

 Total baixa de despeses:                           
- 70.797,31 euros 8.265,00 euros 

 Total augment de despeses:                                             
0,00 euros

» Resoldre el contracte administra-
tiu de concessió d’obra pública i 
explotació de la zona esportiva de 
Vilablareix, per mutu acord entre 
l’entitat mercantil concessionària 
Padel Vilablarex SC i l’ajuntament 
de Vilablareix amb efectes a partir 
del 31 de juliol de 2018.

» Proposar a l’entitat esportiva Fut-
bol Club Vilablareix la signatura 
d’un conveni regulador d’autorit-
zació d’ús privatiu per a l’ocupació 
temporal del camp de futbol mu-
nicipal.

SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 19 DE JULIOL
La Presidència  dóna compte al Ple:
» De la contractació personal briga-

da jove i monitors casal d’estiu i 
matins actius 2018.

» De la compareixença davant el jut-
jat contenciós administratiu núme-
ro 3 de Girona, en el recurs ordi-
nari interposat per l’entitat Junta 
de Gestió urbanística del sector 
Vilablareix-Transports.

» El període mig de pagament a 
proveïdors del sector d'adminis-
tracions públiques de l’Ajunta-
ment de Vilablareix el segon tri-
mestre de 2018 es situa a 1,35 dies 
i no supera el termini màxim de 
pagament previst en la normativa 
de morositat.

S’aprova per unanimitat:
» La proposta d’acord d’aprovació 

del model de control intern de la 
Diputació de Girona, en règim de 

fiscalització i intervenció limitada 
prèvia de requisits bàsics per a les 
despeses i obligacions, i del con-
trol inherent a la presa de raó en 
comptabilitat, com a procediment 
per a l’exercici de la funció inter-
ventora sobre els drets i ingressos 
de l’entitat local.

» L’expedient per l’establiment del 
servei públic municipal de l’Ofici-
na d’atenció a les persones de Vi-
lablareix.

S’aprova per majoria absoluta amb 
el vot en contra del regidor de CiU, 
Daniel Bartomeu
» El conveni regulador de l’autorit-

zació d’ús privatiu per a l’ocupa-
ció temporal del camp de futbol 
municipal a favor del Futbol Club 
Vilablareix.

SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 13 DE SETEMBRE
La Presidència dóna compte al Ple:
» De la modificació jornada laboral 

a partir del dia 1 d’agost de 2018 
de Maria Visitación González Sánc-
hez i Eva Olivan Riera en qualitat 
de monitores del menjador esco-
lar i de Judit Puig Puig en qualitat 
d’ajudant de ludotecària.

» Reconeixement augment 1,5% de 
les retribucions del personal de la 
corporació amb efectes retroac-
tius a 01/01/2018 i augment de 
l’1,75% a partir de 01/07/2018.

S’aprova per unanimitat:
» El Compte General de l’Ajunta-

ment de Vilablareix corresponent 
a l’exercici 2017, integrat pel de la 
corporació i pel de la societat mu-
nicipal Vilablareix Futur SL.

» La proposta de modificació de crè-
dits número 04/2018 per import 
de 239.033,71 euros, amb càrrec a 
romanent de tresoreria per despe-
ses generals amb el següent detall:
SUPLEMENT:
Amort. préstec BCL Inversions 
2010
93.833,16 216.533,71 310.366,87
Amort. préstec camió    
10.800,00  22.500,00  33.300,00                                                         
Augment crèdits despeses
 239.033,71 

BAIXA DESPESES:
Romanent Tresoreria  
despeses generals  239.033,71

» La proposta de modificació de crè-
dits núm. 5/18 en el pressupost 
d'enguany, xifrat en les quantitats 
següents:
SUPLEMENT:
Gestió de l’Oficina d’atenció a les 
persones de Vilablareix  
0,00 11.750,93 11.750,9
BAIXA DESPESES:
Retribucions òrgans de Govern 
29.752,92 11.750,93 18.001,9

» El conveni d’encàrrec de mitjà pro-
pi de l’Ajuntament de Vilablareix 
a SUMAR, Serveis Públics d’Acció 
social de Catalunya SL per la gestió 
de l’oficina d’atenció a les perso-
nes de Vilablareix.

» Inicialment el projecte executiu de 
“Millora de l’eficiència energètica 
de les instal·lacions d’enllumenat 
públic de Vilablareix” per import 
de 600.715,50 euros.

» Provisionalment la modificació 
puntual del Pla Parcial de sòl ur-
banitzable “El Perelló” i “Can Pere 
Màrtir”, amb el redactat que cons-
ta en la present modificació puntu-
al, relacionats amb els guals de les 
claus industrials 21-b i 21-c i amb 
alineacions de la clau 14-E residen-
cial unifamiliar.

» El manual d’aplicació del logotip 
de l’Ajuntament de Vilablareix.
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JUNTES 
DE GOVERN
SESSIÓ DEL DIJOUS  
21 DE JUNY 
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren 

a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 53.549,37 euros.

» Les liquidacions de l’impost sobre 
increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana dels expedi-
ents número 110 a 122 de l’anua-
litat  2018.

» La 2ª certificació de l’obra “Ins-
tal·lació d’un sistema de biomassa 
tèrmica amb biomassa tèrmica per 
calefacció i ACS al pavelló munici-
pal”, per import de 5.12,06 euros, 
(4.390,13 euros més 921,93 euros 
en concepte d’iva) a favor de l’en-
titat AITEL. 

» Sol·licitar la inclusió de l’Ajunta-
ment de Vilablareix en el Pla de 
Serveis d’assistència en matèria de 
prevenció d’incendis del servei de 
Medi Ambient de la Diputació de 
Girona.

» Les bases que regiran la convocatò-
ria de selecció de les persones  que 
integraran la borsa de treball per 
cobrir llocs de treball de personal 
laboral temporal, per les vacants 
que es puguin produir a l’Ajunta-
ment de Vilablareix en el servei de 
menjador de l’escola Madrenc. 

» L’adhesió de l’Ajuntament de Vi-
lablareix,  al procediment de con-
tractació centralitzada de serveis 
de telecomunicacions que durà a 
terme el Consorci Localret, tot as-
sumint el compromís de complir 
les obligacions que se’n derivin.

» La pròrroga de la concessió dema-
nial del local C del viver d’empeses 
a nom del sr. Hugues Longeny pel 
termini de dos anys, que finalitzarà 
en data 27 d’agost de 2020.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil ID Waste SL, el subministra-
ment de bosses i fundes compos-
tables, d'acord amb la subscripció 
de l’acord marc per import de 
3.188,65 euros més 669,62 euros 
en concepte d’iva.

» Mitjançant contracte menor les 

obres per l’arranjament del safareig 
dels peixos de Can Gruart, amb l’en-
titat Construccions Miquel Barto-
meu, per import de 2.648,85 euros 
més 556,26 euros en concepte d’iva.

» La convocatòria per l’adjudicació 
de dos locals al viver d’empreses 
El Rusc.

SESSIÓ DEL DIJOUS  
5 DE JULIOL
» Les factures i despeses, que figuren 

a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de  77.941,56 euros.

» Les liquidacions de l’impost sobre 
increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana dels expedi-
ents número 123  a 129 de l’anua-
litat  2018.

» La primera Addenda del model 
de conveni de col·laboració en-
tre la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’En-
senyament i l’Ajuntament de Vila-
blareix, per al projecte Vilablareix 
en el marc de les mesures especí-
fiques d’atenció educativa a la di-
versitat de l’alumnat d’Educació 
Secundària Obligatòria.

» 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

» L’adhesió de l’ajuntament de Vila-
blareix a la setmana Europea de la 
Mobilitat sostenible i segura.

» El Plec de clàusules administratives 
particulars per a procedir a l’adju-
dicació de dos locals disponible al 
viver d’empreses el Rusc de Vila-
blareix. 

» La concessió d’ajuts econòmics a 
les entitats esportives del municipi 
anualitat 2018.

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

a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 84.662,17 euros.

» Les liquidacions de l’impost sobre 
increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana dels expedi-

ents número 130 i 131 de l’anua-
litat  2018.

» El conveni de col·laboració entre 
la Generalitat de Catalunya, mit-
jançant el Departament d’Ense-
nyament i l’Ajuntament de Vila-
blareix, en relació al projecte de 
servei comunitari.

» Sol·licitar la inclusió en la convoca-
tòria de subvencions per a projectes 
de prevenció i preparació per a la 
utilització de residus municipals de 
l’Agència de Residus corresponent 
a la Resolució TES/1002/2018, de 
16 de maig; així com assumir el 
compromís d’executar les actuaci-
ons per a les que es demana la sub-
venció en cas d’obtenir-la. 

» Sol·licitar la inclusió en la convo-
catòria d’ajuts per a la utilització 
d’àrid reciclat dels residus de la 
construcció amb marcatge CE en 
obres promogudes pels ens locals i 
les empreses públiques municipals 
de Catalunya de l’Agència de Resi-
dus corresponent a la Resolució 
TES/1004/2018, de 16 de maig; 
així com assumir el compromís 
d’executar les actuacions per a les 
que es demana la subvenció en cas 
d’obtenir-la. 

» L’adhesió de l’ajuntament de Vila-
blareix a la setmana Europea de la 
Prevenció de Residus del 17 al 25 
de novembre de 2018. 

» Les activitats que s’efectuaran serà 
una visita a la planta de compostat-
ge de Solius i també un taller de 
titelles a la ludoteca.

» Efectuar a la Fundació Esclerosi 
Múltiple una aportació per import 
de 820,00 euros recaptats a la jor-
nada “Mulla’t per l’esclerosi Múl-
tiple 2018”.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat mercantil SPORA serveis 
ambientals per a la campanya en 
foment del compostatge domès-
tic a Vilablareix, per import de 
1.267,50 euros més 266,18 euros 
en concepte d’iva.

» El contracte menor d’obres per re-
parar paviment de formigó a la vo-
rera del pavelló municipal a l’en-
titat mercantil Simon Fortià SL, 
per import de 1.458,95 euros més 
306,38 euros en concepte d’iva.
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SESSIÓ DEL DIJOUS  
2 D’AGOST
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figuren 

a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 71.311.71 euros.

» La liquidació de l’impost sobre in-
crement de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
numero 132 a 141.

» Sol·licitar al Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya la inclusió 
a la convocatòria de subvencions 
destinades a incentivar la contracta-
ció en pràctiques de persones joves 
beneficiàries del Programa de Ga-
rantia Juvenil a Catalunya.

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

» L’adhesió de l’Ajuntament de 
Vilablareix a la tramitació de la 
contractació agregada sistema de 
comptabilitat i gestió energètica 
que ofereix la Diputació de Girona.

» La 3ª certificació de l’obra “ins-
tal·lació d’un sistema de biomassa 
tèrmica amb biomassa tèrmica per 
calefacció i ACS al pavelló munici-
pal”, per import de 20.164,36€, a 
favor de l’entitat AITEL.

» La 1ª certificació de l’obra “Projec-
te de reurbanització d’un tram del 
carrer Marroc per tal d’implantar 
carril bici, renovació de la xarxa 
de sanejament i projecte de mobi-
litat del municipi”, per import de 
14.620,34 euros a favor de l’entitat 
Construccions Fusté SA.

L’adjudicació del contracte d’obra 
“Vestidors segona fase i adequació 
de la grada Est del camp d’esports 
de Vilablareix” mitjançant proce-
diment obert simplificat, caris cri-
teris d’adjudicació.

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

» El contracte menor d’obres per 
canvi de les fustes de la paret de 
tres aules i del passadís de l’escola 
Madrenc a l’entitat mercantil deC-
Campo, per import de 4.647,93 eu-
ros més 976,06 euros en concepte 
d’iva.

SESSIÓ DEL DIJOUS  
30 D’AGOST
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren 
a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 97.101’96 euros.

» La liquidació de l’impost sobre in-
crement de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
numero 142 a 150.

» Sol·licitar a la Diputació de Girona 
(Àrea de cooperació local) la inclu-
sió a la convocatòria de subvencions 
per a despeses de funcionament de 
les llars d’infants de titularitat mu-
nicipal, curs 2017-2018.

» El conveni de col·laboració entre 
l’Associació de Municipis Catalans 
per a la recollida selectiva Porta a 
Porta i l’Ajuntament de Vilablareix 
per a la  subscripció d’un acord 
marc per al subministrament de 
bosses i fundes compostables i 
cubells i bujols per a la recollida 
de fracció orgànica.

» La proposta prèvia del projecte tèc-
nic per l’ampliació de l’habitatge de 
Can Llinàs (sòl no urbanitzable).

» Presentar al·legacions al mapa 
de capacitat acústica (expedient 
1040/2012) de l’Ajuntament de 
Salt.

» L’estudi d’inundabilitat del muni-
cipi.

» El nomenament d’en David Mas-
cort i Subiranas com a represen-
tant de la corporació municipal a 
l’entitat SUMAR, serveis públics 
d’acció social de Catalunya sl.

» La proposta de l’expedient de 
contractació i plec de clàusules 
administratives particulars regu-
ladores del contracte de prestació 
del servei de comunicacions i de 
disseny gràfic municipal, mitjan-
çant procediment obert simplifi-
cat abreujat.

SESSIÓ DEL DIJOUS  
6 DE SETEMBRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren 
a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 160.899’46 euros.

» La 2ª certificació de l’obra “projec-
te de reurbanització d’un tram del 
carrer Marroc per tal d’implantar 
carril bici, renovació de la xarxa 
de sanejament i projecte de mobi-
litat del municipi, per import de 
35.968,02 euros, a favor de l’entitat 
Construccions Fusté SA.

» La 3ª certificació de l’obra “projec-
te de reurbanització d’un tram del 
carrer Marroc per tal d’implantar 
carril bici, renovació de la xarxa 
de sanejament i projecte de mobi-
litat del municipi, per import de 
82.384,79 euros, a favor de l’entitat 
Construccions Fusté SA.

» La 4ª certificació de l’obra “ins-
tal·lació d’un sistema de biomassa 
tèrmica amb biomassa tèrmica per 
calefacció i ACS al pavelló munici-
pal”, per import de 9.663,13 euros, 
a favor de l’entitat AITEL.

» Demanar una subvenció a Dipsalut 
per la d’adequació de can Ribotic.

» Aprovar la relació definitiva dels 
admesos a la borsa de treball de 
monitors de menjador escolar.

SESSIÓ DEL DIJOUS  
20 DE SETEMBRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren 
a l’expedient, i que sumen la quan-
titat de 57.891’33 euros.

» Sol·licitar al Dipsalut la inclusió en 
el programa d’assessorament i su-
port tècnic a polítiques municipals 
de protecció de la salut (Pt14) per 
les reformes estructurals al sistema 
d’ACFS del camp d’esports.

» El pressupost i adjudicació del con-
tracte menor de serveis per a la 
direcció d’obra del projecte exe-
cutiu “Projecte de vestidors segona 
fase i adequació de la grada Est del 
camp d’esports de Vilablareix” als 
enginyers Enric Simon Madrenas i 
Marc Simon Madrenas.
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Obrim les portes de Can Ribotic!
 L’espai d’Atenció a les Persones de Vilablareix, 

Can Ribotic, va obrir les portes el divendres 21 de 
setembre. Aquest nou equipament serà un espai on 
s’ajudarà a envellir més activament a la gent gran. 
Així ho va explicar l’alcalde de Vilablareix, David 
Mascort, en l’acte d’inauguració. Per la seva banda, 
la regidora de gent gran i serveis socials, Maite Ti-
xis, va destacar que es tracta també d’un lloc obert 
on totes les entitats hi tindran cabuda i des d’on 
podran iniciar projectes. 

A més, a Can Ribotic s’hi traslladarà l’equip de 
serveis socials i el servei de podologia. 

L’acte d’inauguració va aplegar un centenar de 
veïns i veïnes que van voler conèixer l’espai. Durant 
la Fira de la Tardor les portes de l’Espai d’Atenció 
a les Persones van estar obertes al públic per tal de 
donar-se a conèixer.  
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Vilablareix estrena capgrossos 
per la Fira de la tardor!

 Vilablareix va donar la benvin-
guda a la tardor el diumenge 23 
de setembre amb la Fira d’artesa-
nia i pagesia que cada any omple 
els carrers del poble. Enguany va 
ser una jornada marcada pel sol 
i la calor. Tot i així, els veïns i ve-
ïnes van passejar-se per la Fira i 
van poder gaudir de totes les acti-
vitats que s’oferien.

En l’acte inaugural, l’alcalde de 
Vilablareix, David Mascort, va pre-
sentar els primers Capgrossos del 
poble, en Lluís i la Pepeta, en Roc 
i la Torratxa, i Sant Menna. Uns 
capgrossos que van fer els alumnes 
del poble durant el Casal d’Estiu. 

Una altra de les sorpreses de la 
jornada va ser la visita de la Conse-
llera d’Agricultura, Teresa Jordà. 
Va passejar-se per la fira, va sa-
ludar als paradistes i també va 
visitar el nou equipament Can 
Ribotic i les instal·lacions de 
l’Ajuntament. 

Tot i que la Fira es va ce-
lebrar el diumenge, les acti-
vitats ja van començar dijous 
amb els contes d’Albert Quin-
tana i una xerrada d’ocells del 
nostre entorn a càrrec de Sebi 
Gispert-Saüch. I dissabte amb 
el torneig de petanca, la xer-
rada de la il·lustradora Anna 

Font i l’activitat de pintar amb 
guixos el terra de Can Gurart 
pels més petits!
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La feina feta de l’equip de govern
L’equip de govern va voler repassar aquest estiu, al davant de 
la població, els projectes que han portat a terme al llarg de la 

legislatura i els previstos de cada regidoria. 

 L’alcalde de Vilablareix i regidor d’Hisenda i 
Promoció econòmica, David Mascort, va explicar 
que un dels objectius fins que s’acabi aquesta legis-
latura és l’augment dels ingressos ordinaris sense 
augmentar els impostos i contenint les despeses or-
dinàries. També seguiran treballant per continuar 

accedint a totes les subvenci-
ons de les diferents adminis-
tracions i reduiran l’endeu-
tament a 0 aquest any 2018, 
entre d’altres. 

Pel que fa a l’àrea de pro-
moció econòmica, va assegu-
rar que seguiran treballant 

en l’ocupació, formació i empreses. Va destacar 
que són els eixos principals amb els que treballa 
l’ajuntament i que s’han vist millores, un exemple 
és la reducció de l’atur al poble, actualment amb 
un 5% d’atur.

Pel que fa a la regidoria de 
Medi Ambient, Medi Natural 
i Paisatge Urbà, Jordi Frigola 
va destacar l’augment de par-
ticipació en el Porta a Porta, 
amb el qual s’han aconseguit 
recollir més tones.

La regidora de Cultura, 
Festes i Joventut, Marta Fusté, 
va repassar totes les activitats 
i festes que es fan en el poble 
i va destacar una de les acti-
vitats que es volen potenciar, 
els Escacs. 

El regidor de Mobilitat, 
Serveis i Urbanisme, Pau Rovira, va repassar el 
pla d’Urbanisme que s’ha engegat i dins el qual 
es faran els camins escolars segurs, el projecte de 
millora de clavegueram i la 
instal·lació d’una caldera de 
biomassa i estalvi energètic al 
pavelló. També va parlar del 
gran projecte que serà la Sala 
Polivalent. Un espai social i 
cultural que anirà a continua-
ció del casal i la ludoteca.

A l’àrea d’Ensenyament, Dona, Participació i Sa-
lut, la regidora Sònia Ruiz, va destacar les beques 

que es donen al millor alum-
ne de batxillerat o formació 
professional i s’incorporin a 
la Universitat. Seguiran fent 
costat també als centres edu-
catius com la Llar d’infants, 
l’Escola i l’Institut. 

En temes de Salut, es segui-
ran fent xerrades i tallers sobre hàbits saludables, les 
trobades del grup de running i el projecte gat. 

Josep Manel Pallàs, regidor 
d’Esports i Publicacions, va as-
segurar que seguiran donant 
suport a les entitats esportives, 
i va repassar les actuacions 
que s’estan fent al pavelló i les 
obres dels vestidors i el terra-
plè del camp de futbol. 

La regidora de Gent Gran 
i Serveis Socials, Maite Tixis, 
va repassar tots els projectes 
que s’estan duent a terme i va 
destacar la creació de l’Espai 
d’Atenció a les Persones. 

Per últim, el regidor de Co-
municació, Mitjans Audiovisu-
als i Serveis TIC, Miquel Molas, va destacar la posada 

en funcionament el mes de 
setembre d’una nova plata-
forma que integrarà l’agenda, 
inscripcions i reserves.
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Vilablareix inaugura la plaça  
de l’U d’Octubre

 La plaça de l’U d’Octubre es va 
inaugurar el dilluns 2 de juliol en 
un acte multitudinari presentat pel 
periodista i escriptor Martí Giro-
nell. En ell hi van tenir cabuda els 
parlaments de 3 voluntaris de la or-
ganització del referèndum, també 
de l’alcalde d’Aiguaviva, Joaquim 

Mateu; l’alcalde de Sant Julià de 
Ramis, Marc Puigtió; i l’alcalde de 
Vilablareix, David Mascort.

Durant l’acte, que va acollir més 
de 300 assistents, es va parlar dels 
sentiments i les emocions del dia 1 
d’octubre, dels dies previs, i de com 
va ser aquesta jornada històrica.

Una vegada finalitzats els par-
laments, es va destapar el monòlit 
que ara presideix la plaça i que 
David Mascort va qualificar com 
a símbol de convivència. Aquesta 
plaça acollirà el sopar groc solida-
ri el proper 14 de juliol.

La Diada de Catalunya 
comença a Vilablareix
 La Diada de Catalunya va arrencar el dimarts 11 de setembre 

des de Vilablareix. Una vuitantena de veïns i veïnes es van aple-
gar a la plaça Perelló on es va fer la lectura del manifest que va 
anar a càrrec de l’ANC Vilablareix i de l’alcalde del municipi, 
David Mascort. Tot seguit, els assistents van agafar el bus per 
anar a la manifestació de Barcelona.

Obres de millora a la 
carretera Santa Coloma

 Vilablareix conti-
nua treballant en la 
mobilitat del poble 
i, per tal de millorar 

la circulació de vehicles pel municipi, es crearà una 
rotonda a la Carretera Santa Coloma. Es construirà 
just entre el pont de l’autopista i l’entrada al po-
ble, a la Gi-533. A més, es realitzarà també un vial 
que enllaçarà aquesta rotonda amb una altra ja exis-
tent, situada al sector del Perelló-Can Pere Màrtir. 
Així doncs, els conductors que vinguin de Girona 

es trobaran la nova rotonda al final de Vilablareix, 
i aquells que provinguin de la capital de la Selva, la 
rotonda els permetrà tenir un accés més directe a 
Fornells de la Selva i a l’N-II. 

D’aquesta manera també es reduirà la circulació 
de camions pel centre del municipi, ja que per ac-
cedir a la zona del Perelló-Can Pere Màrtir podran 
fer-ho directament a través d’aquest nou vial. 

El Departament de Territori i Sostenibilitat va im-
pulsar la licitació de les obres que es faran realitat mit-
jançant una inversió de prop d’1,3 milions d’euros.
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Homenatge a les joves 
esportistes de Vilablareix

 L’Ajuntament de Vilablareix va homenatjar a cinc esportistes 
del poble pels resultats i la trajectòria en cada disciplina. Andrea 
Baena, Raquel Gómez i Laura Pradés van rebre un reconeixement 
pels resultats en els campionats estatals de patinatge artístic xou. 
Per la seva banda es va homenatjar a l’esquiadora Arianna Vilar 
pels resultats en les competicions d’esquí alpí catalanes i estatals. 
El reconeixement el va recollir la seva mare, Mònica Julià. 

Per últim, es va reconèixer la trajectòria en el bàsquet estatal de 
la veïna de Vilablareix, Verónica Sánchez. 

D’aquesta manera, l’Ajuntament ha volgut premiar l’esforç 
d’aquestes joves esportistes.

Reconeixement als treballadors i 
col·laboradors de l’Ajuntament

 Després de 25 anys com a treballadora de l’Ajuntament, la Pilar 
Anglada s’ha jubilat. És per aquest motiu que aquest mes de juliol 
se li va fer un reconeixement al finalitzar el ple ordinari del mes. 

També es va reconèixer la feina de Pedro Zamora, per la seva 
contribució a fer millor Vilablareix i l’emissora de ràdio municipal.

Concentració en contra 
dee la monarquia

 El passat 28 de juny es van formar diverses con-
centracions en diferents punts del municipi en 
contra de la visita dels monarques espanyols a Vi-
lablareix. La visita dels Borbons va ser en motiu 
dels premis que la Fundació Princesa de Girona 
atorga anualment a joves talents. Aquesta cerimò-
nia enguany es celebrava al Mas Marroch (Vilabla-
reix), el centre d’esdeveniments del Celler de Can 
Roca, i els veïns i veïnes van mostrar el seu rebuig 
amb aquestes protestes. 

El final de curs dels 
tallers de memòria

 Amb el final de curs, el passat mes de juny, tam-
bé van finalitzar els tallers de manteniment de 
memòria del Casal de la Gent Gran. Al llarg del 
curs, d’octubre a juny, tres grups de 15 persones es 
trobaven un dia a la setmana en aquests tallers de 
memòria. En ells es van abordar temes relacionats 
amb el manteniment de la memòria i es combina-
va la teoria amb la pràctica. Enguany, l’Ajuntament 
ha continuat amb el compromís d’oferir aquests 
tallers que són totalment gratuïts pels usuaris.
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Fi dels casals 
d’estiu

 Els casals d’estiu van arribar a la 
seva fi el 30 de juliol i l’alcalde de 
Vilablareix, David Mascort, va rebre 
a tots els monitors que hi han estat 
treballant, a l’Ajuntament. La troba-
da va consistir en un berenar on es 
van compartir les experiències viscu-
des al llarg de l’estiu als diferents ca-
sals. El batlle del municipi va agrair 
la feina feta a tots els monitors. 

La tornada  
a l’escola

 El dimecres 12 de setembre els 
alumnes van tornar a les aules de 
l’Escola Madrenc i de l’Institut de 
Vilablareix. El curs va començar 
amb total normalitat, enguany amb 
un total de 289 alumnes a l’Escola 
i uns 520 a l’Institut. L’alcalde de 
Vilablareix, David Mascort, i la re-
gidora d’ensenyament, Sònia Ruiz, 
varen donar la benvinguda a les 
portes de l’escola a tots els alumnes 
i el professorat. 

La Llar d’Infants també va obrir 
les portes la primera setmana de se-
tembre. El batlle va visitar el centre, 
classe per classe, donant la benvin-
guda a les professores i a la directo-
ra de la Llar, així com també els va 
desitjar un molt bon inici de curs.

Millores al camp  
de futbol

 Des dels inicis fundacionals del Club de Futbol Vilablareix, es va 
veure que era necessari dotar el poble d’un camp de futbol ja que 
s’havia fet amb altres esports amb la construcció del pavelló. Es van 
dissenyar unes instal·lacions adequades per un club acabat de cons-
truir i que havien de compartir l’espai amb la pràctica el pàdel i el 
tennis. Després de poc més de 10 anys d’història, aquell club que 
va començar amb un equip prebenjamí de 10 jugadors ha crescut 
fins a tenir 18 equips i més de 240 jugadors. De la mateixa manera 
el pàdel ha tingut un creixement sostingut tots aquests anys.

Això ha fet que sigui necessari adaptar les instal·lacions actu-
als en consonància amb l’increment de l’activitat. Actualment ja 
s’han licitat les obres per la construcció d’un nou edifici amb 4 
vestidors, que també disposarà d’un espai destinat a oficines del 
club. Amb les obres també s’arreglarà el talús de terres al llarg 
del costat del carrer Raset i es construiran unes graderies desco-
bertes que ampliaran la capacitat d’espectadors. Aquesta actuació 
permetrà solucionar el problema que provocaven les pluges amb 
l’arrossegament de terra a dins del camp de futbol, que afectava 
les instal·lacions de reg i no permetia re-aprofitar l’aigua del reg. 

Una altre actuació que s’executarà serà la substitució del focus 
de les torres d’enllumenat amb equips LED, molt més eficients, 
que a més de millorar molt la qualitat de la llum, suposarà una 
gran reducció del consum d’energia elèctrica.
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Els dijous a la fresca i l’activa’t solidari 
amenitzen l’estiu a Vilablareix

 Els dijous a la fresca van comen-
çar el 5 de juliol amb el Festival 
Emergent que, degut a la pluja, es 
va celebrar al Pavelló Municipal 
i no a la Plaça del Perelló on es 
fa habitualment. A l’escenari del 
Festival Emergent hi van passar la 
Judit Neddermann (música), Ro-
ger Pistola (música), Slow Olou 
(Clown), Wom Quartet (música), 
Planeta Impro (improvisació tea-
tral), Cia. Vaques (Clown). 

També vam tenir el monòleg 
de Carlos Mô amb ‘Mo mentos’, 
l’espectacle del casal de joves ‘Ma-
tins Actius Show’, i el Teatre de 
l’Ateneu de la dona de Vilablareix. 

L’activa’t solidari també va te-
nir lloc al mes de juliol amb clas-
ses de ioga i zumba a la fresca. 

Tots els diners recaptats amb 
el zumba solidari i els dijous a la 
fresca, un total de 237,20 euros es 
destinaran a la Fundació Esclero-
si Múltiple. 

Vilablareix bat un nou rècord amb més 
de 82km nedats pel Mulla’t

 En el marc del Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple a Vilablareix es 
van nedar un total de 82,05km el diumenge 8 de juliol. D’aques-
ta manera, Vilablareix va batre el rècord de quilòmetres nedats 
de totes les edicions celebrades al municipi. 

Com cada any, l’Ajuntament hi ha col·laborat aportant 1 
euro per cada 100 metres nedats a la Fundació Esclerosi Múlti-
ple. Enguany, s’ha arribat a un import de 820 euros que s’han 
donat a la Fundació.

Cal destacar que el rècord de metres nedats el va obtenir la 
veïna de Vilablareix, Lídia Baus, amb un total de 7.500 m nedats. 

El salt multitudinari el van fer un total de 122 persones a la 
piscina de Vilablareix a les 12h del migdia, juntament amb més 
de 600 piscines d’arreu de Catalunya.

Al llarg de la jornada es van fer dues sessions d’Aquagym que 
van ser tot un èxit, així com la tertúlia-cafè on es va parlar de la 
malaltia i de la Fundació. 
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Viandes d’estiu
Èxit absolut en la primera edició 

de les Viandes d’Estiu!

 Unes 500 persones es van apropar a la plaça de 
l’U d’Octubre a Vilablareix el dissabte 30 de juny 
per a gaudir de la primera edició de les Viandes 
d’Estiu. Un esdeveniment que va oferir espectacles, 
música, menjar i beure al públic assistent.

En total hi va haver 10 parades variades entre 
foodtrucks i comerç local. La jornada va anar acom-
panyada per l’espectacle familiar de la Companyia 
Filigranes, la música de la formació Diana’s Pipol i 
va acabar amb la música de Nino DJ.
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RECORDS DE VILABLAREIX

Juan Manuel Montes  
i Encarnación Lara

Juan Manuel Montes i Encarnación Lara són un matrimoni de Vi-
lablareix coneguts per l’empresa que van fundar l’any 1976, Inpa-
nasa. Tenen l’empresa i viuen al poble i ara són els fills qui conti-
nuen amb el negoci familiar. El matrimoni tenen actualment quatre 
fills i nou néts.

De treballar en el camp a Córdoba de ben 
jovenet, a ser un emprenedor i crear un 
negoci sòlid a Vilablareix. Així ha sigut la 

vida laboral de Juan Manuel Montes, fundador de 
l’empresa de pastisseria industrial, Inpanasa. Al 
llarg d’aquest camí l’ha acompanyat la seva dona, 
la Encarnación Lara que, tot i ser també andalusa 
(Jaén), es van conèixer a Barcelona on vivia des 
de ben jove. 

En Juan Manuel Montes explica que llavors, 
amb 25 anys, ell treballava en una fàbrica de plo-
mes estilogràfiques i una treballadora sempre li 
deia que havia de conèixer a la seva cosina, que 
farien una bona parella. Un dia de l’any 1964, sor-
tint del ball de les festes de Cornellà es van trobar, 
i així va ser com li va presentar a la seva cosina, la 
Encarnación. Van compartir els últims balls de la 
festa junts i mica en mica es van enamorar, tant, 
que el Sr.Montes va decidir casar-se amb ella. Però 
per això, va haver d’esperar dos anys. La Encar-
nación començava a treballar a la perruqueria de 
casa seva i la mare va dir que almenys havia d’estar 
dos anys per aprendre. Passats aquests dos anys es 
van casar a l’Església de Sant Miquel de Cornellà. 
En aquell temps, segons diuen, no es feien els vi-
atges de nuvis que es fan ara. Així que van anar a 
visitar la família que tenia en Juan Manuel a Còr-
dova i després a Lleida. 

Nou mesos més tard va néixer el primer fill i al 
poc temps van néixer les bessones. “Ens guanyàvem 
bé la vida, la Encarnación treballava a la perruqueria 
i jo distribuïa Magdalenes Ortiz. En aquella època amb 
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el meu soci vam 
pensar que el mi-
llor seria muntar el 
nostre propi negoci. 
Vam anar a Valèn-
cia a parlar amb 
els de Dulce Sol i 
li vam demanar 
distribució. Hi ha-
via lliure Girona o 
Vitòria. Sense tenir 
clients, sense par-
lar català i sense 
res, vam decidir ve-
nir a Girona. Això 
va ser l’any 1970. 
Amb la meva dona 

i els tres fills vam viure a Salt on teníem el negoci, un petit 
taller i una furgoneta. Va ser tot molt difícil ja que aquí 
ningú coneixia les magdalenes industrials i poca gent ens 
comprava”. A mida de sacrifici i de treball dur, l’any 
1978, ja amb 4 fills, van decidir comprar un solar i 
fer una petita nau per la comercial i una casa a Vila-
blareix, on viuen actualment. Al tenir la nau petita 
es van aventurar una vegada més i, amb el soci, van 
decidir muntar-hi també un obrador i fer ells matei-
xos els pastissos. Assegura que no ho van tenir fàcil 
“Costa molt arrencar un negoci com aquest, jo venia de la 
terra, vaig néixer en plena guerra i no vaig anar a l’escola. 
A les nits venia un senyor a casa, al ‘cortijo’ de Còrdova, 
on em feien repàs de llegir i escriure. Quan arribes aquí i et 
trobes que t’has de defensar davant dels bancs i veus que no 
estàs preparat pel que hem acabat construint, és molt dur”.  
I així és com va néixer Inpanasa, l’empresa de pas-
tisseria industrial que any rere any es renova i que 
a dia d’avui ja exporta a 25 països diferents. “Ara és 
tot molt diferent, està tot automatitzat, les màquines 
treballen cada dia de la setmana 24 hores diàries. Lla-
vors, van començar a treballar quatre noies que em-
paquetaven les magdalenes per poder-les distribuir”. 

Tot i que ara l’empresa l’ha deixat en mans dels 
seus fills, en Juan Manuel assegura que cada matí pas-
sa per les oficines a saludar als treballadors i esmorza 
amb alguns d’ells “ja és una tradició de fa més de 20 anys”. 

En Juan Manuel assegura que ha sigut i és molt 
feliç , i que tot el que ha aconseguit ha estat gràcies 
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a la seva dona “sempre ha donat suport a totes les meves 
bogeries. Quan tothom em deia que estava boig, ella em deia 
que tirés endavant. La sort és que ens ha sortit bé”.

I és que la Encarnación, que va continuar amb la 
perruqueria a casa fins que va decidir cuidar exclusi-
vament de la família, tenia clar que el seu marit tiraria 
endavant amb èxit la feina que feia. “Amb l’empenta i les 
ganes que hi posava el meu marit en tot el que feia, era im-
possible que sortís malament. Sempre li vaig donar suport”.

El matrimoni ha dedicat la vida a la família i a 
l’empresa, però expliquen que també han ballat 
molt. “Ens encanta ballar i ho hem continuat fent fins ara. 
Recordem haver ballat sempre a les festes de Vilablareix”.

Ara, i després de més de 50 anys de casats, viuen 
gaudint de la seva gran família: els seus quatre fills i 
nou néts. 
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Club Bàsquet Vilablareix
 Comencem una nova temporada la 2018-2019 

amb la mateixa il·lusió de cada temporada.
Un any més seguim amb una gran distància en-

tre els equips de base i els sèniors.
Pel que fa als equips sèniors seguim amb els ma-

teixos equips: dos masculins i un femení.
Pel que fa al sènior femení, continua al Campio-

nat de Catalunya de 2ª doncs en la primera tempo-
rada va aconseguir la permanència sense problemes.

Dels dos equips masculins, un competirà al Cam-
pionat de Catalunya de 3ª i l’altre al Campionat Ter-
ritorial.

Els equips de base seguiran com la temporada 
passada: un mini i un pre-mini que disputen la lliga 
federada i una escoleta.

Tot i que tenim els equips mini i pre-mini amb 
un número de jugadors i jugadores just, intentarem 
incrementar-ho amb la participació dels integrants 
dels altres equips inferiors. La intenció és afavorir 
que cadascú participi a la categoria que li correspon 
per edat i es completin amb l’ajuda de pre-mini i 
escoleta. 

Els equips pre-mini i mini jugaran en les com-
peticions de la Federació Gironina de Basquetbol 
més o menys 24 partits amb equips de les comar-
ques gironines. L’escoleta participarà en trobades 
amb una periodicitat d’una al mes, a concretar amb 
altres escoles de bàsquet que pacten el dia de la tro-
bada, l’horari i la pista.

Un dels aspectes més importants és que hem 
augmentat considerablement el nombre de partici-
pants  de l’escoleta i hem fet dos grups. Esperem 
que això ens permeti en el seu moment poder fer 
equips masculins i femenins cosa que ara no podem 
fer i hem de participar amb equips mixtes. 

Treballem amb l’objectiu d’aconseguir la màxi-
ma implantació d’aquest esport a Vilablareix i dis-
posar d’una línia amb equips a totes les categories.

Els partits a casa es jugaran al pavelló els dissab-
tes matí pel que fa als equips mini, pre-mini i escole-
ta i els dissabtes a la tarda els equips sèniors.

Esperem la vostra assistència als partits!!!!
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Presentació del FC Vilablareix 
per la temporada 2018-19

 
 El passat 15 de setembre es 

van presentar tots els equips del 
FC Vilablareix, que a crescut de 
manera exponencial els darrers 
anys. Per això i després d’assolir 
la magnífica xifra de 250 jugadors 
en plantilla, la junta directiva ha 
dissenyat un projecte esportiu on 
els objectius de formació, di-
versió i bona competició han 
de ser els pilars fixes.

L’esmentat projecte es basa 
en el treball i avaluació d’objec-
tius tècnics i tàctics adaptats a 
cada categoria i amb un continu 
seguiment explicatiu i demostra-
tiu dels principals valors com el 
respecte, col·laboració, com-
promís, honestedat, solidari-
tat, humilitat i superació. Tot 
això instruït per un grup molt 
humà de bons tècnics, jugadors i 
persones.

Des de el FC Vilablareix, te-
nim la confiança que darrera 
d’un bon treball hi haurà un 

gran creixement qualitatiu del 
nostre futbol.

Desprès d’uns mesos d’estiu 
amb un treball molt i molt in-
tens, iniciem una nova tempo-
rada caracteritzada pel continu 
creixement del nostre Club i per-
què aquest sigui amb la qualitat 
adequada a una manera de veu-
re i desenvolupar el futbol, on el 
principal objectiu és transmetre 
il·lusió i valors a tots els nostres 
jugadors, entrenadors i pares.

Cal remarcar la estrena del 
nostre primer equip en 3a Catala-
na, amb una plantilla de 20 juga-
dors experimentats en les catego-
ries de 2a, 3a i 4a Catalana, i amb 
el principal requisit, una gran il-
lusió i compromís perquè aquest 
projecte tingui èxit tot compartint 
els ideals i valors que vol transme-
tre el nostre Club. 

Per poder unificar tota aques-
ta idea de transmissió de valors, 
il·lusió i objectius, des de la junta 

directiva hem treballat per dur en-
davant un lema comú que ens ho 
recordarà constantment allà on el 
veiem o cridem. Som un equip!!! 
Ens portarà al treball conjunt, al 
compromís amb tots, a l’esforç 
del grup i al “tots a una”, perquè 
el FC Vilablareix gaudeixi d’aquest 
esport tant estimat i seguit al món.

Finalment, i com a fet més re-
llevant i important perquè tota 
aquesta idea pugui funcionar, 
hem d’agrair l’esforç emprat per 
tots els nostres col·laboradors, 
sponsors i institucions, que sense 
ells no seria possible.

Molt especialment als nostres 
principals col·laboradors, el nos-
tre ajuntament de Vilablareix i 
al König, que ens han donat un 
recolzament econòmic, assessor i 
el més important, moral, perquè 
un projecte d’aquestes dimensi-
ons segueixi i perduri.

Salutacions a tots i totes, SOM 
UN EQUIP!!
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Manel Segura

Nova temporada amb  
nous reptes i il·lusions

 Comença una nova temporada i aquesta és força 
especial pel CTT Vilablareix. Comencem una nova 
etapa on, després de consolidar-nos com el club de 
les comarques gironines que té més equips, fem 
una forta aposta pels jugadors més joves i cobrim 
totes les lligues des de la Segona Territorial fins a 
la Segona Divisió Estatal, passant per la Tercera Di-
visió Estatal. A més a més, per primera vegada a la 
història del club tindrem un equip a Primera Divi-
sió Nacional Femenina.    

A part dels equips mencionats, a nivell territo-
rial tindrem 2 equips a la màxima categoria, Prefe-
rent Territorial, 2 equips més a Primera Territorial 

i ampliem fins a 4 equips a Segona Territorial. Amb 
aquesta ampliació volem donem entrada a tots els 
joves jugadors que ja tenen cert nivell i volem que a 
part de jugar les seves competicions d’edats comen-
cin a jugar en lligues sèniors per agafar el màxim 
d’experiència.

Així doncs, al final d’aquesta temporada el CTT 
Vilablareix disposarà d’un total de 20 equips amb 
més de 60 jugadors amb llicència federativa, con-

“ A nivell territorial tindrem 2 equips  
a la màxima categoria.”
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solidant així com el primer club de la demarcació a 
nivell de jugadors de base i el segona de Catalunya.

Però aquestes no són les úniques novetats. A par-
tir d’aquesta temporada, el quadre tècnic s’amplia. 
Sota la direcció esportiva de l’Àdam Bonany i amb 
l’entrenador Eduard Mayorov al capdavant, s’in-
corporen com a suport tècnic en Manel Redondo, 
l’Eloi Llorente, l’Iriex Freixas, en Guillem Quesada 
i l’Helena Colinas. Amb aquest equip tècnic pre-
tenem millorar la qualitat dels entrenaments i in-
tentar personalitzar al màxim l’atenció als nostres 
jugadors, tot prioritzant els nens i els més joves però 
donant resposta també a tots els sèniors que volen 
millorar en aquest esport.

Pel que fa als entrenaments, a més dels diferents 
nivells ja existents (baby ping pong, iniciació ge-
neració tt, tecnificació 1, tecnificació 2 i sèniors) 
continuarem potencial el ping pong per tothom 
perquè tothom pugui gaudir d’aquest esport. Re-
cordem que el ping pong per tothom està pensat 
per a totes aquelles persones que volen venir a jugar  
i practicar aquest esport puntualment.

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

Prova-ho 1 mes gratis

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


ENTITAT / ESPORTS
GIMNÀSTICA RÍTMICA

24

Començar la temporada  
de la millor manera!

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

Aquest serà l’any que el club participarà amb un 
major nombre de conjunts a les competicions de 
conjunts de Copa Catalana amb sis categories i ni-
vells: alevines IV, infatils IV, juniors V-VI, prebenja-
mines VII, infantils VII i cadets VII. I tres individuals 
a la Copa Base. 

El primer trofeu va ser a Torredembarra el pas-
sat 8 de setembre on els conjunts cadet i preben-
jamí van assolir la primera posició així com les 
tres individuals que van aconseguir pujar al podi. 
Aquesta va ser una molt bona recompensa per a les 
gimnastes després d’un llarg estiu d’entrenaments 
intensius. A part d’això, els tres conjunts de nivell 
VII  els quals opten a la classificació als Campionats 
d’Espanya es desplaçaran fins a Saragossa, València 
i Bilbao per preparar les competicions d’alt nivell. 

Aquests trofeus els donaran la possibilitat de com-
petir amb gimnastes de nivell nacional i preparar la 
gran fita del Campionat d’Espanya que tindrà lloc 
durant el mes de novembre a Murcia. 

A data d’avui, el club compta amb un centenar 
de gimnastes que durant aquesta temporada parti-
ciparan a les següents competicions: 

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

La nova temporada no ha fet més que començar, 
així que animem a totes les gimnastes que ho desit-
gin puguin venir un dimarts o divendres al pavelló 
de Vilablareix a provar-ho!

Us convidem a seguir-nos a les nostres xarxes soci-
als: Facebook, Twitter (@CRVilablareix) i Instagram.
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Miriam Portillo Fernanez

Festa de final de curs  
de la llar d’infants

 El passat 27 de Juliol del 2018, vàrem celebrar a 
Can Gruart la festa de final de curs de la llar d’in-
fants La Farigola. 

Aquest any, les sales es van decorar com una ex-
posició d’art; on hi havia tot el material que els in-
fants van anar fent durant el casalet, “ Art pel Món”.

Durant la festa, es va projectar un muntatge de 
fotos i vídeos en el qual es recollien totes les activitats 
que els més petits van fer durant aquest mes. També 

vam acomiadar als alumnes de P2, fent-los entrega 
d’una orla i un birret i per acabar vam gaudir d’un 
petit berenar organitzat per pares i educadores.

Per segon any consecutiu vàrem posar una urna 
per recollir fons per el projecte “Trobades amb Sos-
tre” del consorci centre d’acolliment la Sopa. Mol-
tes gràcies a tothom qui hi va participar. Amb les 
vostres aportacions es podran continuar fent petites 
coses del projecte.

Comença  
el nou curs
Al mes de setembre la llar d’infants La Farigola 
ha tornat a obrir les seves portes per acollir als 
antics infants i als que trepitgen per primera ve-
gada l’escola bressol.

Durant aquest mes, s’ha portat a terme el 
període d’acolliment, un dels moments més difí-
cils per alguns nens i nenes, ja que és la primera 
vegada que estan en contacte amb altres infants 
de la seva edat i amb adults 
que no són els seus familiars.

Des de la llar, les educado-
res, intentem que no sigui un 
període molt complicat i per 
això fem tot el  possible per-
què els més petits se sentin 
acollits i estimats com a casa.
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Sònia Jorquera

El patrimoni cultural  
del casal d’estiu

 Aquest any el Casal ha anat sobre el Patrimoni 
Cultural Europeu coincidint en que és el seu any. 
Hem vist cultures,  danses, gastronomia, llegendes 
populars de diferents països, etc.

Esmentar que aquest any dins del Patrimoni Cul-
tural els nens i nenes més grans del Casal han fet els 
Capgrossos de Vilablareix.: el pagès i la pagesa, en 
Roc i el romà Menna i la romana Torratxa.

Tot seguit podeu llegir la llegenda sobre el ge-
gant de la nostra ciutat Girona. Una de les llegen-
des que hem vist aquest estiu i  que els nens i nenes 
del Casal es coneixen molt bé.

GERIÓ
Us podeu imaginar un gegant amb tres caps i sis bra-
ços? Doncs aquesta és la fila que fa en Gerió! Us pre-
guntareu:

–D’on pot haver sortit un ésser així? Hi ha qui diu 
que va venir de l’Àfrica, de Mauritània o de Líbia, nin-
gú ho sap del cert.

El que sí sabem és que era molt ric, potser el més 
ric del món, i que va quedar captivat pel paisatge 
de les nostres contrades. Per això escollí aquest indret 
per viure-hi i alçà, en un tres i no res, la torre més alta i 
bella que s’hagi construït mai. Aquella immensa tala-
ia va ser el primer edifici de la nostra ciutat.

Un dia qualsevol, a la confluència del Ter i l’Onyar, 
en Gerió va veure l’encisadora Pierene. El gegant 
quedà ben enamorat de la seva bellesa i, sense pen-
sar-s’ho dos cops, s’hi va acostar a passos de gegant 
per declarar-li el seu amor. Pirene, esglaiada, el va re-
butjar. A l’enamorat Gerió se li va trencar el cor.

El seu tarannà, de sempre una mica rude, es va 
tornar irat. Una nit, l’enfollit Gerió decidí acabar amb 
la vida d’aquella que l’havia fet desgraciat i prengué 
foc al bosc. Amb poca estona les muntanyes que ha-
vien donat refugi a la dolsa Pirene es van convertir en 
un mar de flames. D’ella sols en resta el nom. Aquelles 
muntanyes no són altres que els Pirineus.

Després d’aquell episodi el penedit Gerió va de-
dicar-se a la pastura de bous. La notícia del despietat 
assassinat de Pirene, però, s’havia escampat per tot 
el Mediterrani i la mesquinesa i crueltat de Gerió eren 
conegudes arreu.

Això va propiciar que un jove Hèrcules, àvid de 
fama i reconeixement, pensés que robant-li els bous 
a Gerió despertaria l’admiració del món sencer. Dit i 
fet, va esperar que caigués la nit i, furtivament i amb 
traïdoria, va acostar-se als ramats. A poc a poc i amb 
gran destresa va agrupar els bous. Sense que drin-
gués cap esquella, se’ls carregà a les espatlles i fugí 
cames ajudeu-me.

En Gerió es tornà un guerrer vil i malvat, decidit a 
fer pagar a tothom el que li havia succeït. Transformà 
la seva bella torre en una immensa fortificació trian-
gular. La gent l’anomenava “ciutat Geriona”.

Al llunyà Egipte, un rei valent i bo anomenat Osiris 
es va compadir dels laments dels atemorits gironins i 
vingué a parar-li els peus. Decidit, es va plantar da-
vant el despietat monstre i solemnement li va dir:

–Tu des d’ara, Gerió, viuràs sempre a la ciutat. 
Seràs dolç per als infants, en la tasca que t’escau, i 
galant per als més grans. Cada festa d’abundor ba-
llaràs com t’és manat, nou de trinca i de cartró. 

L’encanteri va ser fulminant. En Gerió va quedar 
convertit en un dòcil gegant de cartró que quan surt 
a ballar fa les delícies de petits i grans.
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Comença el curs  
a l’Escola Madrenc!

 Desitgem que hàgiu passat un estiu ple de bons 
moments i molts somriures, i alguna que altra aven-
tura amb final feliç.

Un nou curs ha començat a l’escola, que segur 
que estarà ple d’emocions, experiències, oportuni-
tats, vivències i nous reptes per assolir.

Un deixem uns tastets dels primers moments 
que els nostres alumnes van viure a l’entrar a l’esco-
la el seu primer dia de classe.
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La tornada a classe,  
un dia molt esperat

Primer dia a l’INS Vilablareix

 Són les 8 del matí del dia 12 de setembre, els 
passadissos estan silenciosos. La calma s’acomiada 
de les parets dels barracons. Son els seus últims 
minuts. És respira un aire d’alegria continguda, 
d’espera il·lusionada. Encara ningú passeja, encara 
ningú arrossega una motxilla cap a les classes. Són 
moments d’espera, són moments d’il·lusió. Les clas-
ses impol·lutes, les cadires preparades, les pissarres 
ja al punt de sortida. 

Alguns professors ja han començat a arribar per 
avançar feina. Avui n’hi ha molta i tot ha de sor-
tir perfecte: llistes, horaris, fotocòpies, activitats, 
llibres nous, noves agendes, que caldrà repartir. 
Molta emoció. Aquest curs fins i tot noves aules per 
estrenar. 

Son gairebé les 9 del matí, la sala de professors 
està plena: converses, salutacions, agendes, libres, 
llibretes. Tot preparadíssim per un dia que promet 
i s’espera magnífic. Davant, encara amb la porta 
tancada ja han arribat els principals personatges 
d’aquesta jornada. 

S’obre la porta d’entrada, alguns amb més calma 
que d’altres entren, es respira novetat. Aquest viatge  
amb destinació aprenentatge que durarà 10 mesos 
està a punt d’enlairar-se. Benvingut curs 2018-2019. 
T’estaven esperant. 
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L’equip de monitores i monitors

ESPLAI KAMONO

Nou curs a l’Esplai
 Enguany l’Esplai Kamono arriba amb un munt 

de novetats. Per una banda, aquest any l’activitat 
es durà a terme mensualment, el segon dissabte de 
cada mes a la tarda (exceptuant festius, que es mo-
dificarà la data).

D’aquesta manera, la quota d’inscripció es veu 
reduïda a 35 euros/l’any per infant (63 per a dos 
germans inscrits). S’haurà d’abonar juntament amb 
la inscripció en efectiu.

D’altra banda, les inscripcions es podran realit-
zar a partir de dissabte 22 de setembre. Es poden 
descarregar directament de la nostra pàgina web o 
les podeu recollir diumenge 23 a la nostra parada a 
la Fira de Tardor. El termini per formalitzar la ins-
cripció és el proper divendres 5 d’octubre. 

Reprendrem l’activitat el pròxim 13 d’octubre 
amb moltes activitats per conèixer-nos una mica 
més i donar la benvinguda a aquest nou curs, que 
de ben segur que serà genial!

Per a més informació, envieu-nos un missatge a 
esplaikamono@gmail.com.

Ens veiem aviat kamoneros!

mailto:esplaikamono@gmail.com
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DINAR DEL CAMPIONAT  
DE PETANCA
El dissabte 16 de juny al restaurant La Carpa, es va 
celebrar el dinar de la petanca, on els participants 
en el campionat de diferents municipis del Gironès 
i Selva reben els premis segons la classificació obtin-
guda. En el campionat hi participen a part del nos-
tre municipi, Aiguaviva, Salt, Vilobí, Fornells, Celrà, 
Riudarenes, Riudellots i Sant Dalmai.

REVETLLA DE SANT JOAN
Des de fa bastants anys diferents entitats han orga-
nitzat la revetlla de Sant Joan, AMPA, JAV i última-
ment l’organitzem el Casal de la Gent Gran. També 
el sopar s’ha desplaçat a diferents llocs, plaça de 
l’Ajuntament, carrer Marroc, que es feia la foguera 
on avui hi ha els mòduls de l’escola i a l’aparcament 
del pavelló i finalment des de que l’organitzem  el 
Casal a l’espai de can Gruart.

La tradicional revetlla de Sant Joan va començar 
amb un sopar dins el casal. Amb l’assistència de més 
de 150 comensals. La gresca va seguir a fora amb el 
ball d’Aurora Grup, en el que s’hi van ajuntar més 
veïns que no havien assistit al sopar. Val a dir que la 
revetlla va tenir una bona acollida.

DIVENDRES A LA FRESCA
Dos divendres dels mes d’agost 10 i 24, el Casal va or-
ganitzar  sopar i tot seguit  playback que ens van oferir 
el Casals de la Gent Gran de  Banyoles i Porqueres.

El divendres 10, van actuar els components del 
Casal de la Gent Gran de Banyoles i el 24 la gent 
Gran de Porqueres.

Ambdós, ens van “cantar” sardanes, havaneres, 
ranxeres i cançons d’intèrprets d’arreu de l’estat. 
Els assistents s’ho varen passar bé i van gaudir de 
dues jornades molt agradables.

ONZE DE SETEMBRE
L’onze de setembre el Casal organitza un dinar per 
aquells socis que no es desplacen a la manifesta-
ció que s’organitza. Si que alguns van a la plaça de 
l’Ajuntament per adherir-se a la Diada.

PROPERES ACTIVITATS
Excursió Prenadal. Musical “El Rei Leon” 
a Madrid. Dies 5 i 6 de desembre. Despla-
çament amb AVE. Preu: 450 euros.

Sant Carles de la Ràpita. Dies 9, 10 i 11 de 
desembre. Amb autocar. Preu: 139 euros.

Dinar de les Seccions del Casal. Diumen-
ge, 2 de desembre. 
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FESTA DEL SOCI
El passat dissabte 15 de setembre es va celebrar la festa 
del soci amb una excursió. Hi varen assistir 210 socis.

A les vuit del matí quatre autocars varen sortir de 
la Plaça 11 de setembre, direcció Peralada, on vam 
esmorzar, pa amb tomàquet i embotit i les correspo-
nents begudes.

D’aquí ens vam desplaçar a l’Estartit on la gran 
majoria va embarcar a un catamarà que ens va por-
tar fins a La Foradada, on diferents iots i caiacs pas-
saven per dins. De tornada vàrem poder  gaudir de 
la Reserva Natural de les Illes Medes, que malgrat 
el catamarà disposava de visió submarina, no vam 
poder veure gaire de la seva faune i flora.

Acabat el recorregut amb el vaixell, una altra ve-
gada cap a Peralada, a dinar.

Abans de començar l’àpat el nostre Alcalde, David 
Mascort, ens va dir unes paraules. Tanmateix a l’hora 

del cafè el president del Casal, Emer Lloveras, també 
va dirigir una paraules als assistents, agraint a tots els 
que han fet possible aquesta festa. La nostra sòcia Nú-
ria Masip va llegir un poema escrit per la diada. 

Vam acabar la jornada amb una estona de ball i a 
les sis tocades de tornada a Vilablareix.

Va ser una jordana completa, festiva i agradable, 
en la que també ens varen acompanyar tota la jor-
nada la regidora de la Gent Gran, la Maite Tixis i el 
regidor i soci Manel Pallàs.
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Matins Actius
Un any més Matins Actius ha estat el protagonista de l’estiu a l’àrea 
de joventut. Han estat un total de 5 setmanes trepidants d’activitats 

des de l’acampada a la primera setmana i acabant a Port Aventura.  

 Un total de 86 joves han pogut 
gaudir i participar de totes les ac-
tivitats preparades per l’equip de 
monitors, format per 8 monitors i 
una directora de lleure  que han 
treballat dia a dia per fer un estiu 
inoblidable. Ens  costa molt esco-
llir quines activitats explicar, n’hi 
ha un munt  que ens han fet passar 
un estiu d’allò més emocionant.

Podem començar per les sor-
tides, com ja és tradició a Matins 
Actius tots els divendres fem una 
escapada a algun lloc d’interès 
pels participants.

La primera setmana la sortida 
no va ser d’un dia, si no de tres! 
Vam anar al càmping Palamós, on 
la pluja va ser present en una tarda 
que ens va fer agafar les capelines 
a tots i totes per anar a fer uns jocs 
al passeig! Vam fer una mica de 
camí de ronda i com a anècdota 
una visita rèptil a una tenda.

La següent sortida va ser el 
6 de juliol. Ens va tocar fer una 
mica d’esport i anar amb bici-
cleta per la via verda i descobrir 
l’entorn de la zona de Bescanó 
tot parant-nos a banyar al riu Ter 
amb una aigua que tots recorda-
rem molt freda però que ens va 
donar un respir després de la pe-
dalada que havíem fet.

Una de les sortides preferides, 
i que ja és tradició a Matins Actius, 
és la visita al parc aquàtic  Water 

World. Sortida compartida amb 
tots els casals joves del Gironès. 

El 20 de juliol vam participar 
al “Young Fest”, projecte creat 
pels agents de joventut del Giro-
nès per gaudir tots junts d’una 
Festa Major. Amb pregó de festa, 
activitats de cucanya i festa final. 
La Carla Vásquez i en Pere Da-
niel hi van participar represen-
tant l’hereu i pubilla de Matins 
Actius. De l’elecció de l’hereu i 
pubilla del ‘Yong fest’ van quedar 
en segona posició. 

Finalment, per acabar els dos 
últims dies de Matins Actius vam 
fer la sortida estrella , gaudint  del 
parc Port Avenuta i Ferrary Land. 

Aquest any vam fer el que vam 
anomenar el dia del jove!! On 
cada grup va poder escollir l’ac-
tivitat de tot un dia de Matins Ac-
tius. Els més creatius van ser els 
de 4t d’ESO que van organitzar 
una sortida a l’Sky Jump de Fi-

gueres on els joves van mirar com 
desplaçar-se i com assumir les 
despeses del grup. 

Per segon any consecutiu vam 
participar en un partit de futbol 
entre Vilablareix i un equip de 
Gales que estaven a Girona fent 
intercanvi.  

Un any més, l’equip de moni-
tors implicats en el projecte vam 
decidir tenir alguna activitat noc-
turna fent un sopar de gala i el 
nostre ‘Matins Actius Show’, aca-
bant amb un vídeo de fotos de tot 
el que hem viscut aquest estiu. 

Esperem que els joves parti-
cipants estiguin molt contents i 
(com els monitors) desitjant que 
sigui juliol 2019!!



107.5 FM
RÀDIO VILABLAREIX
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Sant tornem-hi!
 A Ràdio Vilablareix, 107.5 FM, 

arrenquem una nova temporda 
després de les vacanes d’estiu i 
de la ja esperada fira de la tar-
dor, que enguany celebrava la 
seva onzena edició, el passat 
diumenge dia 23 de setembre.

Això si, a l’estiu no hem parat, 
hem continuat emetent entrevis-
tes, així com els diferents progra-
mes que han fet amb tota la il·lu-

sió del món els nens i nenes de 
cicle superior que han participat 
del casal d’estiu de Vilablareix.

A nivell educatiu, també in-
formar-vos que a final de curs, 
els nens de cinquè de l’Escola 
Madrenc de Vilablareix van pre-
sentar als seus familiars els qua-
tre magazines,  a la sala de con-
ferències de Can Gruart. Han 
treballat amb els gèneres de 

l’entrevista, el reportatge, les no-
tícies, així com amb llengua cas-
tellana i anglesa, parlant sobre 
diferents comunitats autònomes 
o també, de grups musicals que 
han marcat una època. 

I per acabar, com sempre, us 
tornem a recordar que ens po-
deu seguir a les Xarxes Socials 
i que podeu escoltar l’emissora 
al web o baixant l’APP, tant amb 
dispositiu IOS com Android.

Salut i molta ràdio!

www.radiovilablareix.cat 
/laradiovilablareix 
@rvilablareix
@radiovilablareix

ADA PARELLADA

ELPIDIO JOSÉ SILVA

FRANCESC LATORRE

HALLDOR MAR PAULA VALLS ROC CASAGRAN

FRANCESC ORELLA GERMÀ NEGRE

EBRI KNIGHT CRISTINA RIBA

BIEL MONTOROSÍLVIA SABATÉSENYOR OCA

ALEJANDRO PALOMAS



36
CLUB DE LECTURA

Comença un nou cicle de 
lectures a Can Gruart

10 trobades. 5 autors convidats i un club de lectura  
que es consolida com el pol literari del nostre poble.

 Us presentem la programació 
del nostre club de lectura d’en-
guany. Nostre però que també pot 
ser el vostre! I és que  si no heu 
tingut temps d’inscriure-us-hi ofi-
cialment a través de la pàgina de 
l’Hospici, sapigueu que teniu les 
portes obertes per venir a qualse-
vol de les sessions que tenim pro-
gramades al llarg de l’any. L’oferta 
de lectures és variada, com veieu. 
Aquest 2018 ve carregat de bons 
llibres de temàtiques i gèneres 
diversos: novel·les, contes, autors 
contemporanis, de proximitat, 
autors clàssics, etc. Per triar i re-
menar! 

Si us agrada llegir, creieu-nos, 
us agradarà encara més trobar-vos 
amb altres lectors i lectores, un 
cop al mes, per parlar d’allò que 
he descobert dins dels llibres que 
compartim. A més, tenim previst 
que ens vinguin a veure algun 
dels autors del llibres que llegi-
rem. Tot un luxe tenir entre no-
saltres la Cristina Garcia, en Mi-
quel Fañanàs, en Jordi Dausà, la 
Maribel Torres o en Ramon Sol-
sona. Així que si voleu venir-los a 
conèixer en tindreu oportunitat 
els dies senyalats. 

La primera cita serà a finals 
d’octubre, el dimarts dia 30. Les 
trobades se celebraran, a partir 
d’aquesta data, l’últim dimarts 
de cada mes a les 20h al Centre 
Cultural Can Gruart fins el mes 

de juny de l’any vinent. El club 
presta els llibres de franc a l’ini-
ci de mes i els/les membres del 
club el retornen el dia que ens 
se celebra el club. Una dinàmica 
ben senzilla.

Com a novetat, aquest any 
estem contentes de poder-vos 
anunciar  que durant la setmana 
cultural organitzem un tast de 
vins i poesia, tot un maridatge 
entre plaers (el de la literatura i 
l’enologia) de la mà de l’escrip-
tor Miquel Martin i l’actriu Olga 
Cercós. No us el podeu perdre!

Aquest club és possible gràci-
es a l' Ajuntament de Vilablareix 
i la col·laboració de Biblioteques 
de la Diputació de Girona, junta-
ment amb el suport de la Institu-
ció de les Lletres Catalanes. L’es-
criptora i veïna de Vilablareix, 
Mar Bosch Oliveras, el condueix 
des dels seus inicis, ara fa quatre 
anys. Però sobretot, sobretot: El 
club és realitat, any rere any, grà-
cies a un grup de lectores actiu 
i consolidat que encomana ganes 
de llegir.

Us hi esperem!
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ASSOCIACIÓ CULTURAL VILABLAREIX

20 de setembre. Conferència 
OCELLS DEL NOSTRE ENTORN

Amb l’assistència de nombrós 
públic, en Sebi Gispert-Sauch, va 
oferir una xerrada molt interes-
sant i didàctica sobre les nombro-
ses especies d’ocells que viuen 
o passen pel nostre poble. Amb 
els seus amplis coneixements, i 
d’una manera molt amena, va 
ensenyar a identificar-los per les 
seves característiques de forma, 
color, cant, manera de volar...

23 de setembre.  
FIRA DE TARDOR
Novament l’Associació va muntar una parada a la 
Fira de Tardor, posant a la venda la peça de terrissa 
d’enguany i convidant a egustar ratafia amb carqui-
nyolis a tots els amics i socis que s’hi van acostar.

 ACTIVITATS REALITZADES

 PROPERES ACTIVITATS

11 d’octubre
Inauguració 
de l’exposició 
INSTRUMENTS  
MUSICALS DEL MÓN

19 d’octubre
Conferència LLULL. 
L’ÒPERA a càrrec del 
seu autor musical, el 
professor Francesc Cassú, 
compositor i director de 
La Principal de La Bisbal

Novembre
TERTÚLIA DE CINEMA

Desembre
CONCERT D’HIVERN
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Jornada d’Estudis Culturals 
Vilablareix - 2018

 Per primera vegada, l’Associació Cultural de Vi-
lablareix ha organitzat una JORNADA D’ESTUDIS 
CULTURALS. Aquest era un dels objectius primers 
que tenia l’Associació per tal de facilitar a estudio-
sos de la història, l’art i la cultura en general, una 
jornada completa on poder aprofundir en temes de 
molt interès.

El títol genèric d’aquesta jornada va ser EL PLA 
DE GIRONA. Entre l’antiguitat tardana i la fi de l’Edat 
Mitjana. El programa complet va estar format per:

• El territori en els segles VI al VIII, a càrrec 
d’en Marc Prat de la Universitat de Girona

• L’ocupació de l’espai a la Baixa Edat Mitjana, 
per en Jordi Sagrera de la Universitat de Girona

• Els jueus a la plana de Girona, per la Lídia 
Donat del Museu dels Jueus

• Girona entre l’antiguitat tardana i l’edat mitja-
na (una visó des del Pla), a càrrec de Josep M. 
Nolla, de la Universitat de Girona

La direcció de la Jornada va anar a càrrec de l’ar-
queòleg i professor de la Universitat de Girona, el 
doctor Josep M. Nolla i la coordinació va ser d’en 
Josep Aribau, de l’Associació Cultural de Vilablareix.

Van assistir-hi 37 inscrits de diferents edats i pro-
cedents de diverses poblacions, majoritàriament de 
Girona i Vilablareix.  De l’enquesta feta als partici-
pants es desprèn que la satisfacció general pels te-
mes triats, la organització, l’espai, l’horari... va ser 
molt bona, rebent propostes molt interessants de 
cara a properes Jornades.

Des de l’Associació Cultural es considera molt 
positiva aquesta primera experiència i es tracta 
d’una activitat cultural que dona prestigi a Vilabla-
reix i a la pròpia Associació. La intenció és donar-li 
continuïtat els propers anys i que les Jornades d’Es-
tudis Culturals de Vilablareix siguin un referent de 
primer nivell a l’entorn cultural de les comarques 
gironines.
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Jordi Pagès

La Principal de La Bisbal
 Probablement es tracta de la 

cobla-orquestra més coneguda 
a les nostres comarques. És una 
formació musical fundada el 
22 de març de 1888 a La Bisbal 
(Baix Empordà) pels membres 
de la Cobla Vella de la població. 
L’any 1932 va ser nomenada la 
cobla oficial de la Generalitat de 
Catalunya, títol que l’hi va tor-
nar el 1978 el president Josep 
Terradellas.

L’època del seu naixement 
coincideix amb l’expansió de la 
sardana i amb l’aparició d’altres 
cobles que faran evolucionar i 
escampar la sardana de les terres 
de Girona a tot Catalunya. 

El seus primers músics van sor-
gir de l’escola del compositor i 
musicòleg Joan Carreras i Dagàs, 
autor d’un gran nombre d’obres 
musicals i fundador de la prime-
ra escola de música a Girona. 
Encara que sembli estrany, el fet 
que La Principal de La Bisbal es 
creés a aquesta població del Baix 
Empordà, molt probablement 

vingués motivada per l’existència 
del Tren Petit (Palamós-Girona), 
inaugurat l’any 1887, permetent 
a la cobla desplaçar-se amb una 
certa rapidesa i comoditat a molt 
llocs. Curiosament cap dels mú-
sics que eren a la formació fun-
dacional havia nascut a La Bisbal, 
tot i que la majoria hi van acabar 
vivint. Aquest és el cas de Robert 
Mercader que en va ser el primer 
director, fins l’any 1891 quan es 
va reformar la plantilla.

Va ser a començament del 
segle XX quan La Principal de 
La Bisbal va conèixer els seus 

primers grans moments, 
amb la incorporació de 
diversos components de 
la cobla de Palau-Sator: 
els Saló i els seus fami-
liars propers els Barno-
sell. L’any 1935 va ser 
nomenat director Con-
rad Saló i Ramell, com-
positor de sardanes de 
gran nomenada.

L’any 1988, en la 
commemoració del seu 
centenari, l’entitat va re-
bre molts homenatges, 
fent destacats concerts al 
Gran Teatre del Liceu, el 
Palau de la Música Cata-
lana, l’Abadia de Mont-
serrat i al Palau de la Ge-
neralitat.

És molt llarga la llis-
ta de músics molt relle-

vants que han format, en un mo-
ment o altre, part de La Principal 
de La Bisbal, com ara els tenores 
Josep Gispert, Albert Martí, Ra-
mon Rosell o Ricard Viladesau; 
el tibles Enric Barnosell, Àngel 
Pont i Lluís Pujals; els trompe-
tistes Tomàs Garcia i Josep Puig; 
els contrabaixistes Fèlix Horcajo, 
Emili Saló i Josep Vallespi i un 
llarg etc. de grans i reconeguts 
músics.

També cal destacar alguns dels 
seus directors, com els mestres ja 
citats Robert Mercader i Conrad 
Saló, però també en Josep Cassú 

i el seu fill Francesc Cassú, 
l’actual director des del 
1992.

La Principal de La Bis-
bal ha rebut molts premis 
i reconeixements, com la 
Creu de Sant Jordi i el Pre-
mi Nacional de Cultura.

“ Curiosament cap 
dels músics que 
eren a la formació 
fundacional havia 
nascut a La Bisbal, 
tot i que la majoria hi 
van acabar vivint.”
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Isabel Bujalance Gómez (col. 699), educadora social, mediadora familiar i  
Coordinadora de Parentalitat

ESPAI DE FAMíLIES

Escola de mares i pares
a Vilablareix

 Què és una Escola de mares i pares?... hom pensa-
rà el que ja és habitual, un espai on es pot aprendre 
més per l’educació dels fills i les filles... cert, però 
també és:

- un espai de creixement per als propis pares i 
mares

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

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

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

És un espai on el pensament positiu serà l’eix de 
les converses i les intervencions... treballar, emocio-
nalment i educativa, des de les estratègies que ens 
ofereix aquest tipus de pensament, facilitarà que 
l’observació que fem, els adults, de nosaltres, dels 
nostres actes, dels nostres pensaments i del dels nos-
tres fills estigui feta des d’allò a valorar i des d’allò a 
criticar...de forma positiva. A aprendre a utilitzar el 
NO coma eina positiva d’estructura educativa per al 

conjunt del sistema familiar. A aprendre que cridar, 
tot i que “surt” es pot modelar i es pot aprendre a 
comunicar-nos des del nostre estat adult.

Ens orientarà en les etapes de desenvolupament 
dels nostres fills i filles i ens ajudarà a poder compar-
tir amb ells i elles, les situacions difícils que, de ve-
gades, es donen en el dia a dia de les nostres vides...

Aquest serà el segon any que ho fem a Vilabla-
reix i l’experiència ha estat tant gratificant que hi 
repetim... us esperem!

“ L’escola de pares i mares és un 
espai on el pensament positiu 
serà l’eix de les converses i les 
intervencions...”
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J. Manel Pallàs

CAPÍTOL XXVIII
MEMÒRIA HISTÒRICA DE VILABLAREIX

(...)

A la sessió del 10 de febrero s’au-
totitza a l’Alcalde 

Para que firme en definitiva la póliza 
de seguros contra incendios y robo con la 
Compañía “Previsión Nacional” que re-
presenta el Sr. Arsenio Ros.

El Sr. Alcalde da cuenta que por ley 
ha sido anulada la actividad de la Jun-
tas Locales Agrícolas y de Fomento Pecu-
ario que han quedado incorporadas a la 
Junta Sindical Agro-Pecuaria que absorbe 
a las dos mencionadas y que funcionará 
en el seno de la Hermandad.

Se desea muchos éxitos a tal Junta que 
ha sido constituida ya en esta localidad. 
Como representante del Ayuntamiento se 
nombra a D. Martín Feliu Simón.

El vint-i-quatre de febrer  s’apro-
va el pressupost per l’any 1946 amb 
una quantitat de 23.000 ptes. tant en 
ingressos com en despeses i també 
s’aproven les ordenances.

El 10 de març es dóna compte
De la solicitud del Sr. Roca para hacer 

una acera delante de su casa sita en la 
calle del Perelló así como un edificio anejo 
y otras obras interiores.

Discutido detenidamente por unani-
midad se acuerda autorizar al Sr. Roca 
para que construya tal acera y además efec-
túe las obras tal como las tiene proyectadas.

Acto seguido y a solicitud del Sr. Vi-
dal el Sr. Alcalde efectúa una explicación 
del porqué se pagan 900 ptas. anuales 
por Ficha Azul(1). Dice que como ya les 
consta se venía recaudando la ficha azul 
individualmente por las jóvenes que ha-
cían el servicio social pero como que no 
habían tals jóvenes en esta población te-
nía que hacerse cargo el Ayuntamiento 
de su recaudación mensual equivaliendo 
una gran molestia que no se compensaba 
el gasto a la par que se molestaba cons-
tantemente a los vecinos. Haciendo un 
favor a la población se consignó una ci-
fra inferior de lo que venía recaudándose  
que pagaría el Ayuntamiento con cargo 
a su presupuesto. Muchas felicitaciones 
motivó tal decisión  constando a esta Al-
caldía la satisfacción que ello causó a la 
población al verse libre de una carga men-
sual tan molesta. Desde entonces se ha 
consignado tal cantidad en presupuesto y 
se paga cada mes lo que corresponde a la 
Delegación provincial de Auxilio Social.

La ficha que se inscribió dice lo si-
guiente: “El que suscribe, Alcalde del 
Ayuntamiento de Vilablareix, en nombre e 
todos los vecinos que tenían suscrita ficha 
azul, sustituidas por la presente colectiva, 

me comprometo a entregar a Auxilio So-
cial la cantidad de nueve cientas pesetas 
anuales para llevar justicia y alegría a 
los hogares de los hogares hermanos nece-
sitados.= Vilablareix a 1º Septiembre de 
1944.= Nota: Se empieza a pagar en 1º 
de octubre 1944”

Continúa expresando el Sr. Alcalde 
que por el sistema individual que se supri-
mió se recaudaban unas mil quinientas 
pesetas anuales.

Quedan los componentes del Ayun-
tamiento satisfechos ratificando la satis-
facción general y volviendo a aprobar la 
suscripción de la ficha azul (1)

La “Ficha Azul” era una subscrip-
ció, en principi voluntària, creada en 
els primers mesos de 1937. Entitats 
públiques i persones ben situades es 
comprometien a lliurar una quantitat 
fixa tots els mesos. La “Ficha Azul” es 
va reconèixer oficialment mitjançant 
una Ordre de 10 de març de 1937; es 
donava així estatus de legalitat a una 
recaptació que fins al moment no ha-
via estat vista amb molt bons ulls per 
part de la una població, que la con-
siderava com una imposició falangis-
ta. El caràcter voluntari aviat va des-
aparèixer i els mètodes de captació 
voluntària es van transformar en un 
mecanisme de coacció econòmica. El 
nom dels subscriptors es feia públic a 
la premsa. Els governadors civils s’en-
carregaven d’evitar que la seva recap-
tació disminuís, atès que el descens 
seria considerat com una desafecció 
cap al règim. Quan es produïa una 
negativa a contribuir, la identitat dels 
desafecte es feia publica a la premsa 
local. En ocasions, els governadors 
civils, quan la recaptació baixava a 
la província, van imposar multes de 
gran quantia, publicant en la premsa 
local les identitats dels quals havien 
sofert la imposició i les circumstànci-
es en les quals s’havia produït la nega-
tiva a contribuir econòmicament

El 31 de març
Se procede a la votación del compo-

nente del Ayuntamiento que debe presen-
tarse a Gerona para votar con los demás 
representantes de los Aytos. de la provin-
cia el Procurador en Cortes que lleve el 
nombre de los Alcaldes a Madrid. Queda 
nombrado por tres votos contra ninguno 
el propio Alcalde Sr. Jordá al que se le fa-
culta para que vote a favor de la candida-
tura que quiera.

A la sessió del 9 de juny
El Sr. Alcalde manifiesta que han sido 

varios os vecinos que le han interesado el 
arreglo del camino que va de la Iglesia a 

Salt por el sistema de prestación personal.
También manifiesta que han sido va-

rios los vecinos de Salt que por su parte tam-
bién lo han interesado de su Ayuntamiento.

Por unanimidad se acuerda autori-
zar al Sr. Alcalde para que se ponga en 
contacto con el Ayuntamiento de Salt 
para organizar el arreglo del camino en 
toda su extensión.

A aquesta sessió del 23 de juny el 
Sr. Alcalde exposa

Que la Comisión de la Fiesta Mayor 
había hecho la liquidación de sus gastos 
que ponía a disposición de la Corporación, 
cuyos componentes examinaran los mismos 
minuciosamente, así como sus ingresos.

Continúa manifestando el Sr. Alcal-
de  que como saben los Sres. Gestores solo 
pudo hacerse un pequeño baile de noche 
en el domingo sujeto a entrada habiendo 
llovido copiosamente y por lo tanto sus-
pendido el resto de los de la Fiesta mayor 
y que por ello la Comisión solicitaba un 
donativo pues en definitiva debería recar-
garse la cuota a toda la población para 
sufragar la Fiesta.

Enterados los Sres. Gestores por unani-
midad se acuerda autorizar al Sr. Alcalde 
para que con cargo a imprevistos del presu-
puesto satisfaga una cantidad prudencial 
ayudando a la Fiesta Mayor que tal mal 
resultado económico ha tenido para lo cual 
se pondrá de acuerdo con la Intervención 
para el cálculo de las cantidades de im-
previstos que no se hallan comprometidas 
considerando que el déficit de la Fiesta es 
motivado por una fuerza mayor. Ahora 
bien, si por ejemplo el año próximo obtiene 
la Comisión un superávit se considera es-
taría muy bien que reintegraran en lo posi-
ble lo que este año se les entregue.

El vint-i-u  de juliol l’Alcalde dóna 
compte que 

la Dirección General de Adminis-
tración Local ha creado el servicio “Ins-
pección de Corporaciones Locales” por 
lo cual debía extremarse  si cabía con el 
cometido que tienen los Ayuntamientos.

También da cuenta que a partir de 
la 3ª decena de mayo se ha impuesto un 
recargo al arbitrio de consumos de Lujo 
equivalente al 10%, o sea, que como la 
cantidad que se cobraba era del 20% re-
sultan aumentados los conciertos en un 
cincuenta por ciento, cuyas cantidades 
deben ingresarse para el Estado mensual-
mente. Este recargo tiene como finalidad 
el poder hacer unas primas de artículos a 
los trabajadores más necesitados.

Quedan satisfechos de tales explica-
ciones los componentes del Ayuntamiento 
y no habiendo…

(...)
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CAPÍTOL IV-IV
MEDI AMBIENT

“ Catalunya està sotmesa, com la 
resta del món, als efectes del Canvi 
Climàtic i la llei que es va impugnar 
que pretenia pal·liar, d’alguna 
manera, aquests efectes.”

Canvi climàtic
 Finalitzaré aquest capítol amb un breu anàlisis del 

Canvi Climàtic a Catalunya; i el començo fent eco 
de les afirmacions de Teresa Ribera, una de les més 
reconegudes expertes mundials en la matèria, per 
la seva condició de directora a l’Institut de Desen-
volupament Sostenible i Relacions Internacionals 
(Idris, per les seves sigles en anglès, prestigiós cen-
tre d’estudis francès), molt crítica amb la decisió del 
Govern (del PP) de presentar un recurs d’anticons-
titucionalitat contra la Llei de Canvi Climàtic de Ca-
talunya: “És de bojos que s’impugni la llei catalana de 
canvi climàtic”. Una impugnació més, de les moltes a 
les que ens ha acostumat el Govern del PP.

Catalunya està sotmesa, com la resta del món, 
als efectes del Canvi Climàtic i la llei que es va im-
pugnar que pretenia pal·liar, d’alguna manera, 
aquests efectes: La temperatura mitja a Catalunya 
ha augmentat 1,55 graus des de 1950, any a partir 
del qual s’ha començat a disposar d’una xarxa com-
pleta d’observatoris meteorològics, i de l’ordre de 
dos graus des de 1900. El canvi pot semblar escàs, 
quelcom difícil d’apreciar a la vida quotidiana, però 
la realitat és que això ja ha suposat, entre molts al-
tres factors, un lleuger increment del nivell del mar, 
una major recurrència de les onades de calor i dels 
períodes de sequera, un canvi de les espècies ma-
rines de pesca, una regressió de les platges, la desa-
parició dels últims glaciars, un canvi de dates en la 
floració i la fructificació dels cultius i un retrocés 
en la muntanya de les espècies forestals és típiques 
d’ambients freds És només la punta de l’iceberg. 

Tots els darrers exemples procedeixen del Tercer 
Informe sobre Canvi Climàtic a Catalunya (TICCC), 
presentat pels ‘consellers’ Raül Romeva i Josep Rull, 
una monumental obra de 624 pàgines (en format pa-
per) que recull i sintetitza tota la informació científi-
ca disponible i ofereix propostes per la mitigació del 
problema global des de l’àmbit català. Els dos infor-
mes anteriors s’havien publicat els anys 2005 i 2010. 

En l’elaboració han participat 140 científics i 
experts tècnics sota la coordinació de Javier Martín 

Vide, catedràtic de Geografia Física de la Universitat 
de Barcelona (UB), qui destaca que l’informe s’ha 
portat a terme de forma “independent” gràcies al 
treball de “molt destacats” especialistes de centres ci-
entífics i universitats. I que “és a més homogeni i ex-
haustiu”. El projecte l’han impulsat el Consell Asses-
sor per el Desenvolupament Sostenible de Catalunya 
(CADS), el Departament de Territori i Sostenibilitat 
(Oficina Catalana del Canvi Climàtic i Servei Meteo-
rològic de Catalunya) i l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC), amb el suport de la Fundació La Caixa.

Segons recull el TICCC, Catalunya experimen-
tarà un augment de la temperatura de 0,8°C aquest 
decenni i de 1,4 °C cap el 2050 (respecte la mitjana 
del període 1971-2000), i una possible disminució 
de la precipitació cap a mitjans del segle XXI.

Per una altra banda, tots els escenaris climàtics 
apunten a un augment de les temperatures extre-
mes, les onades de calor, així com les nits tropicals 
(especialment en el litoral i prelitoral), les nits i els 
dies càlids, i la duració de les ratxes seques. També 
hi ha evidència d’un augment de la torrencialitat i 
de la freqüència dels dies amb pluges molt intenses. 

Respecte els ecosistemes, aquests podrien veure 
superada la seva capacitat de resiliència i del seu 
funcionament i estructura, afectant a la provisió dels 
serveis que ens ofereixen i que són essencials pel 
funcionament de l’economia i la societat catalana.

Al mateix temps, el dia a dia dels catalans podria 
veure’s afectat amb l’agreujament dels efectes de la 
contaminació atmosfèrica a causa de l’augment de 
la temperatura, entre d’altres impactes. L’informe 
també posa de manifest importants impactes sobre 
el litoral (amb afectacions, entre altres, a l’activitat 
turística i les infraestructures portuàries i urbanes) 
i destaca com l’increment de la temperatura de l’ai-
re, la reducció progressiva de la pluviometria, junta-
ment amb un augment de la seva irregularitat, són 
elements  preocupants que afecten directament al 
sistema agroalimentari català.
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Mn. Pere Bellvert i Morente, rector de la parròquia

Miscel·lània de tardor
SOM UNA PARRÒQUIA
La paraula “parròquia” ve del grec i vol dir un lloc 
on s’hi habita, entès també com a lloc d’acollida 
(l’hoste, el peregrí també tenen el seu lloc a la “par-
ròquia”). Per tant, ja en el seu sentit profà originari, 
el terme “parròquia” ens suggereix molt. És el lloc 
propi de la comunitat, de la família, i és el lloc on 
s’acull el foraster. La parròquia cristiana té indubta-
blement aquest sentit com a lloc físic (geogràfic) on 
la comunitat viu i celebra la fe. 

El Cristianisme va ser en els seus orígens un fe-
nomen urbà; fins al segle IV, el bisbe i el seu clergat 
habitaven en la ciutat. Els nuclis de pagès o “pagus”  
no estaven pròpiament evangelitzats. En el segle IV 
comença un moviment d’evangelització i organitza-
ció de la vida religiosa en els entorns de les ciutats 
(poblets i vil·les romanes, per exemple, com la que 
s’ha descobert a Vilablareix, a la porta de l’església 
de Sant Menna). La paraula “paganisme” ve  origi-
nàriament d’aquests llocs petits en els que persisti-
en els cultes idolàtrics (“pagans”). La tradició veu 
en Sant Martí, bisbe de Tours, el primer organitza-
dor de les parròquies a Europa. El fenomen de la 
formació i gènesi de les parròquies és, segurament, 
més complex però ens serveix el nom de Sant Martí 
de Tours  per a donar-li un origen en el temps. 

La parròquia esdevé així, fins i tot en el pla jurí-
dic, una porció de la diòcesi que el bisbe encomana 
a un prevere com a pastor propi d’aquella comuni-
tat i la dota dels elements necessaris per celebrar-hi 
els sagraments i viure la vida cristiana. En aquest 
sentit, la parròquia va ser molt potenciada pel con-
cili de Trento (s. XVI). 

El fenomen  de la major mobilitat i la constitució 
de nuclis  habitats més grans en el segle XX  ha dis-

torsionat un sentit més estable i proper de la parrò-
quia. La secularització actual amenaça de convertir 
les parròquies en simples centres de consum religi-
ós, sense crear vincle comunitaris i d’identitat entre 
els que hi viuen. Malgrat tot, la parròquia continua 
essent una estructura oberta i acollidora, humana-
ment valuosa i eclesialment insubstituïble. 

L’escassetat de sacerdots fa que a l’hora present 
tinguem el repte de trobar unes vies mes eficaces 
de coresponsabilitat i una necessitat més urgent 
d’evangelització per part de tots els membres de la 
comunitat parroquial. En aquest sentit, el Concili 
Vaticà II ens diu: “Els fidels exerciran l’apostolat 
treballant junts. Seran apòstols, tant en les seves co-
munitats familiars, com en les parròquies i diòcesis, 
les quals també expressen el caràcter comunitari de 
l’apostolat, i en les associacions lliures en què ha-
gin determinat reunir-se”. I també, referint-se a les 
noves generacions: “Caldrà  educar els infants per 
tal que, transcendint els límits de la família, obrin 
l’esperit a les comunitats tan eclesiàstiques com 
temporals. Seran rebuts en la comunitat local de la 
parròquia de tal manera que hi adquireixin cons-
ciència de ser membres vius i actius del poble de 
Déu” (decret “Apostolicam actuositatem”, números 
18 i 30).

PLANTA DE L’ESGLÉSIA I EL CAPITELL, Abu Mina, Sant Menna.
Construïda el 412 i reformada el 490

“ La parròquia continua essent una 
estructura oberta i acollidora, 
humanament valuosa i 
eclesialment insubstituïble.”
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...I UNA MICA MÉS SOBRE EL NOSTRE PATRÓ
Hem parlat moltes vegades sobre Sant Menna. La 
seva importància en l’Església Oriental, especial-
ment encara avui entre els cristians coptes d’Egipte 
(no oblidem que actualment són una església màrtir, 
com Sant Menna mateix). Avui, voldríem parlar-vos 
de les pedres que testimonien la importància de la 
veneració del nostre Sant Patró en l’Antiguitat.

L’any 412 es va finalitzar una grandiosa basí-
lica en el desert de Mar’yut, a Abu Mina, a l’oest 
d’Alexandria d’Egipte. En els seus inicis, havia es-
tat finançada per la magnificència dels emperadors 
bizantins Arcadi i Teodosi II. Fou remodelada per 
l’emperador Zenó, però respectant la forma inicial, 
encara que molt ampliada pel nou transsepte que li 
donà forma de creu. Amb tot, s’hi disposà un nou 
absis. També es va ampliar amb un nàrtex rematat a 
cada costat per un absis i tot el conjunt de l’entrada 
se’l dotà de columnes que formaven una construc-
ció tetraconque, segurament el lloc d’enterrament 
de Sant Menna, dosat a aquesta nova edificació, en 
línia amb tot el conjunt, es bastí un baptisteri amb 
un deambulatori quadrat. Des del principi es va 
construir el conjunt amb grans dimensions i amb 
materials luxosos, preparat per a donar cabuda a 
grans multituds de peregrins. L’església principal 
mesurava uns 66’5 metres de llargària (des de les 
portes fins al fons de l’absis) i 50 metres d’una ban-
da a l’altra del transsepte. Un especialista en la ma-
tèria afirma: “No ens estranyaria que la planta de 
la basílica de Menna hagués estat enviada pel Mi-
nisteri D’Obres imperial, igualment que una planta 
semblant es va enviar possiblement  per al santuari 

de Sant Joan d’Efes i, amb tota seguretat, a Gaza” 
(Richard Krautheimeier, “Arquitectura paleocristi-
ana y bizantina”, Manuales Arte Catedra,  Madrid 
1981; 5 ed., p 132).

LA CATEQUESI PARROQUIAL
El papa Pau VI, que va portar a terme el concili Va-
ticà II inaugurat pel papa San Joan XXIII, serà ca-
nonitzat a Roma el diumenge 14 d’octubre. El Papa 
Montini, aquest era el seu nom de família, té un do-
cument preciós sobre l’evangelització titulat “Evan-
gelii nuntiandi”. En ell s’hi afirma que l’Església i 
el món tenen necessitat de  mestres i de testimonis. 
“Però –diu textualment- si escolta als mestres és per-
què són testimonis”. 

La catequesi es basa en la transmissió certament 
d’un missatge, el missatge de la fe cristiana; però 
aquest només pot ser creïble amb el testimoniatge 
de vida dels seus transmissors. Per sort, a la nostra 
comunitat tenim un grup de catequistes molt fidels 

i constants en la seva missió. Cal agrair-los ben de 
veres la seva dedicació i entrega. 

El curs passat foren un grup ben nombrós de 
nens i nenes que passaren pels grups de catequesi. 
Hem iniciat amb il·lusió un nou curs; cada diven-
dres de 7 a 8 de la tarda hi ha les sessions de cate-
quesi dels dos nivells d’iniciació cristiana, que acaba 
amb la festa de la Primera Comunió. Però hem de 
preguntar-nos si, com a famílies cristianes i com a 
parròquia, quedem suficientment contents amb la 
catequesi que podem oferir fins el dia d’avui: no 
caldria ampliar l’oferta als nens i nenes més grans 
i els nois i noies perquè es pugin preparar per a re-
bre un dia el sagrament de la Confirmació?
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OCTUBRE - NOVEMBRE - DESEMBRE
AGENDA

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

amb l’etiqueta #AgendaVilablareix

  @vilablareix_cat /ajuntamentdevilablareix

Octubre
SORTIDA A PORTAVENTURA 
(HALLOWEEN)
Dissabte 13 d’octubre, inscripcions fins el 9 d’octubre
Sortida a les 8.30 del matí de la plaça 11 de setembre 
sortida de Portaventrua a la 1 de la matinada. 
Preu: 50 euros (empadronat a Vilablareix 45 euros)
Per a joves de 12 a 35 anys

NITS DE CAN GRUART: ‘NO ME LLAMES 
SOLSTICIO, LLÁMAME OTOÑO’ de la 
companyia Siete de Mayo
Quan les fulles caduquen irremeiablement, quan 
els espais es tornen confusos i la desídia aguaita... 
una apàtica tarda de tardor atiarà la insuportable 
solitud dels seus protagonistes, submergint-los en 
un vendaval d'emocions potser oblidades, potser 
mai viscudes, potser,  potser, potser 
Dijous 18 d’octubre | 21h 
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 3 euros

TARDES DE CAN GRUART:  
CONTES DE BRUIXES I BRUIXOTS
És una sessió de contes dedicats als éssers màgics. 
A càrrec d’Albert Quintana 
Dijous 25 d’octubre | 17.30 h 
Centre Cultural Can Gruart

BUS A BARRAQUES DE GIRONA
Divendres 26, dissabte 27, diumenge 28,  
dimecres 31 d’octubre i divendres 2 i  
dissabte 3 de novembre
Parada de bus
Preu: 2 euros (1 euros amb tiquet descompte)
Per a joves de 12 a 35 anys

Novembre
NITS DE CAN GRUART:   
‘RECITAL TODO TERRENO’  
de la Cia. Vivir del bolo 
Quinze anys recitant poesia a bars, places i teatres 
donen per a molts poemes i diverses anècdotes. A 
Recital todo terreno, Danilo Facelli repassa la seva 
trajectòria vital com a recitador acompanyat per 
el guitarrista Hugo Martínez. 
Dijous 8 novembre | 21 h
Centre cultural Can Gruart 
Preu: 3 euros 

TALLER DE MAQUILLATGE BÀSIC 
Dijous 15 de novembre | 16 h 
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 10 euros  
Per a joves de 12 a 35 anys

TARDES DE CAN GRUART: NINGÚ MÉS 
QUE L’ALTRE, IGUALTAT DE GÈNERE de 
la Cia. Raig de Sol de Contes
Dijous 15 de novembre | 17.30 h 
Centre Cultural Can Gruart 

L’HORA DEL CONTE
Dijous 22 de novembre | 17.30 h 
Biblioteca

CURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL 
BÀSICA (12 hores)
Dimecres | de 19 a 21 h  
Centre cultural Can Gruart 
Dates: del 7 de novembre fins els 12 de desembre  
Preu: 35 euros          

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

13 octubre David Casas
27 octubre David Magem 
10 novembre Jaume Castellà “El Pinxo”
24 novembre Nou Transit
8 desembre Aurora
22 desembre Xevi Ros
Per més informació al Casal - Tel. 972 40 55 38
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Divendres 9 de novembre
17 h | Centre Cultural Can Gruart
Taller en família: Aprenem a fer 
bombons de tardor
Preu: 1 euro/infant (un infant amb un adult)

Dissabte 10 de novembre 
17 h | Pavelló municipal
Animació infantil ‘Coloraines 
Band’ de la cia. El Burro dels jocs
Tot seguit 
Castanyada  
per a tothom

19.30 h | Pavelló municipal
Gòspel amb el grup Associació 
Cultural Cor Gòspel Girona

Diumenge 11 de novembre 
A les 10 del matí 
Missa Solemne en honor a Sant 
Menna acompanyat de la Flama 
de Farners
Seguidament 
Tres sardanes amb la mateixa 
cobla i refrigeri per a tots els 
assistents

18 h | Pavelló municipal
Teatre amb la Companyia la 
Gàrgola amb l’obra “El brindis “ 
de Frank Bayer, amb la direcció  
de Cristina Cervià 

Desembre 
L’HORA DEL CONTE: 
Contes de Nadal amb Gerard Segura
Dijous 13 de desembre | 17.30 h 
Biblioteca

NITS DE CAN GRUART:  
‘THE BEST OF THE WORST’ de Javier 
Arizapresenta, el cabaret
Aquest espectacle en construcció aborda el joc 
de l'art entre la il·lusió i la realitat, rescatant retalls 
de números i creacions dels 15 anys de trajectòria 
d'aquest pallasso modern.
Dijous 13 desembre | 21 h
Centre cultural Can Gruart 
Preu: 3 euros 

SORTIDA AL TEATRE A BARCELONA:  
PEL DAVANT... I PEL DARRERA 
Dissabte 15 de desembre 
Sortida de la plaça 11 de setembre a les 16 h
Funció a les 21.30 h 
Preu: 32 euros entrada + bus (places limitades) 

DINAR PER A LA MARATÓ DE TV3  
Diumenge 16 de desembre | 14 h 
Casal de la gent gran 

QUINA SOLIDARIA PER A LA MARATÓ  
DE TV3
Diumenge 16 de desembre | 16.30 h
Casal de la gent gran   

TARDES DE CAN GRUART:  
CAP D’ANY ESBOJARRAT 
Dijous 20 de desembre | 17.30 h 
Centre Cultural Can Gruart 

VISITA DEL PATGE REIAL 
Dijous 27 de desembre | 11 h
Centre Cultural Can Gruart

VISITA DEL PATGE REIAL AMB LA 
COL·LABORACIÓ ESPECIAL DEL 
MAGNÍFIC I GRAN VISIR DELS TRES REIS 
D’ORIENT
Divendres 28 de desembre | 18 h
Pati del Centre Cultural Can Gruart 

MATINS ACTIUS NADAL 
2,3 i 4 de gener | de 9 a 13 h
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 65 euros (25% de dte. per empadronats)
Per a joves de 12 a 35 anys
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