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EDITORIAL

 Aquests dies de festes ens serveixen per a compartir amb família i amics, 
sovint al voltant d’una taula ben parada, els neguits i desitjos de l’any que 
acabem i del que comencem. Són dies d’alegria, regals, balanços i pro-
pòsits i també de compartir amb aquells amb qui fem vida en comunitat 
moltes activitats. Hem passat el 2018 i hem vist fer realitat algunes de les 
coses que ens havíem proposat i hem vist com altres no han estat possibles. 

A nivell municipal, hem vist com es feia realitat el canvi en el model 
de mobilitat del nucli antic del poble, hem posat en marxa la caldera de 
biomassa del pavelló, hem vist com l’ensenyament de l’anglès seguia con-
solidant-se per a totes les edats, hem aconseguit inaugurar Can Ribotic, 
l’espai que consolida el nostre projecte prioritari d’atenció a les persones 
que més ho necessiten, i hem vist començar les obres dels nous vestidors 
i grades del camp de futbol, en definitiva hem vist com seguim creixent 
com a poble i seguim perseverant en la nostra idea d’un poble inclusiu, 
per a tothom i d’un poble respectuós amb les persones i amb el medi. I 
si mirem endavant, ens seguim fent propòsits per a continuar creixent en 
aquest sentit i encarem el 2019 com l’any en que hem de tenir enllestit el 
projecte de l’institut i a punt de començar les obres, l’any en el que s’ha 
de fer la nova rotonda de la carretera Sant Coloma i enllestir les calçades 
laterals i la connexió del carrer Marroc i l’any en que hem de començar 
l’obra de la nova sala polivalent, tan necessària al nostre poble.

A nivell de país, seguim en un moment molt complicat del qual només 
en podrem sortir si som capaços de sumar molta més gent i d’acordar, en-
tre tots els agents del moviment republicà, una unitat estratègica i d’acció 
que ens faci guanyadors. És evident que tot el que ha passat des de l’oc-
tubre passat ens ha fet veure quin estat tenim al davant i de què és capaç, 
però també és veritat que la falta d’una diagnosi conjunta, d’una visió 
estratègica a mig i llarg termini i de la nostra gent que tenim presa –alguns 
ara mateix en vaga de fam– i exiliada fa que sigui molt difícil predir que és 
el que pot passar en les properes setmanes o mesos. Només si som capaços 
de seguir sumant veïns i veïnes al projecte republicà de justícia, demo-
cràcia, drets humans i llibertat i si som capaços de posar-nos al capdavant 
d’un moviment exemplar de lluita pacífica, no violenta i massiva podrem 
veure la llum al final del túnel. Ens acostem a un 2019 que serà decisiu en 
aquest sentit i només podrem vèncer si som molts, si estem molt junts i si 
som capaços d’avançar conjuntament, com vam fer el 3 d’octubre de l’any 
passat, en la defensa d’una societat més justa, més lliure i on els drets i les 
llibertats individuals i col·lectives prevalguin sobre la foscor dels interessos 
d’una minoria oligàrquica i demofòbica.

Que passeu unes molt felices festes i que el 2019 sigui un any ple de 
salut, joia i alegria. 

Salut i llibertat!
David Mascort i Subiranas

Alcalde de Vilablareix

Nadal,  
època d’alegria, 
desitjos, balanços 
i propòsits

 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
Institut de Vilablareix 972 40 60 05
Ludoteca/Biblioteca 972 40 55 37

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 50 59 14  
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

Edita: Ajuntament de Vilablareix | Consell de Redacció: Sònia Ruiz, Jordi Baus, J. Manel Pallàs i Adriana Bernacer | Col·laboradors: J. Manel Pallàs, Jaume Vilalta, 
Jordi Pagès, Jordi Baus, Llar d’Infants La Farigola, Escola Madrenc, Institut de Vilablareix, Futbol Club Vilablareix, CTT Vilablareix, Club Rítmica Vilablareix, Club Bàs-
quet Vilablareix, Ludoteca Les Orenetes, Local de Joves, Associació Cultural, Didac Romagòs, Andrés Pérez i Mossèn Pere Bellvert | © Fotografies: J. Manel Pallàs, 
Pedro Zamora i entitats | Disseny i maquetació: Marta Roldan | Impressió: Impremta Pagès, SA | Dipòsit legal: GI-957/99
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PLENS

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

» De la contractació monitores menjador esco-
lar: Lídia Serra Simon, Raquel Martí Viñals, 
Raquel Galarreta Gonzalez, Marta Zamora 
Sánchez, Núria Oliva Blanco, Albert Posas 
Pujadas i Susana Bejarano Martín.

» Augment jornada Eva Olivan Riera, aju-
dant ludotecària per a suport de ludoteca 
(servei de corda escolar).

» Contractació Juan Soto Romero, en el marc 
de la convocatòria de subvencions desti-
nades a incentivar la contractació en pràc-
tiques de persones joves beneficiàries del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

» De l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 4 d’octubre de 2018 d’aprovació dels 
preus públics de cursos i tallers organit-
zats per l’ajuntament.

» Del període mig de pagament a proveï-
dors del sector d’administracions públi-
ques de l’ajuntament de Vilablareix re-
ferit al tercer trimestre de 2018, es situa a 
3,65 dies.

S’aprova per unanimitat:

» La proposta de modificació de crèdits 
núm. 06/18 en el pressupost d’enguany, 
xifrat en les quantitats següents:

 Total suplement de despeses   
 214.831,76 euros 
Total baixa despeses  
 -70.000,00 euros 
Total augment despeses  
 144.831,76 euros 
Total majors/nous ingressos   
 144.831,76 euros

» La bonificació del 50% de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres a favor 
del Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya, per les obres de nova 
construcció de l’Institut de Vilablareix.

» Definitivament el projecte de “Millora de 
l’eficiència energètica de les instal·lacions 
d’enllumenat públic de Vilablareix” per 
import de 600.715,48 euros.

» Inicialment les ordenances fiscals, exerci-
ci 2019.

S’aprova per majoria absoluta amb l’absten-
ció del regidor del Grup Municipal del PSC, 
Josep Garcia

» Inicialment el pressupost general de 
l’Ajuntament de Vilablareix per a l’exer-
cici 2019, l’import consolidat del qual en 
els seus estats de despeses i d’ingressos és 
de tres milions set-cents trenta-cinc mil 
cent tretze euros amb noranta-sis cèntims 
(3.735.113,96 euros) constituït segons de-
tall que s’indica a continuació:

A. Pressupost propi de l’Ajuntament, 
d’import tres milions set-cents disset mil 
sis-cents deu euros amb vuitanta-dos cèn-
tims (3.717.610,82 euros)

B. Estat de previsió de despeses i ingressos 
de la societat mercantil Vilablareix Futur 
SL, d’import disset mil cinc-cents tres 
euros amb catorze cèntims (17.503,14 
euros)

» La plantilla orgànica i la relació de llocs 
de treball corresponent a l’exercici 2019.

JUNTES 
DE GOVERN
SESSIÓ DEL DIJOUS  
4 D’OCTUBRE 
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat de 
113.305,56 euros.

» Les liquidacions de l’impost sobre incre-
ment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana dels expedients número 151 a 152 
de l’anualitat 2018.

» Declarar vàlida la licitació i adjudicar el 
contracte del servei per la prestació de 
cursos en llengua anglesa al municipi pel 
curs 2018-2019 (novembre 2018 a juny 
2019) a l’entitat Baix Nova SL – Coliseum 
Centre de Formació per un import de 
30,00 euros/hora (exempt d’IVA), pel 
termini d’un curs, juntament amb 64 
hores d’oferiment d’activitats en anglès 
al municipi, la planificació general del 
servei i nombre de persones vinculades a 
l’execució del contracte que consten a la 
seva proposta, atès que ha efectuat l’ofer-
ta més avantatjosa atenent als criteris valo-
ratius que consten en el plec de clàusules 
administratives particulars.

» Els preus públics de cursos i tallers organit-
zats per l’ajuntament, 4rt trimestre 2018.

» L’ampliació del termini d’execució del 
contracte d’obra del “Projecte de reur-
banització d’un tram del carrer Marroc 
per tal d’implantar carril bici, renovació 
de la xarxa de sanejament i projecte de 
mobilitat del municipi” fins el proper 15 
d’octubre de 2018.

» Nomenar a la regidora Sra. M. Teresa Ti-
xis Padrosa, com a representant titular de 
l’Ajuntament de Vilablareix i a l’Alcalde Sr. 
David Mascort Subiranas, com a represen-
tant substitut de l’Ajuntament de Vilabla-
reix a l’entitat SUMAR.

SESSIÓ DEL DIJOUS  
18 D’OCTUBRE
S’acorda aprovar: correu 15 de febrer

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat de 
29832,16 euros.

» La liquidació de l’impost sobre increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urba-
na dels expedients numero 153 a 177 de 
l’anualitat 2018.

 - La transmissió de la llicència d’auto-taxi 
per la prestació del servei públic de trans-
port urbà de viatgers en el municipi de 
Vilablareix, a favor del senyor Francisco 
Javier Gutiérrez Marín.

» La resolució del recurs d’alçada inter-
posat pel sr. Jaume Barrot Ferrer contra 
l’acord adoptat a l’Assemblea de la junta 
de compensació del sector el perelló i can 
Pere Màrtir de data 1 de març de 2018, 
relatiu a l’aprovació del pressupost per 
l’exercici 2018, així contra les correspo-
nents bestretes.

» La resolució del recurs d’alçada interpo-
sat per les entitats mercantils Construcci-
ons Rubau SA i Rubau Tarrés SAU, contra 
l’acord adoptat a l’Assemblea de la junta 
de compensació del sector el perelló i can 
pere màrtir de data 1 de març de 2018, 
relatiu a l’aprovació del pressupost per 
l’exercici 2018, així contra les correspo-
nents bestretes.

» La presentació d’observacions a la modi-
ficació puntual del Pla General d’Orde-
nació Urbana 1/2018 d’adaptació de l’ús 
recreatiu de l’ajuntament de Salt.

SESSIÓ DEL DIJOUS 
8 DE NOVEMBRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat de 
331.311’54 euros.

» Les liquidacions de l’impost sobre incre-
ment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana dels expedients número 178 a 186 
de l’anualitat 2018.

» La 4a certificació de l’obra “Projecte de 
reurbanització d’un tram del carrer Mar-
roc per tal d’implantar carril bici, renova-
ció de la xarxa de sanejament i projecte 
de mobilitat del municipi”, per import 
de 170.675,57 euros, a favor de l’entitat 
Construccions Fusté SA.

» La 5a certificació de l’obra “instal·lació d’un 
sistema de biomassa tèrmica amb biomassa 
tèrmica per calefacció i ACS al pavelló muni-
cipal”, per import de 15.179,53 euros, a favor 
de l’entitat AITEL.

» La 1a i única certificació de l’obra “ins-
tal·lació de plaques solars al pavelló mu-
nicipal”, per import de 18.429,58 euros, a 
favor de l’entitat AITEL.

» Designar a la regidora d’Ensenyament 
Sònia Ruiz Sánchez com a representant 
de l’Ajuntament en el consell escolar de 
l’Escola Madrenc.

» El Pla de seguretat i salut del projecte “Ves-
tidors segona fase i adequació de la grada 
Est del camp d’esports de Vilablareix”.

» El conveni de col·laboració entre el Con-
sell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament 
de Vilablareix pel desenvolupament eco-
nòmic local, d’ocupació i de planificació 
estratègica.

» L’Annex al conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Gironès 

i l’Ajuntament de Vilablareix pel desen-
volupament econòmic local, d’ocupació i 
de planificació estratègica per a implan-
tar el projecte Espai Feina per millorar 
l’ocupació i la dinamització econòmica al 
municipi de Vilablareix.

» El conveni de col·laboració entre l’Ajunta-
ment de Vilablareix i l’Associació Gironina 
de Teatre per a la temporada 2018-2019.

SESSIÓ DEL DIJOUS  
22 DE NOVEMBRE
S’acorda aprovar:

» Les factures i despeses, que figuren a 
l’expedient, i que sumen la quantitat de 
58.809’86 euros.

» La liquidació de l’impost sobre increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urba-

na dels expedients numero 187 a 200 de 
l’anualitat 2018.

» El calendari del contribuent exercici 2019.

» La col·laboració de l’Ajuntament de Vila-
blareix a l’agrupació de l’Ateneu coope-
ratiu de les Terres Gironines.

» Sol·licitar al Departament d’Empresa i Co-
neixement de la Generalitat de Catalunya 
la inclusió del projecte agrupat Empren-
dre a Girona - Gironès en la convocatòria 
de subvencions públiques destinades a 
finançar el Programa integral de suport a 
les persones emprenedores emmarcat en 
el programa Catalunya Emprèn.

» Sol·licitar a la Diputació de Girona (Àrea 
de Promoció Econòmica) la subvenció 
per a projectes i accions de promoció 
econòmica adreçades als ajuntaments, 
consells comarcals i ens de promoció eco-

nòmica, membres de la Xarxa de Serveis 
Locals de Promoció Econòmica (XSL-
PE), anualitat 2019.

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

- Els documents de compromís per a la pres-
tació del servei comunitari en el municipi 
dels projectes següents: projecte suport a 
la ludoteca, projecte Marató TV3 i projec-
te reforç escolar.

» L’Addenda al conveni de col·laboració 
entre l’Escola de Música del Gironès (or-
ganisme autònom del consell comarcal 
del Gironès) i l’Ajuntament de Vilabla-
reix, per a la implantació d’una aula de 
música, per al curs escolar 2018-2019 (1 
de juliol de 2018 al 30 de juny de 2019).

SUBVENCIONS REBUDES - ANY 2018
 
ENTITAT EXPEDIENT PROGRAMA CONCEPTE IMPORT
Diputació de Girona 2018/7784 Esports - esportistes Individuals Arianna Vilar Julià 200,00
Diputació de Girona 2018/5214 Pla a l’Acció  Instal·lació punt recàrrega 
   semiràpida vehicles elèctrics 4.150,97
Diputació de Girona 2018/5234 Pla a l’Acció Canvi finestres 15.000,00
Diputació de Girona 2018/5238 Pla a l’Acció Instal·lació  fotovoltaica  
   ludoteca i casal de la gent gran 15.000,00
Dipsalut ASA 2018/21 Pobresa i exclusió social Protecció integral d’acció 7.855,46
Dipsalut 4-2018-1892- Lluita i control plagues urbanes Insectes, mosquit tigre 
 x0203e02  i rosegadors 4.851,92
Dipsalut 2018/954 Projectes de promoció de la salut Aquí fem salut 7.528,91
Diputació de Girona 2018/1351 Promoció econòmica - XSLPE Posa’t en marca, implicat  
   amb l’empresa 6.000,00
Diputació de Girona 2018/5087 Comunicació cultural Vilablareix, història i imatges 1.158,79
Diputació de Girona GI/1288 Ass. i coop. municipis - cooperació municipal Enllumenat Públic 59.877,00
Diputació de Girona GI/1288 Ass. i coop. municipis - cooperació cultural Despeses culturals 10.566,00
Diputació de Girona GI/1288 Ass. i coop. municipis - noves tecnologies Noves tecnologies 800,00
Diputació de Girona GI/1288 Ass. i coop. municipis - medi ambient Camins 1.642,75
Diputació de Girona 2018/3818 Activitats esportives Programa A1 2.000,00
Diputació de Girona 2018/4818 Ajuts organització esdeveniments caràcter firal Fira de la tardor 1.400,00
Dipsalut PUIS2018/24 Manteniment parcs urbans de salut Manteniment parc salut 954,15
Diputació de Girona 2018/5565 Presidència - Extraordinària Reurbanització c/ Marroc per  
   carril bici, renovac. Sanej. 45.000,00
Diputació de Girona 2018/7394 Manteniment Llar Infants  Llar Infants la Farigola 2017-18 48.125,00
Consell Com. Gironès SV_CC20 Foment projectes i activitats culturals i 
  de promoció econòmica Tardes i Nits de Can Gruart 500,00
Consell Com. Gironès SV_CC20 Foment projectes i activitats culturals i  
  de promoció econòmica Petits Escenaris 1.194,66
Consell Com. Gironès Escenaris 18 Foment projectes i activitats culturals i  
  de promoció econòmica Espectacles Escenaris 616,88
Agència Catalana  Q0440/2018/17 Projectes de foment de la recollida selectiva Cubells d’orgànica, bosses compostables  
de Residus   i campanya d’informació 5.051,00
Agència Catalana Q0301/2018/50 Projectes de prevenció i preparació per a la  Biblionius 
de Residus  reutilització de residus  2.725,89
Agència Catalana Q0413/2018/50 Utilització d’àrid reciclat del residu de la  Reparació de camins públics 
de Residus  construcció  1.608,42
Servei d’ocupació  SOC018/18/ Joves en pràctiques 1 persona en pràctiques  
de Catalunya 00362   11.000,00
Generalitat de Catalunya PISPE - 82- 18 Catalunya Emprèn Catalunya Emprèn 7.915,92
     TOTAL SUBVENCIONS ANY 2018  262.723,72
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Vilablareix torna a congelar tots 
els impostos i taxes per l’any 2019

L’ajuntament de Vilablareix ha tornat a congelar un any més tots 
els impostos i taxes per l’any 2019. L’equip de govern congela els 

impostos de l’IBI i vehicles entre els principals impostos.
 

 Es bonificarà el 75% de l’im-
post sobre vehicles de tracció 
mecànica als vehicles elèctrics i 
als híbrids. 

També es bonificarà un 50% 
la quota de l’import a les obres 
que incorporin sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric 
d’energies renovables per auto-
consum i que no siguin d’obligat 
compliment segons la normativa 
vigent en el moment de sol·licitar 
la llicència d’obres. 

Entre d’altres modificaci-
ons a les ordenances fiscals per 
aquest 2019, cal destacar la mo-
dificació de la taxa per recollida 
d’escombraries en els habitatges 
a on consti una sola persona em-
padronada al llarg de l’any. En 

aquests habitatges s’aplicarà un 
25% de bonificació de la quota 
tributària que els hi correspon-
gui, amb una quota mínima anu-
al de 80,00 €. 

Les ordenances fiscals per 
l’any 2019 es van aprovar per 
unanimitat en el ple del passat 
dijous 8 de novembre.

Finalitzen les obres del Pla de 
Mobilitat de Vilablareix 

 A principis d’aquest any 2018 
l’Ajuntament de Vilablareix pre-
sentava el Pla de Mobilitat “Ens 
movem per tu” amb el que es vol 
aconseguir acabar amb els proble-
mes en la mobilitat del poble, com 
són l’augment de la densitat de 
trànsit, els carrers i voreres estre-
tes, la dificultat de mobilitat tant 
pels vehicles com pels vianants i el 
desordre en els aparcaments. 

L’objectiu principal d’aquest 
canvi és fer que moure’s a peu o 
en bicicleta sigui la forma més ha-
bitual de desplaçar-se dins el mu-
nicipi, molt més saludable, soste-
nible i respectuosa. És per aquest 
motiu que també s’ha implemen-
tat una xarxa de carrils bici en 4 
carrers, que complementen els 
que ja existien. S’han construït un 

total de 1,7km de carril bici al car-
rer Molí de Salt, carrer del Perelló, 
carrer Camós i carrer Marroc. Es 
preveu que el carril bici connecti 
amb Girona. Val a dir que el con-
sistori gironí ja hi està treballant. 

Els carrers principals amb ma-
jor intensitat d’ús dels veïns i veï-
nes, que són el carrer Camós, la 
carretera Santa Coloma, el carrer 
Marroc i l’Avinguda Lluís Com-
panys, segueixen sent vies de doble 
sentit de circulació pels vehicles. El 
nou carril bici que s’han constru-
ït al carrer Marroc està al mateix 
nivell que la vorera i el del carrer 
Camós està a nivell de calçada. 

Per una altra banda, les vies amb 
més concurrència que uneixen les 
vies principals amb les residencials, 
que són el carrer Molí de Salt i el 

carrer Perelló, s’han convertit en 
vies d’un únic sentit. En aquestes 
vies comparteixen calçada els vehi-
cles amb les bicicletes, quedant els 
vianants protegits a la vorera. 

També s’ha creat una el·lipse 
a la cruïlla entre el carrer Perelló 
i el carrer Camós. 

La intenció de tots aquests can-
vis és fer dels carrers residencials 
de Vilablareix un espai per a la 
gent, un lloc d’activitat i vida de 
poble. Així s’aconseguirà més tran-
quil·litat, ordre i fluïdesa, menys 
soroll, perill, contaminació i estrès 
en els desplaçaments. 

En cap cas es vol marginar el 
cotxe, sinó aconseguir que els tra-
jectes d’entrada i sortida al muni-
cipi siguin els més ràpids i curts 
possibles. 

Arriba el Projecte Gat
 De la mà de la Fundació Fauna 

ha arribat a Vilablareix el Projecte 
Gat. L’objectiu principal és tenir 
controlats i protegits els gats de 
carrer. Com es portarà a terme? 

Un grup de voluntaris que ja s’hi 
ha presentat i ja hi estan treba-
llant, es faran càrrec de les colò-
nies de gats que hi ha al municipi. 
Els alimentaran i tindran cura de 
la seva salut i, en casos d’accidents, 
els portaran al veterinari. La Fun-
dació calcula que a Vilablareix hi 
ha entre 60 i 80 gats de carrer. 

En aquests moments, l’ajunta-
ment amb la Fundació Fauna i els 

voluntaris del poble estan treba-
llant en localitzar les zones d’ali-
mentació, distribuir els alimen-
tadors en cada punt, conèixer els 
drets i deures del bon alimentador 
i es donaran d’alta les colònies. 

L’equip de govern aposta pel 
projecte per tal d’establir un con-
trol de la superpoblació de felins 
i garantir que tinguin un bon es-
tat de salut.

Vilablareix proposa inversions 
per valor de mig milió d’euros 

per l’any 2019
L’equip de govern presenta un pressupost continuista  

en el qual els ingressos augmenten un 5,60% i les inversions  
es mantenen a l’entorn de mig milió d’euros.

 Respecte l’any passat, aquest pressupost augmen-
ta un 5,60% arribant als 3.735.113,96 €. Es destina-
ran 493.751,54 € a inversions i les principals són la 
darrera fase de l’obra de soterrament de serveis i el 
canvi d’aigua dolça a salada de la piscina gran. Tam-
bé augmenten amb un 47% les despeses en acció 
social i atenció a la gent gran.

L’alcalde de Vilablareix, David Mascort, explica 
que “són uns pressupostos que mantenen l’evolució 
dels darrers anys augmentant els ingressos ordinaris 
la qual cosa ens permet seguir oferint cada vegada 
més serveis als nostres veïns i podem fer inversions 
a l’entorn de mig milió d’euros cada any”.
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S’inaugura la caldera de 
biomassa i les plaques solars 

tèrmiques del pavelló
L’alcalde de Vilablareix, David Mascort, juntament amb el diputat de 
Medi Ambient de la Diputació de Girona, Lluís Costabella han inaugurat 
aquest novembre la caldera de biomassa del pavelló de Vilablareix.

 
 La Diputació de Girona ha donat suport tècnic i 

econòmic a la instal·lació d’una caldera de biomas-
sa i de plaques solars tèrmiques per tal de donar 
servei de calefacció i aigua calenta sanitària als ves-
tidors del pavelló de Vilablareix. Aquesta és una de 
les accions incloses en el Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible (PAES), que pretén reduir en un 20 % 
les emissions de CO2abans de l’any 2020 respecte a 
les generades el 2005. En data d’avui, 209 munici-
pis gironins s’han adherit al Pacte d’alcaldes per a 
l’energia. 

L’alcalde de Vilablareix, David Mascort, va des-
tacar que «vam signar el Pacte d’alcaldes fa cinc 
anys i ens vam comprometre a reduir les tones de 
CO2que emetíem en el conjunt del municipi en un 
20 % d’aquí al 2020. Ara ens trobem, segons l’in-
forme de seguiment del PAES, que el grau d’estalvi 
d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle és del 
85 % del compromís assumit pel 2020». Va assegu-
rar que això s’ha aconseguit amb diverses accions, 
com la implantació del porta a porta fins a la millo-
ra energètica de tots els equipaments municipals. 
Les darreres que faltaran per acabar d’assolir el 15 
% restant són el canvi de l’enllumenat públic per 
lluminària LED. També va remarcar que fer una in-
versió com aquesta en un municipi com Vilablareix 
és un esforç molt gran però que creu que és una 
obligació com a governants liderar aquest camí que 
haurien d’emprendre tots els veïns i veïnes.

Per la seva banda, durant la seva intervenció, el 
diputat Lluís Costabella va destacar que «la inaugu-
ració d’aquestes dues instal·lacions d’energies reno-
vables representa una fita significativa en l’agenda 
mediambiental de les nostres comarques i també en 
les agendes econòmiques i socials locals». Tal com 
va explicar Costabella, «la reducció de les emissions 
als edificis municipals és el primer pas que es pot 
emprendre des de l’Administració local per iniciar 
la transició energètica. La combinació de diferents 
fonts d’energia renovable és també un model d’op-
timització dels recursos en un mateix edifici».

Les instal·lacions d’energia renovable amb bio-
massa tenen un paper important en la prevenció 
d’incendis forestals i la gestió sostenible dels bos-
cos, i consegüentment en la creació d'ocupació i 
en el creixement econòmic del nostre territori. En 
aquest sentit la Diputació de Girona treballa per po-
sar el seu gra de sorra en la incentivació d’iniciatives 
encaminades a l’eficiència energètica i a la instal·la-
ció d’energies renovables, a les quals els municipis 
es poden acollir amb l’objectiu d’aconseguir que 
l’energia moderna sigui renovable, accessible, fia-
ble, neta i que permeti dinamitzar l’economia verda 
local. Això és del tot necessari per tenir una econo-
mia resilient i competitiva, però també per comba-
tre i mitigar les conseqüències del canvi climàtic i la 
pobresa energètica. En el cas de la instal·lació de les 
calderes de biomassa alimentades amb estella fores-
tal, també permetrà la prevenció d’incendis fores-
tals i la gestió sostenible dels boscos. 

Bons resultats del sistema de 
pagament per generació

 El gener d’aquest any vam implantar el sistema de 
pagament per generació. Aquest sistema de paga-
ment de la taxa d’escombraries ha permès:

• incrementar els nivells de reciclatge, 
• reduir la quantitat de fracció resta destinada a 

abocador, 
• augmentar la participació ciutadana i 
• implantar una taxa més justa (els veïns que 

col·laboren en el servei porta a porta paguen 
menys que els veïns que no participen)

Comparant les dades de la quantitat de residus 
recollits respecte el mateix període de l’any passat 
(el primer semestre), es comprova com la recollida 
selectiva ha augmentat, passant del 86,05 % el 2017 
al 88,20 % durant el 2018 (taula 1). 

Primer  
semestre 

2017 2018 Increment

% % %

Recollida  
selectiva

86,05 88,2 2,50

Resta 13,96 11,79 -15,54

Taula 1. Comparativa % recollida selectiva bàsica 
(sense deixalleria i altres recollides)

Aquest augment de la recollida selectiva i la re-
ducció de la fracció resta (de 41,06 tn a 38,32 tn) 
indiquen un increment en la participació dels veïns 
en el porta a porta.

Una altra dada a destacar és la disminució de la 
presència d’impropis a l’orgànica. Això vol dir que 
cada vegada separem millor l’orgànica i ens per-
met obtenir un compost d’alta qualitat (taula 2). 
Malgrat tot, cal recordar que encara trobem càp-
sules de cafè barrejades amb l’orgànica. Les càp-
sules s’han de portar a la deixalleria o bé podem 
separar el marro de cafè (a l’orgànica) de l’envàs 
(al cubell groc).

Any
Trimestre MITJANA  

(%)1r 2n 3r 4t

2012 
(contenidors)

  11 4,07 7,54

2013 (PaP i  
contenidors)

9,7 4,12 7,03 4,71 6,39

2014 (PaP) 3,16 2,45 3,1 2,36 2,77

2015 (PaP) 3,74 3,22 3,09 1,32 2,84

2016 (PaP) 1,78 2,28 3,17 - 2,41

2017 (PaP) 2,73 - - 1,73 2,23

2018 (PaP) 0,94 0,93   0,94

Taula 2. Comparativa % impropis presents a la frac-
ció orgànica

Aquests bons resultats són fruit de l’esforç de 
tots els habitants de Vilablareix. Agraïm la vostra 
col·laboració per fer-ho possible.
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Sant Menna amb espectacles, 
gòspel, castanyada i sardanes!

 Vilablareix va celebrar el cap de setmana del 10 i 
11 de novembre, la festa del seu patró, Sant Menna. 
Una festa que va arrencar dissabte amb l’especta-
cle infantil ‘Coloraines Band’ i una castanyada. Més 
tard, el Cor Gòspel Girona va oferir un concert que 
va aplegar més d’un centenar de persones al pavelló 
municipal. 

Diumenge es va celebrar l’Ofici Solemne de 
Sant Menna que va anar acompanyat per la Cobla 
Flama de Farners. A la sortida de l’església es van 
ballar sardanes amb la mateixa cobla i hi va haver 
un refrigeri per a tots els assistents. 

L’acte que va posar punt i final a la festa petita 
de Vilablareix va ser el teatre “El brindis de Frank 
Bayer” de la Companyia la Gàrgola i la direcció de 
Cristina Cervià. 
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29a Marxa de Sant Roc
 Més de 150 corredors han par-

ticipat enguany a la 29a Marxa 
Popular de Sant Roc que orga-
nitza l’entitat Amics de Sant Roc. 
Va tenir lloc el diumenge 7 d’oc-
tubre i també es van realitzar les 
curses infantils i la 4a Cursa de 
Muntanya. 

Aquests van ser els guanyadors 
de les diferents categories:

VOLTA CURTA DONES
Raquel Carbonés Carrillo
Amanda Jorda
Magda Vidal Pou

VOLTA CURTA HOMES
Ferran Coll Arxer
Adrià Mora Costa-pau
Oscar Doniga Freile

VOLTA LLARGA DONES
Ingrid Claret
Marina Celiz
Marta Lora

VOLTA LLARGA HOMES
Josep Garceso
Daniel Bonaventura
VAndo Ad. Dos Santos

Donants de sang  
a Can Gruart

 Una cinquantena de voluntaris van donar sang 
el passat 10 d’octubre a Can Gruart. Una vegada 
més, les sales d’exposicions es van convertir per 
unes hores en sales d’hospital. Els voluntaris van 
seguir el procediment habitual d’omplir els fulls 
amb les seves dades, passar a la consulta del doc-
tor i finalment fer la donació de sang. 

D’aquesta manera Vilablareix col·labora amb 
el banc de sang i teixits de Girona mentre que fa-
cilita als seus veïns la possibilitat de fer-se donant 
més a prop de casa. 

Gent gran activa! 
 Som un poble actiu i volem que, a part de ser-ho 

la gent jove, també ho sigui la gent gran! És per això 
que des de l’Ajuntament s’organitzen diferents acti-

vitats, com el ioga, l’exercici físic del parc de salut, 
el manteniment o els tallers de memòria. 

A banda, al comptar amb el Casal de la gent 
gran, molts d’ells passen les tardes en aquest espai 
en companyia i fent activitats com jugar a la botifar-
ra o bé fent ganxet. 

Seguim actius!
 Aquest passat mes d’octubre l’Ajuntament 

de Vilablareix va tornar a posar en marxa el 
grup de corredors amb una nova trobada de 
running. Va tenir lloc a la Plaça Perelló i, com 
es fa a cada trobada, es van repartir samarretes 
amb l’etiqueta #SalutVilablareix als nous par-
ticipants. També se’ls va incloure en el grup 
de whatsapp amb el que estan en contacte per 
anar a córrer plegats. Al llarg de l’any es segui-
ran fent trobades organitzades pel consistori. 
En cas de voler-hi participar us podeu posar en 
contacte amb l’ajuntament de Vilablareix i de-
manar informació.
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Dia Internacional per a 
l’eliminació de la violència 

contra les dones
 L’Ateneu de la Dona i l’alcalde de Vilablareix, 

David Mascort, van ser els encarregats de llegir el 
manifest el diumenge 25 de novembre, Dia Interna-
cional per a l’eliminació de la violència vers les do-
nes. Van estar acompanyats dels regidors de l’ajun-
tament així com també una cinquantena de veïns i 
veïnes de Vilablareix. L’acte va tenir lloc a la plaça 
del Perelló i tot seguit es va entrar a la sala d’actes 
del nou equipament municipal, Can Ribotic. 

Els nois i noies de l’Esplai van presentar un ví-
deo que van gravar i editar ells mateixos que parlava 
sobre la violència masclista. Ho havien estat treba-
llant unes setmanes abans amb tots els nens i nenes 
de l’esplai. Un cop visionat l’audiovisual, la coral de 
l’Institut de Vilablareix va representar l’obra ‘El pe-
tit príncep’. Tot seguit, hi va haver xocolata per a 
tots els assistents. 

Un any del referèndum  
de l’1 d’octubre

 Vilablareix va voler celebrar 
el primer aniversari de l’1 d’oc-
tubre amb un seguit d’actes or-
ganitzats per l’ANC del poble. 
D’aquesta manera, el dilluns 1 
d’octubre a partir de les 7 de la 
tarda es va inaugurar una expo-
sició de fotografies de l’1 d’octu-

bre de 2017 cedides pels perio-
distes fotogràfics Carles Palacio, 
Rafel Bosch, Jordi Renart i Toni 
Ferragut; i també per veïns de 
Vilablareix.

Tot seguit es va celebrar una 
Taula Rodona amb la participa-
ció de Jordi Grau, Vicepresident 

del Col·legi de Periodistes de Gi-
rona i el periodista gràfic Rafel 
Bosch. 

La jornada va finalitzar amb 
un sopar popular organitzat pels 
Veterans de Vilablareix. Hi va ha-
ver l’actuació del grup musical 
Setembre. 

La cadena humana en el seu 
pas per Vilablareix

 La setmana de l’1 d’octubre es van recordar els 
fets ocorreguts feia un any amb molts actes arreu 
del territori català. A Girona precisament, es va vo-
ler rememorar la Via Catalana i des de l’ANC es va 
organitzar pel diumenge 7 d’octubre una cadena 
humana que va unir les poblacions de Sant Julià de 
Ramis amb Aiguaviva, passant per Vilablareix. Es 
van escollir aquestes dues poblacions perquè Sant 
Julià de Ramis, per una banda, és on va començar la 
violència de la policia contra els votants i els col·le-
gis electorals. Aquesta violència es va fer extensiva a 
la tarda fins a Aiguaviva.

Durant la concentració, que segons l’organitza-
ció, va aplegar prop de 15.000 persones, es varen 

poder sentir crits d’“independència” i “llibertat pre-
sos polítics”. L’urna de l’1-O també hi va tenir un 
paper destacat, ja que es va fer passar una per cada 
tram per així immortalitzar el moment. 
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Segona edició del  
Programa Intergeneracional  

de Serveis Socials
Serveis socials de Vilablareix han tornat a engegar el programa 

intergeneracional per tal que els joves i la gent gran del poble tinguin 
un espai d’intercanvi de coneixements. La intenció del programa és 
que els joves i infants aprenguin a valorar i respectar a la gent gran i 

així millorar la imatge social de cada grup d’edat.

 Per tal de fer-ho possible, han 
organitzat una sèrie de trobades 
amb alumnes de Vilablareix i 
gent gran del Casal. La primera 
trobada va ser dels alumnes amb 
els Serveis Socials que, juntament 
amb la dinamitzadora de Can Ri-
botic, van ensenyar l’espai, van 
explicar en què consistia el pro-
grama i van treballar breument 
conceptes relacionats amb la gent 
gran (envelliment actiu, depen-
dència, etc.). Les darreres troba-
des són o bé al Casal de la Gent 
Gran o bé a l’Institut. 

Les trobades en el Casal són 
més dinàmiques, les dones ense-
nyen als alumnes el que fan les 
tardes que van al Casal, que és fer 
ganxet. Els deixen provar les pe-
ces de roba que han fet i els ense-
nyem com ho fan. I els homes els 
expliquen com es juga a petanca 
i després ho posen en pràctica. A 
més a més, durant la trobada s’ex-
pliquen anècdotes i experiències 
que han tingut.

Per una altra banda, les troba-
des a l’institut consisteixen més 
en intercanviar impressions sobre 
l’educació, de com era abans i de 
com és en l’actualitat. També els 
alumnes els hi ensenyen les ins-
tal·lacions del centre educatiu. 
Aquesta vegada, les voluntàries 
del casal varen donar un petit de-
tall a cada alumne, un detall que 
van fer amb el grup de costura. 

Campanya de recollida de roba 
per la Setmana Europea de 

prevenció de residus
 Un any més Vilablareix s’ha sumat a la Setmana 

Europea de la prevenció de residus. Aquesta vegada 
ho ha fet amb una Campanya de recollida de roba 
als centres escolars. 

Del 19 al 23 de novembre es van col·locar con-
tenidors per a la recollida al davant dels centres es-
colars perquè tothom hi diposités la bossa de roba, 
calçat, complements o roba de la llar.

En total es van recollir 333 kg de roba en els con-
tenidors de l’Escola Madrenc, de l’Institut de Vila-
blareix i de la Llar d’Infants. 

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus 
va néixer d’un projecte de 3 anys que rep el suport 
del programa LIFE+ de la Comissió Europea. L’ob-
jectiu és organitzar durant una mateixa setmana i 
arreu d’Europa, accions de sensibilització sobre la 
prevenció de residus.

La setmana del voluntariat
 La setmana del voluntariat de La 

Caixa va tenir lloc a mitjans d’oc-
tubre a Vilablareix. Entre setma-
na, dues voluntàries van explicar 
contes a la Ludoteca i van fer un 
taller de manualitats. Mentre que, 
el dissabte 20 d’octubre, van orga-
nitzar una caminada per a la gent 
gran als voltants de Vilablareix.
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Pilar Bosch guanya  
el 2n Premi Relata’ns, el  

concurs literari de Vilablareix
L’entrega dels Premis Relata’ns va tenir lloc el dijous 4 d’octubre  

al Centre Cultural Can Gruart. En aquesta segona edició del concurs 
literari es van presentar un total de 12 relats, dels quals dos finalistes  

es van endur el primer i el segon premi.

 El primer premi, valorat amb 
1.000€ es va atorgar a la Pilar 
Bosch Casas, de la Cellera de Ter, 
pel relat ‘Foc Creuat’. Va guanyar 
per unanimitat del jurat.

El segon premi, valorat amb 
500€ es va lliurar a Francesc Sáez 
Maeso, de Terrassa, pel relat ‘El 
que queda’.

L’entrega de premis va comp-
tar amb la presència de l’alcalde, 
David Mascort, i la regidora de 
cultura, Marta Fusté.

El jurat va destacar la partici-
pació de 12 relats d’alta qualitat, 
dels quals, 3 van ser vinguts de 
Girona, sis de Barcelona, un de 
Lleida i un altre de Suïssa. 

Aquests premis es van crear 
l’any passat per tal de posar en va-
lor la creació literària en llengua 
catalana. Els participants escriuen 
relats en llengua catalana i han de 
complir dos requisits, que siguin 
completament inèdits, i que con-
tinguin la paraula ‘Vilablareix’.

Entrega material 
tecnològic a 

l’Escola Madrenc
 La regidora d’ensenyament, Sònia Ruiz, va fer entrega de 

material per a l’ús de robòtica a les aules d’infantil i cicle 
inicial de l’Escola Madrenc. L’ajuntament, d’aquesta mane-
ra, pretén fomentar la robòtica entre els més petits.

Les nits i les tardes de Can Gruart
 Les nit i les tardes de Can 

Gruart ja són un clàssic a Vila-
blareix. Un cop al mes els més 
petits gaudeixen d’un especta-
cle infantil a Can Gruart, men-
tre que els adults gaudeixen 
d’un cafè-teatre, que té lloc un 
dijous al mes a partir de les 9 
de la nit. Solen ser espectacles 
de petit format en què hi ha 
un o dos personatges.

Vilablareix fomenta la 
lectura amb tres biblionius 
Vilablareix ha instal·lat tres biblionius a diferents punts del 
municipi per tal de fomentar la lectura als veïns i veïnes. 

 Quin és el seu funcionament? El biblioniu és un 
punt d’intercanvi gratuït de llibres, per tant, qualse-
vol persona pot agafar un dels llibres que s’hi guar-
den a dins i se’l pot endur a casa. Un cop llegit hi ha 
dos opcions, quedar-se’l o retornar-lo al biblioniu 
perquè una altra persona en gaudeixi. 

Només hi ha una condició: si s’agafa un llibre se 
n’ha de deixar un altre. L’objectiu és facilitar que 
els llibres que ja s’hagin llegit circulin i, d’aquesta 
manera, potenciar tant la lectura com la cultura de 
l’intercanvi i reutilització d’objectes.

Des de la Biblioteca municipal s’ha fet un recull 
per a posar diferents contes per nens i llibres per 
adolescents i adults. Setmanalment la biblioteca 
farà el manteniment del biblionius perquè es repar-
teixin les temàtiques dels llibres pels diferents punt 
d’intercanvi de llibres. 

Segons la regidora de cultura de l’Ajuntament, 

Marta Fusté: “Una de les obsessions 
de l’Ajuntament i del departament 
de cultura és que la població agafi 
l’hàbit de llegir i sembla que costa 
molt que tant nens i adults ho facin. Una de les accions 
que fem és la instal·lació d’aquests biblionius”.  

L’Ajuntament demana també el màxim respecte 
i civisme per tal de mantenir els biblionius en les 
millors condicions i que el màxim nombre possible 
de persones en puguin fer ús. La regidora de cultu-
ra remarca que espera que hi hagi civisme “som un 
poble cívic i esperem que no hi hagi incidents”.

De fet, si funciona la iniciativa, l’Ajuntament 
ja es planteja col·locar-ne tres més de cara a l’any 
vinent per arribar a les diferents zones del poble. 
De moment els tres biblionius es troben a la plaça 
de l’U d’Octubre, al carrer Marroc 44 i a la plaça 
de la Pau.
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Andrés Luís Pérez Velasco 
i Olga Capellades Brugué
El matrimoni Pérez-Capellades va arribar a Vilablareix l’any 1994 
després d’haver viscut uns anys a Salt.

L’Andrés Luís Pérez Velasco va néixer 
l’any 1943 a Torquemada, Palencia, 
on hi va viure tan sols uns anys ja 

que tota la família es va traslladar a Quin-
tana del Puente, poble on treballava el 
seu pare, precisament al sanatori militar. 
Allà va morir i la seva mare es va que-
dar treballant i a càrrec dels seus cinc 
fills. “Jo era el gran dels cinc germans 
i tenia 11 anys quan va morir el meu 
pare. Als 16 anys em van 
enviar a una escola de for-
mació professional a l’exèr-
cit on vaig estar 7 anys”. 
Un cop feta la mili, explica 
l’Andrés, que va marxar dos 
anys al Sàhara de voluntari. 
Llavors es va llicenciar i va 
marxar a Tolosa (Guipús-
coa) on hi vivia la seva mare, 
que va deixar la colònia en 
busca d’un futur millor pels 
seus fills. Allà va començar a buscar 
feina “Em pensava que sortiria amb 
una preparació impressionant. I és 
cert, però quan anaves a buscar tre-
ball del teu àmbit et deien que primer 
havies d’estar un any mínim d’apre-
nent”. Amb vint-i-tants anys no po-
dia estar d’aprenent en una empresa 
perquè havia d’alimentar a la família, 
així que va entrar a treballar al magat-
zem d’una empresa que feia la matè-
ria prima del plàstic.

D’aquí va marxar a Bilbao perquè 
una de les germanes, que havia estat 
monja des dels 11 anys, va deixar-ho 

de ser i va trobar feina a Bilbao. Així 
que tota la família es va traslladar al País 
Basc. “Allà vaig treballar a varis llocs per-
què abans hi havia la facilitat de trobar 
feina. Sorties d’una feina i entraves a una 
altre d’immediat”. Finalment va entrar a 
treballar a Telefònica i d’allà va marxar a 
Pasaje Sancho, un altre poble de Guipús-
coa, on va estar-hi cinc anys fins que el van 

acomiadar per dirigir les vagues 
que es van fer l’any 1976. “Vaig 
estar 9 mesos al carrer però co-
brant íntegrament tot perquè 
hi havia una caixa de resistèn-
cia potent que es nodria dels 
companys i companyes que 
aportaven mensualment una 
quantitat. També de la soli-
daritat que demanaves a les 
fàbriques i mercats”. 

Cansat de buscar treball, 
finalment es va presentar en una em-

presa de cartonatges que es deia Catel-
sa, allà el van aprovar i tan sols havia 
de passar les porves mèdiques el dia 
següent per a poder entrar a treballar. 
“Quan em vaig presentar em van dir 
que no necessitaven gent tant intel·li-
gent per a portar una màquina. El que 
passava era que jo estava a la llista ne-
gra i no em volien a cap empresa. Just 
en aquell moment. l’advocat que em 
portava em va dir que demanaríem 
una amnistia. Me la van aplicar però 
enlloc de quedar-me a treballar a Pa-
sajes Ancho on havia estat treballant, 
em van enviar a Girona”.  
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A Telefónica de Girona el van tenir sis mesos de 

prova i després el van deixar optar per quedar-se 
o tornar a casa. Al conèixer a l’Olga, la seva futura 
esposa, va decidir quedar-se. També va arribar a ser 
secretari de la secció sindical de CCOO. Estava a 
l’executiva de la intercomarcal i era el president del 
comitè d’empresa fins pràcticament la seva jubilació. 
“També em van detenir perquè van dir que havia in-
sultat a l’exèrcit. Vam fer una octaveta tots els par-
tits comunistes denunciant que havien detingut als 
soldats de la Unión Militar Democrática que estava a 
totes les casernes. Ens vam ajuntar, vam fer una octa-
veta i la vam repartir a Sant Climent Sesceves el dia de 
jurar bandera. Van detenir alguns companys a l’acte i 
van estar un mes a presó. Jo vaig estar 15 dies amagat 
a casa un company fins que vaig tornar a treballar i 
em van detenir. Vaig haver de complir un mes d’ar-
rest domiciliari”. Llavors vivien a Salt. No va ser fins 
l’any 1994 que es van traslladar a Vilablareix. 

Per la seva banda, l’Olga va néixer a Girona el 13 
d’agost del 1937, en plena Guerra Civil. El seu pare 
estava posat en política i era del POUM. Així que van 
marxar tota la família cap a França per la muntanya. 
Allà però, els van posar en un camp de concentració, 
separades del pare. Al cap d’un temps, el seu pare va co-
mençar a treballar a la fàbrica d’armes per així guanyar 
diners. Quan ja feia un temps que treballava va buscar 
un pis i també va reclamar a la seva dona i a les seves fi-
lles. “Jo de tot això no me’n recordo gaire perquè tenia 
poc més d’un any. Sí que recordo la tornada de Fran-
ça després d’uns quasi 2 anys”. Varen viure un temps 
a Sant Llorenç de Cerdanys, als pirineus orientals, fins 
que finalment es van traslladar a Figueres. El seu pare, 
tot i que ja havia acabat la guerra, continuava treballant 
amb els francesos i seguia anant a França de tant en 
tant. “Un dia algun dels seus companys el va delatar i 
se’l van endur en un camp de concentració a tocar de 
París. Sabíem que d’allà se l’emportarien a Alemanya. 
Nosaltres vam estar molt de temps sense saber res del 
pare. Un dia ens va fer memoritzar un número de telè-
fon de Barcelona per si passava alguna cosa. Però aquell 
número no ens va contestar mai ningú”.  

Llavors la seva mare es va posar a treballar i a l’estiu 
llogaven les habitacions mentre que elles dues dormi-
en en una habitació amb mantes a terra. “Una vegada 
es va quedar a dormir una família alemanya, els hi vam 
explicar la història del pare i ens van dir que es preocu-
parien de saber d’ell. Més tard ens van proporcionar un 
certificat de defunció del pare. Llavors vam saber que 
va morir al camp de concentració l’any 1945”.  L’Ol-
ga també tenia una germana, però va conèixer a un 
Americà, es va casar i va marxar a viure a Estats Units. 
Pel que es va quedar ella sola amb la seva mare. Així 
que l’Olga es va posar a treballar a Telefónica i al cap 
d’uns anys la van traslladar  a Girona on va conèixer 
a l’Andrés. “Un bon dia vaig tornar de vacances i vaig 
veure que hi havia un xicot nou a la feina. I ja va estar”. 

Treballaven els dos a Telefònica i, tal com expli-
quen, hi havia mirades i es van enamorar. Ella en 

aquell moment vivia a Figueres però van començar a 
sortir junts fins que van concretar el casament. Es van 
casar el 30 de juny de l’any 1982 a l’Audiència de Gi-
rona, al davant de la Catedral. Va ser dels primers casa-
ments que es feien pel civil. Primer van viure a Salt fins 
que a l’any 1994 van decidir traslladar-se a Vilablareix. 

Al arribar a Vilablareix l’Andrés va intentar con-
nectar-se amb la gent. ‘Vaig entrar a l’Associació de Veïns 
i vam treballar bastant fins que es va dissoldre perquè la 
gent es va cansar. Però ja vam fer la feina que volíem, per 
exemple, vam aconseguir tancar el dipòsit de camions de 
Campsa que era una bomba en potència. Vam aconseguir 
baixar les contribucions especials, llavors vam lluitar pels 
laterals de la carretera principal, on cada setmana hi havia 
accidents. Demanàvem semàfors i més seguretat, també un 
centre de jocs pels nens i nenes del poble’. Des de llavors, 
segons l’Andrés, el poble ha canviat moltíssim. Ell va 
ser vocal de l’Associació de Veïns i més endavant va 
agafar la presidència fins que es va dissoldre. ‘Va ser 
una experiència molt bonica i va ser una pena que es dis-
solgués perquè sempre hi ha coses que s’han de fer i recordar 
a l’Ajuntament, encara que estiguem contents amb aquest’. 
Com a president, l’Andrés va començar a escriure ar-
ticles per la revista del poble, la Torratxa. Des de lla-
vors que hi continua col·laborant amb articles d’eco-
logia en general, de medi ambient, automòbil, etc. 
Precisament, podeu llegir un dels seus articles que ha 
escrit sobre el canvi climàtic en aquesta revista.
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Club Bàsquet Vilablareix
 Després de vàries jornades de 

competició els equips sèniors se-
gueixen trajectòries diferents, men-
tre l’equip femení manté una bona 
línia i es manté a la part superior 
de la classificació, els equips mas-
culins encara no han agafat ritme 
i ocupen la part baixa de les seves 
respectives competicions.

De totes maneres el més impor-
tant són els equips de la base que, 
aquesta temporada amb la incor-
poració d’en Yeray Martín com el 
coordinador, hem millorat molt i 
els dos equips porten una bona tra-
jectòria. 

El pre-mini que porta un balanç 
de 4 partits guanyats i 4 partits per-
duts, està a l’espera de saber a quin 
grup jugarà a la segona fase.

El mini per la seva part ha acabat la primera fase 
en una bona posició i ja està jugant una segona fase 
en un grup de certa dificultat i porta un balanç de 
dues derrotes.

Pel que fa al grup de l’escoleta valorem amb 
gran satisfacció el fet que hem passat d’un grup de 
11 la temporada passada a dos grups aquesta tem-
porada amb un total de 31 nois i noies.

Els dos grups de l’escoleta són:
Els nascuts els anys 2011 i 2012 par-

ticiparan en una competició on juga-
ran partits amb una periodicitat d’un 
partit al mes.

Els més petits participaran en tro-
bades amb grups de la seva edat.

5 jugadors del CTT Vilablareix 
classificats en el Torneig Zonal 

per l’Estatal de Valladolid

 El primer cap de setmana de novembre es va dispu-
tar a la localitat altempordanesa de Bàscara el ja tra-
dicional Torneig Zonal, una competició organitzada 
per la federació espanyola de tennis taula i que serveix 
perquè els millors esportistes es classifiquin pel cam-
pionat Estatal que es disputarà a Valladolid el proper 
mes de març.

En aquest torneig hi participen una gran quanti-
tat de jugadors provinents de Catalunya, les Illes Ba-
lears, el País València i d’Aragó. En total, fins a 520 
participants de les diferents categories es van reunir 
en aquesta edició.

El CTT Vilablareix portava un total de 18 jugadors, 
des de benjamins fins a sèniors. En categoria benja-
mí masculí en Miquel Valera, l’Arnau Coll i en Tomàs 
Lloret. En infantil femení l’Èlia Serra i la Judith Ci-
fuentes. En infantil masculí en Pau Vilarnau, Robert 
Berneda, Arnau Pagès i Lluís Cortada. En juvenil mas-
culí en Guim Oliver, Franc Pujolar i Eloi Llorente. Per 
la categoria de sub23, l’Helena Colinas pel que fa a 
representació femenina i l’Irieix Freixas i en Manel 
Redondo pel que fa a la masculina. A la categoria sèni-
or masculí hi van participar en Lluís Cassà i en David 
Cassinyol. Per últim, a la categoria de veterans 50 mas-
culí en Carlos Coll va ser el nostre representant.

El torneig va començar el dijous 1 de novembre 
amb les categories de benjamí i sub 23. Pel que fa als 
més petits, en Miquel, tot i jugar a un gran nivell, va 
quedar tercer en el seu grup i no es va poder classificar 
per la fase final. Per contra, l’Arnau va anar de menys 
a més i va acabar en primera posició. Al quadre final 
va aconseguir arribar fins a semifinals on va caure amb 
el campió i al final va pujar al podi amb una 4a posició 
i la classificació per Valladolid sota el braç. Pel que fa 
als sub23, l’Irieix no va estar al seu nivell i només va 
poder acabar quart del seu grup. En Manel Redondo 
si que va fer una exhibició durant tot el torneig i va 
acabar amb una magnífica tercera posició. Igual que 

l’Helena, que en la categoria femenina va anar de més 
a menys i va aconseguir acabar en quarta posició final.

Pel que fa a infantils, juvenils, sèniors i veterans 
masculins, la sort va ser diversa i tot i que alguns van 
aconseguir passar la fase de grups, cap va poder arri-
bar als llocs que donaven accés a l’Estat de Valladolid 
(els 9 primers classificats).

Menció a part mereix l’actuació de les dues infan-
tils. Tant la Judith com l’Èlia van fer un gran torneig 
i van superar la fase de grups sense grans problemes 
(primera i segona respectivament) i al quadre final to-
tes van anar superant eliminatòries fins que van acabar 
en quarta i cinquena posició, aconseguint la seva clas-
sificació per Valladolid.

Així doncs, al final cinc jugadors classificats en la 
millor participació de la història del club en aquest 
torneig.

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

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

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

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

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

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

- Baby Ping Pong: divendres de 17.30 a 18.30 h.
Us recomanem que si esteu interessats us poseu en 

contacte amb nosaltres a través del correu electrònic 
info@cttvilablareix.cat o al mòbil 650 782 099 per tal 
de concretar un dia i venir a provar-ho 1 mes gratis. 

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

mailto:info@cttvilablareix.cat
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Final d’una intensa temporada!
Després de quatre mesos amb moltes hores d’entrenament, els 
conjunts federats ja han finalitzat la seva temporada. I la veritat,  

és que aquesta no podria haver estat millor!

 Aquest any, les gimnastes 
prebenjamines, infantils i juvenils 
han demostrat molt bon treball 
i ritme de competició. Aquesta 
temporada han posat la cirereta 
al pastís amb la participació als 
Campionats d’Espanya celebrats 
a Múrcia. Cal dir que han fet uns 
exercicis molt bons i han defen-
sat tot el treball realitzat aquests 
mesos.

Prèviament, s’han proclamat 
campiones de Catalunya tan les 
juvenils com les prebenjamines. 
Mentre que les infantils han acon-
seguit el segon lloc. 

A part del seguit de competi-
cions oficials, aquest any les gim-
nastes han participat a diferents 
Trofeus de caire nacional i han 
aconseguit classificacions molt 
favorables. 

Cal destacar, la Mila Riembau, 
que ha aconseguit la classifica-
ció als Campionats d’Espanya en 
modalitat individual en un llarga 

temporada amb molt alt nivell.
Volem destacar tot l’esforç i 

il·lusió que han posat totes elles ! 
Enhorabona a totes!

També estem immensament 
contentes amb el treball que es-
tan fent les gimnastes de Copa 
Catalana. El conjunt junior, les 
infantils i les alevines han acon-
seguit classificar-se a la Final de 
Copa Catalana després d’haver 

sumat suficient puntuació per a 
poder-hi participar. 

Però nosaltres no parem! I 
tota la secció està preparant un 
festival de Nadal on les 115 gim-
nastes del club participaran i ex-
hibiran muntatges preparats per 
a l’ocasió. Aquest festival tindrà 
lloc el dissabte 15 de desembre 
a les 11h del matí al Pavelló de 
Vilablareix.

Passades les festes de Nadal, la 
secció tornarà a reprendre l’activi-
tat per tal preparar els muntatges 
que les gimnastes presentaran:

• Copa Catalana nivell IV, V i 
VI i VII

• Campionats de Espanya de 
base

• Jocs Escolars i Esportius de 
Catalunya

• Jocs Emporion
Us convidem a seguir-nos a 

les nostres xarxes socials: Facebo-
ok, Twitter (@CRVilablareix) per 
conèixer tot el que fem! 

ESPLAI KAMONO

Un cap de setmana a l’Esplai!
El dissabte 17 de novembre tots els infants i monitors de l'Esplai 

Kamono ens vam quedar a dormir al pavelló del poble. 

 Vam passar tota la tarda del dissabte i el matí del 
diumenge al pavelló fent activitats i dinàmiques 
totes juntes. Tot i el mal temps i la constant pluja, 
vam poder gaudir de les pistes i sales del pavelló al 
llarg del cap de setmana. Un dels altres motius de 
la quedada va ser per poder preparar una activitat 
sobre el 25 de novembre, Dia de la 
No-Violència de Gènere. És el tercer 
any consecutiu que tractem la vio-
lència de gènere a l'esplai, i aquest 
any, no podia faltar.

El nostre objectiu és poder parlar 
amb claredat als infants sobre aquest 
tema i que n'estiguin al corrent, que 
sàpiguen que és un problema molt 
present i que no succeeix gaire més 
lluny de les seves llars. Al llarg de 

l'activitat vam poder donar peu a les opinions dels 
nens i nenes de l'esplai sobre la problemàtica, so-
bretot els més grans. En finalitzar vam recrear amb 
cartolines de color lila el símbol del gènere femení, 
per donar suport a totes les dones que han patit 
qualsevol abús per part d'un home.
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Noemí Sánchez Sònia Jorquera

Quant ve el temps  
de collir castanyes...

 La Tardor ha 
arribat, és èpo-
ca de passejades 
per muntanyes i 
boscos plens de fulles seques i 
bolets, els dies s’escurçaran i les nits seran més llar-
gues. També és època en què a la Llar d’Infants pre-
parem la festa de la Castanyada on ens visita la se-
nyora Castanyera amb la seva faldilla llarga i el seu 
mocador al cap. Ens ve a visitar i explicar un conte, 
mentre el caliu del foc ens prepara les castanyes per 
celebrar la festa de la Castanyera a la tarda.

També en aquest mes treballem un munt d’ex-
perimentacions amb l’ajuda dels familiars que ens 
aporten activitats molt interessants on els infants 
poden olorar, observar, tocar i explorar.

Quina sorpresa  

per als més petits!

Ens visita la Castanyera

Celebrem la 

castanyada

Volcà amb 

erupció

L’avi Toni ens explica els bolets

Experimentació amb 
elements de la tardor

La tardor ja és aquí!
 Com comença a ser habitual en els últims anys, la 

tardor ha tardat una mica en arribar, però, per fi ja 
la tenim aquí. El fred i la pluja ens va acompanyant 
en el pas dels dies. Ara és temps de castanyes, moni-
atos, panellets, bolets i de gaudir de bones estones 
al costat de la llar de foc. Els colors representatius 
de la tardor ja es deixen veure. Són molt variats: ta-
ronges, marrons, ocres, grocs, vermells... És època 
de pluges, de descens de les temperatures, de posar 
jaquetes, d’abrigar-nos amb 
mantes o cobrellits per anar a 
dormir. Els dies s’escurcen i les 
nits s’allarguen. Les fulles dels 
arbres cauen. 

El 20 de novembre es cele-
bra el Dia Universal dels Drets 
dels Infants, en commemoració 
de l’aprovació de la Convenció 
sobre els Drets de l’Infant per 
l’Assemblea General de les Na-
cions Unides l’any 1989. Els in-
fants tenen uns drets, com per exemple: a tenir un nom, una 
llar, a estar alimentats, a sentir-se estimats, a jugar, etc. També 
a la mateixa setmana es celebra el 25 de novembre el Dia Mun-
dial contra la Violència de Gènere. Tots i totes tenim dret a ser 
estimats sense violència. 

També comen-
tar-vos que la ludo-
teca s’està preparant per l’arribada del Nadal. A partir del 24 
de desembre i fins el 7 de gener la ludoteca es converteix en 
ludonadal. Ens ho passarem molt bé fent tallers, gimcanes, jocs 
i d’altres activitats. 

Us hi esperem!
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Sortides pedagògiques
 A l’escola, a més de fer classes, tallers, xerrades ... 

també fem sortides pedagògiques, per tal de com-
plementar tots aquells continguts que treballem a 
les aules.

Aquest trimestre els alumnes de primer i segon 
han anat a “Caminar descalços” pel bosc d’Arbú-

cies. Els nens i nenes de tercer i quart han visitat 
el museu “Cosmocaixa” a Barcelona, per aprofun-
dir en el seu treball sobre planetes. I els més grans 
aniran a visitar l’observatori d’Albanyà, també han 
anat a la granja de Can Jordà, per conèixer de pri-
mera mà una explotació ramadera. 

CICLE INICIAL

CICLE INFANTIL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR
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1r Premi de 2n 
A de Primària: 
Laura Martín 
Juarez

1r Premi de 2n 
B de Primària: 

Sarah Prieto  
Font

1r Premi de 4rt 
de Primària: 
Arlet Puig 
Carreras

1r Premi de 6è A 
 de Primària: 

Marc Armengou 
Diaz

1r Premi de 6è B 
de Primària: 
Paula Carrillo 
Roldán

Bones 
festes

Postals guanyadores 
del Concurs de 
Postals de Nadal de 
l’Escola Madrenc

VIATGE A EIVISSA
Del 14 al 19 d’octubre un grup 
de socis vam passar uns dies a 
l’illa més gran de les  Pitiüses i la 
més occidental de les illes de l'ar-
xipèlag Balear, Eivissa.

El desplaçament tant d’anada 
com de tornada va ser en vaixell.

A part de les habituals visites 
de a l’illa, vam visitar el Mercat 
de les Dàlies, que es celebra al 
municipi de Sant Carles al nord 
d’Eivissa.

Una altra visita interessant va 
ser la Cova d’en Marçà, on vam 
gaudir d’un espectacle de llum, 
aigua i so, en una gruta de més de 
100.000 anys d’antiguitat.

La Cova d’en Marçà, situada 
als penya-segats del Port de Sant 
Miquel, és una de les atraccions tu-
rístiques més visitades del nord de 
l’illa. El recorregut té una durada 
de 40 minuts, sortejant estalactites, 
estalagmites, cascades i petits llacs. 

Les activitats al Casal

CASTANYADA
El 5 de novembre és va celebrar la 
tradicional castanyada en el Casal 
on es convida a la mainada de la 
ludoteca. Petits i grans, avis i néts 
varen gaudir un any més d’una 
fantàstica vetllada.

PROPERES  
ACTIVITATS
Dissabte 19 de gener  
Excursió a Santa Maria de 
Berga i La Gleva (Osona)

Diumenge 10 de febrer  
Calçotada al Casal

Dissabte 9 de març  
Sopar-ball de carnaval,  
amb Chus

Dissabte 30 de març 
Excursió a Barcelona,  
Torre de Collserola.

Per més informació d’aquestes 
activitats al Casal de la Gent

https://ca.wikipedia.org/wiki/Piti%C3%BCses
https://ca.wikipedia.org/wiki/Illes_Balears
https://ca.wikipedia.org/wiki/Illes_Balears
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Dinar Oncolliga Vilablareix
 Unes 150 persones van assistir al 5è dinar benèfic que organitza anualment Oncolliga Vilablareix. Al 

llarg del dinar, que va tenir lloc el dia 7 d’octubre al Pavelló municipal, es van sortejar 12 lots entre els assis-
tents. Els diners recaptats amb els números que es van vendre per participar en el sorteig es varen destinar 
íntegrament a la Fundació Oncolliga Girona. El dinar, que va ser possible gràcies a les dones de l’Ateneu 
de la Dona, hi va haver ball amb l’acompanyament de la música de Xus Marcos. 
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Jordi Pagès

Exposició “Instruments musicals del món”
Des de l’11 al 26 d’octubre, en el 
Centre Cultural Can Gruart s’ha 
pogut visitar l’exposició “Instru-
ments musicals del món”, orga-
nitzada per l’Associació Cultural 
de Vilablareix.

Aquesta exposició ha sigut 
possible gràcies als nombrosos 
veïns i amics que han cedit els 
seus instruments musicals, al-
guns d’ells molt valuosos, per-
metent una àmplia visió de la 
gran varietat d’aparells per fer 
música, de diferents països i, fins 
i tot, de diferents èpoques.

L’agraïment de l’Associació a: 
Associació NOUSOL, Jaume Cris-
tàn, Sió Garrido, Cristina Gich, 
Xevi Giralt, Fina Guives, Xevi Mir, 
Anna Pagès, Robert Pagès, Mont-
se Pararols, Montse Picart, Júlia 

Planelles i Miquel Sayols, per la 
seva desinteressada col·laboració.

A més de les nombroses perso-
nes que han visitat l’exposició i, 
promogut per les professores de 
música de l’Institut i de l’Escola, 
Margarida Serra i Rosa Güell, 4 
grups de l’Institut i 6 de l’Esco-
la també l’han visitat, escoltant 
diverses explicacions i realitzant 
alguns treballs.

Amb aquesta, és la tercera ex-
posició que organitza l’Associa-
ció Cultural, amb la col·laboració 
de veïns i amics (2016-màquines 
d’escriure, 2017-màquines de fo-
tografiar i 2018-instruments mu-
sicals) i esperant que cada any es 
pugui fer, convertint en tradició 
el que podríem denominar “ex-
posició d’octubre”.

 

ASSOCIACIÓ CULTURAL VILABLAREIX

Conferència “Llull, l’òpera”
19 d’octubre

Molt probablement, aquesta conferència a càrrec 
d’en Francesc Cassú i Jordi serà considerada com 
una de les millors i més interessants que ha orga-
nitzat l’Associació Cultural.

La presentació va anar a càrrec de l’amic i soci 
Josep Llagostera, destacant la gran qualitat i co-
neixements musicals del mestre Francesc Cassú., 
donant entrada a que, el propi autor de la música 
de l’òpera LLULL, omplis Can Gruart amb les se-
ves explicacions i proporcionés uns tastets musi-
cals de la seva obra. Es va tractar d’una oportunitat 
única que poques vegades –o possiblement mai- es 
tornarà a donar. El privilegiats que van poder-hi 
assistir, segur que ho recordaran molt de temps.

Presentació de la novel·la 
“La bossa de seda”
7 de novembre

Amb l’assistència de la seva autora, Esther Vila, 
es va presentar la novel·la La bossa de seda. La 
presentació de la novel·la va anar a càrrec del re-
gidor de l’ajuntament, en Manel Pallàs, amic de 
l’escriptora.

L’amena xerrada va estar plena d’anècdotes 
i explicacions sobre circumstàncies que es varen 
donar en el moment de la creació de la novel·la, 
així com una de precedent amb tl títol Els bes-
sons rere la finestra.

Abat Oliba
El museu Episcopal de Vic dedica a Oliba de Cerdanya,  

una exposició pel mil·lenari de la seva ordenació com a bisbe 
d’Osona l’any 1018. L’exposició es pot veure fins al 10 de febrer  

del 2019 i és un bon motiu per recordar aquesta figura,  
cabdal a la història de la Catalunya medieval. 

 L’Abat Oliba (971-1046) era 
el tercer fill dels comtes de Cer-
danya i Besalú, emparentat així 
amb Guifré el Pelós, el seu besa-
vi. Format a Ripoll, en retirar-se 
el seu pare, va titular-se i va exer-
cir com a comte de Berga i de 
Ripoll. El seu caràcter tranquil i 
reservat el va fer retirar del go-
vern temporal i, renunciant als 
càrrecs comtals, va entrar com 
a monjo a Santa Maria de Ripoll 
(1002). Iniciava així una carre-
ra eclesiàstica que el convertiria 
en l’home clau per entendre la 
penetració del romànic a Catalu-
nya, tant en el que es refereix a 
l’arquitectura com a la importàn-
cia cultural, política i social dels 
monestirs medievals.

Oliba va ser nomenat abat de 
Ripoll el 1008 i posteriorment 
abat de Cuixà, els dos monestirs 
més importants de l’època a Ca-
talunya. De seguida va empren-
dre la reconstrucció espiritual i 
material d’ambdós cenobis, amb 
la reclamació dels béns que havi-
en estat usurpats per la noblesa, 
la construcció dels edificis segons 
els principis de l’art ro-
mànic i amb l’impuls a 
les escoles i escriptoris 
respectius. La seva im-
mensa tasca cultural va 
convertir el monestir de 
Santa Maria de Ripoll 
en un centre intel·lec-
tual de primer ordre. 
També va ser un renova-
dor de l’esperit monàs-
tic a Catalunya, no sols 
als dos monestirs que 

governava, sinó a d’altres que va 
fundar, com Montserrat (1023) o 
Sant Miquel de Fluvià (1045).

El 1018, va ser nomenat bisbe 
de Vic, segurament pel suport 
exercit per la comtessa de Barce-
lona, Ermessenda de Carcassona, 
de la qual sempre va ser un bon 
amic, conseller i mitjancer en els 
temps difícils.

El país s’estava convertint, 
a gran velocitat, en una nació 
de guerrers, posant en perill la 
cultura de la pau defensada i 
somiada per Oliba. La construc-
ció d’una societat, en la qual la 
guerra esdevenia l’eix princi-
pal, va suposar un desafiament 
a l’equilibri de forces existent 
entre l’aristocràcia comtal i l’Es-
glésia. És un debat català, però 
també europeu. És en aquest 
context quan Oliba propugna 
una societat sota la tutela dels 
bisbes i presenta l’Església com 
a únic garant de la pau i l’ordre 
públic. Sobre aquesta concep-
ció neixen les assemblees de 
Pau i Treva de Déu, que es ce-
lebren en benefici dels propie-

taris de terres, homes i 
dones lliures. 

La figura de l’abat, 
bisbe i comte Oliba és 
gegantina i de talla eu-
ropea. Va ser un pro-
tagonista destacat del 
naixement de Catalunya 
a l’edat mitjana; un artí-
fex privilegiat del crei-
xement espiritual, cultu-
ral i econòmic a ambdós 
costats dels Pirineus.

“ La seva immensa tasca 
cultural va convertir 
el monestir de Santa 
Maria de Ripoll en un 
centre intel·lectual de 
primer ordre.”
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Cristina Garcia i Jordi Dausà han estat 
els primers autors que han encetat 
el cicle de lectures de Vilablareix

 El passat dimarts 30 d’octubre, 
el Club de lectura de Vilablareix 
va començar el cicle de trobades 
previstes per aquest any. I com no 
podia ser d’altra manera, el primer 
club va tenir la presència d’una au-
tora. Les lectores i lector (ep! Que 
un senyor es va apuntar entre tanta 
dona!) van gaudir de la companyia 
de la Cristina Garcia Molina (Gra-
nollers, 1975) i el seu recull de 
contes Silenci a Taula, una obra pre-
miada amb el Ciutat de Badalona. 

“Silenci a taula és un llibre ur-
gent i necessari, una festa literària 
en què cap paraula paga tribut a 
la pressa, com si l'autora, en lloc 
d'armar un conte, estigués suturant 
vísceres. El debut és francament en-
lluernador, però encara ho és més 
saber que Cristina Garcia Molina 
no havia escrit mai ficció fins fa sis 
anys i que va embrancar-s'hi en les 
pitjors condicions imaginables: just 
quan acabava de ser mare”. Aques-
tes són les paraules que li dedica 
l’Eva Vázquez en un article a El 
Punt Avui. I no hi vam poder estar 
més d’acord. Els relats de la Cristi-
na, lluny de ser textos tocats per la 
tristesa de la pèrdua, el fracàs o la 
incomunicació, deixen petja com 
ho fan totes les bones lectures. Vam 
començar forts, com veieu. Relats 
curts però fondos. Alguna lectora 
va confessar que l’havien fet plorar. 
D’altres, emocionades pel final tre-
pidant d’algun altre relat, li agraïen 

el fet d’haver-lo escrit. Ens va agra-
dar molt, la veritat. La Cristina, ens 
va explicar des d’una humilitat que 
escasseja al món literari, que no té 
cap pressa per publicar i que la pro-
pera cosa que faci (perquè li vam 
pregar que no deixés de fer-ho) la 
farà sense la urgència de la indús-
tria. És evident, que l’alta literatura 
que produeix aquesta escriptora 
establerta a Girona, no en sap de 
servilismes i que es reivindica per si 
mateixa com una autèntica posada 
en escena d’un autèntic talent. 

I amb aquest llistó tan alt que 
ens va deixar la Cristina Molina, 
vam rebre el cassanenc Jordi Dausà. 
No. En Jordi no és parent del nos-
tre alcalde. Si us sona el seu nom 
és perquè és un autor reincident 
(com els bons criminals, vaja). I és 
que aquesta va ser la segona vegada 
que en Jordi Dausà visitava el nostre 
Club de lectura. I el motiu és ben 
senzill: sabeu quan un plat us agra-
da tant i tant que en teniu ganes 
de més? Doncs això. Les lectores (i 
lector) de Vilablareix som golafres. 
I amb en Jordi hem volgut repetir, 
per la seva espontaneïtat i calidesa, 
perquè ens va ben enamorar amb la 
seva personalitat cordial i autèntica, 
la primera vegada que ens va visitar, 
ara farà tres anys, quan aquest club 
tot just arrencava. Ho feia amb la 
seva segona novel·la i ens en regala-
va una altra, la primera, “Manual de 
supervivència”. Aquest cop el llibre 

que hem llegit del mestre cassanenc 
és “Lèmmings” (Llibres del delic-
te). Pels qui no el coneixeu, en Jor-
di Dausà (Cassà de la Selva, 1977) és 
mestre i escriptor, a estones col·la-
bora amb diferents mitjans i escriu 
a un bloc que no té pèrdua, ano-
menat Tardes de birres. Boxejador 
inconstant i tarambana (això últim 
ho escriu d’ell mateix, no ho diem 
nosaltres) és autor de El gat d’Sh-
cröndinger i Nits de matapobres (que ja 
li hem llegit a Vilablareix). Alguns 
dels seus relats seus han estat pu-
blicats en diferents antologies i ha 
col·laborat en projectes destinats a 
l’ensenyament de la llengua catala-
na. A “Lèmmings” (el celebrem!) hi 
hem llegit la cursa del protagonista 
per recuperar la seva identitat, molt 
a l’estil de la pel·lícula Memento, li 
comentàvem. Però millor! Al pro-
tagonista de Lèmmings li tocava 
descobrir si era víctima o botxí, en 
un submón marginal de quinquis i 
violència on l’autor ens submergeix 
sense clemència. Hi hem passat 
una molt bona estona, primer amb 
aquesta lectura trepidant, bèstia i 
divertida alhora i després, amb l’au-
tor a qui animem continuar donant 
guerra durant molts anys. Llarga 
vida a ring de l’escriptura!

Us emplacem al proper club, 
el 18 de desembre a les 20h a Can 
Gruart, on parlarem amb la Ma-
ribel Torres i el seu debut al món 
literari “Óssos de fira”.

Entrevista a l’escriptora de Vilablareix  
Mar Bosch per la publicació de la seva darrera 
novel·la Vindràs amb mi després del diluvi

Aquesta novel·la va ser un encàrrec.  
Com és això?
Sí! És un fet molt excepcional que encarreguin una 
novel·la a un escriptor. S’encarreguen treballs perio-
dístics i divulgatius, per exemple les mes “1001 curio-
sitats de Girona i el Gironès” (Redbooks, a les millors 
llibreries!) va ser-ne un i ningú es preguntava per la 
naturalesa d’aquella comanda en si. Pel fet d’haver 
nascut per iniciativa aliena, la proposta no estava sos-
pita. Amb novel·la, quan dius que és un encàrrec, al-
guns arrufen el nas i pensen: “Ui, ja s’ha venut”/“Ui, ja 
haurà escrit sense llibertat”. Doncs no. Tot el contrari! 
Jo em vaig prendre això com un 
gran repte. Comanegra (l’edi-
torial), em va tenir en compte, 
em va obrir joc i jo vaig decidir 
jugar. Penseu que aquesta no-
vel·la forma part d’un gran pro-
jecte editorial, anomenat Matar 
el monstre, format per noms 
com els del Julià de Jòdar, el Jor-
di Coca, l’Ada Castells, la Núria 
Cadenes, el Miquel de Palol... 
unes bèsties burelles del pano-
rama literari català. I llavors h i 
sóc jo, allà mig. Com no m’ha-
via de sentir afalagada?

Quines condicions et va 
posar l’editorial?
Només ens posaven 2 condicions: que passés a Barce-
lona i que ho fes durant un any concret, en el meu cas 
va ser l’any 2004, l’any del Fòrum de les Cultures. Les 
podeu llegir totes, les novel·les de “Matar el monstre”, 
és clar. Però si llegiu només la meva, estareu llegint la 
següent novel·la de la Mar Bosch, la tercera després 
de Bedlam (Empúries) i Les generacions Espontànies 
(Periscopi).

Parla’ns de l’argument de la novel·la...
Vindràs amb mi després del diluvi és la història d’una 
família a través dels ulls d’una adolescent, la Coloma. 
Ella i el seu germà gran, en Noè, que arriben a Bar-
celona provinents d’un petit poblet interior de Llei-
da, tot fugint d’un passat traumàtic que anem intuint 
però que no desvetllem fins més endavant. Els acull 
una tieta gran que s’ha quedat sola i la protagonista es 
passa la novel·la procurant treure el seu germà de l’ha-
bitació on s’ha tancat. Va i ve del pis del Poblenou on 

els han acollit i viu aventures a la ciutat. Cada final de 
capítol torna a casa (a l’arca) amb una petita experi-
ència tacada d’esperança (com la branca d’olivera que 
va dur el colom al Noè bíblic, que li deia que el diluvi 
s’havia acabat, que ja podia sortir i començar de nou).

Si la llegiu us adonareu que és una novel·la a dos 
temps. Per una banda, es narra l’experiència dels dos 
germans, i quan arribeu al centre us trobareu amb el 
pinyol de la història: el capítol anomenat “Les aigües” 
(com la pujada de les aigües del diluvi bíblic) és el clí-
max de la història, coneixereu els pares i perquè han 
arribat al punt on es troben els personatges a l’inici de 

la novel·la. Com les nines rus-
ses, una història dins una altra 
història.

I quin és el rerefons?
El rerefons és eminentment 
simbòlic. Una mica com passa-
va a Bedlam. Però aquí el faig 
més explícit i poso el drama 
obertament al centre de la his-
tòria, jugant a relleus amb la 
ironia (mala baba) i la comici-
tat (humor pur i dur). Perquè 
la vida és així: tràgica i còmica a 
la vegada. Simbòlic, el rerefons: 
Tots, tots tenim diluvis perso-
nals, fets que marquen les nos-
tres vides per sempre. Aquesta 

és la història de com, gràcies a l’amor (en aquest cas, 
l’amor fraternal) les restes del que un dia va ser una 
família, superen l’adversitat i triomfen vers el mal que 
els amenaça (en forma de remordiment i de pena). La 
preservació de la innocència dels infants, transforma-
da en esperança, és la taula de salvació dels protago-
nistes. Potser també la de tota la humanitat.

Tens alguna altra cosa en ment?
En ment i entre mans! Estic escrivint una altra novel·la 
que espero poder tenir enllestida en breu, si la vida 
de mare treballadora multitasca m’ho permet. Com-
pletament diferent. El diluvi, malgrat ser una novel·la 
vitalista i amb tocs d’humor, ha estat un projecte en el 
que hi he bolcat molta emoció. Ara necessitava escriu-
re alguna cosa que estripés i que m’obligués a riure. 
En cada novel·la em proposo millorar, molt conscient 
que el meu camí tot just comença i que és possible 
gràcies als lectors com vosaltres. 
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Per Nadal, no t'oblidis  
de sintonitzar la ràdio!

 Ja arriba el Nadal i és moment de tancar l'any 
2018. A Ràdio Vilablareix, 107.5 FM (Girona) du-
rant aquestes festes us acompanyarem amb dife-
rents nadales populars, així com d'altres que també 
s'han popularitzat al ser cantades i exposades a la 
petita pantalla, la televisió.

I sense pràcticament temps de gaudir d'aquests 
dies de descans i germanor, ja tocarà pensar amb 
l'any vinent, el 2019, on tornarem a celebrar la Set-
mana de la Ràdio. Recordem que la UNESCO va 
declarar el 13 de febrer com a Dia Mundial d'aquest 
mitjà de comunicació, que per molts és considerat 
com el més proper de tots.

Volem donar de nou les gràcies a tots els col·la-
boradors que continuen fent de la ràdio una gran 

vocació, sense oblidar-nos dels oients que fidels 
continueu sintonitzant el nostre dial. 

I per acabar, com sempre us tornem a recordar 
que ens podeu seguir a les xarxes socials i que podeu 
escotlar l'emissora al web o baixant l'APP; tant amb 
dispositiu IOS com Android.

Salut i molta ràdio!

Remena!
Arriba el Nadal i això significa que tornen les quines al pavelló, una 
de les tradicions més arrelades i esperades a casa nostra. Enguany, 

serà la quarta que organitzem els Veterans del FC Vilablareix.

 Volem donar les mil gràcies a 
totes aquelles empreses que hi 
posen el seu granet de sorra, així 
com a les veïnes i veïns que amb 
la seva presència i bon humor 
fan possible que any rere any, 
la Quina de Vilablareix sigui tot 
un èxit. I és que al pavelló mu-
nicipal durant aquests dies tan 
assenyalats ressonaran de nou 
expressions com remena, és ben 
bona, un de pelat, un de petit, 
la nena maca, o altres de més pi-
cants, com el verro, el més porc 
de tots, el 69.

Ja per acabar, recordar-vos 
que un dels trets més significatius 
d’aquest joc és que amaga una 
autèntica funció social, ja que es 
juga després dels àpats nadalencs 

en companyia d’amics, familiars i 
coneguts. 

Així doncs, us esperem el pro-
per diumenge 23 de desembre, el 
dia de Nadal, per Sant Esteve, el 

diumenge 30 de desembre, i l'úl-
tim dia, per Reis. Sempre, a les 
18 h, al pavelló!

Molt Bon Nadal i feliç any nou!

GRAN QUINA DE VILABLAREIX
23, 25, 26, 30 de desembre i 6 de gener de 2019

Hora: 18 h
Lloc: Pavelló Municipal

Anna Garnatxe Eli Iranzo Jaume Madaula Joan Isaac

Laura AubertJordi RicoJoan MasdeuJoan Margarit

Manel Barceló Pep Bou Muguet Franc Pau Alabajos

Marcel Lazara i Júlia Arrey
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CAPÍTOL V
MEDI AMBIENT

CAPÍTOL XXIX
MEMÒRIA HISTÒRICA DE VILABLAREIX

(...)

A la sessió del 18 d’agost
A proposta de l’Alcalde s’aprova 

per unanimitat que
para la buena marcha de la oficina 

recaudatoria nombrar a Joaquín Cáno-
vas Delclós, Oficial Liquidador de Ar-
bitrios con el haber de quinientas pesetas 
anuales que ja figuran el presupuesto y al 
Sr. Juan Fernández Peñaflor, Recaudador 
el que percibirá de lo que recaude el 5% 
por premio cobranza a liquidar cuando 
presentes u cuenta.

También se acuerda por unanimidad: 
Adquirir la Obra Fco. Franco de 127 pese-
tas. Pagar el cupo carcelario del año 1938 de 
importe 123’80 ptas. Pagar gasto Guardia 
Civil de 281’47 ptas. Pagar 400 ptas. A la 
Comisión Fiesta Mayor. Liquidar personas 
jurídicas que la Hacienda obliga importar-
les 66’25 ptas. De los pagos voluntarios ya 
existe obligación suficiente y adecuada en 
presupuesto y los demás obligatorios y no 
aplazables se cargarán en imprevistos.

A la sessió del primer de setem-
bre de 1946, el Sr. Alcalde

A petición de un Concejal expresa la 
actual plantilla municipal:
Secretario: Sr. José Juanola Aregay
Depositario: Concejal Sr. Juan Vidal Vila
Alguacil: Juan Carreras Llach
Sepulturero: Salvador Puigdevall
Oficial Liquidador Arbitrio: Joaquín Cá-
novas Delclós
Recaudador Arbitrios: Juan Fernández 
Peñaflor
Representante en la Capital: Vicente Cá-
novas Soler
Médico titular: Ramón Sambola Casanovas
Veterinario: Juan Pla Frigola
Comadrona: Matilde Alis Clopés
Farmacéutico: Vacante
Practicante: Hoy vacante aunque parece 
se nombrará a Dn. Juan Baró Seguí

A les dues últimes sessions de 
l’any 1946, s’aproven unes quantes 
factures i despeses per poder tancar 
el pressupost de l’any en curs. 

ANY 1947
A la sessió del 5 de gener de 

1947, s’acorda aprovar la liquidació 
del pressupost de l’any 1946, que 
mostren una diferència positiva de 
2,875’—ptas. I acaba l’acta

A continuación por unanimidad se 
acuerda que para respetar la Ley de des-
canso dominical las sesiones ordinarias 
se celebraran el primer y tercer sábado de 
cada mes principiando ja en la próxima. 

Fins aquesta data les sessions es ce-
lebraven el primer i tercer diumenge 
de mes.

El 18 de gener l’Alcalde dóna comte
de la comunicación recibida de la 

Mancomunidad Sanitaria Provincial 
nombrando Practicante a Dn. Juan Baró 
Seguí que residirá en Santa Eugenia, ca-
beza de partido .

Se fundan en que siendo una plaza 
superior a 2.000 habitantes (agrupación 
Vilablareix, Santa Eugenia) es obligato-
rio tener practicante.

El Ayuntamiento por unanimidad 
acepta el nombramiento.

Sessió del 15 de febrer
Seguidamente el Sr. Alcalde da cuenta 

de que por varios vecinos se le había soli-
citado la explanación del reguero “Regal” 
convirtiéndolo en camino, con lo cual se 
conseguiría que los vehículos o transpor-
tes pudieran hacerse con la amplitud que 
deseen, cosa que ahora no pueden hacer 
por impedirlo el paso estrecho de la entra-
da de la Plaza del Perelló; y que, habiendo 
hablado con los propietarios que lindan 
con tal es como que dan su conformidad, 
proponía la adopción del acuerdo de pres-
tación personal de los vecinos afectados.

Por unanimidad se acuerda autori-
zar al Sr. Alcalde para que convoque a 
prestación personal los afectados, abrién-
dose al tránsito este trozo de camino cuan-
do antes.

Primer de març
Seguidamente se pasa a discutir el de-

recho que le asiste al Secretario Sr. Juanola 
de cobrar subsidio familiar por haberle na-
cido el día veintisiete de febrero último su 
segundo hijo, estando viviente el primero.

Por unanimidad, se acuerda conceder 
a dicho secretario Sr. Juanola el derecho de 
cobro de subsidio familiar, y siendo el mí-
nimo que señala la Ley el de cuarenta pe-
setas mensuales, se acuerda también por 
unanimidad concedérselo en dicha cuan-
tía empezando el primero de marzo, o sea 
hoy, habilitándose los créditos necesarios 
para satisfacer tal obligación haciéndose 
constar que este reconocimiento de subsi-
dio no puede suponer la pérdida de otros 
subsidios o derechos similares que por otro 
concepto o servicios puedan corresponder-
le, por entender, que si el Sr. Juanola tiene 
un cargo que lo desempeña a satisfacción 
dela Corporación debe reconocérsele los de-
rechos que por ello le corresponden

Sessió del 19 d’abril
Discutida la proposición de consorcio 

can la Diputación Provincial para la 
confección de los nuevos amillaramientos, 
por unanimidad se acuerda: 

1º Aceptar en principio el ofrecimien-
to de la Exma. Diputación Provincial 
de constitución de un Consorcio con los 

Ayuntamientos de esta provincia para 
llevar a cabo el perfeccionamiento de los 
amillaramientos ordenado por la Direc-
ción General de Propiedades i Contribu-
ción Territorial, siempre empero que el 
auxilio o aportación de la Diputación a 
los gastos de tal servicio. No sea inferior 
al quince por ciento de los mismos.

2º Aceptar así bien en principio las 
Bases que propone la Diputación para el 
régimen del propio Consorcio…

3º Designar a Dn. Vicente Cánovas 
Soler para que en nombre y representación 
de este Ayuntamiento asista a la expre-
sada Asamblea, con facultades para que 
pueda intervenir en la discusión y defini-
tiva redacción de las Bases propuestas…

El cinc de juliol
El Sr. Alcalde pone de manifiesto las 

órdenes remitidas del Exmo. Gobernador 
Civil para la práctica del referéndum fue 
para la Ley de Sucesión a la Jefatura del 
Estado debe practicarse mañana di seis.

Por unanimidad se acuerda se habi-
liten los créditos necesarios para gastos de 
material y personal extraordinarios autori-
zándose al Sr. Alcalde para su destino, ha-
ciendo constar la esperanza de que votará 
un gran coeficiente del censo y que no exis-
tirán disturbios por lo que se logrará una 
votación clara. De todo lo cual se levanta 
la presente que es firmado por los concu-
rrentes conmigo el Secretario, certifico.

Sessió del 19 de juliol 
Seguidamente el Sr. Alcalde da cuen-

ta de la Orden de 14 de marzo de 1947 
que está en relación con Decreto de 25 de 
enero de 1946, otro de Hacienda 21 febre-
ro 1947 y Orden de 14 de marzo de 1946, 
dictadas para la exención que disfrutan 
de la contribución los bienes municipales 
cuando poseen los requisitos necesarios.

Por unanimidad se acuerda se solicite 
por el Sr. Alcalde la exención de contribu-
ción para la Casa Ayuntamiento – Escue-
las – Casa Maestro; Cementerio y parcela 
contigua; y por último expresar que existe 
una Iglesia con vivienda y Capilla de 
San Roque, casi totalmente derruida.

20 de setembre
Seguidamente por unanimidad se 

acuerda que el Oficial Liquidador Arbitrios 
Sr. Joaquín Cánovas Delclós que se nombró 
el diez y ocho agosto de 1946, perciba la gra-
tificación por su trabajo por razón de los jor-
nales que se le encarguen y no bajo sueldo. 
Lo indicado anteriormente es notificado al 
interesado ante toda la Corporación.

(...)

Canvi climàtic
 Amb aquesta entrega finalitzo aquesta sèrie sobre 

el Canvi Climàtic, desenvolupada en nombroses en-
tregues.

Tots som conscients de que el canvi en el clima 
que s’està produint ha afectat ja a molts sistemes fí-
sics i biològics i que els riscos projectats del canvi cli-
màtic són molt alts, pel que l’adaptació a les futures 
condicions climàtiques és inevitable. La Organitza-
ció ACCIÓ PEL CLIMA ha elaborat un petit resum, 
que dono a conèixer, sobre les conseqüències:

Desglaç i augment del nivell del mar
El volum de l’aigua augmenta quan s’escalfa. Al ma-
teix temps, l’escalfament global fa que es desfacin 
les capes de gel dels pols i els glaciars. 

La combinació d’aquests canvis està provocant 
l’augment del nivell dels oceans, que causa inunda-
cions i erosió a les zones costeres i de baixa altitud.

Condicions meteorològiques extremes i aug-
ment de les precipitacions
Les fortes pluges i altres fenòmens climàtics ex-
trems són cada vegada més freqüents i poden pro-
vocar inundacions i el deteriorament de la qualitat 
de l’aigua, inclús en algunes zones, una progressiva 
disminució dels recursos hídrics. 

Conseqüències per Europa
El sud i el centre d’Europa pateixen cada vegada 

més onades de calor, incendis forestals i sequera.
La zona mediterrània s’està convertint en una 

regió més seca que la fa cada vegada més vulnerable 
a la sequera i als incendis.

El nord d’Europa s’està transformant clarament 
en una zona més humida i podrien ser més fre-
qüents les crescudes a l’hivern. 

Les zones urbanes, on viuen quatre de cada cinc 
europeus, estan exposades a les onades de calor, 
inundacions o augments del nivell del mar, i no 
solen estar ben equipades per adaptar-se als canvis 
climàtics.

Conseqüències pels països en desenvolupament
Molts països pobres en vies de desenvolupament es 
troben entres els més afectats. Els seus habitants so-
len dependre estretament de l’entorn natural i tenen 
menys recursos per fer front als canvis climàtics. 

Perill per la salut humana
El canvi climàtic ja està repercutint a la salut:

En algunes regions, hi ha hagut un increment 
del nombre de morts produïdes per les altes tempe-

ratures i entre d’altres, una disminució de les morts 
provocades pel fred. 

S’observen ja canvis en la distribució d’algunes 
malalties transmeses per l’aigua.

Costos per la societat i l’economia 
Els danys causats a les propietats, les infraestructu-
res i a la salut suposen despeses molt elevades per la 
societat i l’economia.

Els sectors que depenen en gran manera de de-
terminades temperatures i nivells de precipitacions, 
com l’agricultura, la silvicultura, l’energia i el turis-
me, s’estan veient especialment perjudicats. 

Riscos per la naturalesa
El canvi climàtic s’està produint tan ràpid que mot-
les espècies de plantes i animals ja tenen problemes 
per adaptar-se.

Varies espècies terrestres, marítimes i d’aigua 
dolça s’han traslladat a altres hàbitats. Algunes es-
pècies de plantes i animals estaran encara més ex-
posades al risc d’extinció si les temperatures mitges 
globals segueixen pujant de manera descontrolada.

CONCLUSIÓ
No podem esperar més i s’ha d’actuar ja. La promp-
titud amb la que es realitzi una adaptació planifica-
da pot disminuir la vulnerabilitat als impactes així 
com reduir els costos. 

Les actuacions per l’adaptació tenen que con-
templar-se des d’un doble vessant: per una part, 
l’aplicació de mesures per minimitzar els efectes 
en els sectors socioeconòmics i els ecosistemes més 
susceptibles de ser afectats per el canvi climàtic; per 
una altra part, la prevenció del risc dels fenòmens 
climàtics extrems i els seus efectes. Tot això sense 
oblidar que la millor manera de combatre el canvi 
climàtic és mitigar-lo, és a dir, reduir les emissions 
d’aquells gasos que la produeixen.

L’Estat Espanyol, per la seva situació geogràfica 
i característiques socioeconòmiques, és molt vulne-
rable al canvi climàtic i s’està veient ja afectat pels 
recent canvis. Els impactes del canvi climàtic poden 
tenir conseqüències especialment greus, entre al-
tres, en referent a la disminució dels recursos hí-
drics i la regressió de la costa, pèrdues de la diversi-
tat biològica i ecosistemes naturals, augments en els 
processos d’erosió del sòl i pèrdues de vides i béns 
derivats de la intensificació de successos adversos 
associats a fenòmens climàtics externs, com inunda-
cions, incendis forestals i onades de calor. 
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Els Àngels del Sagrari
  El mes d’octubre vaig visitar 

l’exposició del bon amic Isaac 
d’Aiguaviva que, conjuntament 
amb l’artista Ció Abellí, tenia lloc 
en la Casa de Cultura de Girona, 
sota els auspicis de la Fundació 
Fita. Vaig quedar fortament im-
pressionat per la força de dos àn-
gels que sortien eteris del bronze 
que els hi donava cos. L’artista els 
havia anomenat la Fe i l’Esperan-
ça. Immediatament, en vingué a 
la ment que podien trobar la seva 
natural trilogia de virtuts teolo-
gals al costat del Sagrari del nos-
tre temple parroquial. No en va, 
l’Eucaristia és el “Sacramentum 
caritatis”. Fe, Esperança i Caritat. 
El papa Benet XVI dedicà tres es-
crits al tema: En la seva primera 
encíclica, “Deus Caritas est”, afir-
ma: “No es comença a ser cristià 
per una decisió ètica o una gran 
idea, sinó per l’encontre amb un 
esdeveniment, amb una Persona, 
que dóna un horitzó nou a la vida 
i, en això, una orientació decisi-
va”. En l’encíclica “Spe salvi”, ens 
diu: “No és la ciència el que redi-
meix l’home. L’home és redimit 
per l’amor”. Recordo la síntesi 
senzilla i del tot certa del malo-
grat P. Miquel Estradé, monjo de 
Montserrat: “L’esperança és fe en 
l’amor”. Només l’amor és digne 
de crèdit. L’esperança ens porta 
a esperar el triomf de l’amor i 
això és el fruit de la virtut de la 
fe. El papa Benet havia preparat 
una encíclica sobre la fe, però no 
la va arribar a publicar, degut al 
seu gest valent i profètic de re-
nunciar al papat. Aleshores, el 
seu successor, el papa Francesc, 
la va completar i la publicà amb 
el títol de “Lumen fidei”. En ella, 
comença amb aquestes paraules: 
“La llum de la fe: la tradició de 
l’església ha indicat amb aquesta 
expressió el gran do portat per 

Jesucrist, que en l’Evangeli de 
sant Joan es presenta amb aques-
tes paraules: “Jo, que sóc la llum, 
he vingut al món perquè ningú 
dels qui creuen en mi no es que-
di en la fosca (Jn 12,46).

Tornant al nostre artista, 
en Pere Romagós i Plana, vull 
transcriure unes paraules que 
acompanyen el programa de l’es-
mentada exposició, que porta 
per títol “Llibertat de traç”: “He 
passat la vida aprenent a mirar i 
he connectat sempre l’ull amb 
el dibuix, enamorat de la línia, 
a cops suau i tendra i a cops es-
querpa i dura. El dibuix és per 
a mi la cal·ligrafia de l’ànima, 
l’esquelet constructor de to-
tes les obres posteriors. He 
après en el silenci a créi-
xer i mirar el fet creatiu, 
és un moment de solitud 
buscada, però (solitud 
lliure) –un espai de crea-
ció i pensament que hem 
de saber guardar”. Els seus 
àngels, tot i el pes de la ma-
tèria amb que són construïts 
floten com línies de dibuix 
d’un traç que es fa volum i con-
viden a un respectuós silenci fet 
pregària. L’artista em confes-
sà: “Fets amb fang i passats al 
bronze volien ser serenament 
forts i elegants potser influïts 
de l’estètica dels acòlits de la 
Catedral”.

Em sento immensament 
feliç pensant que aquests 
àngels han volat i trobat el 
seu lloc d’adoració i silenci 
en el sagrari de la nostra 
estimada parròquia de 
sant Menna.

Mn. Pere Bellvert i Morente, rector de Sant Menna de Vilablareix

El Consell Parroquial
 El dissabte dia 10 de novembre, vigília de sant 

Menna, va celebrar-se la segona reunió anual del 
nostre Consell Parroquial. Després de la pregària 
inicial es van tractar els següents temes segons l’or-
de del dia: 

INICI DE LA CATEQUESI: Enguany hi ha 19 nens 
i nenes en total (els dos cursos d’iniciació). Aquest 
curs s’han unit en una sola aula els dos grups i l’ex-
periència és positiva, es farà el temari cíclicament. 
Cal comentar que els pares entren a la catequesi 5 
minuts abans de l’acabament per a tenir una pregà-
ria conjunta amb els nens.

OBRES AL TEMPLE: Mn. Pere proposa col·locar 
dos àngels de bronze de 40 cm. a banda i banda 
del sagrari. Són obra de l’artista Pere Romagós 
(Isaac d’Aiguaviva). Representen la fe i l’esperan-
ça. Completarien el significat fent flanc al “Sagra-
ment de la Caritat” que és l’Eucaristia en la reserva 
del sagrari. S’hi està d’acord i s’estudiarà la des-
pesa que suposa per a la Parròquia (els gastos del 
fonedor). L’artista, per la seva part, aporta l’obra 
gratuïtament.

També es vol col·locar una col·lecció de sis tapis-
sos pintats sobre tela de saca, tècnica popular molt 
apreciada en la primera meitat del segle passat. Re-

presenten: La fugida a Egipte de la Sagrada Família. 
La Visitació. La Presentació de l’Infant Jesús en el 
Temple. El Sant Sopar. Jesús portant la Creu aju-
dat pel Cirineu. Els deixebles d’Emaús. S’acorda de 
penjar-los en les parets del creuer esquerra; on hi 
ha l’altar del Roser.

MISSIÓ PASTORAL (EVANGELITZACIÓ): Es 
proposa l’estudi de les Prioritats pastorals, segons 
el tríptic del Bisbat que s’ha lliurat a la feligresia 
aquest any. S’anirà madurant el pla de pastoral par-
roquial per a concretar-ho en la propera reunió.

LITÚRGIA: Es valora l’equip consolidat de lectors, 
acòlits i persones que passen la bacina a la missa. 
També, la inestimable col·laboració de les persones 
que mantenen net el temple i hi posen les flors cada 
diumenge. Es proposa de cantar cançons més cone-
gudes per tothom, encara que s’hagin de repetir 
més sovint en la Litúrgia dominical.

Els integrants del Consell Parroquial de Pastorals 
són els Srs/Sres. Narcís Molas, Xavier Ribot, Ra-
mona Roura, Joaquim Mascort, Joaquim Jordà, 
Assumpta Bagaria, Lourdes Vendrell, Mn. Pere 
Bellvert. I el qui signa aquesta Acta al final com a 
Secretari del Consell: Francesc Jové.

ACTIVITATS I MOVIMENT PARROQUIAL
Per l’octubre va començar el nou curs de catequesi. Per Nadal, tindrem la Missa del Gall a les deu de la 
nit, presidida per Mn. Pere. També a Fornells hi haurà missa de mitja nit. El Pessebre Vivent organitzat 
per la Parròquia tindrà lloc dos dies: el diumenge 23 de desembre i la Diada de Sant Esteve, a les 7 de 
la tarda. Per sant Esteve, abans del Pessebre hi haurà a l’església parroquial el Concert de Nadal de la 
nostra Coral de Vilablareix.

MOVIMENT PARROQUIAL des de novembre (2017) fins a novembre (2018).
BAPTISMES: Alba Ramon Ruiz (25-XI-2017).- Ruth Amargant Caballé (10-II-2018).- Leo Soto López 

(17-III).- Gerrard Emmanuel Rojas Sánchez (1-IV).- Damià Arroyo Teixidor (7-IV).- Jan Maeso Díaz (8-
IV).- Izán Hidalgo Patiño (23-VI).- Aria Gámez Morales (24-VI).- Abigail Bernárdez Alarcón (18-VIII).- 
Gael García Fàbrega (15-IX).- Alicia Méndez Recio (30-IX).- Claudia Pineda Beltrán (20-X).- Margot 
Garriga Riembau (21-X).- Núria Gallardo Pla (24-XI).

FUNERALS: Enriqueta Mestres Carreras, de 97 anys d’edat (morí el 24-XII-2017).- Angelina Roura 
Carreras (94 anys/6-I-2018).- Maria Boschdemont Ribot (85 anys/28-I).- Leonor Boto Anguita (86 
anys/31-I).- Emili Bertran Brun (89 anys/ 19-III).- Josep Bartomeu Pérez (81 anys/18-VI).- Maria Butc-
hosa Rigau (89 anys/2-VIII).- Enric Ventura Vilarrasa (93 anys/9-VIII).

Pel que fa al llistat dels 17 nens i nenes de la nostra catequesi parroquial que van celebrar enguany 
la PRIMERA COMUNIÓ ha estat publicat ja en el número 76 (juny 2018) de La Torratxa.

“ Els seus àngels, 
tot i el pes de la 
matèria amb que 
són construïts 
floten com línies 
de dibuix d’un traç 
que es fa volum 
i conviden a un 
respectuós silenci 
fet pregària.”
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Balls de saló
Dissabtes a les 6 de la tarda,  
al Casal de la Gent Gran 
Preu: 7 euros (amb berenar)

12 de gener .......  David Magem 
26 de gener .......  Jaume Castellà “El Pinxo” 
9 de febrer .........  David Casas”
23 de febrer .......  Damià
23 de març ........  Jaume Castellà “El Pinxo”

Per més informació al Casal - Tel. 972 40 55 38

Per participar a les activitats cal fer una inscripció prèvia tres 
dies abans de l’activitat a la web de www.vilablareix,cat. 
L’organització es reserva el dret d’anul·lar o modificar 
aquestes activitats en cas no complir el mínim de participants 
requerits per a cada activitat.

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

i a Facebook, Twitter i Instagram

FEBRER 

CURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL 
BÀSICA (12 HORES)
Dimecres | de 19 a 21h 
Del 6 de febrer al 13 de març
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 35 euros (Inscripcions a la web de la 
diputació de Girona www.ddgi.cat)     

NITS DE CAN GRUART
Estat Particular presenta  
“Quina barra!” 
Recolzat a la barra del bar del seu amic Cisco 
Noguera, en Josep Pascual pren com cada nit 
abans d’anar a dormir unes copetes d’Aromes de 
Montserrat, mentre ens explica, com aquell que no 
vol la cosa, les tres grans passions que han mogut 
la seva vida: les dones, la música de cobla i el bon 
tiberi.
Dijous 14 de febrer | 21h
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 3 euros

TARDES DE CAN GRUART 
Contes a la foscor a càrrec de la 
companyia Minúscula 
Dijous 21 de febrer | 17.30h
Centre Cultural Can Gruart 
Activitat per a nens/es

TASTET D’ANGLÈS PER ANAR PEL MÓN 
Dijous 28 de febrer | 18h
Centre Cultural Can Gruart 

MARÇ 

DIA MUNDIAL DE LA DONA 
TREBALLADORA 
Divendres 8 de març | 18.30h 
Centre Cultural Can Gruart 

CARNESTOLTES DE VILABLAREIX 
Diumenge 3 de març | 16h 
Cercavila de la plaça del Perelló fins al pavelló amb 
el grup Bloquilombo, seguidament animació amb 
SARAU DE CARNAVAL a càrrec de la companyia 
Rah-mon Roma. Hi haurà concurs de disfresses i 
xocolatada per a tothom.

NITS DE CAN GRUART
Mireia Vallès presenta “enCONT®ES” 
És una selecció d’històries curtes per apropar els 
contes als adults, per despertar, de nou, l’imaginari 
que sembla haver-se quedat aturat en la nostra 
infantesa. Històries de narració oral per portar de 
la mà a l’espectador en el món de la fantasia i la 
il·lusió. Amb aquest recull de contes alimentarem 
l’ànima i l’esperit.
Dijous 14 de març | 21h  
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 3 euros 

APLEC DE SANT ROC 
Diumenge 17 de març

- A les 10 h, missa a l’ermita amb la coral 
Sant Roc.

- A les 16 h, sardanes.
- Durant tot el dia atraccions i parades 

artesanes. 

TARDES DE CAN GRUART CONTES EN 
ANGLÈS amb els formadors de Coliseum 
Dijous 21 de març | 17.30h 
Centre Cultural Can Gruart 
Activitat per a nens/es

TAST DE FORMATGES  
Dijous 21 de març | 20 h
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 15 euros

DESEMBRE - GENER - FEBRER - MARÇ
AGENDA

DESEMBRE

TARDES DE CAN GRUART
“CAP D’ANY ESBOJARRAT” 
Dijous 20 de desembre | 17.30h  
Centre Cultural Can Gruart 
Activitat per a nens/es

GRAN QUINA DE VILABLAREIX
Diumenge 23 de desembre | 18h
Pavelló Municipal
Organitza: Veterans FC Vilablareix

PESSEBRE VIVENT
Diumenge 23 de desembre | 19h 
Voltants de l’església de Sant Menna 
Organitza: Ass. Amics de Sant Roc

MISSA DEL GALL 
Dilluns 24 de desembre | 22h 
Església de Sant Menna 

GRAN QUINA DE VILABLAREIX
Dimarts 25 de desembre | 18h
Pavelló Municipal
Organitza: Veterans FC Vilablareix

GRAN QUINA DE VILABLAREIX
Dimecres 26 de desembre | 18h
Pavelló Municipal
Organitza: Veterans FC Vilablareix

CONCERT DE SANT ESTEVE 
Dimecres 26 de desembre | 18h
Església de Sant Menna 

PESSEBRE VIVENT
Dimecres 26 de desembre | 19h 
Voltants de l’església de Sant Menna 
Organitza: Ass. Amics de Sant Roc

VISITA DEL PATGE REIAL 
Dijous 27 de desembre | 11h del matí 
Centre Cultural Can Gruart
Organitza: Ass. Amics de Sant Roc
          
VISITA DEL PATGE REIAL amb la 
col·laboració especial del magnífic i 
gran visir dels Tres Reis d’Orient
Divendres 28 de desembre | 18h
Pati del Centre Cultural Can Gruart 
Organitza: Ass. Amics de Sant Roc

GRAN QUINA DE VILABLAREIX
Diumenge 30 de desembre | 18h
Pavelló Municipal
Organitza: Veterans FC Vilablareix

GENER 

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

CAVALCADA DELS REIS MAGS D’ORIENT
Dissabte 5 de gener | 18 h
Recorregut: carrers Güell, Pont d’en Canals, Pirineus, 
Mosquerola, rotonda Ctra. Santa Coloma, Camós i 
Perelló. Les carrosses es quedaran a l’Av. Lluís Companys. 
Arribada a la plaça a les 19h.

GRAN QUINA DE VILABLAREIX
Diumenge 6 de gener | 18h
Pavelló Municipal
Organitza: Veterans FC Vilablareix

NITS DE CAN GRUART 
GeraRiu presenta “DESconcert” 
Un prestigiós concertista, el Gran GeraRiu ens oferirà 
un concert, un tant desconcertant… 
Dijous 17 de gener | 21h  
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 3 euros

COM FER UN CURRÍCULUM EN ANGLÈS 
Dimarts  22 de gener | 18h 
Centre Cultural Can Gruart

TARDES DE CAN GRUART
Contes màgics a càrrec de la 
companyia Joan de Boer
Dijous 24 de gener | 17.30h 
Centre Cultural Can Gruart
Activitat per a nens/es 

SORTIDA A ESQUIAR 
Diumenge 27 de gener
La Molina
Preu: A concretar
Per a joves de 12 a 35 anys

PROJECTE DE SERVEIS  
A LA COMUNITAT 
Classes de mòbil i suport informàtic 
Vols saber com passar fotografies del mòbil a 
l’ordinador, vols enviar un mail, obrir un Facebook 
o un Instagram? Doncs ara és el moment.
Els dimarts de 17h a 19h
Del 15 de gener al 4 de juny 
Casal de la gent gran  

Classes de reforç a la biblioteca
Tens dubtes a l’hora de fer un treball? 
Necessites ajuda per resoldre algun problema 
de matemàtiques? Has de buscar informació?...
Els dimarts de 17 a 19h
Del 15 de gener al 4 de juny 
Biblioteca
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