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Amb la col·laboració de:

EDITORIAL

 Ha començat la primavera, deixem enrere l’hivern, el fred i les 
tardes fosques i encarem l’explosió de la natura, les flors, l’allar-
gament dels dies, les bones temperatures i la vida social al carrer. 
Durant tot l’any passen moltes coses a Vilablareix, però és evident 
que és a la primavera on es concentren molts esdeveniments que 
ens conviden a participar de la vida pública del nostre poble. La 
setmana cultural, pels voltants de Sant Jordi, i la Festa Major, al 
maig, són dates assenyalades que ens ofereixen un gran nombre 
d’activitats on compartim bones estones petits i grans. Coinci-
deixen també el final de curs i de temporades esportives amb les 
seves festes i celebracions per acabar celebrant Sant Joan i l’inici 
de l’estiu.

Aquesta primavera, però, ve, com cada quatre anys, amenit-
zada amb les eleccions municipals del 26 de maig. Sempre diem 
que les eleccions municipals són les més importants de totes, les 
més properes, les que ens permeten comparar millor els dife-
rents projectes i equips que es presenten, perquè coneixem els 
membres de les diferents candidatures i sabem com treballen i 
què ens proposen i perquè ens permeten avaluar la feina feta 
en els darrers quatre anys pels diferents grups i fer confiança 
a qui creiem que representa millor el que volem pel nostre po-
ble i com ho volem.  Per això faig, una vegada més, una crida a 
participar, a anar a votar, a exercir aquest dret tan preuat, que 
tant va costar aconseguir i pel qual tants problemes estem tenint 
molts dels representants electes del nostre país. Sempre és molt 
important que els veïns i veïnes vagin a votar, però en aquests 
temps que vivim, encara més.

Així doncs, prepareu-vos, agafeu forces i gaudiu al màxim 
d’aquests mesos curulls d’activitats de tot tipus i, el dia 26 de maig, 
aneu a votar!!

David Mascort i Subiranas
Alcalde de Vilablareix

Primavera amb 
la vista posada  
a les eleccions

 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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SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 17 DE GENER
La Presidència  dóna compte al Ple:
» De la contractació a jornada parci-

al de monitores de menjador per 
cobrir diferents baixes i a jornada 
entera per cobrir una baixa d’edu-
cadora de la llar d’infants.

S’aprova per unanimitat:
» Aprovar inicialment de confor-

mitat amb el que disposa l’article 
49 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de Rè-
gim Local i articles 15 a 19 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 
de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la llei reguladora 
de les Hisendes Locals les modifi-
cacions de les ordenances fiscals 
següents: Una bonificació del 
95% a favor de les construccions, 
instal·lacions i obres que siguin 
declarades d’especial interès o 
utilitat municipal per concorre 
en circumstàncies socials, cultu-
rals, històric-artístiques o de fo-
ment d’ocupació que justifiquen 
aquesta declaració.

» El Codi de conducta dels alts càr-
recs de l’Ajuntament de Vilabla-
reix. Aquest codi té dos objectius 
fonamentals:

 - Establir els principis ètics que han 
de guiar l’actuació dels alts càrrecs 
dels ens locals i les normes de con-
ducta que se’n deriven.

 - Determinar els principis de bon 
govern que han de servir per fo-
mentar una millor actuació dels 
ens locals.

» Substituir el dia 12 d’octubre per 
un altre dia, a escollir pels treba-
lladors/es municipals, condicio-
nat sempre a no afectar el correcte 
funcionament dels serveis públics, 
atès que aquest any 2019, el ca-
lendari laboral té 1 dia festiu que 
coincideix en dissabte.

» El conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilablareix i el 

Consorci del Transport Públic de 
l’Àrea de Girona, Autoritat Terri-
torial de Mobilitat per a la boni-
ficació, distribució i recàrrega de 
títols de transport integrats

» Rebutjar rotundament les petici-
ons de presó que demana la Fisca-
lia i Advocacia de l’Estat als nostres 
representants polítics i socials per 
haver permès el referèndum de l’1 
d’octubre de 2017.

SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 14 DE MARÇ
La Presidència  dóna compte al Ple:
» De l'informe en relació al període 

mig de pagament a proveïdors del 
sector d'administracions públiques 
de l'ajuntament de Vilablareix re-
ferit al quart trimestre de 2018 que 
se situa a 1,42 dies.

» Del Decret d’Alcaldia número 
23/2019 de data 12 de febrer de 
2019, relatiu a la liquidació del 
pressupost general de l’ajunta-
ment, exercici 2018.  

» Del Decret d’Alcaldia número 
24/2019 de data 12 de gener de 
2019, sobre incorporació de roma-
nents de crèdit de l’exercici 2018 a 
l’exercici 2019.

S’aprova per unanimitat:
» L’acord de la Junta de Govern Lo-

cal de data 24 de gener de 2019 
d’aprovar l’increment de retribuci-
ons del personal de la Corporació, 
d’acord amb el Real Decret Llei 
24/2018, de 21 de desembre, pel 
qual s’aproven mesures urgents en 
matèria de retribucions en l’àmbit 
del sector públic.

» L’aprovació del Pla Econòmic Fi-
nancer.

S’aprova per majoria absoluta amb 
l’abstenció del PSC i dos vots en con-
tra de CIU
» L’aprovació del Text Refós del Pla 

Especial urbanístic per l’acondici-
onament de la parcel·la de Trans-
ports Mateu, sl.

JUNTES  
DE GOVERN

SESSIÓ DEL DIJOUS 13 DESEMBRE 
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 48.073,38 euros.

» Les liquidacions de l’impost sobre 
increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana dels expedi-
ents número 201 a 214 de l’anuali-
tat  2018.

» Sol·licitar al Dipsalut la inclusió en 
la convocatòria dels Programes se-
güents: Pt01, Pt02, Pt04 i Pt09.

» La devolució de l’aval al concessi-
onari d’obra pública per la cons-
trucció i explotació de la zona es-
portiva de Vilablareix.

» El conveni regulador de l’organit-
zació i funcionament d’un mercat 
de segona mà, col·leccionisme i 
brocanter a Vilablareix.

» El conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilablareix i l’en-
titat Fundació Privada Fauna per la 
gestió de colònies controlades de 
gats.

» El Plec de clàusules administrati-
ves particulars i el plec de condi-
cions tècniques del contracte mixt 
de subministrament i instal·lació 
d’enllumenat exterior i interi-
or per als municipis de Bellcaire 
d’Empordà, Figueres, Fornells de 
la Selva, Pardines, El Port de la Sel-
va, Sant Julià del Llor i Bonmatí i 
Vilablareix.

» El contracte menor de serveis per 
la instal·lació d’alarmes als equipa-
ments municipals i el seu manteni-
ment amb l’entitat Securitas Direct 
España SAU, per import total de 
11.824,36 euros més 2.483,11 eu-
ros en concepte d’iva.

» Concedir una subvenció per im-
port de fins a 1.430,00 euros per a 
les despeses d’organització del pes-
sebre vivent i la cavalcada de Reis.

» El contracte menor de serveis per la 
reserva de la casa de colònies Can 

Maiol del 22 al 26 de juliol de 2019, 
per import de 6.710,00 euros, més 
671,00 euros en concepte d’iva.

SESSIÓ DEL DIJOUS  
27 DE DESEMBRE
S’acorda aprovar: 
» Les factures i despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 80.956,61 euros.

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

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

» El pressupost i adjudicació del con-
tracte menor de serveis per la 
redacció del projecte de tèrmi-
ques i projecte elèctric de l’obra 
“Projecte de vestidors segona fase 
i adequació de la grada Est del 
camp d’esports de Vilablareix” als 
enginyers Enric Simon Madrenas i 
Marc Simon Madrenas.

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

SESSIÓ DEL DIJOUS 10 DE GENER
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 98.828,66 euros

» Les bases que regiran la convoca-
tòria de selecció d’un Agent Cívic 
(grup E) en règim laboral interí i 
la constitució d’una borsa de tre-
ball de personal laboral.

» El contracte menor de subministra-
ment d’una bicicleta elèctrica, amb 
l’entitat Véloblareix bike services, 
per import de 1.101,71 euros més 
231,36 euros en concepte d’iva.

» El contracte menor de subminis-
trament i instal·lació d’un punt 
de recàrrega de vehicle elèctric a 
l’entitat mercantil Instal·lacions 
Industrials Fagom SL, per import 

de 5.630,06 euros més 1.182,31 eu-
ros en concepte d’iva.

» El contracte menor de subminis-
trament de la plataforma de mo-
nitoratge de mobilitat del carrer 
a l’entitat mercantil XALCO con-
sulting SL, per import de 4.836,00 
euros més 1.015,56 euros en con-
cepte d’IVA,

» El contracte menor d’obres, per a 
la instal·lació d’un sistema d’elec-
trolisis salina hidrolife per la pis-
cina municipal gran, amb l’en-
titat mercantil COTA comercial 
tècnica de l’Aigua, per import de 
24.349,72 euros més 5.113,44 eu-
ros en concepte d’iva.

SESSIÓ DEL DIJOUS 24 DE GENER
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 32.880’12 euros.

» Les liquidacions de l’impost sobre 
increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
número 1 a 15 de l’anualitat  2019.

» Els documents de compromís per 
a la prestació del servei comunita-
ri en el municipi dels projectes de 
l’institut de Vilablareix següents: 
suport a les seccions esportives, 
informàtica i ús del mòbil, suport 
a les classes de dibuix, suport a les 
activitats del casal de la gent gran.

» L’annex del conveni de col·labora-
ció entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Vilabla-
reix, pel desenvolupament econò-
mic Local d’Ocupació i de plani-
ficació estratègica per a implantar 
el programa treball i formació al 
municipi de Vilablareix.

» L’annex del conveni Marc de col-
laboració entre el Consell Comar-
cal del Gironès i l’Ajuntament de 
Vilablareix, pel desenvolupament 
econòmic Local d’Ocupació i de 
planificació estratègica, pel pro-
grama Ubicat d’acompanyament 
a la inserció i suport ocupacional 
per a la inclusió social al munici-
pi de Vilablareix per al desenvo-

lupament del programa ubicat al 
Gironès.

» El conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilablareix i l’en-
titat ECOSOL pel servei de recolli-
da Porta a Porta de l’oli vegetal.

» Les bases de la convocatòria d’ajuts 
per a treballs de recerca en l’àmbit 
de Vilablareix. 

» El conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilablareix, el FC 
Vilablareix i l’Agrupació esportiva 
MIC Football. 

» El reconeixement i augment del 
2,25 per cent de les retribucions 
del personal de la corporació mu-
nicipal amb efectes a 1 de gener de 
2019. 

» El contracte menor d’obres per 
la construcció d’un pas elevat a 
l’Avinguda Lluís Companys a l’en-
titat Àrids Vilanna SLU, per import 
de 4.988,00 euros més 1.047,48 eu-
ros en concepte d’iva. 

» La contractació amb l’entitat Pro-
daisa, per la construcció o arran-
jament d’embornals a vials del 
municipi, per import de 5.617,40 
euros més 1.179,65 euros en con-
cepte d’iva.

SESSIÓ DEL DIJOUS 7 DE FEBRER
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 25.836’93 euros.

» Sol·licitar al Dipsalut la inclusió en 
la convocatòria de:

 - suport econòmic per a projectes 
que lluiten contra la pobresa i ex-
clusió social a la demarcació de 
Girona.

 - subvencions per  a la realització 
d’activitats de promoció de la salut 
al municipi.

 - subvencions pel finançament de 
l’assessorament i suport tècnic a 
polítiques municipals de protecció 
de la salut.

 - suvencions per al suport econò-
mic en equipaments dels centres 
d’acció social
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» Sol·licitar a la Diputació de Giro-
na (àrea de cooperació local) la 
subvenció en concepte de Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural, 
accés a les noves tecnologies i actu-
acions en camins municipals.

» Sol·licitar a la Diputació de Giro-
na (Servei d’Esports) la inclusió 
a la convocatòria de subvencions 
de suport als programes destinats 
al finançament de l’acció de pro-
moció i foment de l’activitat física i 
l’esport els programes:

 - de promoció de l’activitat físico-
esportiva.

 - de suport a les actuacions d’acon-
dicionament i millora en  equipa-
ments esportius municipals.

 - municipal d’ajuts als esportistes 
gironins que participen en compe-
ticions individuals (programa.

» El projecte d’obertura i manteni-
ment de les franges perimetrals de 
prevenció d’incendis i de les parce-
l·les interiors i zones verdes de Vila-
blareix, tramès per l’àrea de Terri-
tori i sostenibilitat de la Diputació 
de Girona.

» L’actualització dels mòduls i ín-
dexs del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, exercici 2019, aplica-
bles a l’Impost sobre Construcci-
ons, Instal·lacions i Obres.

SESSIÓ DEL DIMARTS  
19 DE FEBRER
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 58.809’86 euros.

» Les bases reguladores que regei-
xen la convocatòria del procés per 
la selecció d’un auxiliar adminis-
tratiu en règim laboral interí i la 
creació d’una borsa de treball.

» Les bases del concurs literari de Vi-
lablareix 2019, Relatan’s.

» Les bases del concurs de cartells de 
la Festa Major Vilablareix 2019.

» Les bases del concurs de grups de 
musica novells de Vilablareix 2019.

» Aprovar sol·licitar la inclusió a la 
convocatòria de subvencions per 
a publicacions d’interès local edi-
tades per ajuntaments per a l’any 
2019 al Servei de Comunicació Lo-
cal de la Diputació de Girona.

» El conveni de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Gironès 
i l’Ajuntament de Vilablareix de 
suport tècnic en matèria de gestió 
documental i arxiu a través de l’ar-
xiu històric provincial de Girona.

» La sol·licitud de subvenció en es-
pècie per a la contractació d’es-
pectacles inclosos en el catàleg 
d’espectacles Programa.cat del De-
partament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya.

» Les bases generals per a la creació 
de borses de treball de personal 
laboral temporal de l’Ajuntament 
de Vilablareix: monitor/a ludote-
ca, monitor/a casal d’estiu  i edu-
cador/a llar d’infants i monitors/
es de menjador.

SESSIÓ DEL DIJOUS 7 DE MARÇ
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 58.809’86 euros.

» Sol·licitar al Dipsalut la inclusió a 
la convocatòria dels Programes se-
güents:

 -Pt05: programa d’avaluació de la sa-
lubritat de les piscines d’ús públic.

 -Pt06: programa de suport a la ges-
tió de la salubritat de les piscines 
d’ús de titularitat   i/o de gestió 
municipal.

 -Pt15: programa de finançament 
del servei de socorrisme de les pis-
cines d’ús públic de titularitat i/o 
gestió municipal.

» Sol·licitar a la Diputació de Giro-
na (Unitat de Gestió de la Infor-
mació) la subvenció en concepte 
d’organització d’esdeveniments de 
caràcter firal, anualitat 2019.

» L’aportació d’una col·laboració 
econòmica (2.300,00 euros) a l’Ins-
titut de Vilablareix destinada a les 

despeses del treball de síntesi i pro-
jecte de recerca.

» El contracte menor de serveis amb 
Parques Y Jardines Fabregas SAU, 
pel subministrament i muntatge 
d’una tanca, a la llar d’infants, per 
la quantitat de 5.358’97 euros, iva 
inclòs.

» La 1a certificació de l’obra, “projec-
te bàsic i executiu d’obra nova de 
vestidors, 2ª fase i adequació de la 
grada est del camp d’esports de Vi-
lablareix”, per import de  23.628’63 
euros, a favor de l’entitat Excavaci-
ones Empordà 2000 SL.

» El contracte menor de serveis amb 
Aglomerats Girona SA, per la pavi-
mentació del lateral de la carretera 
de Santa Coloma, per la quantitat 
de 19.968’11 euros, iva inclòs.

» El pressupost i adjudicació del con-
tracte menor de serveis per a les tas-
ques de socorrisme a la piscina mu-
nicipal a l’entitat mercantil actwas 
H20, per la quantitat de 15.820’80 
euros, iva inclòs.

L’Ajuntament de Vilablareix 
destina 88.424,11€ a l’amortització 

anticipada de la totalitat dels 
préstecs actuals vigents

 Durant aquest mes de gener de 2019 l’Ajuntament 
ha realitzat el pagament anticipat de l’únic préstec 
contractat per l’Ajuntament que encara estava vigent 
a l’inici de l’exercici. Amb la devolució anticipada, 
per import de 88.424,11 €, s’ha aconseguit amortitzar 
totalment el deute de l’Ajuntament. Aquesta devolu-
ció anticipada es suma a les realitzades als exercicis 
2017 i 2018, de 417.676,58 € i 239.033,71 € respectiva-
ment, provinents del romanent de tresoreria per des-
peses generals, continuant amb la política de reduir, 
i en aquest cas, extingir l’endeutament del consistori.

La previsió dels préstecs concertats era que fina-
litzessin entre els anys 2022 i 2023 però gràcies a 
la situació totalment sanejada de les arques muni-
cipals s’ha pogut anticipar els pagaments i destinar 
un total de 745.134,40 € de la tresoreria municipal 
a la devolució del deute pendent.

El deute vigent de l’Ajuntament ha passat de 
1.439.911,95 € a 31 de desembre de 2015, fet que 
representava el 48,06% euros del total de recur-

sos ordinaris, a 0,00 € a inicis del mes de gener de 
2019.

Aquesta decisió, segons l’alcalde de Vilablareix Da-
vid Mascort, permet aconseguir un estalvi d’interes-
sos i alliberar recursos del pressupost actual del 2019 
i dels successius. Amb aquest fet es podrà disposar de 
l’import previst d’interessos i amortització per a in-
crementar l’import destinat a despeses d’altres parti-
des que es considerin necessàries, tant siguin despe-
ses corrents o d’inversions, millorant així encara més 
els serveis que presta el consistori als ciutadans. 

L’ajuntament deixarà de tenir deute i això li per-
metrà poder disposar de la totalitat del romanent 
de tresoreria del 2018.

En aquests moments l’Ajuntament està liquidant 
les factures i pagant als proveïdors en 3,65 dies i tal 
com queda reflectit en el pla de tresoreria vigent, 
amb la devolució del capital que es realitza, el ter-
mini de pagament de proveïdors no es veurà afectat 
i podrà continuar en els mateixos nivells. 

Educació publica la licitació  
de l’Institut de Vilablareix

 El Departament d’Educació va 
fer públic el dilluns 11 de març 
la licitació de les obres per a la 
construcció del nou Institut de 
Vilablareix. 

El procés d’adjudicació es farà 
en els propers 6 mesos i llavors 

l’empresa tindrà un any i mig per 
fer les obres. Segons l’anunci, 
que correspon a Infraestructures 
de la Generalitat, el pressupost de 
licitació és de 6.946.071,25 € i el 
termini de presentació d’ofertes 
per part de les empreses interes-
sades és el 8 d’abril al migdia.

L’alcalde de Vilablareix, David 
Mascort, va detallar que es pre-
veu que el nou equipament edu-
catiu tingui quatre línies d’ESO 
i tres de Batxillerat. El consistori 
s’ha encarregat d’aportar el ter-
reny, però l’edificació i el mante-
niment va a càrrec d’Educació.
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Ambient festiu i de primavera  
a l’Aplec de Sant Roc!

 El sol va ser protagonista al 
llarg del diumenge 17 de febrer 
durant la celebració de l’Aplec 
de Sant Roc. Això va fer que la 
gent sortís de casa i pugés a Sant 
Roc ja fos per passar el dia, com-
prar torró, visitar l’ermita, dinar 
o gaudir de les parades d’artesa-
nia i les atraccions. 

Durant l’audició de sardanes 
de l’Aplec, que va tenir lloc a la 
tarda, la Cobla Principal de Ba-
nyoles va tocar una sardana que 
es diu “Vilablareix”. No és la sar-
dana que es va estrenar a la Festa 
Major de l’any 2006 composada 

per Mª Àngels Cabestré, sinó que 
es tractava de la sardana del com-
positor saltenc Marí Font Triadú. 
Va ser una grata sorpresa. 

Des de l’Ajuntament s’agra-
eix, un any més, a l’empresa 
Burés Professionals S.A. que va 
cedir les seves instal·lacions per 
poder-hi aparcar. 
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Vilablareix viu el Carnestoltes 
amb èxit de participants

El concurs de disfresses per Carnestoltes a Vilablareix ja és una 
tradició. Enguany, el pavelló municipal es va omplir de veïns i veïnes 

la majoria d’ells amb la seva millor disfressa.

 Per a celebrar el Carnestoltes, el grup de percussió 
Bloc Quilombo va iniciar una rua des de la Plaça del 
Perelló fins al pavelló municipal. Un cop al Pavelló, 
els nens es van inscriure per a participar al concurs 
de disfresses. Els participants van anar desfilant da-
vant del jurat que va premiar les millors disfresses. 

Tot seguit, i mentre el jurat deliberava, petits i 
grans van gaudir de l’animació infantil “Sarau de Car-
naval” que va anar a càrrec de la Cia. Rahmon Roma. 

La gran festa de Carnestoltes va finalitzar amb 
l’entrega de premis i xocolatada per a tothom. 

Els premiats van ser els següents:

Categoria 1r a 6è de primària
1r - Júlia Tura
2n - Alba Ramón
3r - Emma Comas

Categoria P0-P5
1r - Gala Vilaró
2n - Àxel Fernández
3r - Quim Rovira

Categoria Adults
Juan Francisco Pérez

Comparses petites
1r - Roba bruta
2n - Amics dels pirates
3r - Monstre de les galetes

Comparses grans
1r - Trols
2n - Be Water
3r - Domino

Premi especial comparses
Patrulla canina
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Vilablareix, nova seu del MIC
 El MIC (Mediterranean International Cup) cele-

brarà per Setmana Santa la seva 19a edició i per pri-
mer any Vilablareix s’hi suma com una de les 34 seus. 

D’aquesta manera, el camp de futbol de Vilablareix 
acollirà jugadors que vindran des de països d’arreu 
del món per a disputar diferents partits del torneig. 

Es calcula que seran més de 7.000 futbolistes que 
passaran pel torneig, 372 equips participants de 42 
països dels 5 continents.

Es celebrarà del 16 al 21 d’abril amb 9 categories. 
El passat 28 de febrer els organitzadors del tor-

neig i la Diputació de Girona van firmar una de-
claració d’intencions que garanteix que el torneig 

seguirà a les comarques fins, almenys, el 2023. Tots 
els alcaldes dels municipis implicats, inclòs l’alcalde 
de Vilablareix David Mascort, hi van ser presents. 

Es dota a l’Ajuntament amb una nova 
bici elèctrica per a ús municipal

 Vilablareix ha adquirit aquest 
mes de febrer una nova bicicle-
ta elèctrica per a ús municipal. 
Amb aquesta, el consistori comp-
ta amb dues bicis elèctriques, una 
de les quals s’utilitza bàsicament 
per a l’agent cívic del municipi. 

Una vegada més, l’Ajuntament 
aposta per un vehicle sostenible 
que contribueix en la millora del 
medi ambient. I és que d’aquesta 
manera s’evita la contaminació 
atmosfèrica i acústica. 

Al llarg d’un any, la bici elèctri-
ca fa una mitjana d’uns 1.200km, 
el que suposa un estalvi d’emissi-
ons de Co2 de 0,24 Tn.

Alhora, els treballadors del consis-
tori es poden desplaçar amb aquesta 
bici per fer les gestions del poble 
d’una manera més econòmica, ja 
que s’estalvia en combustible i el 
seu manteniment és molt més ba-
rat que un vehicle a motor. 

Els treballadors que fan les ges-
tions pel poble amb bici elèctrica 

també estalvien temps “Amb la bici 
elèctrica sortim pedalant de l’ajunta-
ment, arribem pedalant a la porta o lloc 
de la gestió/encàrrec i al tornar entrem 
pedalant a l’ajuntament” assegura 
Gerard Segura, treballador del de-
partament de Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament. I afegeix: “Ens des-
placem d’una manera més econòmica i 
també més saludable, tant per l’usuari 
de la bicicleta com pels veïns del poble”. 
I és que un dels objectius d’aquest 
equip de govern és el de promou-
re una mobilitat sostenible al po-
ble. D’aquesta manera implantem 
bones pràctiques ambientals des 
de l’administració local.

Vilablareix ja compta amb una 
parada de Taxi!

 Els veïns i veïnes de Vilablareix ja poden fer ús 
del servei de taxi per a desplaçar-se. La llicència de 
taxi per la prestació del servei públic de transport 
urbà de viatgers en el municipi de Vilablareix es va 
atorgar al Sr. Francisco-Javier Gutiérrez. 

La parada la trobareu a la calçada lateral de la 
Carretera Santa Coloma entre els carrers del Pont 
d’en Canals i el carrer de la Crosa.

20 anys de la Torratxa!
 La propera publicació de la Torratxa serà la re-

vista número 80. Per a celebrar aquesta efemèride 
publicarem la segona part del llibre “10 anys de la 
Torratxa”. Un llibre que recull les 40 primeres en-
trevistes de la secció “Records” de La Torratxa. Són 
entrevistes que s’han fet a persones de més de vui-
tanta anys, algunes perquè eren filles de Vilablareix 
i d’altres perquè hi han viscut durant molts anys. 
Tots, ens han explicat històries, vivències i anècdo-
tes tant de caire personal com d’aspectes relacio-
nats amb la vida del poble. 

En aquesta nova entrega s’hi recolliran 40 entre-
vistes més de les 40 publicacions que s’han fet de la 
Torratxa al llarg dels darrers 10 anys.

“ Amb aquests llibres es vol homenatjar a 
totes les persones grans de Vilablareix 
que hi han col·laborat. I és que, gràcies 
a elles, s’escriu bona part de la història 
del municipi.”



ACTUALITAT
14 15

La mitjana de reciclatge del 
2018 a Vilablareix és del 89,78%
 Ja portem més de quatre anys de re-

collida selectiva amb el porta a porta. 
Aquest any 2018 la mitjana de reciclat-
ge ha sigut del 89,79%.

Des de l’Ajuntament de Vilablareix 
agraïm a tots els veïns i veïnes del mu-
nicipi el seu esforç. Moltes gràcies per 
la vostra col·laboració.

Canvis en la recollida 
selectiva
Enguany s’ha introduït els olis vegetals 
en la recollida selectiva de residus por-
ta a porta. La prova pilot ha començat aquest mes de 
gener després de veure l’èxit que ha tingut durant el 
seu primer any la recollida de roba a domicili. 

D’aquesta manera, la recollida dels olis es fa el 
primer dijous de cada mes a partir de les 8 del ves-
pre. Els usuaris han de sol·licitar la recollida ante-
riorment perquè el servei ho vagi a buscar. Tenen 
temps per avisar fins a 24 hores abans de la recollida 
i es pot fer a través de l’aplicació (APP) del porta a 
porta o bé trucant a les oficines municipals. 

El sistema és el mateix amb la recollida de roba 
i calçats usats. Es recull el primer dimarts de cada 
mes i cal avisar prèviament a l’Ajuntament abans 
del dilluns anterior a les 14h. La bossa, tancada i 
amb l’adhesiu vermell, s’ha de deixar davant el por-
tal de casa abans de les 8h del matí de dimarts.

La recollida dels olis vegetals
El seu funcionament és molt senzill, els usu-

aris poden treure l’oli vegetal en un envàs d’un litre 
de plàstic de color verd, que proporciona l’ajun-
tament, o bé en una ampolla qualsevol de plàstic. 
L’operari buida l’oli en el seu vehicle i deixa l’am-
polla buida a la porta de casa.

Una desena de veïns van treure l’ampolla d’oli 
en la recollida del gener, mentre que aquest febrer 
han fet ús del servei una vintena d’usuaris. “Estem 
contents perquè durant aquest any tenim la fe que 
aconseguirem incorporar aquesta fracció també en 
la recollida selectiva” diu Jordi Frigola, regidor de 
medi ambient. 

En total, de les recollides del gener i febrer, es 
van recollir uns 75 litres d’oli vegetal a Vilablareix. 

Aquesta recollida es fa a través de l’empresa del 
tercer sector Ecosol que, a més, utilitza un vehicle 
sostenible. Consisteix en un tricicle amb un dipòsit 
gran on van abocant l’oli dels veïns. 

En cas dels que no volen fer ús d’aquest servei 
porta a porta, sempre es pot portar l’oli vegetal així 
com la resta de fraccions a la deixalleria municipal 
de Vilablareix, que està oberta de dilluns a dissabte 
de 8 del matí fins a les 8 del vespre.

Amb el pagament per generació  
hem aconseguit una participació  

del 95,31%, moltes felicitats!
 Fins l’any 2017 la taxa d’escombraries consistia 

en una taxa fixa igual per a tothom de 120 euros 
que no permetia que els veïns que participaven i se-
paraven els residus que generaven paguessin menys 
que els veïns que no participaven. Des del gener del 
2018 la taxa d’escombraries dels veïns i veïnes de 
Vilablareix es calcula en funció de la participació en 
el sistema de recollida porta a porta, d’acord amb 
la següent taula:

Amb les dades del 2018 acabades de sortir po-
dem concloure que aquest nou sistema de paga-
ment per participació ha donat uns resultats molt 
satisfactoris. Concretament: 
• Hem augmentat les quantitats recollides de les 

fraccions reciclables (taula 1).
• Hem reduït els kg de la fracció resta destinada a 

l’abocador (taula 1).
• Hem augmentat la participació ciutadana (taula 2).

2017 2018 % Variació

ORGÀNICA 276.760 kg 309.420 kg 11,80 %

ENVASOS 101.629 kg 117.480 kg 15,60 %

PAPER 76.750 kg 80.960 kg 5,49 %

VIDRE 59.224 kg 72.880 kg 23,06 %

RESTA 82.200 kg 78.480 kg -4,53 %

RECOLLIDA 
SELECTIVA 
(inclòs voluminós  
i poda)

87,61 % 89,64 %

Taula 1. Comparativa de les dades de les fraccions de resi-
dus recollides porta a porta 2017 i 2018.

Import 
anual

Núm.  
Habitatges

%  
Participació

80 € 721 78,63

100 € 88 9,60

120 € 34 3,71

130 € 5 0,55

150 € 8 0,87

180 € 9 0,98

190 € 1 0,11

200 € 5 0,55

230 € 3 0,33

270 € 43 4,69

Taula 2. Dades de participació 2018.

Si entrem amb més detall a analitzar les dades de 
participació concloem que:
•  843 habitatges, un 91,94 %, es troben al tram 1 

o 2 d’orgànica i al tram 1 o 2 d’envasos. La taxa 
d’escombraries d’aquests habitatges ha estat de 
80, 100 o 120 euros.  

•  31 habitatges, un 3,4 %, han pagat una taxa major 
a 120 % i menor a 270 euros. 

•  43 habitatges, un 4,7 %, no ha participat del ser-
vei i han pagat una taxa de 270 euros. 

VILABLAREIX   PORTA A PORTA
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Quarta edició ‘Al Gironès Llegim!’
 “Al Gironès Llegim!” és una ini-

ciativa del Consell Comarcal del 
Gironès que va néixer l’any 2016 
amb la intenció de fomentar la 
lectura a la comarca. Vilablareix 
es va sumar al projecte des del 
principi posant a disposició dels 
veïns i veïnes espais, activitats i 
experiències per a petits i grans. 

En el marc de la campanya, 
tots els caps de setmana de febrer, 
març i abril s’emet l’hora del con-
te per Ràdio Vilablareix, es fan 
vermuts literaris i hi ha padrins 

lectors. Aquests, són voluntaris 
que expliquen contes ja sigui a la 
biblioteca, a la Llar d’Infants o bé 
al Casal de la Gent Gran.

Les exposicions de Can Gruart
 PolitiCircus, WANTED Dead or 

Alive és l’exposició de caricatures 
de Jordi Minguell (Jordio) que 
va acollir el Centre Cultural Can 
Gruart durant els mesos de de-
sembre i gener. En ella, s’hi van 
poder veure els personatges més 
rellevants del panorama polític 
català, espanyol i alguna perso-
nalitat internacional com són els 
mediàtics presidents dels EEUU 
Barack Obama i Donald Trump, 

o el nordcoreà Kim Jong Un.
Durant el mes de febrer s’hi 

va instal·lar la mostra d’obres 
d’art de diferents artistes catalans 
consolidats i emergents. Hi varen 
ser presents les obres de Joaquim 
Marsillach, Queralt Ruscalleda, 
Niebla, Benitez Montilla, Miquel 
Ruival, Claperea Mayà, Grant-
mayo, Perpinyà i J.Serra. Una 
exposició col·lectiva organitzada 
per Enric Puigsegur.

Humana recupera gairebé quatre 
tones de tèxtil usat a Vilablareix 

per donar-les a una finalitat social
 Humana Fundación Pueblo para Pueblo, or-

ganització que des del 1987 promou la protecció 
del medi ambient mitjançant la reutilització del 
tèxtil i duu a terme programes de cooperació a 
l’Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, i també d’ajuda 
local al territori més proper, ha recuperat 3.973 
kg de tèxtil usat a Vilablareix al 2018, un augment 

del 42,7% respecte a l’any anterior (2.784 kg).
Aquestes donacions equivalen a 8.200 peces de 

roba recuperades que tenen una segona vida grà-
cies a la reutilització i el reciclatge. Procedeixen de 
la recollida porta a porta, que permet dipositar en 
bosses la roba, el calçat, els complements i el tèxtil 
de la llar que ja no utilitzem per a donar-los una 

segona vida. 
La recollida selectiva del tèx-

til representa un estalvi impor-
tant per a les administracions 
locals. La Fundació n’assumeix 
el cost per a promoure-hi la 
protecció ambiental.

Afavorim la biodiversitat  
als escocells

L’Ajuntament de Vilablareix juntament amb Fundació 
Drissa està experimentant tècniques alternatives a 
l’ús de plaguicides i herbicides als escocells urbans.

 Aquestes tècniques consistei-
xen en: 
1. Tècniques manuals i mecàni-

ques.
2.  Aprofitament del triturat de la 

poda dels arbres com a encoi-
xinat (estabilitza la tempera-
tura del sòl i redueix l’evapo-
ració d’aigua)

3.  Plantació de plantes benefici-
oses als escocells.
Aquest últim punt s’ha co-

mençat a fer als quatre escocells 
de davant l’Ajuntament amb la 
intenció d’anar-ho reproduint a 
d’altres escocells del municipi. 
Les espècies que s’han sembrat 
als escocells són plantes que flo-
reixen a diferents èpoques de 

l’any i de forma prolongada, fet 
que permetrà tenir els escocells 
visualment atractius i alhora bio-
lògicament actius. A més, aconse-
guirem: 
•  Afavorir la biodiversitat.
•  Evitar l’ús de productes quí-

mics: es crea un reservori d’in-
sectes i fauna útil per facilitar el 
control biològic de les plagues.

•  Menys “males herbes”: competèn-
cia amb les plantes sembrades.

•  Millorar el creixement dels ar-
bres: les arrels de les plantes ai-
rejaran i oxigenaran afavorint 
la infiltració d’aigua al sòl.
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Cantem pel Dia Escolar  
de la No Violència i la Pau

 El dia Escolar de la No Violència i la Pau es va cele-
brar, com cada any, el 30 de gener. Els alumnes del a 
Llar d’Infants, de l’Escola Madrenc i de l’Institut es 
van reunir a la Plaça de la Pau per commemorar-ho 

en un acte davant els familiars i amics. Els alumnes 
van llençar missatges positius a favor de la pau i tot 
seguit van cantar la cançó “Quan tot s’enlaire” del 
grup català Txarango.

Arriba a Vilablareix el mercat de 2a mà
 Cada quart diumenge de mes Vilablareix acull el 

Mercat de segona mà. S’instal·la a la zona del camp 
de baix del Camp de Futbol de Vilablareix de 8 del 
matí fins a les 2 del migdia. Va començar el mes 
de desembre passat on centenars de veïns i veïnes 
varen passejar-s’hi. 

Es tracta d’un mercat on tothom pot anar-hi a 
vendre, sempre que hagi sol·licitat el seu espai que 
té un cost per metres i dia. Val a dir que els empa-
dronats al municipi tenen un 50% de descompte.  

Curs de fotografia digital amb Martí Artalejo
 Juntament amb el Centre de 

la Imatge de la Diputació de 
Girona, l’Inspai, Vilablareix ha 
iniciat aquest mes de febrer un 
curs de fotografia digital amb el 
fotògraf gironí Martí Artalejo. 

Amb aquest curs, una dese-
na d’alumnes s’introdueixen al 
món de la fotografia aprenent la 
tècnica i el llenguatge fotogrà-

fic, així com també es familiarit-
zen amb els seus equips. 

El curs tindrà continuïtat i 
a partir del 8 de maig comen-
çaran les classes del curs de fo-
tografia digital avançat. Tindrà 
lloc els dimecres de 19h a 22h a 
Can Gruart i les inscripcions es 
poden fer a www.ddgi.cat

Vivim la cultura amb les Tardes  
i les Nits de Can Gruart!

 Els espectacles de les nits i les 
tardes de Can Gruart continuen 
el seu curs i el seu públic va crei-
xent. Aquestes són les obres que 
hem vist aquest trimestre.

“DESconcert” de GeraRiu
Dijous 17 de gener

“Quina barra!” d’Estat Particular
Dijous 14 de febrer

“enCONTrES” de Mireia Vallès
Dijous 14 de març

Nits Can Gruart 

“Contes màgics” amb Joan de Boer
Dijous 24 de gener

“Contes foscos” de la Cia. La Minúscula
Dijous 28 de febrer

Tardes Can Gruart

Viu la cultura 

a Vilablareix!

Dipsalut Escape Experience a Vilablareix
 L’organisme de Salut Pública de la Diputació de 

Girona, el Dipsalut, va organitzar un Escape Experien-
ce a Vilablareix el passat 9 de març. Hi van participar 

un total de 9 equips que van passar una tarda diver-
tida resolent les proves que hi havia preparades per 
diferents zones del municipi. 
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Dani Oliveras aconsegueix una  
2a posició al Dakar fent de copilot 
d’un Can-AM amb Gerard Farrés

El copilot de Vilablareix, Dani Oliveras, ha aparcat la moto aquest any 
per a participar al seu 6è Dakar en la categoria Side by side fent de 

copilot d’un Can-AM amb el seu company d’equip, el pilot de Manlleu, 
Gerard Farrés. Van aconseguir una merescuda segona posició. 

El vostre primer Dakar en la categoria Side by side i 
l’heu acabat en una segona posició. Contents?
Sí, molt contents. Pensàvem que ho podíem fer bé, 
però tampoc ho sabíem. El primer any fer segons 
està molt bé. Està clar que vam cometre algun error, 
però cap dia vam trencar res del cotxe i vam superar 
tots els problemes que se’ns van posar pel camí. A 
més, hem superat les errades que hem pogut fer i 
hem demostrat que som competitius, que era tam-
bé l’objectiu. 

Com ha sigut l’experiència de copilot, és el que t’es-
peraves? 
És el que m’esperava perquè ja havíem fet carreres 
abans d’anar al Dakar. I al final la feina de copilot 
és la que havia fet fins ara. Amb la moto co-pilotaves 
i pilotaves tu mateix. La diferència aquesta vegada 
és que li havia de passar la informació que llegia i 
entenia al pilot.

És una de les dificultats que hem tingut amb en 
Gerard Farrés, perquè no està acostumat a que una 
persona li digui cap a on ha d’anar. Ha sigut el que 
ens ha costat més, però amb els entrenaments pre-
vis, hem tirat endavant. 

A banda d’aquesta dificultat, l’experiència d’haver 
fet el Dakar amb moto durant varis anys us ha ajudat?
Sí, ens ha ajudat moltíssim. A més, ens coneixem de 
fa temps, hem fet 5 Dakars junts i entre la seva experi-
ència i la meva hem sumat molt. En casos de dificultat 
ens calmàvem i pensàvem abans de prendre cap deci-
sió. Mentre que d’altres els veiem que anaven bojos i 
perduts donant voltes sense saber a on anaven. 

Això és gràcies a l’experiència.

El primer dia ja us vàreu posar tercers de la general, 
us ho esperàveu?
Sabíem una mica qui eren els nostres rivals perquè 
havíem corregut el Ral·li Marroc i ja teníem una 
idea del que podíem fer. Sabíem que hi havia qua-

tre o cinc rivals difícils que tenien opció a guanyar 
però nosaltres havíem de fer la nostra carrera. 

Des del primer dia vam tenir clar que on es po-
gués córrer ho faríem, però on s’hagués d’anar a 
poc a poc, també frenaríem per a no cometre er-
rors. El meu objectiu també era el de no cometre 
cap error de navegació. Això ho vam portar molt bé 
des d’un principi per estar al davant. 

Aquesta ha estat la clau del resultat que heu obtingut?
Crec que sí, que el ser constant i saber mantenir el 
ritme adequat és molt important. No s’ha de portar 
ni un ritme molt alt ni molt baix, perquè un dia estàs 
en carrera i el dia següent pots estar a casa...mai se 
sap. Vam mantenir un ritme i és el que sabíem que 
havíem de fer per poder estar allà i lluitar per una 
bona posició. 

Hi ha hagut moments de dificultat i estrès? 
Sí, n’hi ha hagut. En Gerard és més nerviós que jo, 
jo sóc més tranquil. Hi ha moments de tensió quan 
hi ha dubtes de si anem pel camí correcte quan, so-
bretot, hi ha altres vehicles que van cap una banda 
i tu li dius al pilot que no, que és cap a l’altre. Per 
sort, en Gerard ha confiat en mi en moltes ocasions 
i hem fet bé la ruta. Són moments d’estrès que saps 
que el cronòmetre no es deté i pots perdre molt 
temps en un error.

Ha sigut una carrera més complicada que altres anys?
Sí. Tot i que han sigut quatre dies menys que els altres 
anys, ha sigut una carrera molt intensa. Tot eren fora 
pistes i dunes difícils on et podies quedar enganxat 
fàcilment. De fet, ens hi vam quedar un dia durant 
dues hores. Va ser l’etapa on vam perdre la primera 
posició. Això fa que hi hagi més estrès perquè és difícil 
i no pots fallar. 

Què va passar exactament aquest dia que vàreu per-
dre dues hores?
Estàvem a les dunes i, quasi sense adonar-nos, vam 
bolcar de costat. El problema no va ser bolcar, sinó 
posar el cotxe dret altra vegada. Al moment d’ar-
rencar, la corretja de l’embragatge va patinar per la 
temperatura que tenia i el cotxe es va començar a 
ensorrar, fins el punt de ser impossible sortir si no 
ens estirava algun vehicle. El pilot Federico Villa-
gra amb el seu Iveco ens va estirar amb la mala sort 
que la eslinga es va trencar dues vegades perquè no 
aguantava el pes del cotxe. Ja no es va aturar ningú 
és fins a dues hores més tard que es va parar la pilot 
Cristina Gutiérrez i entre la nostra eslinga i la seva 
vam poder sortir d’allà. 

Com has vist el Can-AM amb el que corríeu?
És un cotxe que va molt bé per les dunes i fora pis-
tes. Pesa uns 1.500kg menys que un cotxe dels ofi-
cials, però estàvem limitats de velocitat a 130km/h. 

Crec també que és el millor Can-AM que hi ha-
via en carrera en aquesta categoria Side by Side. No 
ens va donar cap problema excepte un dia que se’ns 
parava i donava un problema elèctric que, per sort, 
vaig poder solucionar. 

L’últim dia de carrera 
també se’ns va trencar el di-
ferencial de davant. Va ser 
un dia en què fins l’últim 
quilòmetre va estar molt dis-
putat perquè portàvem 11 
minuts d’avantatge del 3r, 
però al trencar-se el diferen-
cial ens vam quedar sense 
tracció a les quatre rodes i, 
tot i anar tirant, estàvem per-
dent minuts. Finalment vam 
arribar dos minuts i mig dels 
tercers. 

Hi va haver un dia que us van 
penalitzar, què va passar?
A la 5a etapa ens van pena-
litzar 30 minuts a nosaltres 
i a tots els pilots que ana-
ven darrera nostra. Aquell 

dia fèiem tres especials i a la última hi havia molta 
boira. Els dos contrincants que portàvem al davant 
van entrar a l’especial i un minut abans d’entrar no-
saltres ens va parar un comissari i ens va dir que 
s’anul·lava l’etapa per boira. A partir d’allà tots els 
cotxes vam haver d’anar al bivac. En aquell moment 
anàvem líders però al arribar al campament ens van 
enviar un comunicat dient que tots els cotxes que 
no havien fet l’especial els penalitzaven 30 minuts. 

L’organització va calcular que els que havien fet 
l’especial havien perdut avantatge a nivell de me-
càniques i que els altres se’ls havia de penalitzar 30 
minuts. Hi va haver molta polèmica. D’anar líders 
vam passar a tercers. 

T’has sentit més segur amb cotxe que amb moto?
Si, molt més, és molt més segur que la moto. Amb 
moto és possible que no hi torni. 

No? Per què?
No, perquè l’any passat vaig aconseguir una novena 
posició fent etapes 4t i 5è i estant en el top10 qua-
si cada dia. Si amb aquests resultats no he trobat 
un projecte oficial o bo per poder estar allà, doncs 
no crec que hi torni. Això, sense comptar en poder 
guanyar-m’hi la vida. Haig de viure d’això i en un 
any no ho he trobat. Crec que el meu futur ara ma-
teix el tinc com a copilot. 

Així, aquesta nova temporada et veurem de copilot...
Sí. En principi, si tot va bé, seguiré amb en Gerard. 
Però com es sap, en aquest món, tot costa molts 
diners i aconseguir un pressupost per poder cór-
rer ara és difícil. Ara mateix no hi ha un programa 
de carreres tancat, però estic interessat en seguir 
en aquest món que tant m’agrada. Lògicament, 
m’agradaria poder córrer algun dia jo, perquè por-
to tota la vida fent de pilot, però és molt difícil tro-
bar una bona estructura.

Havent acabat en una segona posició, suposo que ja 
deus tenir varies ofertes sobre la taula...
Sí, alguna oferta tinc! Ara haig de veure quina és la 
que em convé i em motiva més. Perquè no només és 
important el que et puguin oferir econòmicament, 
sinó també en quin equip em puc sentir i treballar 
millor. M’han trucat equips nacionals i també inter-
nacionals.
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Andrea Baena Béjar
La patinadora de Vilablareix va rebre, el passat 19 de març,  
a l’Auditori de Girona, el Reconeixement de Joves Promeses,  

en patinatge artístic gran xou.

 L’Andrea Baena va néixer el 12 
de febrer de l’any 2001 i és veïna de 
Vilablareix de tota la vida. Va inici-
ar-se al món del patinatge artístic 
quan tenia 6 anys, precisament en 
el club CPA Girona i, encara avui 
amb 18 anys, continua patinant. 
“Vaig començar amb la modalitat 
individual fins l’any 2016 que vaig 
entrar en un grup de xou gran 
amb l’execució de Esclaus de la ri-
quesa, que va acabar la temporada 
amb una segona plaça en el mun-
dial que es va celebrar a Xina”. 

La temporada 2018 l’Andrea 
va competir amb l’execució de 
“Sóc aquí”, on el mundial es va celebrar a França on van aconse-

guir de nou el segon lloc i un pri-
mer lloc al campionat Espanyol 
per davant del CPA Olot, actual 
campió del món. 

També explica que: “Aques-
ta temporada presentem BAC-
TERIUM una temporada que 
no podia començar millor. Una 
primera posició en el provinci-

al, primera posició en el català i 
una primera posició a l’Espanyol, 
guanyant una plaça a disputar 
en el mundial que es celebrarà a 
Barcelona, els World Roller Ga-
mes 2019 del 4 al 14 de juliol”.

Abans d’això, però, el proper 
repte que té l’Andrea és l’Euro-
peu que es celebrarà a Itàlia el 
proper 4 de maig. 

Cicle de conferències de Can Ribotic
L’Espai d’Atenció a les Persones de Vilablareix, Can Ribotic, ha acollit aquest 
primer trimestre de l’any un seguit de conferències per a tots els públics. 

 El mes de gener va anar destinada a la gent gran 
i els seus familiars ja que es va parlar del servei de 
teleassistència. Es va explicar en què consisteix el 
servei i el seu funcionament.

Els Mossos d’Esquadra van ser els convidats a la 
xerrada del mes de febrer per a parlar de seguretat. 
Una seixantena de veïns i veïnes hi van assistir per 
a conèixer les estafes i robatoris que actualment es 
porten a terme i ens podem trobar. També es van 
donar consells de seguretat pel domicili.

En el marc del Dia Internacional de les Dones, el 
dia 6 de març es va fer un taller de micromasclismes. 

Organitzat des del SIAD, el Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones del Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt, van parlar sobre les conductes masclis-
tes que ens trobem al dia a dia per a reflexionar 
sobre els estereotips i la igualtat de gènere.

Aprenent a llegir les etiquetes dels 
aliments processats amb Olga Brunner

 La dietista i nutricionista, Olga Brunner, va ser a 
Can Gruart on va oferir una xerrada per a portar 
una dieta més equilibrada fent, tant sols, una bona 
compra. Va explicar com s’han de llegir les etique-

tes dels aliments processats, i així fer una compra 
més sana, tot reduint el sucre, la sal i el greix ama-
gat en els aliments. Alhora es lluita amb la despesa 
sanitària i la obesitat.

Targeta bus ATM +70 anys
 Els veïns i veïnes de Vilablareix 

majors de 70 anys compten amb 
una nova targeta de bus. És gratu-
ïta i amb ella es poden desplaçar 
amb les diferents línies de bus per 
Girona i els pobles que es troben 
dins la zona 1. Es va fer una xer-
rada informativa sobre el seu fun-
cionament a Can Gruart.
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PASSEIG ACER BLAU CEL, RODA 26”______________________________ 110 € (estoc 
il·limitat) 

 

 

 

 

 

 

PASSEIG ALUMINI BEIX, RODA 26”________________________________ 165€ (estoc 
il·limitat) 

Nadal a Vilablareix!
 El Nadal es va celebrar a Vila-

blareix amb un gran ventall d’ac-
tivitats programades per tots els 
públics, com el pessebre vivent, 
concerts, quines, visites de patges i 
molt més. L’Escola Madrenc, com 
cada any, va fer la seva cantada de 
Nadales amb la participació de 

tots els alumnes, i també van fer el 
concurs de postals de Nadals.

Els veterans del FC Vilablareix 
van organitzar, un cop més, la 
gran quina de Vilablareix que va 
tenir lloc els dies 23, 25, 26 i 30 
de desembre i el 6 de gener, on es 
van repartir múltiples regals en-
tre els assistents. Val a dir que a 
cada una d’elles hi van participar 
entre 500 i 700 persones.

L’associació Cultural de Vi-
lablareix, per la seva banda, va 
organitzar el concert de música 
clàssica de Nadal amb el Trio La 
Muse a Can Gruart.

I com no podia ser d’una altre 

manera, per Sant Esteve la Coral 
de Sant Roc va oferir el concert 
de Nadal que va anar seguit del 
Pessebre vivent. 

El que més il·lusió va fer als 
petits del poble va ser conèixer 
als a Ses Majestats els Reis Mags 
d’orient. 

La Marató de TV3
 Rècord històric a  la 27a edició de La Marató, de-

dicada a la recerca contra el càncer, una malaltia 
que és la primera causa de mort a Catalunya entre 
els homes i la segona entre les dones. En el progra-
ma de televisió es va aconseguir recaptar la quantitat 
de 10.715.430 euros, la més alta de la història. En-
cara es podien seguir fent donacions, a través d’una 
transferència bancaria o amb el mòbil, fins al 31 de 
març del 2019.

Sota el lema “La investigació dona vida” TV3 i 
Catalunya Ràdio van dedicat quinze hores d'emis-
sió a la jornada solidària, una gran festa, amb un 

programa que va com-
binar la sensibilització, 
l'entreteniment i la di-
vulgació.

La recaptació de 
l’arrossada popular i la 
quina solidaria va pujar 

a 4.851,50 euros, la segona millor recaptació des de 
l’any 2002 que va començar a organitzar activitats. 

Cal destacar que l’any 2013 la recaptació va ser 
de 5.004,39 euros, gràcies al sorteig d’una peça tei-
xida amb la tècnica del patchwork que havien ela-
borat les alumnes de l’Angelina Parramon.  

A l’arrossada entre petits i grans hi van partici-
par 192 persones i més de dues centes a la quina. 

Cal agrair les empreses i també particulars per 
la seva aportació del regals, amb els que es van or-
ganitzar 11 quines. Vuit amb grans lots per la línia 
i la plena. Una bicicleta que anava amb la butlleta 

del tiquet del di-
nar i dues d’extra-
ordinàries en que 
el premi era tam-
bé una bicicleta, 
apart de les corres-
ponents línies. 

L’Ajuntament subvenciona  
un total de 73 bicicletes

 En el marc del Pla de Mobilitat 
“Vilablareix es mou per tu” l’Ajun-
tament va iniciar a finals d’any 
una segona campanya de bicicle-
tes per tal que els veïns i veïnes 
utilitzin aquest mitjà de transport 
per a moure’s pel poble. 

Per arribar a més gent, i com 
ja es va fer a la primera campa-
nya, l’Ajuntament va bonificar 50 
euros del preu final per unitat. 
Varen poder optar a la bonifica-
ció els empadronats al municipi. 

En total en aquesta segona cam-
panya s’han subvencionat 73 bici-
cletes que, per a l’ajuntament, ha 
suposat un cost total de 4.900 euros.  

La primera campanya, segons 
el regidor de mobilitat Pau Rovi-
ra, “va ser tot un èxit i creiem que ara, 
passat un any i amb les obres ja finalit-
zades, calia fer una segona campanya. 
També era una demanda que ens feien 
els mateixos veïns. Cal seguir impul-
sant el projecte de mobilitat, no només 
informant, sinó essent més actius i fent 

que la gent s’encomani del projecte”.
Recordem que amb les obres 

del Pla de Mobilitat, s’han afegit 
2km de carrils bici més en el muni-
cipi i la circulació amb bicicleta en 
aquests moments és més segura.

https://www.ccma.cat/tv3/marato/
https://www.ccma.cat/tv3/marato/donatiu/
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Narcís Serra Roca 
En Narcís Serra va néixer a Sant Martí de Llémena el dia 8 d’agost 
de l’any 1935. Va viure en una casa de pagès on tenien quatre va-
ques “i no gaire res més” assegura. “Vam marxar d’allà quan jo 
tenia 9 anys i vam anar a viure 
a Granollers de Rocacorba”. En 
Narcís va anar a escola fins als 
9 anys “Quan vam marxar de 
Sant Martí i vam anar a viure a 
Granollers, combinava els estudis 
amb les feines de pagès. Allà tení-
em cabres i els hi havíem de do-
nar de menjar”, explica.

En Narcís ha dedicat part de la seva vida a 
fer de pagès. “Quan vivia a Granollers havia 
d’anar a bosc a fer carbó. “Allà hi vaig viure 

durant 8 - 9 anys. Després vam anar tota la família a 
viure a Campdorà”, afegeix. 

La Guerra
De la guerra explica poques coses “recordo que ve-
nien a buscar al meu pare que s’amagava per les 
muntanyes, mentre que a casa érem l’avi, la mare 
i tota la mainada”. “Jo passava por per la riera que 
baixava perquè quan plovia l’aigua arribava a la 
porta de casa. Per precaució havíem de treure les 
vaques”.

La mili
La mili la va fer a La Molina “vaig voltar molt per-
què feia carreteres. Estàvem a la muntanya tirant 
barrinades i fent carreteres”. En Narcís intenta fer 
memòria dels dos anys i mig que va estar fent el ser-
vei militar, i recorda que va anar a treure fang a Va-
lència arran d’una inundació.

La Pilar
A Campdorà va conèixer a la seva dona, la Pilar 
Xabadia. Es van conèixer perquè vivien a prop. 



28 29“També perquè anàvem a ballar i ja vam començar 
a festejar”. Amb 25 anys, a l’any 1961 es van casar a 
l’Església de Campdorà “i vam fer el tec a casa meva. 
Abans els casaments eren molt diferents”. El viatge 
de nuvis, com era habitual en aquella època, van anar 
a Barcelona “vam aprofitar per visitar uns familiars”. 

Els primers anys de casats es van quedar a viure a 
Campdorà on vivien amb tota la família d’en Narcís, 
que era el segon de set germans. 

El primer fill del matrimoni, l’Antonio, va néixer 
a Campdorà. Més tard van decidir marxar de casa i es 
van traslladar a Maçanet de la Selva. “Jo sempre deia 
que a casa no es podia estar. Havies de treballar sem-
pre a bosc. Jo volia caçar una casa més gran”. Recorda 
que el seu avi sempre li deia “Roc remolí no posa mai 
molsa”. Ens explica el seu significat: “Vol dir que un 
roc que es mou no s’hi agafa la molsa, és a dir, que 
mai estava quiet”. 

Cap a Maçanet
Van anar a viure en una casa gran a Maçanet “Era una 
casa molt gran i encara no la treballàvem tota perquè 
hi havia més de 100 vessanes* de terra. Allà fèiem de 
masovers”. Van viure-hi forces anys i és on va néixer la 
segona filla, la Rosa. Un cop va voler plegar de pagès, 
es va voler fer una casa. 

De Maçanet a Vilablareix
“La casa ens la vam fer a Vilablareix, i encara hi 
som!”. Assegura que el poble ha canviat molt “llavors 
aquí només hi havia aquesta casa. Quan estaven aca-

bant de fer-la ja van començar a fer la 
d’aquí al davant”. 

La Teresa, la petita dels germans, ja 
va néixer a Vilablareix. Com que ens 
acompanya a l’entrevista, fa memòria 
al seu pare i ens explica que “els pares 
van venir a viure al setembre del 72 i jo 
vaig néixer a l’octubre del mateix any”.

Excepte en Toni, que va anar a es-
cola a Vidreres, les altres dues filles van 
anar a escola a Vilablareix. La Teresa 
ens explica que “era fins a 5è l’esco-
la. Recordo que estàvem tots dins una 
classe amb una estufa de llenya, no té 
res a veure amb ara!”. 

Quan van arribar al poble, en Narcís 
va començar a fer de manobre “treballa-
va amb el meu germà que era paleta. Lla-
vors vaig deixar aquesta feina per anar a 

treballar a la gasolinera de Salt fins que em vaig jubilar”. 
Més tard, juntament amb la seva dona, van obrir una 
botiga a casa seva “era una bodega i veníem una mica de 
tot”. La Teresa explica que “s’encarregava la meva mare 
però tots l’ajudàvem. És el que passava abans. Quan un 
diumenge era tancat però et trucaven el timbre perquè 
necessitaven alguna cosa doncs els hi obríem”. 

En Narcís no ha parat mai de treballar. Després de 
fer de manobre va anar a treballar a la gasolinera de 
Salt. Al matí treballava al camp i a la tarda treballava 
a la gasolinera. Ja de jubilat va continuar treballant a 
l’hort on encara hi treballa. 

La família creix
Ara, en Narcís té quatre nets. Dos de l’Antonio, l’Isaac 
(25anys) i la Laia (19); i dos de la Teresa, la Neus(20) 
i l’Eudald(15). “Ara els veig més que mai” assegura 
en Narcís. I és que els dos germans actualment viuen 
amb ell. “Ens hem afincat aquí” diu la filla, que afe-
geix “La meva germana la Rosa només ve els caps de 
setmana, i jo he vingut a viure aquí perquè treballo, 
estudio una carrera, i no podia dur dues cases. A més, 
el meu pare necessitava ajuda. Per tant, em vaig tras-
lladar aquí. El meu germà també ha vingut a viure 
aquí una temporada. Tots a casa com abans, ballem 
el ball que es toca i ja està”. 

*vessanes: mesura superficial agrària i forestal
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F.C. Vilablareix  
seguim fent història...

 El segon cap de setmana de 
febrer, a la localitat veïna de 
Fornells, es van disputar les fa-
ses preliminars de futbol de la 
Danone Nations Cup, fases prè-
vies al Mic 2019, on els millors 
equips internacionals i nacionals 
lluitaran per prendre possessió 
del prestigiós trofeu.

Era el primer cop, amb 12 anys 
d’història, que el nostre equip, 
el F.C. Vilablareix, participava 
en aquest acte i el fet que no-
més hi participen els més grans 
i amb més trajectòria, no voldria 
passar per alt, donar les gràci-
es, en primer lloc, al consistori 
municipal per la seva implica-
ció en aquest meravellós projec-
te, que és el futbol formatiu del 
nostre poble, en aquests dar-
rers anys; així com a totes les per-
sones que formen el F.C. Vilabla-
reix, des de les juntes directives 
anteriors i actual, fins a l’últim 
pare/mare del noi/a més petit 
del club, passant per tots i ca-
dascun dels jugadors del primer 
equip i totes les categories infe-

riors dels 18 equips que formem 
aquesta gran família.

La majoria sabem que arribar 
fins aquí, ha implicat un munt 
d’hores, treball i esforç entre tots 
i aquests esdeveniments ens ani-
men d’una part a saber que es-
tem fent les coses ben fetes i en la 
direcció correcte i d’altre a seguir 
animant-nos a treballar pel club, 
com estem fent ara amb l’amplia-
ció de la graderia, l’ampliació de 

quatre vestuaris i un magatzem 
més per la nostra instal·lació.

Des d’aquestes línies us ani-
mem a seguir remant tots junts 
en la mateixa direcció en bé dels 
nostres nois/es, de vegades les 
coses no surten com volem o de-
sitgem però la intenció i objectiu 
final és sempre fer del nostre F.C. 
Vilablareix un club més fort i en 
el qual ens sentim tots identifi-
cats. Seguim!!! 

Club Bàsquet Vilablareix
 En aquests moments, ja portem un terç de tem-

porada, tot i que encara no es pot fer un balanç de 
la temporada, els tres equips sèniors porten unes 
trajectòries  diferenciades. 

El sènior femení porta una temporada regular 
en la segona temporada a 2ª Catalana amb 11 victò-
ries i 8 derrotes.

Els sèniors masculins tenen una temporada dis-
creta tot i que el sènior “A” s’ha recuperat després 
d’un mal començament i, en els 7 últims partits 
n’han guanyat 4. 

Els equips de base segueixen participant en les 
diferents categories mini i pre-mini. L’escoleta ha 
començat a participar en les trobades que organit-
zen els diferents clubs. 

A destacar que l’escoleta ha experimentat un 
fort augment del nombre de nens i nenes, amb 

el que esperem que puguem fer equips masculins 
i femenins amb l’avantatge que representa quan 
els equips arriben a pre-infantil on no s’accepten 
equips mixtes.

En un altre aspecte i, degut a alguna baixa a la 
junta directiva, s’ha constituït una nova junta amb 
la incorporació de diferents jugadors i pares.

D’aquesta manera la nova junta està composada 
per:

President:  Narcís Guerra
Secretari:  Ricard Guich
Tresorer:  Carlos Marcos
Vocals:  Enric Albareda
  Núria Baus
  Yeray Martín
  Albert Martínez
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Nous èxits pel Club Rítmica 
Vilablareix

 El Club Rítmica Vilablareix va començar la tem-
porada de competicions el passat 2 de febrer. En-
guany, un total de 70 gimnastes participaran als Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya, Copa Catalana i 
Campionat de Catalunya de base. A part d’aquests, 
algunes gimnastes participaran a diferents Trofeus 
al llarg de la temporada.

Les primeres a inaugurar la temporada han estat 
les gimnastes de nivell B de la Lliga Territorial que 
han disputat la primera fase a Pals i les gimnastes 
de nivell A que van debutar el passat 16 de febrer a 
Palafrugell. Totes les nenes van realitzar uns mun-
tatges molt bonics i el club va aconseguir pujar a 
podi en moltes de les categories en què tenia parti-
cipants. Pel que fa a nivell B, destacar especialment 
els primers llocs de la Lena Morell (categoria infan-
til) i la Judit Llach (categoria aleví), els segons llocs 
de l’Ester Duran, l’Estel Isern i la quarta posició de 
Duna Rota i Nora Casadevall.

Pel que fa a la modalitat de conjunts, destacar 
el tercer lloc del conjunt aleví nivell A amb cinc pi-
lotes. La resta de conjunts van realitzar molt bons 
exercicis i hem treballat de valent per corregir els 
petits errors i està al capdamunt de la classificació 
en la propera ocasió.

Les gimnastes de nivell VII de Copa Catalana 
Base (la Noa, la Mila, la Júlia i la Sara) han la pri-
mera fase de Copa Catalana i el Campionat de Cata-
lunya Classificatori pels Campionats d’Espanya. En 
aquest últim, la Mila s’ha proclamat campionat de 
Catalunya mentre que la Sara ha estat subcampio-
na. Totes 4 han aconseguit el passe als Campionat 
d’Espanya que tindran lloc a Guadalajara el proper 
mes d’abril. 

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

Bona participació dels nostres 
jugadors al Torneig Estatal  

de Valladolid
 El tercer cap de setmana de febrer es va disputar a 

Valladolid el Torneig Estatal de tennis taula, que comp-
ta amb els millors palistes a nivell estatal que s’han ha-
gut de classificar prèviament en els tornejos zonals.

Per primera vegada, el CTT Vilablareix, portava 
fins a 5 representants. L’Arnau Coll en categoria ben-
jamina masculina, la Judith Cifuentes i l’Èlia Serra en 
categoria infantil femenina, l’Helena Colinas en cate-
goria sub 23 femení i en Manel Redondo en categoria 
sub 23 masculina. Tots ells van anar acompanyats dels 
entrenadors Adam Bonany i Eduard Mayorov. 

Durant el divendres a la tarda i el dissabte al matí 
es va fer la fase de grups. Tots els nostres jugadors i 
jugadores estaven enquadrats en grups de 4 o 5 parti-
cipants.  La Judith i l’Èlia van començar molt nervioses 
i van perdre els seus primers partits, mentre que l’Ar-
nau, l’Helena i en Manel van debutar amb victòria. Els 
següents partits tots els nostres palistes ja van demos-
trar el seu bon nivell i es van imposar als seus adversa-
ris. Però en el tercer i quart partit es va veure que els 
grups que tenien l’Èlia i la Judith eren molt forts i tot 
i guanyar un partit més, les dues palistes no es van po-
der classificar per la fase final acabant terceres de grup 
entre les 32 primeres. Per ser la primera participació 
en aquests torneig les dues jugadores van jugar a un 
bon nivell. La mateixa sort va tenir en Manel Redondo 
que va acabar tercer de grup i no es va poder classificar 
per la fase final. Per contra l’Helena Colinas i l’Arnau 
Coll només van perdre un partit en aquesta primera 
fase i es van classificar com a segons de grup.

Ja en el quadre final, l’Helena va passar la prime-
ra ronda però va caure a vuitens contra la jugadora 
que acabaria sots-campiona. Al final, després d’unes 
victòries més per lluitar  pels llocs 9-16, va acabar en 
una meritòria dotzena posició final.

Menció especial mereix l’actuació de l’Arnau 
Coll. El jove jugador, que debutava en aquests tipus 
de tornejos, va anar de menys a més i després de 
patir moltíssim per passar la primera ronda (va gua-
nyar 3-2 i amb un 13-11 en el cinquè set), va guanyar 
el segon partit però no va poder passar a quarts de 
final i finalment va acabar en desena posició que li 
permetrà anar al Top Estatal amb els deu millors 
palistes de l’estat. Un molt bon torneig de l’Arnau.

En resum, bona actuació dels nostres jugadors 
que van demostrar que el nivell del nostre club no 
té res a envejar al d’altres clubs de la península. Es-
perem que per la propera edició puguem enviar-hi 
encara més representants.

Per últim us recordem els nostres 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 18.30h
• Tecnificació 1 - Dilluns, dimecres i divendres de 

18.30 a 20h
• Tecnificació 2 - Dilluns, dimecres i dijous de 20 a 22h
• Sènior - Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 20 a 22h
• Ping pong per a tothom - Dilluns, Dimecres i di-

vendres de 10 a 13h
• Baby Ping Pong - Divendres de 17.30 a 18.30h

Us recomanem que si esteu interessats us poseu 
en contacte amb nosaltres a través del mail 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
mailto:info@cttvilablareix.cat
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Les activitats dels infants  
de Vilablareix

 
 Un cop més a la llar d'infants  celebrem el dia de 

la Pau Mundial. El passat dia 31 de gener els infants 
de P2 juntament amb els alumnes de l'escola i de 
l' institut es van reunir a la plaça de la Pau per a 
fer homenatge a aquest dia. Cada grup va dedicar 
algunes paraules com per exemple: pau, abraçades, 
estimar.... i per acabar tots junts van cantar una bo-
nica cançó. 

La resta d'alumnes de la llar també vam cele-
brar-ho pintant un bonic mural estampant les nos-
tres mans com si fossin coloms de la Pau.

I és que estem de sort!!! uns quants dies després, 
cap a finals de febrer vam re-
bre una visita molt divertida... 
Va venir una senyora vestida 
amb colors molt llampants 
que es feia dir la reina Car-
nestoltes, va portar-nos una 
maleta plena de disfresses i 
va llegir-nos un pergamí on 
hi ha via totes les consignes 
que havíem de seguir durant 
una setmana. Com per exem-
ple: dimarts heu de portar un 
pentinat extravagant, dime-
cres un complement.... 
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Carnestoltes
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Gaudint de l’hivern
En els mesos d’hivern tenim molt a celebrar: Nadal i Carnestoltes. 

Són dues festes que els nens i nenes de la ludoteca viuen molt i molt.

 El desembre és el mes que ens abriguem; arri-
ba l’hivern, els carrers s’engalanen i s’omplen de 
llums, i es clar, les emocions estan a flor de pell. 

Per Nadal, com es tradició, hem cagat el tió, 
hem portat una carta o dibuix als patges reials, hem 
celebrat la festa de Cap d’any amb campanades in-
closes, i d’altres activitats com la fabricació del nos-
tre fanalet. Els nens i nenes més grans de la ludo-
teca ens han interpretat dos contes molt 
nadalencs que ens han agradat molt: el 
caganer i els Reis Mags.

Ens fa molta il·lusió que els Reis 
Mags es recordin d’anar a la ludoteca 
per deixar-nos jocs i joguines nous per 
poder jugar. Moltes emocions i molts 
nervis perquè en pocs dies tenim 
molt a celebrar. Això sí, sempre in-
tentant gaudir-ne al màxim.

Les festes de Carnaval comencen el Dijous Gras 
i acaben el dimecres de la setmana següent (Dime-
cres de Cendra): 7 dies en els quals regna la festa 
i la disbauxa; les disfresses, màscares i comparses 
omplen de llum i color els carrers; la música és la 
protagonista de balls, rues i desfilades… Aquest any 
el Carnestoltes ha vingut a visitar-nos en el mes de 
març i nosaltres hem complert les consignes que ens 
ha demanat i hem fet la nostra disfressa d’abella.

Les consignes del rei Carnestoltes d’enguany:

El dilluns 25 per començar 
el cap ben divertit us heu de pentinar.
El dimarts 26 tot seguit per a la ludoteca entrar
un mitjó de cada color heu de calçar.
El dimecres 27 per  la setmana continuar
una corbata o un corbatí posat heu de portar.
El dijous 28 per acabar
en pijama haureu d’estar.
I una cosa cal precisar...
Que el dijous també totes les consignes cal portar.

No us penseu amb això que els nens i nenes de  
la ludoteca no es disfressen la resta de l’any, es po-
dria dir que cada dia és una mica Carnestoltes a la 
ludoteca ja que no és estrany veure jugant a un di-
moni, metges o princeses.
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Formacions i excursions 
de Joventut!

 Començar un any vol dir començar nous reptes 
i projectes, i l’àrea de joventut no és una excepció. 
Així que, per demanda del grup de Macacos de l’Es-
plai Kamono, vam organitzar una sortida conjunta a 
Portaventura per Nadal. Els joves van poder gaudir 
d’un dia màgic de Nadal al parc.

Una altra sortida que vam fer a principis del 
2019 va ser l’esquiada, tradicional ja en aquestes 
èpoques. Un any més va ser organitzada amb dife-
rents àrees de joventut del Gironès i vam marxar 
tots plegats un dia a la neu. 

Un dels projectes juvenils que funciona millor 
és el de ‘Connexions’, projecte que fem a l’ Insti-
tut, on treballem temes interessants pels alumnes. 
Aquest primer trimestre hem estat treballant sobre 
l’ús o abús del mòbil. Hem fet xerrades als alumnes 
de primer i tercer d’ESO. Hem parlat i debatut amb 
els joves quin ús en fem del mòbil i de les pantalles. 
També hem reflexionat sobre les hores que passem 
davant la pantalla. Aquesta xerrada es complemen-
ta amb la que fan els Mossos d’Esquadra sobre la 
seguretat a la xarxa.

Un altre tema que hem tocat ha estat l’assetja-
ment escolar a les aules. Hem reflexionat sobre con-
ductes que estem normalitzant i no ho podem fer i 
hem analitzat les relacions personals. 

Els mesos de març i abril és moment de comen-
çar a fer orientacions sobre el estudis, definir i fer 
l’itinerari de vida. Estem fent els assessoraments gru-
pals mitjançant xerrades i tallers com per exemple 
‘I després de l’ESO què?’ Els alumnes de 4 d’ESO 
dissenyen el seu futur amb l’Expojove . També fem 
uns taller de ‘coaching’ amb els joves de primer de 
batxillerat. 

Un cop acabats aquests assessoraments grupals 
es dona l’oportunitat a tots aquells joves que ho 
necessitin, fer un assessorament personalitzat amb 
entrevistes individuals amb l’agent de joventut del 
municipi. 

La paraula i el joc
Juguem a conquerir la paraula, parlant, llegint i actuant  

a l’Institut de Vilablareix. 

 Treballar la paraula o la comprensió del llenguat-
ge és un repte significatiu a l’Institut. Vivim a un 
món híper-connectat i super accelerat on els mis-
satges duren poc o són poc valorats o compresos. El 
món virtual i el món de la comunicació és gairebé 
una autopista d’alta velocitat on només compre-
nent els signes, aprenent a descodificar els símbols, 
podrem deduir els seus significats més complexos. 
Aquest és un repte com educadors i com societat, 
ajudar als nostres alumnes a desenvolupar no no-
més les competències comunicatives relacionades 
amb l’expressió escrita i oral, també la importantís-
sima competència lectora. 

Entrenar la paraula, aprendre a donar missatges 
clars, aprendre del llenguatge 
de la comunicació no verbal o 
l’oratòria i el debat  són alguns 
dels projectes que treballem a 
l’Institut Vilablareix. Durant 
aquest trimestre alguna de les 
activitats que hem desenvolu-
pat han estat relacionats amb 
aquests objectiu tan significatiu. 

Aquest curs van desenvolu-
par un important projecte de 
col·laboració amb la associació 

de debat de la UdG on estudiants universitaris de 
diverses àrees van treballar al nostre institut. Durant 
aquest projecte es van porta a terme uns tallers amb 
alumnes de tercer de l’ESO on es van desenvolupar 
aspectes de l’expressió oral com la gesticulació i la 
argumentació i d’altres. Ha estat un projecte molt 
ben valorat per l’alumnat. 

Una altra de les activitats, aquesta ja tota una tra-
dició a l’institut va ser la visita al Galliner, escola de 
teatre de la ciutat de Girona, on els alumnes de 2n 
de la ESO van gaudir d’un seguit de tallers diversos, 
tots relacionats amb el apassionat mon del teatre. 

Per últim els alumnes de 1r ESO, més de 100 
alumnes, van gaudir d’una trobada amb l’autor 
de novel·les juvenils molt exitoses Arturo Padilla 
al local de Can Gruat. Els alumnes van desenvolu-
par preguntes posterior a la lectura de la seva no-
vel·la Presoners del mar. Durant aquesta trobada els 
alumnes i el autor van poder tenir un intens i molt 
grat intercanvi de reflexions literàries, recomana-
cions de lectures i molt interessants preguntes dels 
alumnes a l’autor.

“ Vivim a un món híper-connectat i 
super accelerat on els missatges 
duren poc o són poc valorats o 
compresos.”
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SALUTESPLAI KAMONO

Comencem el 2n semestre  
amb molta energia!

  Aprofitant l'arribada del bon temps a l'Esplai el 
passat dissabte 9 de Febrer vam marxar d'excursió a 
Barcelona al Museu de les Ciències Naturals a fer una 
visita sobre l'evolució. Vam anar a dinar als Jardins 
d'Horta i a la tarda vam perdre'ns pel Laberint. Va ser 
un dia súper divertit i vam aprendre moltes coses!

Durant el mes de Març els Macacos, els més grans 
de l'esplai, van anar de ruta! Aquesta la vam iniciar 
el dia 1. Vam agafar un autobús que ens va portar 
fins a Palamós. Allà vam iniciar la nostra ruta per 
arribar al nostre destí, l'Alberg Solidança de Pala-
frugell. Va ser un camí llarg però vam arribar! L'en-
demà vam decidir que el dia anterior no havíem 
caminat prou i vam anar cap a Calella. Allà hi vam 
estar gran part del dia visitant el poble, jugant i fins 
i tot, els més valents, van decidir tirar-se a l'aigua! Va 
ser un gran dia! El dia 3 ens vam aixecar ben d'hora, 
vam esmorzar i vam anar a agafar el nostre autobús 
que ens va portar fins a Girona. Vam acabar molt 
cansats però ens ho vam passar súper bé!

Els Bonobos el dia 9 de març van participar en 
una activitat organitzada per a tot el poble anomena-
da: Dipsalut escape experience. Va ser una activitat molt en-
tretinguda per a tots, ens ho vam passar d'allò més bé!

La vespa velutina   
ha vingut per quedar-se

  La vespa velutina o vespa asiàtica va arribar a Euro-
pa per França el 2004 i el 2010 arriba a la península 
ibèrica, i el 2011 entra a Catalunya en la seva expansió 
exponencial pel territori. 

Tots n’hem sentit a parlar. Cal remarcar que tot i la 
mida, una sola picada no és molt perillosa, si no és que 
la persona atacada és al·lèrgica o hiper sensible al verí, 
o que rebi un excés de picades per haver-se acostat 
massa al niu, perquè són molt territorials i ataquen en 
grup per a protegir el seu niu, cosa que pot ser fatídic.

Recomanem no actuar davant d’un niu sense les 
mesures adequades ni el coneixement del seu com-
portament com a colònia.

Aquest any passat hem trobat varis nius al nostre 
poble i es preveu que aquesta propera primavera i es-
tiu s’instal·li a Vilablareix de manera formal.

El principal perjudici que ocasiona és sobre l’api-
cultura. Els adults ingereixen líquids dolços i fruita 
madura, però les larves s’alimenten de molts tipus 
d’insectes, especialment abelles. És per aquest motiu 
que la vespa velutina exerceix una forta predació so-
bre les abelles europees (Apis mellifera) perquè els hi 
és molt fàcil de trobar quan localitzen un apiari o un 
niu d’abelles perquè només s’han d’esperar a l’entra-
da i caçar-les al vol. Hi han tipus d’abelles a l’Àsia, les 
quals tenen la capacitat de defensar-se d’aquesta espè-
cie, les nostres encara no han trobat la manera. 

El cicle de vida de la vespa és anual, hem de tenir 
presents que aquestes dates que donem son orienta-
tives perquè les colònies van seguint la meteorologia 
i no el calendari. Fins i tot entre les colònies unes co-
mencen abans i unes altres van més tard, és el simple 
instint per preservar l’espècie.

Al març les femelles fundadores, que són les que 
han superat l’hivern i que ja venen fecundades de la 
tardor passada,  instal·len els seus petits nius, de 4-5 cen-
tímetres de diàmetre, en ruscos buits o altres refugis. 
Aquests tenen una desena de cel·les envoltades per una 
cúpula de paper. És el moment més delicat per a la Rei-
na, ja que ella sola ha de construir el niu, posar els ous, 
alimentar-se ella i alimentar a les larves, per tan corre 
un gran estrès i un gran risc de fracassar.

Les primeres obreres emergiran 
al mes de maig i són aquestes les que 
fabriquen el nou niu en el qual s’ins-
tal·larà la colònia, la qual poden tenir 
entre 1.200-6.000 individus. Aquest niu 
de forma esfèrica és molt voluminós, 
d’aproximadament 60 cm de diàmetre, 
i presenta un orifici de sortida petit i 
lateral. És construït generalment en les 

branques altes d’arbres, especialment frondoses, i en 
ocasions en edificacions humanes. Degut a la seva fa-
bricació amb pasta de paper, es mimetitza molt entre 
les plantes i es fa de difícil localització.

Al setembre neixen els mascles i les noves reines.
Aquest any hi han hagut colònies que no han per-

dut del tot la seva activitat durant l’hivern, perquè no 
ha fet molts dies continuats de fred per a matar-los.

A partir de març és important la detecció de les fe-
melles fundadores i dels nius inicials. Per a no deixar 
que s’arribin a fer els nius secundaris, que són els més 
perillosos per la quantitat de vespes que contenen.

Els apicultors transhumants hem de vigilar si en les 
arnes o en el seu material de suport (maons, totxa-
nes...) s’ha instal·lat un niu de vespa velutina i, de ser 
així, a trenc d’alba o al capvespre l’han de destruir. 

Es pot realitzar una captura massiva de vespes asiàti-
ques mitjançant paranys amb atraients que s’instal·len, 
a partir de juliol i fins a final de temporada, a prop de 
les arnes. Però si ara a aquesta època es posen paranys, 
caçarem reines potencialment perilloses per el que su-
posa la seva supervivència, per això demanem col·labo-
ració  de tothom per a posar paranys aquesta primavera.

Passem informació de com fer un parany casolà i 
amb què, i demanem que si algú veu un niu ho infor-
mi a l’ajuntament.

Agafar una ampolla de plàstic buida i amb tap, fer-
li un forat en creu a 3/4 parts d’alçada i inserir-hi la 
boca d’una altra ampolla que quedi com un embut 
d’entrada, com a la imatge adjunta.

Una altra versió és a l’ampolla fer-li dos forats a la 
mateixa alçada però oposats, a on passar un tall de tub 
amb un forat al mig. La vespa entra pels forats que li 
son fàcils de trobar, per l’atraient, i desprès no saben 
sortir i s’acaben ofegant esgotades de buscar la sortida.

Es poden trobar més sistemes per internet.
L’atraient també té vàries variants es pot comprar 

l’atraient industrial que funciona molt bé anomenat 
Avispaclac, però també el podem fer a casa, la recepta 
més habitual és de: 40% vi blanc, 40 % cervesa negra, 
20% de granadina o algun suc de fruita (ha de ser dolç).

Un altre seria: un litre d’aigua calen-
ta, mig kilo de mel i quan estigui fred ti-
rar-hi dues cullerades de vinagre i 4 culle-
rades d’alcohol tipus vermut, ron, anís... 
i una gota de rentaplats amb ph neutre. 
S’han de posar entre dos i tres dits d’atra-
ient a dins l’ampolla només. Cada setma-
na o 15 dies s’ha de renovar el líquid, si 
al renovar es deixa alguna vespa en el lí-
quid, també serveix d’atraient.
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L’ATENEU DE LA DONA

Les activitats al CasalLes delícies del porc  
a Vilablareix

  El diumenge 10 de març a la 
sala polivalent del pavelló l’Ate-
neu de la Dona, va organitzar 
el ja tradicional dinar “Delícies 
del porc”. Els participants varen 
poder degustar la carn de perol, 
botifarres, xoriços i cansalada, 
acompanyat d’amanida i monge-
tes. No hi va faltar la sara de la 
Roser i els bunyols, tot acompa-
nyat d’aigua, vi i cava, a part del 
cafè amb les seves gotes. Els par-
ticipants varen passar una bona 
vetllada.

Excursió al Màgic món del tren, 
a Santa Eugènia de Berga
Vam sortir a les vuit del matí de Vilablareix, abans 
d’arribar a Santa Eugènia de Berga es va fer una 
parada per esmorzar i després vam visitar el Centre 
de modelisme ferroviari és uns dels més importants 
d’Europa. Es troba ubicat en un edifici de 1000 me-
tres quadrats dividit en tres plantes, a Santa Eugènia 
de Berga.

A la planta baixa, si troba la recepció, zona de 
descans i es on  s’inicia la visita que s’exposa una 
mostra amb 750 locomotores i 3.500 vagons a escala 
HO (1:87) classificats per països. 

En el primer pis es troba l’essència de tot el mu-
seu, si troba una maqueta que per a la construcció 
es van requerit  més 15.000 hores de treball, 1.000 
metres de via, 660 edificacions, 6.000 arbres, 8.000 
“persones”, i 2.000 punts de llum, entre molts altres 
elements com fusta, guix, ferro, suro etc.

Acabada la visita dinar a la Gleva, una estona de 
sobretaula i tornada.

Sopar-ball de Carnaval
El dissabte  de març molts socis es van disfressar per 
passar una nit de sopar, ball i greca. Va animar la 
vetllada el músic Chus. Els assistent s’ho van passar 
d’allò més bé.

Viatge a Rússia
Des del Casal s’organitza un viatge a Rússia, on es 
visitarà la capital Moscou i la segona ciutat més gran 
de la Federació Russa, Sant Petersburg.

El viatge té una durada de 7 dies amb i amb tras-
llat de Vilablareix – aeroport de Barcelona – Vila-
blareix. El règim és de pensió completa i amb guia. 
El preu és de 1.995 euros. El preu pot variar segons 
taxes aèries.

ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA
El dimecres 30 de gener es va celebrar l’Assemblea 
Ordinària, on es va aprovar l’informe del president 
i l’estat de comptes.

A la mateixa es va presentar la nova junta, que va 
ser proclamada per la Mesa Electoral el 21 de gener, 
al haver-se presentat una sola candidatura.

La nova Junta està formada per:
President:  Emer Loveras Bosch
Vicepresident:  Miquel Frigola Puig 
Secretària: Montserrat Taxonera Planellas
Vocals: Maria Mainegre Vinyoles
 Miquel Bartomeu Pérez
 Josep Cabezas Ordóñez
 Rosa Mainegre Vinyoles
 Antoni Carrillo Roch
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LES ACTIVITATS I SERVEIS QUE S’OFEREIXEN

Servei d’estada
Servei que ofereix diferents acti-
vitats personalitzades d’acord a 
les preferències i necessitats de 
les persones grans, de dilluns a 
divendres i dins un horari pre-es-
tablert. 

Activitats de memòria i d’es-
timulació cognitiva (inclouen 
activitats amb ordinador a través 
d’un programa informàtic especí-
fic que s’ajusta a les necessitats de 
cada persona).

Activitats de gimnàstica i d’exer-
cici físic (inclouen caminades i exer-
cicis programats al Parc de Salut).

Activitats manuals i de creació 
artística.   

Xerrades informatives
Durant aquests primers mesos de 
funcionament ja s’han portat a 
terme dues xerrades. Una relaci-
onada amb el servei de teleassis-
tència i una altre sobre consells 
de seguretat al domicili a càrrec 
dels Mossos d’Esquadra. 

Taller de memòria
A partir del mes de gener, es por-
ten a terme a “Can Ribotic” els 
taller de memòria que es feien al 
Casal d’Avis. 

Servei de préstec de llibres
S’ha establert un punt de servei de 
préstec de llibres amb col·labora-

ció de la Biblioteca municipal, per 
a les persones que utilitzen l’Ofici-
na d’atenció a la gent gran.
 
Projecte “Gorrets i peücs per 
a tothom” 
Juntament amb l’entitat muni-
cipal “Agulla i Fil” s’ha iniciat 
la col·laboració amb el projecte 
“Gorrets i peücs per a tothom” 
que impulsa l’Associació de Pre-
maturs de l’Hospital Clínic-Ma-
ternitat de Barcelona. 

L’activitat consisteix en realit-
zar gorrets i peücs de mitja a par-
tir d’unes pautes concretes que 
facilita l’Associació de Prematurs 
i periòdicament es fan arribar a 

CAN RIBOTIC

L’Oficina d’Atenció a la  
Gent Gran de “CAN RIBOTIC”

                                                                             
  L’Oficina d’Atenció a la Gent Gran de “Can Ri-

botic” és un nou servei municipal que es va inau-
gurar el mes de setembre de l’any 2018 i s’ubica a 
l’edifici que porta el mateix nom, situat al  costat de 
l’Ajuntament, al carrer del Perelló 124.

Gestionada per l’entitat publica SUMAR, serveis 
públics d’acció social de Catalunya, aquesta Oficina 
d’Atenció pretén ser una plataforma de serveis per 
a persones grans, ajustada a les necessitats del mu-
nicipi, que té com a principal objectiu millorar el 
benestar  i la qualitat de vida de les persones grans. 

És un espai on s’ofereix tant atenció personal 
com atenció a la família de les persones grans i un 
ampli ventall d’activitats i serveis en diferents àm-

bits, sempre relacionats amb la gent gran. 
Entre els primers objectius plantejats destaca la 

promoció d’activitats lúdiques i de socialització a 
través de la creació d’un espai relacional de treball 
de xarxa entre la gent gran i els diferents agents 
socials del municipi. 

A més de l’Oficina d’Atenció a la Gent Gran, 
a  “Can Ribotic” s’hi troben ubicats altres serveis 
com els Serveis Socials, el Servei d’Atenció a les 
Persones Grans i el Servei de Suport Familiar. Tots 
ells es complementen i conjuntament programen 
tallers, cursos i xerrades informatives sempre cen-
trades en la millora del benestar i la qualitat de 
vida de la persona. 

la Maternitat de l’Hospital Clínic 
per entregar-los als pares dels na-
dons prematurs. Cada joc va per-
sonalitzat amb el nom i un mis-
satge de la persona que l’ha fet. 

   
L’hort urbà
Durant el mes de febrer, hem 
iniciat un hort urbà, una activitat 
que ens ajudarà a fomentar i po-
tenciar les habilitats de cada per-
sona en aquest àmbit, dins d’un 
ambient lúdic i acollidor. 

I des d’aquestes línies aprofi-
tem per donar les gràcies a l’educa-
dor social del SBAS de Vilablareix  
qui, a través del Projecte Horts 
Socials i Comunitaris del Consor-
ci de Benestar Social Gironès-Salt, 
d’on ell és el tècnic referent, ens 
ha fet arribar planter d’hortalisses 
i herbes aromàtiques.

Servei de Podologia
Hores concertades 

A Can Ribotic, també hi ha 
l’Espai de Suport Familiar, on 
s’ofereixen un seguit de serveis 
i activitats, encaminades a donar 
resposta a qualsevol dubte o in-
quietud que afecti directament la 
criança dels fills. Va dirigit a totes 
les mares i pares del municipi i 
a totes les persones que tinguin 
dubtes en relació a l’atenció i 
cura dels infants i joves.

Dins de l’Espai de Suport Fa-
miliar podem trobar: l’Escola de 
Pares i Mares i el Servei d’Aten-
ció Individualitzada.

L’Escola de Pares i Mares està 
dirigida per l’educadora social, 
coordinadora de parentalitat i 
mediadora familiar Isabel Buja-
lance. És un espai de grup adre-
çat a famílies que tenen dubtes, 
interrogants i necessitats d’ampli-
ar coneixements vers l’educació 
dels seus fills i filles, oferint no-
ves eines i estratègies educatives. 

Per més informació dirigir-se a 
l’Ajuntament de Vilablareix o a 
l’Escola Madrenc.                                

En el Servei d’Atenció Perso-
nalitzada que s’ofereix des del 
SBAS de Vilablareix, es pretén 
oferir un espai personalitzat i 
de confidencialitat, centrat en 
abordar les dificultats que poden 
presentar els pares davant la cura 
i educació dels fills. S’ofereix in-
formació, suport, assessorament, 
estratègies i recursos que facilitin 
l’acció educativa de les mares i 
pares en l’àmbit familiar. 

És necessari sol·licitar cita 
prèvia, trucant al 972 20 19 62 
(Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt). Les persones 
de referència del servei són 
en David Marcos (Educador 
Social) i la Montse Barea 
(Treballadora Social).
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Jordi Pagès

ASSOCIACIÓ CULTURAL VILABLAREIX

Les activitats de  
l’Associació Cultural

 L’Associació Cultural de Vila-
blareix va tancar l’any 2018 amb 
dos actes, fets el mes de desem-
bre, ben diferents però alhora 
molt importants.

El dilluns 10 de desembre, es 
va fer la presentació del darrer lli-
bre de l’escriptora Mar Bosch. Es 
tracta de la novel·la Vindràs amb 
mi després del diluvi.

Va assistir-hi un nombrós pú-
blic, format per lectors i amics de 
la Mar. La presentació va ser coral 
i va anar a càrrec d’algunes de les 
participants al Club de Lectura de 
Vilablareix que està dirigit per la 
pròpia Mar Bosch. La visió de l’au-
tora i de les presentacions va pro-
porcionar als assistents una visió 
diferent i original de la novel·la.

Les activitats de l’any es van 
tancar el divendres 14 de desem-

bre amb l’extraordinari Concert de 
Nadal. Va anar a càrrec del Trio 
La Muse, format per la Glòria Vila 
(violí), la Zoriana Semchenko 
(flauta) i la Alena Tikhmanocivh. 
Davant d’una sala totalment plena 
van oferir un programa molt com-
plet i amè, que va fer les delícies 
de tots els assistents.

L’any 2019 no podia comen-
çar millor, ja que el di-
vendres 22 de febrer, es 
va realitzar la conferèn-
cia La salvaguarda del 
patrimoni català durant 
la Guerra Civil. Aquesta 
conferència estava ba-
sada en el llibre PATRI-
MONI I GUERRA, Giro-
na 1936-1940 del qual 
en son autors en Joa-
quim Nadal i la Gemma 
Domènech. 

Estava prevista l’assistència 
dels dos autors, però finalment 
només va poder assistir-hi en Jo-
aquim Nadal. La sala es va omplir 
i durant una estona, que es va fer 
curta, va donar una versió com-
pleta de la situació del patrimo-
ni durant uns anys molt difícils i 
com es van aconseguir salvar mol-
tes peces d’un valor incalculable. 

L’exili 
Febrer de 1939

 Passen els anys i, arreu del mon, 
les situacions dels refugiats i des-
plaçats es repeteixen una vegada i 
una altra de manera molt similar. 
Les imatges que es poden veure 
als mitjans de comunicació, ara 
son en color, però son les matei-
xes que reflecteixen l’exili i el des-
plaçament de milers de persones 
que es va viure a la frontera amb 
França, el mes de febrer del 1939.

La guerra estava perduda. 
Barcelona havia caigut el 26 de 
gener i, amb ella, les darreres es-
purnes de moral republicana. El 
4 de febrer, Girona era ocupada. 
Milers i milers de republicans fu-
gien cap a França. 

El pas de la frontera va ser un 
drama. El govern espanyol havia 
demanat a l’executiu francès que 
obrís la frontera. Fins el 28 de ge-
ner de 1939 no s’obre per als ci-
vils. El 4 de febrer es deixa entrar 
als governants republicans i el 
dia 6 es permet l’entrada als com-
batents, que seran traslladats a di-
versos camps de concentració a la 
platja d’Argelers. Els primers dies 
de febrer, més de 230.000 homes, 
dones i nens creuen la frontera. 
És una allau humana que supera 
del tot les autoritats franceses.

El camp de refugiats d’Argelers 
fou obert el 3 de febrer del 1939. 
Estava destinat a les tropes del bàn-

dol republicà  i a les persones 
que fugien els darrers mesos 
de la guerra civil espanyola. Un 
èxode que es coneix com “la Re-
tirada”. El camp va concentrar, 
en unes condicions molt dures 
–fred, fam, polls, sarna, violaci-
ons, prostitució–; unes 100.000 
persones van arribar-hi en menys 
de 7 dies. El camp va ser constru-
ït per a 15 dies i va durar 2 anys. 
S’hi van construir 300 barraques 
i s’estima que hi van passar en to-
tal unes 465.000 persones.

Han passat 80 anys i les actuals 
guerres continuen provocant les 
mateixes conseqüències. Per això 
es recomanable conèixer la nos-
tra història i una visita al Museu 

Memorial de l’Exili ens pot aju-
dar. És un centre d’interpretació 
ubicat a La Jonquera dedicat a 
recordar els exilis provocats per 
la Guerra Civil espanyola, amb 
l’objectiu de dedicar un espai per 
a la memòria, la història i la re-
flexió crítica. Està situat al mateix 
pas fronterer per on van fugir la 
major part dels exiliats. 

“ Han passat 80 anys  
i les actuals guerres 
continuen provocant 
les mateixes 
conseqüències.”

https://ca.wikipedia.org/wiki/3_de_febrer
https://ca.wikipedia.org/wiki/1939
https://ca.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0ndol_republic%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0ndol_republic%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_espanyola
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Jonquera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_espanyola
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CLUB DE LECTURA

Aurora Bertrana i Natalia 
Ginzburg, les protagonistes del 

club de lectura de gener i febrer
 «Li he dit: –Digue’m la veri-

tat.– I ell ha dit: –¿Quina veritat? 
I mentrestant dibuixava alguna 
cosa al seu quadern a correcuita 
i tot seguit m’ensenyava el que 
era: era un tren molt llarg, amb 
un gran núvol de fum negre, i ell 
que s’abocava per una finestra i 
saludava amb el mocador. Li he 
disparat als ulls.» Així dóna el 
tret de sortida (mai més ben dit!) 
Ha anat així, la segona novel·la 
publicada per Natalia Ginzburg, 
i que Edicions de la Ela Gemina-
da ofereix per primera vegada 
en llengua catalana, en el marc 
d’un projecte de recuperació de 
les cinc novel·les breus de Ginz-
burg, reunides en un sol volum 
l’any 1947.

 Ha anat així és la història d’un 
amor desesperat i gelós, una con-
fessió dictada per la dolorosa lu-
cidesa d’una esposa que, durant 
anys, ha suportat les infidelitats 
del seu marit. I va ser aquesta la 
novel·la escollida per obrir l’any. 
Ens agradés més o menys, val a 
dir que començar l’any amb una 
bona lectura no està gens mala-
ment! Tot i que el dia de la tro-
bada vam ser poques (sí, els lle-
gidors i llegidores de Vilablareix, 
sembla mentida, no són immu-
nes a la grip!) el debat sobre el 
llibre que vam llegir no va estar 

faltat d’entusiasme (i una mica 
de desafecció, en alguns casos, se-
rem sincers). Alguns lectors van 
fer notar que després del comen-
çament explosiu de la novel·la, 
les introspeccions i la manca de 
comunicació de la protagonista, 
els feia treure de polleguera. No 
sabem què ens hauria contestat 
l’autora si hagués vingut al club 
(recordem que no va poder per-
què el cos no li acompanya a fer 
res gaire vital des del 91, que va 
morir). No sabem què ens hauria 
contestat, però al final de la troba-
da vam veure-hi més bondats que 
no ens pensàvem. De la Ginsburg 
en vam destacar la seva facilitat 
per escriure assumptes del cor o 
de l’ànima, més aviat, de la mane-
ra més senzilla, en un llenguatge 
planer però colpidor alhora. Un 
llibre breu, la veritat, però que 

ens va passar xuclant. 
Finalment podem estar 
d’acord quan es diu de 
la seva literatura i en 
especial de Ha anat així 
que és una breu i delici-
osa obra que demostra, 
amb pinzellades netes, 
mesurades i precises, 
gens exuberants, que la 

senzillesa és la més difícil de totes 
les arts.

I, en un canvi de plans degut 
a imponderables de la intendèn-
cia, hem tingut a Aurora Bertra-
na (Girona, 29 d'octubre de 1892 
- Berga, 3 de setembre de 1974) 
enlloc de John Fante com teníem 
programat. Però benvinguda! La 
filla de Prudenci Bertrana, vio-
loncel·lista i escriptora gironina, 
és l’ autora de la novel·la que 
hem llegit aquest mes de febrer. 
Es tracta de Entre dos silencis, escri-
ta a Catalunya el 1949 en tornar 
de l'estança a un poble francès 
en missió humanitària. La novel-
la pretén reflectir els «fantasmes» 
viscuts a la població on van ser 
afusellats tots els habitants mas-
culins com a forma de repressió 
exercida per l'exercit alemany 
durant la Segona Guerra Mundi-
al. El fil argumental d’Entre dos 
silencis se centra en aquests fets 
reals esdevinguts al nord del can-
tó d’Héricourt. 

En aquesta trobada vam re-
partir els exemplars de Sandàlies 
d’escuma de M.A Anglada, que 
llegirem el proper dimarts, 26 de 
març a les 20 a Can Gruart. Hi se-
reu benvinguts!

Visca la ràdio!
 Un any més, aquesta casa, Ràdio Vilablareix, 

107.5 FM, hem celebrat la Setmana de la Ràdio, del 
passat 11 al 15 de febrer, per commemorar el Dia 
Mundial de la Ràdio, que la Unesco va establir ja fa 
uns anys el 13 de febrer.

Enguany, els temes a tractar van ser el diàleg, la 
tolerància i la pau. Cada dia, a les 12 h, vam entrevis-
tar a diferents persones lligades en aquests camps. 
Ens van acompanyar el politòleg i mediador Xavier 
Pastor; el president de FundiPau Antoni Soler; la 
filòsofa i escriptora Marina Garcés; el defensor del 
ciutadà de l'Ajuntament de Girona, Ramon Lloren-
te i també, el membre de la Delegació Diocesana pel 
Diàleg Interreligiós del Bisbat, Josep Maria Blanco.

L'acte central va tenir lloc el dimarts 12 de febrer 
a la sala de conferències de Can Gruart, a les set de 
la tarda. Va consistir en una taula rodona conjunta 
amb els Amics de la Unesco de Girona. Hi van par-
ticipar el professor titular de Comunicació i Publici-

tat de la UdG, Lluís Costa; la corresponsal de Rac1 
a les comarques gironines Eli Don, el president de 
la Coordinadora d'ONG Solidàries Pau Lanao i el 
presentador del programa Església Viva Àngel Ro-
dríguez. Va ser conduït i moderat per Dolors Reig, 
presidenta dels Amics de la Unesco de Girona.

Per acabar, recordar que vam formar part de la 
programació dels Rahola, que està organitzada per 
la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb la col-
laboració de l’Ajuntament de Girona, la Universitat 
de Girona i la Biblioteca Pública Carles Rahola.

Podeu saber més de nosaltres a través del web 
www.radiovilablareix.cat i per les xarxes:

Twitter @rvilablareix
Facebook /laradiovilablareix
Instagram @radiovilablareix

Salut i molta ràdio!

Marina Garcés

Ramon Llorente

Antoni Soler

http://www.radiovilablareix.cat
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CAPÍTOL I
MEDI AMBIENT

CAPÍTOL XXX
MEMÒRIA HISTÒRICA DE VILABLAREIX

(...)

A l’última sessió de l’any, 31 de 
desembre, s’aprova un llistat de fac-
tures, entre les que cal destacar:

Por donativo a un pobre transeúnte 
– 75’00 ptas

Por D. autores y Frente de Juventudes 
– 321’00 ptas

Por varios gastos imprevistos y gastos 
Guardia Civil – 718’00 ptas 

 i segueix l’acta dient
Satisfechos todos los libramientos se 

pasa a discutir la relación de deudores y 
acreedores al Municipio en el día de hoy, y 
entendida la misma resulta que los deudo-
res ascienden a diez mil doscientas treinta y 
siete pesetas con cincuenta céntimos, y que 
los acreedores suman nueve mil seiscientas 
treinta pesetas con cincuenta y dos cénti-
mos. Por unanimidad se acuerda prestar 
aprobación a dichas relaciones, cerrándo-
se de esta forma los libros de Caja e Inter-
vención resultando una existencia en esta 
fecha de setecientas noventa y cinco pese-
tas con noventa cts. resultando de ello un 
superávit de mil novecientas dos pesetas 
con ochenta y ocho cts. También se levanta 
el acta de arqueo necesario

El tres de gener de 1948 s’aprova 
per unanimitat la liquidació del pres-
supost de 1947 i el padró d’habitants 
en data 31 de desembre de 1947. 

A les actes del quinze, vint-i-cinc 
de gener i vuit i quinze de febrer es 
tracte dels joves de la quinta de 1948 
i en aquesta última diu.

Se procede al acta de clasificación y 
declaración de soldados del reemplazo 
de 1948 que se aprueba en la siguiente 
forma:

Juan Aliu Juandó - Soldado
Pedro carreras Carré - Soldado
José casals Soler - Soldado
Enrique Garriga Puigdevall - Soldado 

útil con prórroga de 1ª clase
Salvador Vidal Vila - Soldado útil 

con prórroga de 1ª clase
Joaquín Vila Ribot - Soldado

A la sessió del 20 de març es cons-
titueix la representació a la “Junta de 
Enseñanza”, que a part de l’alcalde 
s’anomena al regidor Juan Vidal Vila.

El tres d’abril de 1948
El Sr. Alcalde informa de que el Ins-

tto. Geográfico y Estadístico ha quedado 
encargado por el Ministerio de Obras 
Públicas para que levante un plano to-
pográfico-parcelario de la zona regable

Según proyecto del pantano de Saus.1

Sessió del 3 de juliol
Seguidamente por el Sr. Alcalde se da 

cuenta de que sería necesario requerir en 
forma al Recaudador Mpal. Dn. Juan 
Fernández Peñaflor y Sánchez para que 
rinda cuenta de los arbitrios percibidos por 
cuenta de este Ayuntamiento y que ingrese 
en la Cala Municipal lo que corresponda.

A la sessió del 17 de juliol
Por unanimidad se acuerda comi-

sionar al Secretario para ingreso de los 
mozos del reemplazo de 1948, en caja en 
el 1º de agosto.

También por unanimidad se acuerda 
aceptar la renuncia de su cargo de Al-
guacil presentada por el Sr. Juan Carre-
ras Llach y nombrar para desempeñar el 
mismo cargo de Alguacil al Sr. Salvador 
Puigdevall Pujol natural de Canet, naci-
do el 16.X-1904 e hijo de José i Dolores, 
señalándose el sueldo mensual de setenta 
y cinco ptas. La diferencia entre el sueldo 
presupuestado y el señalado se satisfará 
habilitándose el crédito necesario mediente 
el expediente necesario. El Sr. Puigdevall 
será el cartero al mismo tiempo y también 
sepulturero según acuerdo de 6-1-1946, 
todo por setenta y cinco ptas mencionada.

Y no habiendo…

El set d’agost d’agost de 1948
Seguidamente por el Sr. Alcalde se 

expone que tal como se acordó en sesión 
de 3 de julio último, había sido requeri-
do el Recaudador Dn. Juan Fernández 
Peñaflor y Sánchez para que entregara 
el metálico y recibos pendientes proceden-
tes del cargo fue de siete mil doscientas 
sesenta y nueve ptas. Se le hizo. Dice el 
Sr. Alcalde que ha devuelto dicho Sr. 
Mil doscientas veintidós pesetas en papel 
pendiente de cobro pero que se ha negado 
en reconocerse deudor único ya que culpa 
a su cajero Sr. Vitali de haber distraído 
los fondos recaudados que líquidos asci-
enden a seis mil cuarenta y siete pesetas. 

Por unanimidad se acuerda solicitar 
de los Letrados Dn. Pedro Coll Noguer y 
Dn. Tomás Mª Bassedas Ardevol el dic-
tamen que establece el art. 207 de la Ley 
Municipal de 1935 vigente aún al objeto 
que informen sobre la procedencia una 
acción civil para obtener el ingreso de la 
suma adecuada por el Sr. Fernández.

El 3 de setembre es segueix dis-
cutint 

el asunto del Sr. Fernández Peñaflor, 
dándose lectura del informe emitido por 
los Letrados en la forma interesada en la 
sesión del siete de agosto corriente.

Discutido detenidamente el asunto 
de la Recaudación de los Arbitrios Mu-
nicipales y teniendo en cuenta que las 
gestione practicadas cerca del Recaudador 
Dn. Juan Fernández Peñaflor Sánchez 
no han dado resultado positivo 
ya que continua sin ingresar en la 
Caja Municipal lo recaudado por 
dichos arbitrios; y visto asimismo el 
dictamen de los Letrados Sres. Dn. 
Pedro Coll Noguer i Dn. Tomás Mª Basse-
das Ardévol. El primero del Iltre. Colegio 
de Gerona y el segundo del Iltre. Colegio 
de Barcelona por unanimidad se acuer-
da: Facultar al Sr. Alcalde Dn. Joaquín 
Jordá Clavell para que en nombre y repre-
sentación de esta Corporación efectúe los 
trámites necesarios al objeto de lograr que 
la suma adeudada por el Sr. Fernández 
sea ingresada en la Caja Municipal, 
autorizándole asimismo para que pueda 
conferir y otorgar poderes a Procuradores e 
interponer las acciones que competan con-
tra el Sr. Fernández Peñaflor. 

El pantà, inaugurat el 1962, va co-
brir el poble de Sant Romà, les restes 
del qual, especialment el campanar 
de l’església romànica del segle XI, 
són visibles quan el nivell de l’aigua 
embassada és baix.. Obertura-1965 
Susqueda. Les obres es van acabar 
el 1967 i la central hidroelèctrica va 
entrar en servei el 1968. L’embassa-
ment sepultà sota les aigües el poble 
de Susqueda i les terres i masies de 
les valls de Susqueda i Querós.

(...)

Contaminació acústica
 El soroll és la sensació auditiva inarticulada ge-

neralment desagradable. En el medi ambient, es 
defineix com tot el que és molest per l’oïda o, més 
exactament, com tot so no desitjat.

En l’àmbit de la comunicació sonora, es defineix 
com soroll a tot so no desitjat que interfereix en la co-
municació entre les persones o en les seves activitats.

Quan s’utilitza l’expressió soroll com sinònim de 
contaminació acústica, s’està fent referència a un 
soroll (so), amb una intensitat alta (o una suma 
d’intensitats), que pot resultar inclús perjudicial 
per la salut humana. 

El nivell de soroll es mesura en decibels (dB) i 
el límit recomanat per la OMS com “tolerable” no 
hauria de superar els 65 durant el dia i els 55 durant 
la nit. Si es sobrepassa el límit aquest soroll es con-
verteix en perjudicial per 
la salut i són molts els es-
tudis i experts que alerten 
de que, al menys a l’Estat 
Espanyol, més de la mei-
tat de la població està sot-
mesa a nivells sonors molt 
per sobre d’aquest límit. 
Segons la OMS, només el soroll del trànsit afecta a la 
salut de al menys un terç dels europeus.

Segons els Ecologistes en Acció, la contaminació 
acústica presenta unes característiques concretes 
que la diferencien d’altres contaminants:

• És el contaminant més barat de produir i ne-
cessita molt poca energia per ser emès.

• És complexa de mesurar i quantificar.

• No deixa residus, no té un efecte acumulatiu 
en el medi, però sí pot tenir un efecte acumu-
latiu en els efectes dels homes.

• Té un radi d’acció molt menor que altres con-
taminants, és a dir, es localitza en espais molt 
concrets.

• No es trasllada a través dels sistemes naturals, 
com l’aire contaminat mogut pel vent, per 
exemple.

• Es percep només per un sentit: l’oïda, el qual 
subestima el seu efecte. Això no succeeix amb 
l’aigua, per exemple, on la contaminació es 
pot percebre pel seu aspecte, olor i sabor. 

El soroll ambiental és un problema important en 
la salut i la qualitat de via dels ciutadans i comença 

a existir una major conscienciació sobre la contami-
nació acústica. Es poden trobar cada vegada més es-
tudis que ho analitzen i demostren una clara relació 
entre els alts nivells de soroll i l’augment de malalti-
es a la població. Al mateix temps s’ha anat avançant 
en la seva legislació, impulsat principalment per 
organitzacions internacionals com la Organització 
Mundial de la Salut (OMS) i la Unió Europea (UE).

Algunes reaccions fisiològiques i psicològiques 
que sorgeixen com a conseqüència de sons excessi-
vament alts tenen el seu origen en el desig natural 
d’autoprotecció. Els animals silvestres reaccionen 
a sons amb un estat d’alarma, pel que estan més 
atents a possibles riscos. Es desperten, s’amaguen 
o s’enfronten a la causa del soroll i el cos reaccions 
immediatament amb la secreció d’adrenalina. 

L’home no és una ex-
cepció, per tant, el soroll 
provoca en ell de forma 
instintiva les mateixes reac-
cions encara amb freqüèn-
cies modulades o inhibides 
per la voluntat, el que incre-
menta el nivell d’estrès. 

Així podem observar conseqüències psicològi-
ques, físiques, socials i econòmiques:

- Malestar i estrès

- Trastorns del somni

- Pèrdua d’atenció

- Dificultat de comunicació

- Pèrdua d’oïda

- Afeccions cardiovasculars

- Retràs escolar

- Conductes agressives

- Dificultat de convivència

- Costos sanitaris

- Baixa productivitat

- Accidents laborals

- Pèrdua de valor dels immobles

- Ciutat inhòspites 

- Retràs econòmic i social

De fet, la OMS considera que el soroll és la pri-
mera molèstia ambiental en els països desenvolu-
pats, sent l’Estat Espanyol un dels països més soro-
llós en tot el món. 

“ El soroll ambiental és un problema 
important en la salut i la qualitat 
de via dels ciutadans i comença 
a existir una major conscienciació 
sobre la contaminació acústica.”

https://ca.wikipedia.org/wiki/1962
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Rom%C3%A0_de_Sau
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A0nic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XI
https://ca.wikipedia.org/wiki/Susqueda
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Vall_de_susqueda&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Vall_de_Quer%C3%B3s&action=edit&redlink=1
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Joaquim Mascort Rafart, 10 anys tresorer de Mans Unides Girona

Mans Unides.
Què és, què fa i com ho fa?

 Mans Unides - Campanya contra la 
fam, és una ONG de l’església catòlica 
portada per voluntaris laics. 

Ara fa seixanta anys que, poc des-
prés que la FAO fes una crida al món 
per combatre la fam i la pobresa, un 
grup de dones d’Acció Catòlica va 
fer un manifest en el que acabava 
dient “Declarem la guerra contra la 
fam”. 

Des de llavors han passat per la 
delegació de Girona quatre delega-
des (Mercè Geis, Roser Balló, Glòria 
Cerdàn i Pilar Pla) i dos delegats: 
Pere Boades i el delegat actual Joan 
Maria Palahí.

Mans Unides està formada pels 
Serveis Centrals i setanta-dues dele-
gacions repartides per tot l’Estat Espanyol. 

A cada delegació hi ha un delegat/da, un sub-
delegat/da, un secretari/a, un tresorer/a i un con-
ciliari.

També hi ha un conjunt de voluntaris/àries que 
es reparteixen les diferents tasques organitzats en 
Delegacions Comarcals.

Passem ara al segon punt: Què fan? Essencial-
ment es duen a terme dues tasques, una de sensibi-
lització i l’altre de captació de recursos.

Les tasques de sensibilització es duen a terme 
tot l’any a base de xerrades, sobre material didàctic, 
exposicions, jornades, cartells, tríptics, etc. Però so-
bretot al voltant de la Col·lecta del desembre, gener 
i mitjans de febrer. 

La captació de fons també té lloc tot l’any si bé 
el punt culminant és la col·lecta anual que es fa als 
voltants del 10 de febrer.

En la Col·lecta es recull al voltant del 50% dels 
ingressos anuals. La resta de fons es recullen per 
camins diversos i això entraria al tercer punt: Com 
ho fem?

Cal fer constar d’entrada que el 87% dels ingres-
sos procedeixen del sector privat i només un 13% 
del sector públic.

Els altres fons del sector privat procedeixen de 
socis, donants esporàdics, col·laboradors, herències 
i activitats diverses (esmorzars solidaris, fires i tota 
mena d’activitats dutes a terme  per voluntaris, col-
legis, ordres religioses, etc.).

Les quantitats recollides en les 
campanyes de 2015 a 2018 han estat 
les següents:

Any 2015 247.901,77 €
Any 2016 221.356,88 €
Any 2017 301.121,00 €
Any 2018 208.355,00 €

Les col·lectes de la parròquia de 
Vilablareix de 2015 a 2019 van ser les 
següents:

Any 2015 1.715,00 €
Any 2016 1.239,13 €
Any 2017 1.440,65 €
Any 2018 1.516,80 €
Any 2019 1.730,00 €

Val a dir que la parròquia de Vilablareix és de les 
més generoses del Bisbat de Girona.

Què es fa amb aquests diners? 
L’any 2016 Mans Unides va recaptar 47.620.623,00 

€ a l’estat espanyol, el 85,1% dels quals varen ser des-
tinats als projectes de desenvolupament agrícola, 
promoció de la dona, educació i projectes socials 
i sanitaris, el 5,1% a activitats de sensibilització i el 
9,1% restant a la promoció i recaptació de recursos i 
a administració i estructura.

El Bisbat de Girona ha assumit enguany 5 projec-
tes - tres a l’Àfrica, un al Brasil i un a Palestina- que 
totalitzen 178.555,00 €. En concret la nostra par-
ròquia, que pertany a l’arxipestrat de Girona-Salt, 
col·labora juntament amb els arxipestrats de l’Alt 
Empordà en el projecte de “Millora d’infraestruc-
tures educatives de l’escola primària d’Ocades-Kaya 
a Burkina Faso” amb un pressupost de 41.370,00 €.

Aquests projectes són aprovats pels Serveis Cen-
trals en un procés elaboradíssim fins a concloure 
que compleixen els requisits exigits.

Finalment vull fer constar que ni un euro d’aquests 
projectes passa per cap govern i que el Bisbat de Giro-
na no té cap despesa de personal. Tots són voluntaris.

Si algú s’ha sentit interpel·lat, sigui per fer un 
donatiu o per fer algun servei de voluntariat, la de-
legació de Girona és al carrer Sant Joan Baptista de 
la Salle 19, 2n 2a i el telèfon és el 972 200 525.
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Dijous 9 de maig
20 h Inauguració de l’Exposició d’Art
Centre Cultural Can Gruart

Concurs de plantes i flors 
Presentació el dimecres 8 de 16 a 19 h al Centre 
Cultural Can Gruart

Divendres 10 de maig
20 h Caminada nocturna
Sortida de la plaça de l’Ajuntament i arribada al 
pavelló municipal
Preu: anticipada: 3 € (compra a l’ajuntament fins 
el dia 8 de maig inclòs). Mateix dia: 5 €
Organitza: Ajuntament de Vilablareix

Diumenge 12 de maig
9 h 14ª Marxa BTT de Vilablareix
Pavelló municipal 
Hi haurà dos recorreguts de dificultat mitjana/alta, 
de 22km i 34km aprox. 
Inscripcions anticipades del 01/01/2019 al 
09/05/2019 a www.ccvilablareix.cat 
Organitza: Club Ciclista Vilablareix 

9.30 h BTT infantil recorregut de 5km 
Inscripcions el mateix dia

16.30h Audició de sardanes  
amb la cobla Contemporània
Plaça del Centre Cultural Can Gruart
A continuació Havaneres,  
amb ‘Les Anxovetes’
Hi haurà cremat per a tothom

Dijous 16 de maig
21 h Nits de Can Gruart: Juancallate 
presenta “Meloncolia” 
Preu: 3€ (servei de bar amb ‘montaditos)
Organitza: Ajuntament de Vilablareix
Col·labora: Ateneu de la Dona de Vilablareix

Divendres 17 de maig
 
18.30 h Espectacle de carrer “Il criceto” 
de la companyia TRAÜT
Des de la plaça de la Pau fins arribar a la plaça del 
Perelló

20 h Pregó de la Festa Major, a càrrec  
de l’Ateneu de la Dona de Vilablareix
Plaça del Perelló

22 h Teatre: Cabaret Passion  Rouge  
de la companyia Oriart
Pavelló municipal

23 h Birrablareix: 4t Concurs de grups 
musicals novells, actuació d’Animal i  
DJ Capde
Barraques (annex al camp de futbol)

Dissabte 18 de maig
10 h Festa de l’esport 
Pavelló municipal

11 h XXXVI Concurs Infantil  
de dibuix lliure
Zona parc de salut

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

17 h Espectacle familiar “Donem la  
volta al món” de la companyia Xiula
Barraques
Durant el concert es donaran els premis de dibuix. 
Hi haurà xocolatada per a tothom

21 h Sopar organitzat pel Casal de la 
Gent Gran
Pavelló municipal

22 h Ball amb Blue Moon
Pavelló municipal

A les 23h Obeses, Orquestra Maribel i DJ
Barraques

Diumenge 19 de maig
10 h Ofici solemne, acompanyament  
de la coral Sant Roc
Església Parroquial Sant Menna
A continuació Concert amb la coral  
Sant Roc

17 h Sardanes amb La Principal de la 
Bisbal
Plaça del Perelló

A continuació Concert i ball amb  
La Principal de la Bisbal
Pavelló municipal
Després del concert, lliurament dels premis  
del concurs de plantes i flors

18 h Espectacle familiar  
“El teatre Arrossegat de Catalunya”  
de la companyia Nu
Plaça del Perelló

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar el programa 
si causes imprevistes aconsellessin fer-ho. 
En cas de pluja seguiu la programació de la festa a través 
de les xarxes socials.

VILABLAREIX 2019

http://www.ccvilablareix.cat
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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)

13 d’abril ............ Jaume Castellà “El Pinxo”
27 d’abril ............ Chus
11 de maig ........ David Magem
25 de maig ........ Damià
8 de juny ............ David Casas

Revetlla de Sant Joan
Sopar-ball ........... Aurora Grup
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

ABRIL - MAIG - JUNY
AGENDA

ABRIL

XERRADA: EL MENJAR DELS ESPORTISTES  
Dimecres 10 d’abril  | 18 h
Centre cultural Can Gruart 
Gratuït

SNAK TIME
Vine a berenar i a practicar anglès, una hora de 
conversa tot berenant amb els teus amics 
Dijous 11 d’abril | 17.30 h
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuït / Activitat per a joves

SETMANA CULTURAL
Centre Cultural Can Gruart   

Dimecres 24 d’abril
17.30 h

Espectacle familiar La llibreria màgica, de la 
companyia La Peixateria
La llibreria màgica ens endinsa en un món màgic on 
els contes són els protagonistes.   

19.30 h
Club de lectura: Maridatge de vins + lectures  
amb Miquel Martín i Cia

Dijous 25 d’abril
17.30 h

Tarda de contes diabètics
19 h

Concurs de pastissos (dolços, salats i per celíacs)
Entrega de pastissos de 19 a 20 h al Centre Cultural 
Can Gruart. Tot seguit, deliberació del jurat, entrega 
de premis i tast de pastissos.

21 h
Nits de Can Gruart: “Cita de amor con Lily 
Colombia”
Lily és una dona-país que a través de l’humor ens ex-
plica amb amor un país amb molts anys de violència. 
Una Colòmbia que és de colors i no blanca (com pen-
sa la gent), habitada per un personatge que cerca un 
món més afectiu i menys efectiu. Lily viatja per tot el 
món cercant afecte i comprensió per arribar a la pau. 
Preu: 3 euros

Divendres 26 d’abril 
17.30 h

Espectacle “Queviures” amb la companyia 
Deperranda
Benvinguts a la nostra botiga, on hi tenim paperines 
d’animació,  cançons d’oferta, assortit variat de con-
tes, diversió a pes, danses a 2x1 i jocs a granel (Espec-
tacle que recupera l’encant de les botigues de tota 
la vida i fomenta els bons hàbits alimentaris)

21 h
Visualització del curtmetratge “En Venda” de 
Mateu Ciurana

Dissabte 27 d’abril 
A partir de les 11 h

Concurs familiar d’esmorzar saludable
Presenteu la vostra proposta d´esmorzar fet per a tota 
la família. Es valorarà que sigui saludable i nutritiu. 
D’11 a 11.30 h. Presentació dels plats
11.30 h. Inici del concurs
Tot seguit. Entrega de premis i esmorzar saludable per 
a tothom. 
Inscripcions a l’ajuntament fins el 24 d’abril

Diumenge 28 d’abril 
10.30 h

Caminada solidària familiar amb explicació de 
racons del municipi
Sortida des de l’Ajuntament de Vilablareix
Donatiu: 3 euros per a la investigació de la diabetis 
infantil a l’Hospital Sant Joan de Déu.

PARTICIPA I DIGUES LA TEVA: QUÈ VOLS FER 
AQUEST ESTIU? 
Si tens ganes de dir la teva sobre què  fer a Matins 
Actius, ara és el moment. Estem  preparant les ac-
tivitats i la teva opinió és important!  
Dimarts 30 d’abril | 16 h
Centre Cultural Can Gruart 
Per a joves de primer d’ESO fins a 17 anys 
Gratuït 

MAIG

HOMENATGE A LA GENT GRAN
Dimecres 1 de maig | 14h
Pavelló Municipal

GITECH (Fira de projectes tecnològics, tallers, 
conferències i competicions de robòtica)
Jornada participativa que pretén acostar la tecno-
logia a petits i grans. Tallers, conferències, concursos 
i exposició de projectes.
Dissabte 4 de maig | Tot el dia
Centre Cultural Can Gruart
Adreçat a alumnes, professors, particulars, empre-
ses i institucions que vulguin endinsar-se en el món 
de la tecnologia.
Gratuït
Organitza l’Associació El Racó dels Robotaires i el TecnoAte-
neu de Vilablareix amb la col.laboració de l’Ajuntament de 
Vilablareix.
 
MARXEM DE VIATGE: FRASES PER MOURE’NS PEL 
MÓN EN ANGLÈS! 
Dijous 9 de maig | 18 h 
Centre cultural Can Gruart 

CURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL AVANÇADA (12 h)
Del 8 de maig al 12 de juny
Dimecres de 19 a 22 h
Inscripcions www.ddgi.cat 
Preu: 35 euros

‘TEA TIME’, VINE A FER CONVERSA EN ANGLÈS!  
Dimarts 21 maig | 17.30 h
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuït

RECURSOS PER BUSCAR FEINA AQUEST ESTIU
A càrrec de Paula Ros, orientadora laboral del 
Consell Comarcal del Gironès  
Dijous 23 maig | 16 h  
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuït

TALLER DE SUSHI 
Dijous 30 de maig | 19 h
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 5 euros

JUNY 

SPOTIFY ENGLISH 
Vine a traduir aquella cançó que tant t’agrada! 
Dimarts 4 de juny | 16 h 
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuït

TALLER DE CUINA AMB FAMÍLIA EN ANGLÈS 
Dijous 6 de juny | 18 h
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuït 

FEM UN CURRÍCULUM EN ANGLÈS
Dijous 13 de juny | 18 h
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuït

‘TEA TIME’, VINE A FER CONVERSA EN ANGLÈS! 
Dimarts 11 de juny | 18 h
Centre Cultural Can Gruart 
Gratuït

NITS DE CAN GRUART:  ELENA BALLESTER PI 
PRESENTA “SOC LA MERCÈ”
La Mercè, que ha viscut tota la vida en una casa 
de pagès al Montseny, arriba a la ciutat de Barce-
lona a fer de minyona de la Senyora Piedad Loren-
zo Robles de Castillejos sense saber el què s’hi tro-
barà. Sort (o no?) de la Lola que li ensenyarà tot el 
que necessita saber.
Dijous 13 de juny | 21 h
Centre cultural Can Gruart 
Preu: 3 euros

ACTIVITAT FÍSICA
Inscripcions a partir del 25 de març www.hospici.cat
Inici activitat a partir de l’1 d’abril 

PILATES
Dimarts i dijous de 19.30 a 20.30 h,  
divendres de 9.30 a 10.30 h
Pavelló 
Preu: Dos dies 70 €/trimestre. Un dia 40 €/trimestre 
(30% dte. empadronats) 

KUNDALINI IOGA 
Dilluns i dimecres de 19.30 a 21 h 
Sala polivalent de l’ajuntament 
Preu: 90 €/ trimestre (30% dte. empadronats)

ZUMBA  
Dilluns i dimecres  de 19 a 20 h i 20 a 21 h 
Gimnàs del pavelló  
Preu: 70 €/trimestre (30% dte. empadronats)

ESTIRAMENTS I HIPOPRESSIUS (preu per una hora)
Dimecres 15.30 a 16.30 h o de 20 a 21 h  
o divendres 19 a 20 h  
Sala polivalent de l’ajuntament
Preu: 40 €/trimestre (30% dte. empadronats)

MANTENIMENT FÍSIC 
Dimarts i dijous 18.30 a 19.30 h
Pavelló 
70 €/trimestre (30% dte. empadronats)

MARXA NÒRDICA 
Dimarts de 19 a 20.30 h  
Sortida de la plaça del Perelló
Preu: 40 € trimestre (30% dte. empadronats)  
Dies esporàdics 4 € (preu inclou pals en cas de ser 
necessaris)

Per a majors de 65 i empadronats al municipi, les 
dues activitats següents són gratuïtes, inscripcions a 
les oficines municipals:

MANTENIMENT GENT GRAN  
Dimecres 9.15 h 
Gimnàs del pavelló  

IOGA GENT GRAN 
Divendres de 9.45 a 10.45 h 
Sala polivalent de l’ajuntament



Per a més informació truqui’ns al 972 225 490 o escrigui’ns a comercial@citylift.net

100% SENSE BARRERES, 100% COMODITAT
Per necessitat o per comoditat, disposar d’una ajuda extra al teu habitatge 
és un pas endavant cap a una millor qualitat de vida. A CITYLIFT som 
especialistes a oferir solucions d’accessibilitat especialment dissenyades 
per a persones amb mobilitat reduïda i fer la vida més còmode i 
confortable als qui ho necessiten. 

I I PAGA EN CÒMODES QUOTES AMB 
EL NOSTRE SERVEI DE FINANÇAMENT

*Quota mensual per plataforma inclinada de tram recte de 
find a 3 mts. de diagonal amb finançament a 60 mesos.

PLATAFORMES INCLINADES
Dissenyades per superar desnivells i 
escales que constitueixen una barrera 
arquitectònica de tram recte i corbat.

Des de 150 €/mes

CADIRES SALVAESCALES
Ajuden a salvar desnivells i escales 
tant en recorreguts rectes com 
corbats.

*Quota mensual per cadira de tram recte de fins a 4,5 mts. de 
diagonal amb finançament a 60 mesos. Des de 70 €/mes

*Quota mensual per plataforma de fins a 1100 mm. sense 
tancaments amb finançament a 60 mesos. Des de 180 €/mes

PLATAFORMES VERTICALS
La millor solució pel desplaçament 
vertical. Segures i fàcils d’usar.
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