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Amb la col·laboració de:

EDITORIAL

 Teniu a les mans l’exemplar número 80 de La Torratxa i és 
una gran satisfacció que sigui una realitat. 20 anys de revista 
municipal que han servit per a fer una radiografia trimestral 
del que passa a Vilablareix, de la seva vida, l’activitat, les grans 
notícies i les petites coses, en definitiva, 20 anys de la vida de 
la seva gent, de la nostra gent. No és gens fàcil que una revista 
arribi als vint anys, cal perseverança, compromís i molta feina 
per aconseguir-ho i des d’aquestes línies vull agrair a totes les 
persones que han posat el seu gra de sorra per assolir aquesta 
fita. Un agraïment molt especial, però, a en Manel Pallàs, l’au-
tèntica ànima de la revista i el regidor sense el qual segur que 
no hagués estat possible celebrar aquest número 80.

De la mateixa forma que ara fa vint anys dèiem en el pri-
mer número, aquest número 80 surt després de les eleccions 
municipals. És un motiu d’orgull que a Vilablareix, el nostre 
poble, hi hagi hagut més d’un 80% de participació perquè 
això vol dir que als nostres veïns i veïnes els importa, i molt, 
qui governa, quin model de poble volen, en definitiva, com 
volen viure a Vilablareix. I és evident que jo, com a alcalde, i 
el grup d’Esquerra, estem molt contents del resultat obtingut 
i de la valoració, per tant, que heu fet de la feina que hem fet 
fins ara i del que us proposem pels propers anys. Tenim l’en-
càrrec de seguir governant i ho farem com fins ara, per a tots 
i totes i amb tots i totes, estenent la mà i essent-hi sempre, al 
costat o al davant quan calgui, empenyent i liderant un Vila-
blareix on fer-hi vida plena i del qual ens en sentim cada cop 
més orgullosos.

David Mascort i Subiranas
Alcalde de Vilablareix

20 anys de  
la Torratxa

 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

Taxi - Francisco-Javier Gutiérrez Marín 608 697 050

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

 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, dijous
Arquitecte tècnic Eulàlia Cudolà, dimecres

Serveis Socials - Can Ribotic
Dimarts de 9 a 13 h

Biblioteca
De dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 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 
divendres matí avisant a l’Ajuntament
 Vidre: Dimecres (cada 15 dies)
Resta: Diumenges (cada 15 dies)
R

Oli de cuina: Primer dijous de cada mes*

oba i calçat usats: Primer dimarts de cada mes*

 
Primer dimarts de cada mes*Trastos vells:

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

*Cal trucar prèviament a l’Ajuntament
Mossos d’Esquadra / Bombers 112

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

SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DEL 
2 D’ABRIL I 30 D’ABRIL
En aquestes sessions es va realitzar el 
sorteig de les meses electorals corres-
ponents a les del Congrés de Diputats i 
Senat el 2 d’abril i eleccions Municipals 
i el Parlament Europeu el 30 d’abril.

SESSIÓ ORDINÀRIA  
DEL 9 DE MAIG
La Presidència dóna compte al Ple:
» Del període mig de pagament a 

proveïdors del sector d'administra-
cions públiques de l’Ajuntament 
de Vilablareix el primer trimestre 
de 2019 que es situa a 2,67 dies.

S’aprova per unanimitat:
» Declarar com a construcció i instal-

lació d’especial interès o utilitat mu-
nicipal per concorre circumstàncies 
socials, les obres de construcció de 
l’institut al municipi i, en conseqüèn-
cia, aprovar la petició del subjecte 
passiu de bonificació del 95% de la 
quota de l’Impost sobre Construcci-
ons, Instal·lacions i Obres a favor del 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya.

» La nova redacció del conveni de 
formalització com a membre del 
consorci amb via verda, d’acord 
amb el contingut següent: Conveni 
entre l’Ajuntament de Vilablareix i el 
Consorci de les Vies Verdes de Girona 
per a la gestió de la via verda.

» Ratificat l’acord de dissolució i 
liquidació de l’associació d’ens 
locals “Consell d’iniciatives locals 
per al medi ambient de les comar-
ques gironines”, amb efectes eco-
nòmics i administratius de 31 de 
desembre de 2019, aprovat per la 
seva Assemblea Extraordinària en 
sessió de 14 de març de 2019.

» Definitivament la divisió del Po-
lígon d’Actuació Urbanística les 
Fustes i extinció d’un dels polí-
gons resultants.

» Definitivament l’Estudi de Detall 
del carrer perelló 102-104 de Vila-
blareix, presentat pel senyor Javier 
García Prieto.

» Declarar vàlida la licitació i adjudi-
car el contracte per a la concessió de 
l’ús privatiu per l’explotació del ser-
vei de bar de la zona esportiva muni-
cipal i pistes de pàdel, a l’entitat Ser-
veis Noreland SL, pel termini que 
s’iniciarà en data 1 de juliol de 2019 
fins el 31 de juliol de 2024, d’acord 
amb el cànon proposat a la seva ofer-
ta, la memòria explicativa del servei 
de bar i les pistes de pàdel, la plani-
ficació general del servei de conser-
vació i manteniment de la zona de 
vestidors, espai públic i pistes de pà-
del, l’aportació d’equipament com-
plementari que ha proposat, les 
tarifes de preus als usuaris i la uti-
lització de productes de proximitat 
que consta a la seva proposta, atès 
que ha efectuat l’oferta més avan-
tatjosa atenent als criteris valoratius 
que consten en el plec de clàusules 
administratives particulars.

» Aprovar el programa funcional de la 
Biblioteca de Vilablareix, que s’ad-
junta com annex a aquest acord.

» Proposta d’acord d’aprovació dels 
models de declaracions d’interes-
sos i patrimonials dels membres 
electes de la corporació.
D’acord amb la configuració de la 
Corporació, les persones obligades 
a fer les declaracions seran:
-  Membres electes de la Corporació.
-  Personal directiu, entenent-se 

com a tal el que es determini per 
cada corporació d’acord amb les 
seves normes d’autoorganització.

-  Funcionaris/es d’Administració 
Local amb habilitació de caràc-
ter estatal que ocupin llocs de 
treball que hagin estat proveïts 
mitjançant lliure designació

JUNTES  
DE GOVERN

SESSIÓ DEL DIJOUS 21 DE MARÇ
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 130.254,16 euros.

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

número 16 a 23 de l’anualitat 2019.
» La 2ª certificació de l’obra “vesti-

dors segona fase i adequació de la 
grada Est del camp d’esports de Vi-
lablareix”, per import de 50.048,24 
euros, a favor de l’entitat mercantil 
Excavaciones Ampurdan 2000 SL.

» La concessió d’ajut econòmic de 
7.524 euros a l’AMPA de l’escola 
Madrenc per la realització de clas-
ses d’anglès durant el curs 2018-
2019, 2n quadrimestre.

» Inicialment l’Estudi de Detall del 
carrer Perelló, 102-104 promogut 
pel senyor Javier Garcia Prieto.

» El contracte menor pel subminis-
trament de taules per a esdeveni-
ments amb l’entitat mercantil Grup 
Viada Mataró SL, per import de 
1.012,18 euros més 212,56 euros en 
concepte d’iva.

» El contracte menor pel subminis-
trament de kids de plàstic recicla-
ble per substituir lames dels bancs, 
amb l’entitat mercantil Carbonell 
Urban Services, per import de 
1.685’00 euros més 353,85 euros en 
concepte d’iva.

SESSIÓ DEL DIJOUS 4 D’ABRIL
S’acorda aprovar: 
» Les factures i despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 94.964,04 euros.

» Lles liquidacions de l’impost sobre 
increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
número 24 a 40 de l’anualitat 2019.

» El conveni Marc de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Gi-
ronès i l’Ajuntament de Vilabla-
reix per a la creació d’Escenaris 
Teatre al Gironès.

» La proposta d’acord d’aprovació 
inicial de la memòria tècnica per 
la instal·lació d’una planta solar 
fotovoltaica al centre cultural Can 
Gruart de Vilablareix.

» El contracte menor d’obres per 
la instal·lació d’una planta solar 
fotovoltaica al centre cultural Can 
Gruart de Vilablareix, amb l'enti-
tat mercantil Ecovat Consult SL, 
per import de 19.642,15 euros més 
4.124,85 euros en concepte d’iva.

» La instal·lació d’un punt lila a la 
festa Major de Vilablareix.

» L’adhesió de l’Ajuntament de Vi-
lablareix al Pacte de socis de SA-
IAR-Centre de Serveis, relatiu a la 
societat SUMAR, serveis públics 
d’acció social de Catalunya SL.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil instal·lacions Salvans SL, les 
obres per procedir a la substitu-
ció de l’equip de climatització de 
l’edifici de la ludoteca-casal de ju-
bilats, per import de 32.422 euros 
més 6.808,62 euros en concepte, 
per l’equip de climatització YORK 
130KV, model Y MAA 130, bomba 
WILO 20 m3/h 1.1KW.

» El contracte menor de serveis amb 
l’entitat mercantil Ecovat Consult 
SL, pels treballs de direcció d’obra, 
programació dels components de 
la instal·lació, programació del sis-
tema de monitorització i legalitza-
ció de la instal·lació solar fotovol-
taica a la coberta de l’equipament 
de la ludoteca, biblioteca i casal de 
jubilats, per import de 3.400 euros 
més 714 euros en concepte d’IVA.

» La contractació amb l’entitat mer-
cantil Tendals Garanguer, pel sub-
ministrament i substitució de tres 
motors electrònics Somfy RTS per 
cortines interiors, al pavelló mu-
nicipal, per import de 1.080 eu-
ros més 226,80 euros en concepte 
d’iva. El pressupost no inclou contrac-
tar un medi auxiliar de muntatge com 
una plataforma elevadora o cistella. 

» El contracte menor de serveis pel 
lloguer temporal de maquinaria 
per la climatització de la ludoteca 
i la llar de jubilats, amb l’entitat 
mercantil Carrier Rental Systems, 
per import de 2.520 euros més 
529,20 euros en concepte d’iva.

SESSIÓ DEL DIMARTS 16 D’ABRIL
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 111.710,09 euros.

» Sol·licitar al Consell Comarcal del 
Gironès una subvenció destinada a 
la programació de les tardes i nits 
de Can Gruart, anualitat 2019.

» El conveni de col·laboració entre 
la Generalitat de Catalunya, mit-
jançant el Departament d’Educa-
ció i l’Ajuntament de Vilablareix, 
en relació al projecte de servei co-
munitari.

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

» Concórrer a la convocatòria del 
projecte europeu wifi4EU, per a 
la implantació d’equips per a l’ac-
cés gratuït en els espais públics 
municipals, adoptant el compro-
mís de proporcionar als ciutadans 
i visitants aquesta connectivitat 
d’alta qualitat fins a un mínim 
de tres anys a partir de la seva im-
plantació.

» Les bases reguladores i la convoca-
tòria per a la contractació laboral 
temporal a temps parcial de 4 joves 
en el marc del projecte “brigada 
jove 2019”.

SESSIÓ DEL DIJOUS 2 DE MAIG
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 30.949,86 euros.

» L’acord d’aprovació prèvia del 
projecte d’execució de la línia so-
terrada de BT a 400V per ampli-
ació de potència sol·licitada per 
Jorofon SL (sòl no urbanitzable).

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

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

» L’expedient, del plec de clàusules 
administratives particulars i plec 
de prescripcions tècniques per a la 
contractació del servei de conser-
vació, manteniment i neteja de vies 
públiques i d’espais verds públics 
de Vilablareix, per procediment 
obert, únic criteri d’adjudicació, 
reservat a Centres Especials de Tre-
ball (CET). 

» La selecció d’un agent cívic en rè-
gim laboral interí i la creació d’una 
borsa de treball de l’Ajuntament de 
Vilablareix.

SESSIÓ DEL DIJOUS 16 DE MAIG
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 197.813,92 euros.

» Els padrons de contribuents de la 
taxa pel servei de recollida, tracta-
ment i eliminació d’escombraries i 
residus sòlids urbans generats als 
habitatges familiars i als establi-
ments comercials i la taxa conser-
vació del cementiri, corresponents 
a l’exercici 2019.

» El Pla d’autoprotecció de la Festa 
Major-memòria tècnica.

» La 3ª certificació de l’obra “vesti-
dors segona fase i adequació de 
la grada Est del camp d’esports 
de Vilablareix”, per import de 
49.598,43 euros, a favor de l’en-
titat mercantil Excavaciones Am-
purdan 2000 SL.

» L’addenda al conveni Marc de 
col·laboració entre el Consell Co-
marcal del Gironès i l’Ajuntament 
de Vilablareix en matèria d’asses-
sorament per a l’adequació a la 
normativa de protecció de dades 
personals.

» El conveni entre el Consell Espor-
tiu del Gironès i l’Ajuntament de 
Vilablareix per a la promoció de la 
marxa nòrdica en el municipi.

» Sol·licitar al Dipsalut la inclusió en 
la convocatòria de subvencions per 
al programa de:
-  suport econòmic per al servei de 

socorrisme a les piscines munici-
pals de titularitat i/o 

-  gestió municipal (Pt15).
» Sol·licitar la inclusió a la con-

vocatòria de subvencions per al 
desenvolupament d’actuacions de 
mitigació i d’adaptació al canvi cli-
màtic per als anys 2019 i 2020 del 
Departament de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat de Cata-
lunya.
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 La Festa Major va arrencar el dijous 9 de maig 
amb una multitudinària inauguració de l’exposició 
d’art i el concurs de plantes i flors a Can Gruart. 

El divendres unes 350 persones varen participar 
a la caminada nocturna amb la que els participants 
varen poder escollir entre el recorregut curt de 
5km i el llarg de 10km. Com cada any, va ser una 
de les activitats estrella amb la participació tant de 
petits com de grans. 

El diumenge 12 de maig va tenir lloc l’esperada 
14a Marxa BTT de Vilablareix amb uns 560 ciclis-
tes inscrits. Varen poder escollir entre el recorregut 
llarg de 34km i el curt de 23. Els petits també van 
poder fer la cursa petita de 5km.

CURSA CURTA 
FEMENINA
Paz Algar
Mariona Triola
Laia Manté

CURSA CURTA 
MASCULINA
Beni Montero
Guillem Cassú
Sergi Ferreira

CURSA LLARGA 
FEMENINA
Jamie Bookwalter
Ania Fontanet
Núria Surià

CURSA LLARGA 
MASCULINA
Oriol Frigola
Kevin Torrejon
Josep Juanola

Diumenge a la tarda al pati de Can Gruart hi va 
haver sardanes amb la Cobla Contemporània i a 
continuació les havaneres amb Les Anxovetes. Els 
regidors i l’alcalde de Vilablareix van preparar cre-
mat per a tothom!

El segon cap de setmana de la Festa va arribar 
amb amenaces de pluges que van fer perillar alguns 
dels actes programats. Val a dir que es van poder 
fer totes excepte l’espectacle familiar de diumenge 
a la tarda. 

L’Ateneu de la Dona va protagonitzar el pregó 
que va tenir lloc divendres al vespre. Tot seguit hi 
va haver teatre i el concurs musical de grups novells 
que el va guanyar el grup Maria Dolors. Van pujar a 
l’escenari de les barraques també Animal i Dj Cap-
de, el divendres. 
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Dissabte va ser el torn d’Obeses i Orquestra Ma-
ribel. Enguany s’hi va instal·lar una carpa grossa per 
a poder gaudir dels concerts a cobert. 

Les sardanes, el concurs popular de botifarra i 
el concurs infantil de dibuix lliure també hi van ser 
presents. 

Per primera vegada, hi va haver la Festa de l’Es-
port que va tenir lloc dissabte al matí on petits i 
grans van provar diferents disciplines esportives 
com són el bàsquet, la rítmica. el tennis taula o la 
bicicleta. 

Ona Franquet, Jana Solana 
i Gala Abulí

Mariona Argelés i  
Lucas Moreno

Xènia Alonso, Martí  
Riera i Judit Bartra

Astrid Tejada

Plantes amb flor:
1r premi  Carmen Sanchez
2n premi  Remedios Robledo

Plantes sense flor:
1r premi  Pilar Egea
2n premi  Jana Perez
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Vilablareix va viure amb intensitat 
la Setmana Cultural 2019

Del 24 al 28 d’abril Vilablareix es va omplir de cultura amb un munt 
d’activitats per a tots els públics.

 Organitzada per l’Ajuntament 
de Vilablareix, al llarg de la set-
mana hi va haver activitats com 
espectacles teatrals, contes per 
a petits i el tradicional concurs 
de pastissos, amb la participació 
d’una trentena de persones que 
van fer pastissos dolços, salats i 
per a celíacs. Com a novetat, en-
guany hi va haver un maridatge 
de vins i lectures. 

La Festa de la Gent Gran  
torna a ser un èxit!

 El dia 1 de maig es va celebrar la Festa de la Gent 
Gran amb un dinar al pavelló municipal. Van parti-
cipar-hi més de dues-centes persones que van gau-

dir del dinar i del ball final amb música de la com-
panyia Xamfaina. 

Com es fa cada any, es va fer un homenatge a totes 
les parelles que enguany celebren les noces d’or! 

També es va fer un reconeixement al veí de Vila-
blareix, Josep M. Almar, que enguany ha fet 80 anys. 
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Esquerra també 
s’imposa a les  
generals a Vilablareix

 Esquerra també es va situar al capdavant de la llista de 
candidatures a les eleccions generals del 28 d’abril a Vi-
lablareix. També hi va haver una alta participació i van 
obtenir 777 vots (40,36%).

Amb 388 vots el seguien JxCAT-JUNTS i el PSC amb 
287 vots. 

ERC guanya les eleccions 
municipals de Vilablareix amb  

el 65,41% dels vots
ERC va ser la força més votada a les eleccions municipals celebrades 

el diumenge 26 de maig a Vilablareix amb un total de 1.163 vots 
(65,41%) i manté els 8 regidors de l’anterior legislatura. 

 Units per Vilablareix (261 vots) va ser la segona força 
més votada i va aconseguir un regidor. 

Per la seva banda, JxCat (138 vots) va perdre un regi-
dor, i es va quedar tan sols amb un. Mentre que el PSC 
(137 vots) es manté amb el regidor que tenia. 

Cal destacar l’alta participació amb un total de 1.788 
votants, que representa el 80,25% de la població. Una 
xifra que ha crescut notablement respecte les eleccions 
de fa quatre anys on hi va haver una participació del 
71,19% amb un total de 1.448 vots. 

ELECCIONS MUNICIPALS I GENERALS Vilablareix aconsegueix un 
acord amb Educació per a la 

construcció d’un nou edifici per 
a l’Escola Madrenc

 El Departament d’Eduació i Vilablareix van acordar el passat dimecres 22 de 
maig signar un conveni per construir un nou edifici per a l’Escola Madrenc. 
El conseller, Josep Bargalló, va visitar el centre i va acordar amb l’alcalde, Da-

vid Mascort, que l’Ajuntament 
s’implicarà en el finançament de 
l’obra assumint el cost del projec-
te executiu.

Un cop finalitzada la visita, el 
conseller es va dirigir a l’Institut 
de Vilablareix on va entrar en al-
guns espais com el laboratori de 
Física i Química o la Biblioteca. 
També va veure el terreny que 
acollirà el nou edifici de l’Institut. 

Es posa en funcionament el primer punt 
de recàrrega de vehicles elèctrics

 A principis d’abril Vilablareix va posar en fun-
cionament el primer punt de recàrrega de vehicles 
elèctrics, ubicat al carrer Roger de Llúria, a la zona 
del Centre Cultural Can Gruart.

Segons el regidor de Mobilitat i via pública, Pau 
Rovira, “Fa temps que l’equip de govern estàvem buscant 
un lloc on instal·lar un punt de recàrrega de vehicle elèc-
tric amb la doble funció de donar aquest servei a la gent 
del poble i alhora per conscienciar als veïns i veïnes que ja 
és una realitat tecnològica a l’abast de tothom, que creixerà 
molt i que suposarà una revolució en aspectes ambientals”.

A més, Rovira explica que van pensar que Can 
Gruart és un punt de centralitat molt important i es 
on millor servei pot donar la gent. “No es tracta d’una 
actuació aïllada, sinó que en funció del seu ús i necessitats 
s’aniran incrementant el seu nombre i distribució en dife-
rents punts del nostre municipi”. 

La instal·lació consta d’un carregador semi ràpid 
per a vehicles elèctrics i una plaça d’aparcament ha-
bilitada pel vehicle que utilitzi el carregador. És un 
punt de recàrrega amb connector tipus 2 amb una 

potència de càrrega de 7,3 kW. Cada hora de càrre-
ga equival a una autonomia de 40km.

El servei de recàrrega és gratuït i està operatiu 
les 24 hores del dia, amb una limitació de 2 hores 
per càrrega. Per a la seva activació, només cal des-
carregar-se una aplicació al mòbil. Al mateix punt, 
hi ha les indicacions de com s’ha de procedir a fer 
la càrrega.
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Un total de 16 partits de la  
19a edició del MIC de futbol es 
juguen al camp del Vilablareix

Per primera vegada Vilablareix ha acollit el MICFootball 
(Mediterranean Internacional Cup), el torneig de futbol base que va 

tenir lloc del 17 al 21 d’abril a les comarques gironines.

 El camp de futbol de Vilablareix va aco-
llir un total de 16 partits entre els dies 17 i 
19 d’abril, entre ells, van passar equips de 
casa com el Farners, el Gimnàstic de Tar-
ragona, el Girona FC o el Barça. També 
hi van jugar equips internacionals com el 
Malaya Football Club, el Kas Eupen o el 
Kenya National Team. 

Aquesta va ser la 19a edició del tor-
neig que enguany va arribar als 37 muni-
cipis involucrats.

Jocs i exposicions en el marc de 
la Setmana Europea de l’Energia
 En el marc de la Setmana Eu-

ropea de l’Energia, la mainada 
de la Ludoteca va gaudir de dos 
jocs educatius, un de 3 a 6 anys i 
l’altre de 6 a 12 anys. Tot jugant, 
es van adonant de la importància 
de l’estalvi energètic. 

I a partir del 3 de juny es va 
instal·lar a Can Gruart l’exposi-
ció ‘Canvi climàtic a l’espai català 
transfroneterer’.

La dietista Olga Brunner explica quins 
aliments han de menjar els nens i nenes 
abans d’entrenar

 Des de l’Ajuntament s’organitzen constantment xer-
rades sobre alimentació saludable. La darrera va ser al 
mes d’abril on la dietista i nutricionista, Olga Brunner, 
va explicar què han de menjar els nens i les nenes abans i 
després d’entrenar l’esport que practiquen. Una vintena 
de pares i mares hi van ser presents per a informar-se.

El Rodajoc Gironès Sud reuneix 
més de 300 alumnes a Can Gruart

 Un total de 330 alumnes de 3r de primària de les 
escoles de Vilablareix, Fornells de la Selva, Quart, 
Cassà de la Selva, Llagostera i Aiguaviva van partici-
par el 26 de març al Rodajoc Gironès Sud. Al llarg 
del matí varen jugar, per equips, als diferents jocs 
esportius als voltants de Can Gurart. Varen comptar 
amb els professors d’esport dels centres i una vuitan-
tena de dinamitzadors de l’Institut de Vilablareix. 

El Rodajoc és un programa de la Diputació de Gi-
rona i el Consell Esportiu del Gironès que recupera 
els jocs tradicionals cooperatius i d’arreu del món. 

El grup de running  
va creixent!

 El 9 d’abril hi va haver una nova trobada de corredors orga-
nitzada per l’Ajuntament per tal de potenciar l’activitat física 
al poble i, a més, fer-ho en companyia. Les trobades serveixen 
per a conèixer el grup i també es reparteixen noves samarre-
tes amb el #SalutVilablareix als nous membres del grup. 

Si vols formar-hi part, pots posar-te en contacte amb l’Ajun-
tament a través del telèfon 972 40 50 01.

L’alcalde amb l’ex jugador 
del Barça i l’Espanyol, Ivan 
de la Peña
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Tres biblionius més 
gràcies a la bona 
acceptació dels veïns  
i veïnes

 Davant la bona rebuda per part de la població de la iniciativa 
dels biblionius, l’Ajuntament va decidir col·locar-ne tres més en di-
ferents punts del municipi. Aquests, es troben al Passeig Catalunya, 
al Parc del carrer Raset i a la plaça de l’11 de Setembre. Aquesta úl-
tima ubicació es traslladarà els mesos d’estiu a la piscina municipal. 

Des de l’Ajuntament, es demana el màxim respecte i civisme 
per tal de mantenir els biblionius en les millors condicions i que 
el màxim nombre possible de persones en puguin fer ús.

Èxit de participant a la 
cinquena edició de la jornada 

tecnològica, Gitech
 La cinquena edició de la Gitech, la jornada tec-

nològica organitzada per l’Associació El Racó dels 
Robotaires i el Tecnoateneu de Vilablareix, va tenir 
lloc el dissabte 4 de maig a Can Gruart. 

Professors, alumnes, particulars, empreses i ins-
titucions van ser-hi presents i es van endinsar en el 
món de la tecnologia. Hi va haver una fira de pro-
jectes tecnològics, tallers, conferències i competici-
ons de robòtica.

L’escriptor Rafel Nadal 
va presentar la seva 

darrera novel·la
 L’escriptor, Rafel Nadal, va presentar la seva dar-

rera novel·la ‘El fill de l’Italià’ el passat 18 d’abril a 
la sala d’actes de Can Gruart. Amb aquesta novel-
la, Nadal ha rebut enguany el Premi de les Lletres 
Catalanes Ramon Llull 2019. 

L’acte va ser presentat i conduit per l’escriptor 
de Vilablareix, Martí Gironell, el qual va rebre el 
Premi Ramon Llull 2018 per la novel·la ‘La força 
d’un destí’.

Els alumnes de 5è de 
presenten els seus 

programes radiofònics
 Els alumnes de 5è de primària de l’Escola Ma-

drenc van presentar, a la sala d’actes de Can Gruart 
plena a vessar, els programes de ràdio que han fet 
al llarg del curs. Els pares, mares i familiars, van 
escoltar l’experiència dels alumnes que, en grups 
reduïts, van presentar els seus treballs. 
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Èxit del nou servei de recollida  
porta a porta de l’oli

 A principis d’any es va introduir una nova recollida porta a porta, la de l’oli vegetal 
domèstic. Aquest servei es realitza el primer dijous de cada mes. Els veïns han d’avisar 
prèviament l’Ajuntament mitjançant trucada o l’APP “Vilablareix porta a porta”. 

S’ha de deixar l’ampolla ben tancada amb l’oli de cuina usat davant el portal de 
casa entre les 19 i les 20 h. 

Cal recollir l’ampolla un cop buidada per tal que no quedi a la via pública durant 
el dia de l’endemà. 

En aquest primer trimestre del servei, s’ha recollit porta a porta un total de 91,4 litres 
corresponents a 43 habitatges. A la deixalleria s’han aportat 122 litres. Si seguim amb 
aquesta tendència, al final de l’any haurem reciclat un 40 % més d’oli que l’any passat.

Actuacions d’eficiència 
energètica 

 En aquest últim mig any s’han portat a terme di-
verses accions per tal de donar compliment al Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) de Vila-
blareix. Aquest Pla té com a objectiu establir acci-
ons per a reduir les emissions de CO2 en un 20% 
fins l’any 2020.

Totes les actuacions han estat finançades amb el 
suport econòmic de la Diputació de Girona.

PUNT DE RECÀRREGA DE VEHICLES 
ELÈCTRIC
Vilablareix ja disposa del primer punt de recàrrega 
de vehicles elèctrics ubicat al carrer Roger de Llú-
ria, a la zona del centre cultural Can Gruart.

La instal·lació consta d’un carregador semi ràpid 
per a vehicles elèctrics i una plaça d’aparcament ha-
bilitada pel vehicle que utilitzi el carregador. 

És un punt de recàrrega amb connector tipus 2 
amb una potència de càrrega de 7,3 kW. Cada hora 
de càrrega equival a una autonomia de 40 km.

El servei de recàrrega és gratuït i està operatiu 
les 24 hores del dia, amb una limitació de 2 hores 
per càrrega. Per a la seva activació, només cal des-
carregar-se una aplicació al mòbil. Al mateix punt, 
hi ha les indicacions de com s’ha de procedir a fer 
la càrrega.

PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES A 
L’EDIFICI DE LA LUDOTECA, BIBLIOTECA 
I CASAL DE LA GENT GRAN
A finals de maig han començat les obres d’instal-
lació d’una planta solar fotovoltaica connectada a 
xarxa en autoconsum per a l’edifici de la ludote-
ca, biblioteca i casal de la gent gran de Vilablareix. 
Aquesta instal·lació d’autoconsum tipus 1, alimen-
tarà tant l’edifici esmentat com l’edifici de la masia 
de Can Gruart. Estarà formada per 43 mòduls foto-
voltaics JA Solar de 330W i un inversor trifàsic SMA 
de 12 kW de potència nominal. Els mòduls es divi-
diran en 3 strings que dotaran la instal·lació d’una 
capacitat de producció de 14,2 kWp.

S’estima que la instal·lació produirà 21.140 kWh 
anuals, que significarà un estalvi de 2.000 € a l’any. 

Segons les dades de l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic, aquesta nova instal·lació comportarà un 
estalvi d’emissions de 6.786 kg CO2/any.

MILLORA DELS TANCAMENTS DE 
L’ESCOLA
L’escola Madrenc per la seva naturalesa és un equi-
pament amb un ús intensiu al llarg de l’any, per tant 
amb un alt consum energètic. Per això, durant els 
últims anys, s’han implementat accions d’eficiència 
energètica per reduir-ne el consum. 

L’última actuació d’eficiència energètica ha es-
tat la substitució de les últimes 18 finestres velles 
(totes les del c/Perelló i dues del c/Escoles). Aques-
tes finestres eren de fusta amb vidre senzill i suscep-
tibles de ser causants de pèrdues tèrmiques. S’han 
substituït per unes noves d’alumini, amb doble vi-
dre i amb trencament de pont tèrmic per millorar 
l’estanqueïtat.

SETMANA DE L’ENERGIA
Durant el mes de maig s’han realitzat diverses ac-
tuacions en el marc de la Setmana Europea per a 
l’Energia Sostenible. 

Amb els alumnes de 5è de l’escola es va realitzar 
un taller sobre l’estalvi energètic i l’autoconsum fo-
tovoltaic.

A la ludoteca es van dinamitzar dos jocs sobre 
bones pràctiques de consum d’energia. 

Durant el mes de juny, a la masia de Can Gruart, 
es pot veure una exposició itinerant que ha cedit la 
Diputació de Girona que, mitjançant plafons, expli-
ca l’adaptació al canvi climàtic.

Vilablareix més sostenible
 Les festes i esdeveniments públics són una font 

important de residus potencialment evitables si 
s’adopten actuacions d’ambientalització. Aquestes 
actuacions consisteixen principalment en reduir la 
generació dels residus, fomentar-ne el reciclatge, 
promoure la comunicació i la sensibilització ambi-
entals entre els participants, etc.

Aquest any la Festa Major de Vilablareix ha conti-
nuat apostant per la sostenibilitat, eliminant els plats, 
gots i coberts de plàstic d’un sol ús. En la gran majoria 
dels actes s’ha utilitzat material compostable i a les bar-
raques s’ha aplicat el sistema dels gots reutilitzables. 

Els objectius d’aquesta iniciativa han estat reduir 
la quantitat de residus generats i eliminar l’ús de 
vaixelles i coberts de plàstic d’un sol ús.

Dades destacades
Cursa BTT: Substitució de 600 jocs d’un sol ús de 
plat i got de plàstic per material compostable. Això 
ha representat un estalvi de 15 kg de plàstic.

Caminada nocturna: Substitució de 50 plats i 350 
gots de plàstic d’un sol ús per material compostable. 
Això ha representat un estalvi de 3,35 kg de plàstic

Inauguració exposició art: Substitució de 100 
plats i 250 gots de plàstic d’un sol ús per material 

compostable. Això ha representat un estalvi de 3,55 
kg de plàstic.

Pregó: Substitució de 100 plats i 400 gots de plàs-
tic d’un sol ús per material compostable. Això ha 
representat un estalvi de 4,60 kg de plàstic.

Barraques: En els dos dies de barraques s’han 
venut 1.125 gots. El 44% dels gots van ser retornats, 
rentats i recuperats per a poder-los utilitzar de nou.

Segons dades de la Fundació Prevenció Residus 
i Consum, un got reutilitzable en un esdeveniment 
nocturn és utilitzat de mitjana un mínim de quatre 
vegades. Així doncs, a les nits de barraques s’han es-
talviat 4.500 gots de plàstic d’un sol ús, que equival 
a 31,50 kg de residu de plàstic.

Fonts: Pes got de plàstic de 33 cl = 7 g (Ecofestes) / Pes plat de plàstic de 25 cm = 18 g (Coposplastico) / Guia pràctica per al 
càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). Envasos lleugers 0,120 kg CO2 eq/kg residu

AQUESTA FESTA MAJOR HEM ESTALVIAT: 
58 kg de RESIDUS PLÀSTICS D’UN SOL ÚS i 6,96 kg de CO2
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Josep Maria Almar  
i Pilar Moret 

Aquesta parella de Bordils i Celrà van venir a viure a Vilablareix 
l’any 1970. Van ser molt treballadors i ara gaudeixen de la tran-
quil·litat que els hi ofereix Vilablareix. En Josep, segons diu, va 
ser metge de cotxes. I la Pilar, va treballar fins a la seva jubilació. 
També va viatjar per les carreres d’en Josep.

En Josep Maria va néixer a Bordils el 2 d’abril 
de 1939, un dia després de la fi de la Guerra 
Civil. Vivia a pagès i assegura que a pagès la 

gent no passava gana. Però tampoc tenien cèntims, 
diu: “Els meus pares no tenien cèntims. Només us 
diré que a sota el llit hi teníem el blat de moro”. 
És el tercer de tres germans i li hagués agradat ser 
metge però explica que era molt difícil entrar a les 
universitats en aquell temps. Afegeix “El mestre de 
Bordils es va enfadar perquè ell sempre deia: Aquest 
nen ha d’estudiar que té molt de cap. No sé si ho deia 
perquè tenia un cap gros o per què”, i riu. 

El mateix dia que va fer els 14 anys va entrar a 
treballar al Taller Comes de Celrà i feia el trajecte 
cada dia amb bicicleta. 

Metge de cotxes
En aquell temps, explica, “l’aprenent de mecà-
nic no estudiava, ajudava als mecànics i n’aprenia 
d’ells. Però a mi sempre m’ha agradat estudiar, lla-
vors jo estudiava les malalties dels cotxes. D’aquí ve 
que quan vaig fer els 18 anys vaig començar a ano-
menar-me jo mateix: metge de cotxes”. 

En aquest taller hi va treballar fins als 19 anys 
quan el Garatge Aymerich de Girona es van inte-
ressar en ell. “Per anar de Bordils a Girona anava 
amb tren. El sentia venir des de casa meva i sortia a 
buscar-lo corrents. Mai el vaig perdre però sempre 
arribava just” recorda rient. 

Als 22 anys va haver d’anar a la mili on també hi 
va deixar petja. “Els veterans s’anaven llicenciant, 
fins que el xofer del coronel de l’Escola Militar 
de Jaca també es va llicenciar i es va quedar sense. 

Com que jo tenia carnet i hi entenia de mecànica, 
van demanar per mi. Sense cap influència ni res 
vaig ser el xofer del coronel que, més tard, va pujar 
a general i em van enviar un altre coronel”.

Arribant a Girona després del servei militar, els 
del taller Aymerich van proposar-li a en Josep de 
ser soci. Com que no li va semblar bona idea, va 
anar a treballar a Palafrugell, on hi anava amb la 
Sarfa. Allà hi va estar treballant fins que el Garatge 
Andreu de Girona li va oferir feina i va tornar cap a 
Girona fins que es va posar malalt amb aquella feina 
i va haver d’agafar la baixa.

La Pilar
La Pilar Moret va néixer a Celrà el 25 d’agost de 
1942 i explica que la seva infància va ser durant la 
post Guerra i que no tenien el que volien però que 
a casa no van passar gana perquè el seu pare treba-
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que eren 5 germans, un noi i quatre noies. Va anar a 
escola a les Dominiques de Celrà. 

“Vaig anar a escola fins els 14 anys, després em 
vaig quedar a casa ajudant a la meva mare amb les 
tasques de pagès fins als 17 anys”, recorda.

La Pilar ha sigut sempre una dona activa i no ha 
deixat mai de treballar. Amb 17 anys es va posar a 
treballar en un taller de Celrà on fabricava els taps de 
les garrafes de vidre que la gent comprava per omplir 
d’aigua. “Ens encarregàvem de fer els taps d’espart”. 
Dos anys més tard va anar a treballar a can Torres, 
com en deien, la paperera. Ens explica que va haver 
de renunciar a la feina quan es va casar “En aquella 
època l’empresa feia firmar un paper a les dones con-
forme que el dia que et casaves havies de renunciar al 
treball, perquè el paper que triàvem era en una taula 
i els havíem de transportar, llavors no volien a dones 
embarassades”.

El festeig i el casament
La Pilar i en Josep es van conèixer anant a ballar pels 
pobles. La Pilar assegura que “el jovent en aquella èpo-
ca ens coneixíem així. Jo només ballava amb els nois 
que eren alts i que sabien ballar. No he estat una per-
sona que ha anat a ballar amb el primer que passava. 
Si no podia ballar a gust, doncs em quedava asseguda”.

Mentre que en Josep explica que “els nois dúiem 
una llibreta on hi apuntàvem amb qui ballaríem cada 
cançó. Per exemple, els pasdobles amb aquesta, el 
vals amb l’altre, i així canviaves de parella cada vega-
da”. Però el més important, assegura “era fer l’últim 
ball amb la noia que t’agradava, perquè així després 
l’acompanyaves fins a casa seva”. 

I ballant pels pobles va ser com la Pilar i en Josep 
van començar a festejar. 

Es van casar als Salesians de El Pont Major el 7 
d’octubre del 1970. “Vàrem escollir aquest dia per-
què volíem celebrar el meu sant el dia 12 d’octubre 
a Saragossa”. És per aquest motiu que finalitzat el ca-
sament van agafar un cotxe que els va deixar el Ga-
ratge Andreu, i van anar primer fins a Ripoll, Jaca 
fins arribar a Saragossa. “I després vam anar a donar 
voltes cap a Madrid, Albacete, Toledo, etc. fins el dia 
23 d’octubre” explica la Pilar. 

Cap a Vilablareix
La parella de recent casats van anar directe a Vila-
blareix a la tornada del viatge de nuvis. En Josep ex-
plica que van ser de les primeres cases que hi havia 
al poble. “Llavors era una ciutat dormitori. Tot eren 
camps excepte quatre cases. Ara estem bé amb cale-
facció, però abans no teníem ni estufa ni per anar-la 
a comprar”. 

Van decidir-se per Vilablareix per dos motius, ex-
pliquen. Un, era per estar a prop de la feina d’en 
Josep que treballava al Garatge Andreu. I el segon 
motiu, afegeix “era perquè vam veure un cartell a la 

carretera Santa Coloma que deia: Casas 
con almacén y huerto 500.000 pesetas”. I no 
s’ho van pensar gaire. 

Es disculpen per no haver fet molta 
vida social al poble, però treballaven 
molt fora de casa i no podien estar mas-
sa al poble. Això sí, no es perdien les fes-
tes majors i el primer soci que va tenir 
el Club de futbol de Vilablareix va ser 
en Josep. “Jo sóc molt aficionat al futbol 
i sempre li deia a l’alcalde que quan hi 
hagués socis volia ser el primer. I vaig ser 
el soci número 1 del Vilablareix”.

Mentre en Josep treballava al Garat-
ge Andreu, la Pilar els primers anys es va 
encarregar de la casa i de la filla que van 
tenir, la Susana, que va néixer un any 
després del casament. Un cop la Susana ja anava a 
l’escola, a les Carmelites de Girona, la Pilar va buscar 
feina i confeccionava per la Rami “Jo feia faldilles i 
pantalons d’adults per l’empresa Rami de Santa Co-
loma de Farners. Però més endavant em vaig buscar 
una feina “jo volia un treball amb el que pogués te-
nir jubilació”. Finalment va anar a treballar a la Llar 
d’Infants de Fontajau, que es coneixia com l’hospici. 

Les Carreres
En Josep, per salut, va haver de deixar de treballar al 
Garatge Andreu. I com que s’havia de distreure, tal 
com ho explica, es va posar a estudiar i es va presen-
tar a la Federació Espanyola d’Automobilisme i va ser 
el comissari del circuit de Montmeló. “Ja l’any 1983 
feia la pujada amb el Racc de Santa Fe del Montseny i 
jo ja era oficial verificador de cotxes. A més de ser-ho 
per la Federació Catalana i Espanyola, també ho era 
a Citroên”. I per tal de promocionar les ventes, jun-
tament amb un director de Citroên i un preparador 
important de cotxe de Madrid, van muntar la Copa 
Citroên EX. Assegura que ha estat a tots els circuits. 
“En Marc Márquez em deia l’Avi, perquè jo el duia a 
coll des de ben petit”. I és que en Josep va ser verifica-
dor de motos i cotxes fins fa uns 3 anys “fins que estar 
dret no m’anava bé”, afegeix. 

“Aquesta, per això, ha estat la manera 
que hem pogut viatjar” asseguren en Jo-
sep i la Pilar. 

Ara gaudeixen de la jubilació a casa 
seva a Vilablareix on ens ensenyen el garat-
ge que tenen ple de records de les carreres 
i un cotxe clàssic que el posa en marxa per-
què veiem que el cuida i encara el pot treu-
re per anar a les concentracions de cotxes 
clàssics. Per la seva banda, la Pilar ens en-
senya el seu jardí amb un llimoner ple de 
llimones. Marxem de l’entrevista carregats 
de llimones i un peto dels que portava en 
Josep com a verificador de cotxes a les car-
reres. Els agraïm la seva generositat.
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Ja tenim l’estiu a sobre,  
la temporada de futbol 2018-19 

ja ha arribat al final 
 Uns han complert els objectius 

marcats a principi de temporada, 
d’altres per una causa o una altra 
no han pogut arribar-hi i d’altres 
els han sobrepassat en creus. En 
tot cas, hem intentat des de la di-
rectiva del F.C.Vilablareix que els 
vostres i nostres fills i filles hagin 
passat una temporada inoblida-
ble juntament amb els seus amics 
i amigues practicant i competint 
en allò que tant els hi agrada, el 
FUTBOL.

Ara venen temps de vacances, 
campus (com el del F.C.Vilabla-
reix), piscines, jocs, viatges i sobre 
tot passar-ho molt bé amb amics i 
família, però també pensar en la 
temporada vinent, fent la inscrip-
ció pel proper any, comprar ves-
timenta nova pels “menuts” i no 
tant “menuts”, que no sabem que 
passa a l’estiu, que tots creixen, 
pensar en les despeses de princi-
pi i final de curs (llibres, materi-
al escolar, quaderns d’estiu, etc) 
en definitiva un mont de diners 
que hem de gastar els pares/ma-
res pel benestar, educació i futur 
dels nostres nois/es. 

Es per això, que un iniciativa 
portada a terme per la directiva 
del F.C. Vilablareix és el CAR-
NET DE SIMPATITZANT que 
per una mòdica 

quota de 30 euros/l’any et pots 
beneficiar d’uns descomptes i/o 
regals molt importants en moltes 
botigues del poble i de les roda-
lies, aquestes van des de tallers 
de cotxes, perruqueries, gim-
nàs, medicina i salut, queviures 
i alimentació, restaurants i para-
ment de la llar, fusteries, tendes 
d’oci, etc. (totes elles i els seus 
descomptes els pots consultar a 
l’apartat de SIMPATITZANT de 
la pàgina web: www.fcvilablareix.
cat fent que, a final de mes, hagis 
estalviat uns quants “calerons” i 
al mateix temps hagis ajudat al 
sosteniment del Club de Futbol 
Vilablareix. Com molts sabeu, 
amb l’ampliació dels vestuaris i la 
grada, així com el costós “recaut-
xutat” del terreny de joc , tot hi 

ser subvencionat pel consisto-
ri municipal, no treu que les 
despeses en calefacció, llum i 
aigua seran superiors que les 
darreres temporades, així la 
teva participació en aquest 
carnet de simpatitzant ajuda-
rà no només la teva econo-
mia sinó al sosteniment del 
Club de tots/es els vilablara-
tencs/ques i jugadors/es.

Per aconseguir aquest carnet, 
només has d’entrar a la pàgina 
web www.fcvilablareix.cat  i om-
plir la sol·licitud i/o formulari 
que trobaràs al apartat del SIM-
PATITZANT. I si ets comerciant, 
venedor o disposes d’una botiga 
o comerç i el que te interessa es 
donar a conèixer el teu negoci 
o productes, el Club t’ofereix la 
possibilitat de fer-ho, gratuïta-
ment, oferint un descompte i/o 
regal als nostres Simpatitzants. 
Pots demanar més info a relaci-
ons@fcvilablareix.cat o comuni-
cacio@fcvilablareix.cat .

D’altra banda, aquest any in-
tentarem créixer una “miqueta” 
més del que ja som, incorporant 
un nou equip de juvenils i inten-
tar nodrir el primer equip de 
joves talents del planter,  i ja en 
portarem...19, en definitiva, un 
no parar constant, pel poble, pel 
futbol i sobre tot pels i les futbo-
listes de casa, ja que com diem al 
municipal i allà on anem... Som 
un equip, vila, vila, blareix!

Des de la Junta Directiva del 
F.C. Vilablareix us desitgem un 
molt bon estiu a tothom i espe-
rem veure’ns ben aviat amb les 
“piles” ben carregades per fer 
front a una nova i emocionant 
temporada 2019-2020. 

Club Bàsquet Vilablareix
Un cop acabada la temporada, és hora de fer balanç de la 

temporada dels equips sèniors. Aquesta valoració és molt variada:

 El sènior masculí “A” ha acabat en la 
12a posició del grup 2 de la categoria 
de Tercera Catalana amb 6 victòries i 18 
derrotes, i d’aquesta manera ha hagut 
de disputar la promoció que hem perdut 
amb el C.E. Sant Nicolau de Sabadell i 
per això la propera temporada haurà de 
disputar el campionat Territorial.

El sènior masculí “B” ha acabat en 
l’11è lloc de la categoria Territorial B 
amb 2 victòries i 18 derrotes.

El sènior femení ha acabat en la 6a 
posició del campionat de Segona Cata-
lana amb 18 victòries i 12 derrotes.

Podem considerar com a discreta 
l’actuació dels equips masculins. En 
canvi, es valora positiva la trajectòria del 
equip femení, que en el seu segon any a 
la 2a Catalana, ha aconseguit la permanència sense 
patiment en cap moment de la temporada.

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

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

facció amb els altres equips de la categoria.
El mes de juny es faran jornades de portes ober-

tes amb l’objectiu de seguir ampliant els equips de 
base i sobretot per aconseguir la formació d’un 
equip de la categoria pre-infantil per seguir en la 
línia d’arribar a completar totes les categories.

També, com a entitat arrelada al poble, hem par-
ticipat a les Festes de Vilablareix amb una de les bar-
raques que s’han muntat el cap de setmana de 18 i 
19 de maig. 

http://www.fcvilablareix.cat
http://www.fcvilablareix.cat
http://www.fcvilablareix.cat
mailto:relacions@fcvilablareix.cat
mailto:relacions@fcvilablareix.cat
mailto:comunicacio@fcvilablareix.cat
mailto:comunicacio@fcvilablareix.cat
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Punt i final a una temporada 
plena d’èxits!

El club ha tancat una temporada plena de competicions en tot 
l’àmbit territorial, autonòmic i estatal. 

 Pel que fa a les competicions 
a nivell federat, el Club Rítmica 
Vilablareix ja està treballant de 
valent amb els conjunts per poder 
afrontar una temporada plena de 
competicions i on els conjunts de 
base hauran de lluitar per la classi-
ficació als Campionats d’Espanya. 
El primer cap de setmana, dis-
putaran la primera fase i tindran 
competicions fins a finals d’any.

Però el club no ha parat! I no 
només ens hem presentat a com-
peticions federades sinó que un 
total de 40 gimnastes han par-
ticipat a la Lliga Territorial de 
Gimnàstica Rítmica organitzada 
pels diferents Consells Esportius. 
Els resultats han estat immillo-
rables al llarg de tot aquest any. 
Enguany, hem estat el club del 
Gironès amb més participació als 
Jocs Emporion.

Aquesta classificació, avala tota 
la feina que l’equip tècnic fa dia 
rere dia amb les gimnastes.

Després d’aquesta tempora-
da plena d’èxits les gimnastes i 
l’equip tècnic s’acomiada d’uns 
mesos molt intensos amb un 
festival de cloenda el proper di-
vendres 7 de juny a les 18.30h 
de la tarda. En aquesta ocasió les 
gimnastes de tota la secció faran 
muntatges divertits i estiuencs 
que han preparat amb molta il-
lusió per a tots els assistents. 

Informar-vos que com 
cada any el club organitza 
un campus d’estiu durant 5 
setmanes amb la possibilitat 
d’apuntar-se per setmanes. 
Aquest campus està obert 
a tothom qui vulgui passar 
un estiu d’allò més entre-
tingut. Per poder forma-
litzar la inscripció només 
cal sol·licitar un formula-
ri a campusvilablareix@ 
gmail.com. 

Finalment, informar 
que durant el mes de ju-
liol a part del casal d’ac-
tivitats rítmiques, les gim-
nastes de més alt nivell 
entrenaran durant tot 
el mes per preparar la 
propera temporada d’in-
dividuals i de conjunts. 

Aquests entrenaments seran de 
matí i tarda i permetran a les 
gimnastes consolidar els muntat-
ges que més endavant hauran de 
treure per aconseguir plaça a les 
competicions estatals. 

I recordeu que si voleu estar 
informats de totes les nostres 
novetats podeu seguir-nos a tra-
vés de les nostres xarxes socials: 
Facebook (Club Rítmica Vilabla-
reix), twitter (@CRVilablareix) i 
instagram (ritmicavilablareix).

Campions de Catalunya  
Absolut B i bona actuació  
en les categories d’edats

 Durant tota la Setmana Santa 
es van disputar a la localitat tar-
ragonina de Valls els Campionats 
de Catalunya per edats. En aques-
ta edició, el CTT Vilablareix hi 
tenia una nodrida representació 
de palistes, essent l’únic club de 
Catalunya que tenia equips en 
totes les categories de formació 
(des de benjamins fins a sub21).

En la categoria de benjamins 
teníem dos equips. Un format 
per l’Eloi Martinez, en Roger i en 
Lluc Pagès i l’altre integrat per 
l’Arnau Coll i en Miquel Valera. 
El primer equip no va poder pas-
sar la fase de grups i després de 
tres eliminatòries més va acabar 
en una meritòria 20a posició. Per 
la seva banda, en Miquel i l’Arnau 
van passar la fase de grups i des-
prés de superar als quarts de final 
el Borges, a semifinals no van po-
der derrotar al Sabadell i en la dis-
puta pel bronze, el TT Tramunta-
na Figueres es va imposar i al final 
els nostres jugadors van acabar en 
una molt bona quarta posició.

Encara millor van anar els 
dobles i individuals on la parella 
Arnau-Miquel va aconseguir la 
tercera posició i en individuals 
l’Arnau va aconseguir també pu-
jar el podi després de fer un gran 
campionat i caure només a semi-
finals contra el campió.

En la categoria d’alevins l’equip 
format per en Tomàs Lloret, l’El-
vis Calls, l’Arnau Coll i en Miquel 
Valera van aconseguir una bona 
setena posició final. En juvenils 
femení l’Èlia Serra, la Judith Ci-
fuentes i l’Elisenda Nonó van 
acabar cinquenes jugant a un 
gran nivell totes tres. En catego-
ria masculina, l’Eloi Llorente, en 
Pau Vilarnau, en Guim Oliver i 
en Franc Pujolar només van po-
der quedar onzens.

En la categoria infantil masculí 
van acabar en novena posició des-
prés de perdre a vuitens contra 
el Ripollet A i guanyar posterior-
ment a Mataró. Les fèmines van 
aconseguir un resultat molt millor 
aconseguint una cinquena posi-
ció després de guanyar a Borges 
a vuitens, perdre contra Calella 
a quarts i guanyar a Badalona en 
l’últim enfrontament. I finalment 
els sub21 masculí van acabar en 
setena posició després de guanyar 
a vuitens a Terrassa i perdre con-
tra Falcons i Esparreguera.

Menció especial mereix el Cam-
pionat de Catalunya Absolut B dis-
putat a Bàscara els dies 11 i 12 de 
maig. L’equip format per en Ma-
nel Redondo, Eloi Llorente, Gui-
llem Soy i Franc Pujolar van fer 
un gran torneig, anant de menys 
a més fins a plantar-se a la final de 
forma brillant. Però en l’últim par-
tit, tot i plantar cara fins al darrer 
instant, els nostres jugadors van 
caure per un ajustat 3-2 contra el 
Poblenou. I per acabar d’arrodo-
nir el cap de setmana, en dobles la 
parella Manel-Eloi es va proclamar 
sotscampiona de Catalunya i en 
individuals, després d’un gran cap 
de setmana, en Manel es va alçar 
fins aconseguir quedar Campió de 
Catalunya Absolut.

I després d’aquests bons resul-
tats ja només ens falta els Campi-
onats d’Espanya, que enguany es 
disputaran a finals de juny a Tar-
ragona. Ànims a tots els nostres 
jugadors!! 

Per a més informació podeu 
visitar www.cttvilablareix.cat i se-
guir-nos a través del facebook, 
instagram o twitter @cttvilablareix 
amb el hashtag #somgrocs
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La primavera a la llar d’infants
 La primavera ha arribat a la llar 

acompanyada de pluges, el fred 
ens ha deixat i el sol comença a 
treure el nas. Aquests bons dies 
ens acompanyen per poder fer 
un munt d'activitats: 
• La diada de Sant Jordi. Hem ce-

lebrat aquest dia tan important 
en la nostra cultura catalana fent 
un punt de llibre i una preciosa 
rosa pels papes i les mames.

• La setmana cultural. Hem tre-
ballat moltes activitats diver-
tides, entre elles, jugar amb 
ombres i llums. També hem 
explicat la llegenda de Sant Jor-
di de moltes formes diferents: 
amb titelles, un conte amb i 
mans i una representació feta 
per les educadores.

•  Cuidem el nostre hort. Cada 15 
dies alguns avis que van a Can 
Ribotic acompanyats per l’Est-
her, ens visiten i ens ensenyen 
com cuidar el nostre petit hor-
tet perquè així creixi ben bonic.

Cuidem el nostre hort

L’Esther i en Josep amb el planter

Plantem una llavor

Fem ombres i juguem amb els colors

Obra de teatre de Sant Jordi
Fem titelles de la llegenda 
de Sant Jordi

Juguem amb les llums, 
ombres i colors

Fomentem l’ús de la bicicleta 
 Amb els alumnes de cicle superior, dins l’àrea 

d’educació física, vam fer una sortida en bicicle-
ta, per l’entorn rural de Vilablareix. Prèviament 
l’empresa ECOSOL ens va fer una formació sobre 
manteniment, ús de la bicicleta i seguretat viaria. A 
l’escola també vam fer un taller de posta a punt de 
la bicicleta. 

El diumenge 12 de maig alguns alumnes de la 
nostra escola van participar a la marxa infantil de 
BTT, que organitza el club ciclista de Vilablareix.
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Cooperar per aprendre  
Transformar l’aula en una xarxa d’aprenentatges cooperatius

 Treballar en equips és uns 
dels reptes més importats que 
tenim a la nostra societat. 
No treballen mai sols, tenim 
equips, són equips. Aprendre 
aquesta important competèn-
cia personal és uns dels nos-
tres reptes més importants. 
Ensenyar als nostres alumnes 
com fer-ho, aprenent a assu-
mir responsabilitats, plante-
jant una anàlisis de les prò-
pies capacitats i organitzant un 
equip de treball 

Aquest curs hem desenvolupat 
diversos projectes on es treballen 
aquest principis, un d’aquests 
es van desenvolupar a les classes  
dels nois i noies del grup de re-
forç del institut. 

Tenir reptes, prendre decisi-
ons, marcar-se objectius, assolir 
metes.

Al tercer trimestre ens hem 
proposat posar en pràctica tots 
els continguts desenvolupats als 
trimestres anteriors dintre de les 
assignatures de l’àmbit lingüístic 
realitzant un treball cooperatiu.  
El nostre objectiu va ser crear 
un llibre gegant d’un metre. En 

aquest volien proposar un seguit 
de narracions breus que puguin 
servir per reflexionar sobre  un 
tema que ens preocupa especial-
ment: el bullying.

Van començar pensant qui po-
dria ser el destinatari de les nos-
tres narracions. Va ser un punt 
molt important sobre el que van 
debatre molt intensament. Una 
vegada van veure a qui podria ser 
útil el nostre llibre van començar 
a pensar com seria. 

El procés creatiu va ser dur i 
intens. Van pensar en els lectors, 
els alumnes de l’escola Madrenc 
de Vilablareix. Van proposar 
histories i les van anar millorant 
amb l’ajuda dels companys. 

Una vegada van tenir les 
nostres narracions acabades, 
corregides i molt ben llegi-
des, van començar a treballar 
el disseny del llibre. El paper 
molt gran ens va obligar a 
pensar com ubicar els textos 
i les il·lustracions. 

Va ser difícil però van tre-
ballar en equip. Molta gent 
ens va ajudar, professors de 
Visual i Plàstica, profes d’al-

tres àrees també i van poder aca-
bar el llibre just per poder-lo por-
tar a l’escola. 

Quan sortien d’institut cap a 
l’escola, un company de la nostra 
classe va comentar que l’hauria 
agradat fer dibuixos més bonics 
pels nanos de l’escola. Quan van 
arribar justament un nano de 
l’escola va preguntar com es que 
feien dibuixos tan bonics. El mi-
llor premi va ser poder veure les 
cares dels nois i noies apreciant 
la nostra feina.

Gràcies a les profes i alumnes 
de l’Escola Madrenc per obrir-
nos les portes i deixar-nos en-
senyar els resultats de la nostra 
feina. 

“ Para educar a un niño hace falta toda la tribu.”
 Proverbi africà
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Sònia Jorquera

La ludoteca fa 30 anys
 Aquest any la ludoteca ha celebrat un aniversari 

molt especial, i per celebrar-ho hem fet una gran 
festa on s’han exposat fotos de tots aquests anys i 30 
antics socis han contestat una enquesta sobre el seu 
pas per la ludoteca. També hem gaudit de jocs ge-
gants i un grup d’animació infantil els Atrapasom-
nis que ens han fet ballar a grans i a menuts. Gràcies 
a tots i a totes per venir a celebrar-ho amb nosaltres.

Tot seguit us expliquem la història de la ludoteca 
en forma de conte que  les ludotecàries que han 
passat per la ludoteca van explicar el dia de la festa.

Temps era temps, cap allà al 1989, en un poblet 
molt petit hi havia una ludoteca. De fet, la primera 
ludoteca de les contrades. Què per què hi havia una 
ludoteca en un poble de tan sols 989 habitants?

Doncs perquè en aquesta zona, els habitatges es tro-
baven al voltant de l'escola i de l'Ajuntament però la 
resta de les cases estaven aïllades i apartades del poble.

Els nens i les nenes quan sortien de l'escola ne-
cessitaven un lloc on quedar-se fins que les seves fa-
mílies poguessin arnar-les a buscar.

Un espai que es va convertir en un lloc de tro-
bada social, on al sortir de l'escola i fins hi tot els 
dissabtes, ens trobàvem i podíem jugar, pintar, di-

buixar, imaginar, fer el que teníem  ganes de fer, 
jugar per jugar.

 A la ludoteca tots es coneixien i encara que no 
sabien ben bé de quin mas  o de quin carrer eren 
o si anaven a escola a Girona, el que els unia era el 
joc i la diversió.

Podem  dir que en aquells moments ja comptà-
vem amb una ludoteca inclusiva on hi tenia cabuda 
tothom i on es fomentava la participació de tots els 
infants i de les famílies

Per la ludoteca durant aquests anys van anar pas-
sant molt nens i nenes. Alguns d'ells ara són pares i 
mares de família i hi porten els seus fills i filles.

Durant tot aquest temps van haver-hi diferents 
ludotecàries: la Montse, la Roser, l'Eva i les que hi 
ha en l'actualitat: Mònica, Sònia, Judit i amb el su-
port de l’Eva sense oblidar tots i totes aquelles mo-
nitores que ens donaven suport: Sònia, Eva, Paula, 
Marta, Dídac, Meritxell, Núria, Marina. Cadascuna 
d'elles hi va deixar una miqueta de la seva emprem-
ta i també se'n va emportar grans records, experièn-
cies i aprenentatges.

Van sorgir moltes amistats, molts records i moltes 
vivències entre tots/es els que hi passarem el dia a dia.

La ludoteca estava en un 
antic edifici, al costat de l'Ajun-
tament, no tenia totes les ins-
tal·lacions que hi ha ara però 
tenia el seu encant. Com que 
no teníem l'espai ni les como-
ditats del nou edifici, el vam 
transformar i el vam fer a la 
mida de tothom. Fèiem servir 
el teatre, la gespa de la pisci-
na i a la petita sala de la plan-
ta baixa, si donaven els millors jocs. Qui no recorda 
el joc de les bruixes, gran joc d'amagar i gran estra-
tègia per poder recollir la Ludoteca.

Potser us haureu fixat que sempre parlem de lu-
doteca i no hem anomenat encara  el seu nom , en 
té un de ben bonic i amb una gran història.

Veureu es diu Ludoteca Les Orenetes perquè a 
l'entrada de l'edifici, cada any hi nidaven unes famí-
lies d'orenetes. La seva arribada ens marcava l'inici de 
la primavera. La veritat és que  no s'espantaven gens ni 
mica de veure entrar i sortir gent a cada moment, for-
maven part d'aquest lloc. Ens acompanyaven durant 
els mesos que es quedaven a l'edifici i teníem la gran 
sort de poder observar tots els canvis que feien, la seva 
arribada, el naixement dels polls, com aprenien a vo-
lar i la seva marxa. Ens van fer un gran regal decidint 
fer els seus nius just a l'entrada de la ludoteca.

L'any que ens vam traslla-
dar al nou edifici, les orenetes 
van deixar de venir, com si 
sabessin que  quedaria buit i 
ja no els acompanyarien tots 
aquells riures i el xivarri que 
es sentia.  

Quan vam arribar al nou 
edifici no ens ho creiem. 

Uahh! quina diferència, 
que gran, quanta llum, sem-

blava que haguéssim estrenat sabates noves. Ho 
volíem provar i descobrir tot, no teníem temps de 
deixar una joguina que ja en teníem una altra. Hi 
havia una piscina de boles, un tobogan, una baldufa 
gegant... era i és com estar al paradís.

Així és com amb aquestes quatre ratlles i en forma 
de petit conte us hem volgut relatar perquè va sorgir 
una ludoteca a Vilabla-
reix fa trenta anys i per-
què li van posar aquest 
bonic nom. Ara us toca 
a vosaltres poder conti-
nuar escrivint aquesta 
història i poder-la anar 
fent vostre. 

Conte contat aquest 
conte s'ha acabat...
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Podeu saber més de nosaltres a través del web 
www.radiovilablareix.cat i per les xarxes:

 Twitter @rvilablareix 
 Facebook /laradiovilablareix 
 Instagram @radiovilablareix

Bones vacances!
 Arribats al mes de juny i amb 

la vista posada a la propera tem-
porada, ens toca fer balanç dels 
últims mesos, abans d’acomiadar 
la programació habitual i deixar 
pas a les vacances d’estiu.

Recordar que aquesta casa va 
emetre el passat dimecres 22 de 
maig, el debat electoral de les 
eleccions municipals, que es va 
celebrar a la sala de conferències 

de Can Gruart amb la participa-
ció dels cinc caps de llista que es 
presentaven a l’alcaldia. Va tenir 
una gran repercussió tan pels ciu-
tadans que s’hi van acostar, com 
també lògicament pels que ho 
van seguir pel dial del 107.5 FM.

Dies abans, per la nostra Festa 
Major, es van poder escoltar els 
quatre programes de ràdio que 
durant aquest curs escolar han 

preparat amb tota la il·lusió del 
món els alumnes de cinquè de 
l’Escola Madrenc. Han treballat 
diferents gèneres com l’entrevis-
ta, el reportatge, o les notícies. Si 
els voleu sentir de nou ho podeu 
fer amb tranquil·litat al nostre 
web www.radiovilablareix.cat 

També, durant tots aquests 
mesos ens han continuat visitant 
diferents personalitats als nostres 
estudis. Noms com Gerard Quin-
tana, Rafael Nadal, Ramon Cota-
relo, Marc Artigau, Joan Rovira, 
Roba Estesa, Joan Roca, Milena 
Busquets, Marc Pastor, Josep Pe-
drals, Víctor Sada, entre molts 
d’altres, han estat protagonistes 
al programa de l’entrevista.

I ara sí. Ja ha arribat l’estiu! 
Època de vacances per gaudir del 
descans i l’oci, a la platja, a la pis-
cina, a la muntanya, o a la ciutat. 
Però sempre amb la presència 
del mitjà que fa companyia. Ens 
referim a la ràdio! 

A nosaltres ens tocarà descan-
sar una mica, però alhora també 
començar a pensar amb algunes 
novetats de cara a la propera tem-
porada que arrencarem si Déu 
ho vol el proper mes d’octubre.

Salut i 
molta ràdio!

Gerard Quintana

Ramon Cotarelo Joan RoviraMarc Artigau

Roba estesa Joan Roca

Punt lila a les barraques  
de Vilablareix

 Des de l’àrea de Joventut fa anys que treballem 
amb la prevenció de salut jove, concretament el pri-
mer punt de salut dins la festa major el trobem el 
2014. Des de llavors s’han realitzat diferents actua-
cions a les nits de festa major. 

Aquest 2019 hem fet encara un pas més i no no-
més teníem punt de salut si no que l’hem recon-
vertit en un punt lila (punt d’atenció a les dones). 
Aquest punt lila és un projecte mancomunat amb 
tots els municipis del Gironès, tots els pobles que 
s’han acollit al projecte tindran el mateix format 
de punt lila.

No és un espai únic on poder anar en cas d’agres-
sió, si no que és un espai dinamitzat. Durant la  nit 
la psicòloga Elisabet Soler, especialista en gènere,  va 
fer acompanyament a tothom que ho va necessitar. 

En el punt lila també hi trobàvem  dos monitors 
de l’esplai que es van dedicar a dinamitzar tota la 
nit l’espai amb un joc de reflexió i preguntes relaci-
onades amb igualtat de gènere i donaven informa-
ció i recomanacions per una nit sense cap agressió, 
amb el lema ‘si, només vol dir si!’

La valoració del punt lila ha estat molt bona 
tant pels joves que van passar pel punt com per 
els dinamitzadors de l’activitat. La valoració quan-
titativa és la següent: 150 polseres, 100 xapes i 300 
preservatius, pel punt lila hi van passar unes 250 
persones: un 70% joves de 12 a 25 anys. La resta, 
menors de 12 anys o adults encuriosits per veure 
què fèiem.

“ La valoració del punt lila ha 
estat molt bona tant pels 
joves que van passar pel punt 
com per els dinamitzadors de 
l’activitat.”

http://www.radiovilablareix.cat
file:///Users/Marta/Documents/VILABLAREIX/TORRATXA-80/80_Entitats/Radio/www.radiovilablareix.cat 
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Premi Sant Roc 2019
 

El premi que els socis de l’Associació Cultural de Vilablareix 
concedeixen anualment per reconèixer i agrair el que fan  

entitats i persones que treballen en pro de la cultura,  
enguany el van atorgar al doctor Josep Arnau.

 L’acte d’entrega del Premi Sant 
Roc 2019 es va fer al Centre Cul-
tural “Can Gruart” el divendres 22 
de març, amb l’assistència dels pre-
miats els anys anteriors, els senyors 
Joaquim Vidal i Domènech Fita.

L’acte va ser presentat i con-
duit per en Martí Gironell i la 
part lúdica i musical va anar a 

càrrec del mestre Josep Manzano 
que va interpretar diverses pe-
ces a la guitarra. En Jordi Pagès, 
president de l’Associació i el se-
nyor Josep Aribau, vicepresident, 
van explicar l’origen i objectius 
del premi, així com la singulari-
tat del record i les virtuts que van 
portar els socis a escollir el doc-

tor Josep Arnau com a guanyador 
del Premi Sant Roc 2019.

El Dr. Quim Salvi, rector de 
la UdG, va glosar els mèrits d’en 
Josep Arnau, com a un dels pro-
motors d’activitats educatives a 
Girona que van culminar amb la 
creació de la Universitat a Giro-
na, amb totes les avantatges i pos-
sibilitats que permeten una insti-
tució d’aquesta mena. També va 
participar a l’acte la Delegada de 
Cultura de la Generalitat a Giro-
na, senyora Carme Renedo.

La regidora de cultura, la 
Marta Fusté, va finalitzar els par-
laments i va fer entrega del Premi 
Sant Roc 2019 al guardonat d’en-
guany el doctor Josep Arnau.

Una detallada i formativa ex-
plicació del doctor Arnau, sobre 
els orígens dels estudis tècnics 
a Girona i la seva evolució, van 
tancar un acte que, un any més, 
aconsegueix fer un modest reco-
neixement a una persona o ins-
titució que treballa a favor de la 
cultura.

ASSOCIACIÓ CULTURAL VILABLAREIX

Les activitats de  
l’Associació Cultural

 El divendres 15 de març, es va presentar la novel-
la La sivella de l’escriptor saltenc Josep Viñas. Amb 
un format molt amè, en Manel Pallàs va permetre a 
l’autor aprofundir en un grapat d’anècdotes i cir-
cumstàncies que van produir-se a l’entorn del relat.

Uns dies abans de Sant Jordi, concretament el 18 
d’abril, vam tenir una oportunitat, quasi única, de 
gaudir d’un acte amb els dos darrers premis literaris 
Ramón Lluch. Va ser amb motiu de la presentació 
darrera novel·la El fill de l’italià d’en Rafel Nadal. 
Amb els comentaris del propi autor i la personalitat 
d’en Martí Gironell, els nombrosos assistents a l’ac-
te van delectar-se d’una jornada que es va fer curta.

Primer la pluja i després el fort vent, no van im-
pedir que l’Associació Cultural muntés, un any més, 
la paradeta de llibres i roses de Sant Jordi. L’assis-
tència, no molt nombrosa, es va mantenir al llarg 
de tot el dia.

Malgrat la poca assistència de públic, la con-
ferència del reconegut catedràtic Jorge Garcia 
López, un dels especialistes ,mundials de l’obra de 
Cervantes i de la literatura sud-americàna, va ser 
un dels esdeveniments culturals importants d’en-
guany. Amb el seu ampli coneixement i la seva faci-

litat explicativa, el professor 
Garcia va fer un repàs molt 
didàctic sobre L’obra literà-
ria de Jorge Luis Borges.
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Jordi Pagès

ASSOCIACIÓ CULTURAL VILABLAREIX

Leonardo da Vinci
Enguany es commemoren els 500 anys de la mort  
d’un personatge molt singular i difícil de catalogar. 

 Va néixer a Vinci (Tosca-
na) i la seves ganes de saber 
i d’experimentar va fer que 
toqués moltes especialitats 
tant científiques com artís-
tiques. Va fer d’enginyer, va 
ser inventor, va pintar i fer 
escultures, va ser urbanista 
i arquitecte, músic, poeta, 
filòsof, escriptor i qui sap 
quantes coses més.

Molt probablement, 
l’època en que va viure, el 
Renaixement, va propiciar 
que una persona del seu ta-
rannà tingués l’oportunitat 
d’endinsar-se a tots aquests 
àmbits de la cultura i el 
coneixement. Fer un breu 
resum de la seva vida i obra 
és pràcticament impossible, 
però sí que hi ha uns aspec-
tes a considerar i destacar.

Molt conegudes són les 
seves pintures com La Gi-
oconda, L’últim sopar, La 
Verge de les Roques, La Ver-
ge del clavell, etc. Des del 
punt de vista artístic, Leonardo va 
ser, amb Miguel Àngel i Rafael, els 
grans mestres del Cinquecento. 
Tot i que no va ser molt prolífic, 
les seves obres tenen aquella fasci-
nació que emanava de la seva figu-

ra i dels enigmes que envolten la 
seva biografia.

També son coneguts els seus 
invents, avançats cinc segles al 
seu temps, com l’helicòpter, el 
paracaigudes o la ballesta, entre 
molts altres com sistemes d’ai-
gua, eines de treball, armes de 
guerra... Da Vinci, mai va tenir 

por de mirar més enllà del 
pensament tradicional.

La majoria dels seus 
projectes els va desenvolu-
par entre Florència i Milà. 
Va anar buscant, i trobant 
en molts casos, aquells me-
cenes que l’hi patrocinaven 
les seves obres o que volien 
utilitzar uns invents, en 
molts casos massa agosarats 
per l’època.

Ja més gran va anar a 
Roma, on en el Vaticà va 
viure una etapa tranquil·la 
amb un sou digne i sense 
gaires obligacions. Va se-
guir treballant dibuixant 
mapes, estudiant antics do-
cuments i dissenyant pro-
jectes arquitectònics.

Tres anys abans de la 
seva mort va deixar Itàlia i 
va anar a Ambiose, per ser 
el “primer pintor, arqui-
tecte i mecànic del rei”. 
El gran respecte que el rei 
Francesc I de França tenia 

per Leonardo l’hi va permetre 
viure com un noble, fins el 2 de 
maig de 1519 quan va morir.

La història de Leonardo da 
Vinci i ell mateix, han sobrevis-
cut a la seva època i, encara avui 
en dia, són objectes d’estudi, in-
vestigació i motius de propagan-
da tècnica i comercial. És per tot 
plegat que l’Associació Cultural 
de Vilablareix té previst, durant 
el proper mes d’octubre, fer una 
exposició i un cicle de conferèn-
cies dedicades a aquest atractiu 
personatge.

II Jornada d’Estudis Culturals 
Vilablareix - 2019

 
 Durant tot el dia 31 de maig, 

l’Associació Cultural de Vilabla-
reix va organitzar les II Jornades 
d’Estudis Culturals. Aquestes 
Jornades estan destinades a pre-
sentar i aprofundir en temes rela-
cionats principalment amb la his-
tòria, l’art i la cultura en general.

El títol genèric d’aquesta jor-
nada va ser El Suburbium de Giro-
na. El programa del matí va estar 
format per: 

• El Pla de Girona i els entorns 
immediats entre l’ibèric ple i 
l’bèric final a càrrec del Dr. 
Josep Burch.

• El camp de l’Abadia, pel Sr. 
Marc Prat.

• Les vil·les de Montfullà (Bescanó) 
i de l’església de Sant Menna (Vi-
lablareix), pel Dr. Jordi Vivo.

• Pla de l’Horta a Sarrià de Ter 
per la Dra. Anna Costa.

La sessió de tarda va tenir el 
següent programa:

• Gerunda i el suburbium, a càr-
rec del Dr. Lluís Palahí.

• Can Pau Birol, pel Dr. David 
Vivó.

• El Pla de Girona a finals del se-
gle IX, pel Dr. Jordi Sagrera.

• Tombes monumentals i cementi-
ris al suburbium de Gerunda, a 
càrrec del Dr. Josep M. Nolla.

La preparació, format i direc-
ció de la Jornada va anar a càrrec 
de l’arqueòleg i professor de la 
Universitat de Girona, el doctor 
Josep M. Nolla i la coordinació va 
ser d’en Josep Aribau, de l’Asso-
ciació Cultural de Vilablareix.

Van haver-hi 38 assistents, de 
diferents edats i procedents de 
diverses poblacions, majoritària-
ment de Girona i Vilablareix. Es 
va realitzar una enquesta als 
participants per tal que valo-
ressin diversos aspectes de la 
Jornada, el resultat de la quan 
mostra una satisfacció general 
pels temes triats, la organitza-
ció, l’espai, l’horari... així com 
suggeriments interessants de 
cara a properes Jornades.

L’Associació Cultural conside-
ra molt positiva aquesta segona 
experiència i es mostra animada 
a continuar una activitat cultural 
que prestigia a Vilablareix. L’ob-
jectiu final hauria de ser que, 
en els propers anys, les Jornades 
d’Estudis Culturals de Vilablareix 
siguin un referent de primer ni-
vell a l’entorn cultural de les co-
marques gironines.

“ Da Vinci, mai va tenir 
por de mirar més 
enllà del pensament 
tradicional.”
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CLUB DE LECTURA

El cicle de lectures 2018-2019  
a punt de finalitzar

Miquel Fañanàs, Jordi Dausà, Cristina Garcia, Maribel Torres i Ramon 
Solsona han estat els autors convidats a Vilablareix en aquesta nova 

edició del Club de Lectura 

 El proper dia 25 de juny, el 
cicle de lectures que se celebra 
cada mes a Can Gruart tancarà 
programa amb L’home de la male-
ta de Ramon Solsona, qui s’arri-
barà a Vilablareix per parlar de la 
seva novel·la amb les lectores del 
Club de lectura i amb qui s’hi vul-
gui afegir. Que de què va? Doncs 
d’això: Un antic músic d'orques-
tres de ball decideix, un bon dia, 
fer la maleta i viure un mes a casa 
de cada una de les seves tres filles. 
L'home sempre ha anat a la seva 
i, ara, les filles el sorprenen amb 
una vida i un models de família 
que no entén. El món va molt de 
pressa. Descol·locat però gat vell, 
mira al seu voltant amb una mi-
rada càustica i explica el que veu 
en un relat divertit i sense com-
plexos, tal com raja. L'home de 
la maleta n'ha vist de tots colors 
i se sent un supervivent, un indi-
vidualista obsessionat per la fa-
mília, un espavilat que necessita 
afecte. Quan menys s'ho espera, 

les investigacions obertes sobre 
el seu passat fan un tomb sorpre-
nent que el trasbalsen. Us pica la 
curiositat? Esteu convidats i con-
vidades a venir-ne a parlar amb 
el seu autor, que ens explicarà 
tots els secrets d’aquesta història. 
Algunes lectores del club ja han 
devorat més d’un llibre d’aquest 
autor i se l’esperen amb candele-
tes. Serà la festa grossa, l’última 

d’enguany del Club de lectura 
que esperem poder reprendre 
amb tantes ganes com en les 
passades edicions el proper mes 
d’octubre.

També vam llegir, el passat 28 
de maig, La germandat del raïm de 

John Fante (Colorado, 1909 – Ca-
lifòrnia, 1983). Per les dades en-
tre parèntesis haureu deduït que 
no va poder venir. Per tant aquest 
va ser un club de lectura conven-
cional, sense convidat, en què 
vam poder intercanviar impressi-
ons d’aquesta lectura que ens ha 
agradat tant! Us la recomanem vi-
vament: llegiu Fante si encara no 
ho heu fet. Per què? Doncs per-
què poques obres retraten tan bé 
les relacions familiars entre ho-
mes com la novel·la La germandat 
del raïm (Edicions de 1984 en ca-
talà i Anagrama en castellà), que 
podríem considerar un dels clàs-
sics de John Fante. L’argument és 
aparentment senzill i ens l’expli-
ca cap a l’inici de l’obra Henry, el 
fill d’un matrimoni d’immigrants 
italians que es dedica a escriure 
llibres: “En Nicholas i la Maria 
Molise feia cinquanta-un anys 
que eren casats i és cert que ha-
via estat una relació tortuosa des 
del començament. Només havien 
sobreviscut gràcies a l’implacable 
catolicisme de la mare, que cas-
tigava l’egoisme i el menyspreu 
del seu marit amb una tolerància 
exasperant, però era una bogeria 
que aquells vells se separessin just 
en aquell moment de les seves vi-
des: la mare tenia setanta-quatre 
anys i el pare dos més.” Què com-
portarà el divorci d’aquesta pa-
rella d’ancians? Podreu llegir les 
planes on es descriu els deliciosos 

plats de cuina italiana que prepa-
ra la mamma sense que us vingui 
gana? Acabareu el llibre sense ga-
nes d’escanyar el personatge del 
pare, odiós i barroer per natura-
lesa? Coincidireu amb altres lec-
tors amb quin dels germans és el 
més poca-pena? Per això, feu-nos 
cas i no us perdeu aquest llibre, 
per favor.

Però reculem: Perquè el mes 
d’abril va ser de luxe. Vam tenir 
la sort de poder gaudir d’un tast 
de vins de la mà del Celler Em-
pordàlia. L’acompanyava l’es-
criptor Miquel Martin i l’actriu 
Olga Cercós, rapsoda com n’hi 
ha poques, que ens va recitar po-
emes de diferents èpoques de la 
història que feien referència al vi. 
Tot, maridat amb les explicacions 
interessantíssimes de l’escriptor 
begurenc, que ens aproximava 
a la riquesa dels mots a través de 
cada glop. Un luxe que esperem 
poder repetir l’any vinent, du-
rant la setmana cultural. Us tor-
narem a avisar perquè això s’ha 
de compartir!

I hem tremolat, aquest any, 
també. No de fred. Ni d’amor...
No: de por! Perquè va venir a 
veure’ns el Miquel Fañanàs amb 
el seu revisitat Susqueda. Una no-
vel·la que explica l’hipotètic des-
astre (desastríssim!) derivat del 
trencament de la presa de Sus-
queda. Aquella novel·la que va 
aixecar passions i fins i tot algu-

na histèria anys enrere. I és que 
tots tenim la història a l’imagi-
nari col·lectiu (allò de les aigües 
que arriben fins l’àngel de la 
catedral...). Fañanàs converteix 
aquest Susqueda en un altre text, 
modernitzat, estès i amb un canvi 
de punt de vista, amb intrahistò-
ries que enriqueixen aquesta his-
tòria que bé podria ser una pel·lí-
cula de les que fan a Hollywood. 
Vam quedar mig tranquil·les, 
però. Sapigueu que si Susqueda 
petés, a Vilablareix les aigües no 
hi arribarien pas. És més: el nos-
tre Sant Roc, com que està elevat 
respecte la plana gironina, servi-
ria de refugi als habitants de Salt 
i part de Girona. En fi. No volem 
ni pensar-hi. Llegiu la novel·la. 
No la podreu deixar fins el final. 

Per acabar volem dir que 
aquest any hem tingut també 
dues noves incorporacions al 
club, cosa que ens alegra per-
què quants més som més rica és 
la conversa al voltant dels llibres 
que llegim. Tothom hi veu co-
ses diferents i si bé som un grup 
molt heterogeni, d’edat i bagat-
ge, sempre sabem extreure coses 
positives de cada lectura. Us con-
videm a afegir-vos a aquest grup 
de gent que llegeix i que es troba 
un cop al mes per posar en comú 
el viatge que es fa amb cada lli-
bre! Fins la propera temporada: 
Bones lectures!
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SERVEIS SOCIALS

Les activitats al Casal 2a edició del Programa 
Intergeneracional de Serveis 

Socials
 Recentment, s’ha donat per finalitzada la 2a edi-

ció del Programa Intergeneracional de Serveis So-
cials. Recordem que va començar al mes d’octubre, 
amb al participació dels alumnes de 3er d’ESO de 
l’Institut de Vilablareix. 

A finals del mes d’Abril, es van realitzar les acti-
vitats entre els voluntaris del Casal de Gent Gran i 
els alumnes de 6è de l’escola Madrenc. La primera 
activitat, consistia en la visita dels alumnes a Can 
Ribotic. Aquest espai acull la ubicació de Serveis 
Socials i l’Oficina d’Atenció a la Gent Gran. Un 
cop allà, l’educador social dels 
Serveis Socials i la dinamitzado-
ra de l’Oficina d’Atenció a la 
Gent Gran, els van explicar en 
què consistien aquests dos ser-
veis. A més, van poder treballar 
diferents conceptes relacionats 
amb l’envelliment i el que su-
posa fer-se gran.

La segona activitat que van 
realitzar els alumnes va ser la vi-
sita al Casal de Gent Gran. Allà van ser acollits per 
voluntaris del casal i van poder conèixer les diferents 
activitats que realitzen. També, van poder partici-
par d’alguna de les activitats. Per exemple, van tenir 
l’oportunitat de fer ganxet i jugar a petanca. 

Finalment, l’última activitat que es va fer va ser la 
visita dels voluntaris del casal a l’escola. Allà, els alum-
nes de 6è van explicar el funcionament de l’escola. 
Ho van fer d’allò més bé! Agrupats en petits grups, 
van explicar com és l’escola avui en dia, constatant les 
diferències de quan els voluntaris anaven a l’escola.

Des de Serveis Socials, volem agrair la feina que 
s’ha fet des del Institut, l’Escola i el Casal de Gent 
Gran, en especial els voluntaris que han dipositat 
molta il·lusió per poder conèixer i passar estones 
amb els més joves i petits. En aquest sentit, volem 
lloar la implicació de tota la gent del poble que fa 
possible que es donin a terme activitats centrades 
en la relació entre grans i petits. Aquest intercanvi 
intergeneracional facilita la creació de nous lligams 
i enforteix la consciència col·lectiva de poble.

EXCURSIÓ A BARCELONA 
El diumenge 31 de març quaranta-tres socis vam 
anar d’excursió a Barcelona, concretament al Parc 
de Collserola, patrimoni natural d’un valor incalcu-
lable per la seva proximitat a l’entorn urbà.

Vam visitar la Torre de Comunicacions situada 
al Pic de la Vilana, prop del Tibidabo. A part de 
la interessant visita, vam poder contemplar des de 
molta alçada la ciutat Comtal. Vam dinar al centre 
de Barcelona.

CASAL – ESCOLA
El dilluns 29 d’abril els alumnes de sisè de l’Escola 
Madrenc ens van visitar al Casal, i els vam explicar 
les diverses activitats que organitzàvem i també van 

jugar a petanca.
Nosaltres vam visitar 

l’Escola l’endemà, on van 
ser ells que ens van explicar 
les seves activitats, sobretot 
les de robòtica.

El divendres 10 de maig, 
vam acompanyar amb bici-
cleta als alumnes del cicle 
superior a una ruta de l’en-
torn rural del municipi.

VIATGE A RÚSSIA
Vint-i-quatre socis a les vuit del matí del divendres 
31 de maig pujàvem l’autobús direcció a l’Aero-
port de Barcelona per agafar el vol que ens va por-
tar fins a Moscou.

L’1 de juny vam visitar els punts més emblemàtics 
com la Catedral de Sant Basili o el metro de Moscou. 
El segon dia el mercat Izmailovsky i després vam visi-
tar Sergeiiev Posad, que es troba a 70 km de Moscou.

El dia tres, el tren d’alta velocitat rus ens van tras-
lladar a Sant Petersburg i, la mateixa tarda, vam fer 
una visita panoràmica per la ciutat.

Els dos següents dies, entre altres, vam visitar el 
Museu Hermitage i el Palau de Peterhof, que es tro-
ba a la riba meridional dels golf de Finlàndia.

ESTEM PREPARANT...
• Diumenge 23 de juny, revetlla de Sant Joan, a les 

nou del vespre sopar-ball amb Aurora Grup.
• Dies 20 i 21 de juliol excursió a Andorra, per veure 

el Circ du Soleil.
• 9 d’agost, Divendres a la Fresca, a 2/4 de nou del 

vespre. Berenar-sopar i tot seguit playback amb la 
Gent Gran de Porqueres. Preu: 8 euros.

• Dimecres 11 de setembre, a les 2 de la tarda Arros-
sada d’en Pep i la Pepi.

• Diumenge 22 de setembre, Festa del Soci. S’infor-
marà oportunament.

• Excursió al País Basc.
• Del 10 al 15 d’octubre. Hotel a Pamplona, Des 

d’aquí es visitarà Sant Sebastià, Biarritz, Sant Jean 
de Luz, Hondarrabia, Santuari de Loiola, Gueta-
ria i Bilbao.
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CAN RIBOTIC

L’Oficina d’Atenció a la  
Gent Gran de “Can Ribotic” 

Vols saber què hem fet durant els primes mesos d’aquest 2019? 
Tot seguit t’ho expliquem: 

Xerrades informatives mensuals 
6 de març. “Taller de micromasclismes”, organitzat 
pel Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 
del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
27 de març. “Saps com estalviar energia ?”, una xer-
rada de sensibilització sobre l’estalvi energètic a càr-
rec del Consell Comarcal del Gironès.
29 d’abril. “Testament Vital i voluntats anticipades”, 
impartida per la Fundació Mémora
20 de maig. “Història de vida, converses en sentit”, 
organitzada per Càritas Diocesana de Girona.

Val a dir que després de totes aquestes xerrades 
informatives s’ofereix un piscolabis per a tots els as-
sistents.

El servei de podologia
El servei de podologia s’ofereix a hores concertades, 
dos dies cada mes en el mateix espai de Can Ribotic. 
Normalment els dijous de les 9.15 a les 11.30 hores. 
També hi ha la opció de demanar el servei al domicili. 

Actualment el servei s’ofereix a una mitjana de 
30 persones al mes. 

El servei de préstec de llibres 
amb el suport de la Biblioteca
Les persones grans del servei d’estada i dels tallers 
de memòria són els principals usuaris del servei de 
préstec de llibres. Han estat 7 persones les que han 
fet us del servei.

Darrerament hem demanat una segona remesa 
de 20 llibres sobre diferents temàtiques que ens han 
demanat els usuaris: novel·les històriques, romànti-
ques i també d’autors vinculats al municipi com en 
Martí Gironell o en Rafel Nadal. 

I també hem rebut una donació de llibres per 
part d’un participant del taller de memòria, majo-
ritàriament de novel·les que han obtingut el Premi 
Planeta. 

El projecte “Gorrets i peücs per 
a tothom”
Gràcies a les voluntàries de l’entitat municipal 
“Agulla i fil”, tenim pràcticament enllestida la pri-
mera entrega de gorrets i peücs a l’Associació de 
Prematurs de l’Hospital Clínic-Maternitat de Barce-
lona. Seran 15 jocs de gorret i peücs. 

Els tallers de memòria
Aquest mes de maig han finalitzat a Can Ribotic els 
tallers de memòria iniciats al casal d’avis del muni-
cipi el mes d’octubre de 2018. 

S’han portat a terme 3 tallers de memòria setma-
nals, els dimarts i dijous tarda i hi ha assistit un total 
de 45 persones. 

El servei d’estada
En el servei d’estada que s’ofereix els dilluns, di-
mecres i divendres, s’han portat a terme diferents 
tallers i activitats on les persones grans hi han parti-
cipat activament: 

• Estimulació cognitiva, oral i escrita, i també 
amb ordinador a través del programa Feskits, 
un programa informàtic adaptat a cada perso-
na que és un èxit de participació.

• Taller de xiulets artesanals gràcies a la col·labo-
ració d’un familiar.

•  Tallers de cuina on hem fet galetes de xoco-
lata, crema de Sant Josep i fins i tot mones de 
pasqua. 

•  Hem celebrat festes tradicionals com el Dijous 
Gras, menjant coca de llardons, o la Diada de 
Sant Jordi, fent punts de llibre personalitzats. 

•  Sortim a caminar per municipi o a fer exercici 
en el Parc de Salut, cada dimecres, al matí i 
a la tarda. I aprofitem aquestes activitats per 
realitzar un treball de prevenció, millora i/o 
manteniment dels moviments necessaris per a 
les activitats de la vida diària. D’aquesta mane-
ra intentem millorar la qualitat de vida de les 
persones en un entorn agradable i a l'aire lliu-
re. També fem gimnàstica en el mateix espai 
de Can Ribotic.

•  Tenim un hort urbà que ja ens dona els seus 
fruits. Hem començat a recollir hortalisses i a 
plantar-ne de noves. 

•  També hem fet el nostre propi planter de 
plantes aromàtiques i hem iniciat un projecte 
intergeneracional amb la llar d’infants del mu-
nicipi “La Farigola”. Quinzenalment anem a la 
llar d’infants i ajudem als infants a mantenir 
el seu hort. 

 
Per acabar, aprofitem per recordar-vos els dies i ho-
res que oferim el servei d’estada: 

-  Dilluns i dimecres, de les 9.30 a les 13.30 hores, 
i de 15.00 a 19.00 hores.

-  Divendres, de 9.00 a 13.00 hores.
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Contaminació acústica (II)
 A la Torratxa núm. 79 feia una breu descripció de 

les generalitats del soroll. En aquesta entrega apro-
fundiré una mica més: 

El soroll urbà (també denominat soroll ambien-
tal, soroll residencial o soroll domèstic) es defineix 
com el soroll emès per totes les fonts excepte de les 
àrees industrials. Les fonts principals del soroll urbà 
són el trànsit automotor, ferroviari i aeri, la cons-
trucció i obres públiques i vel veïnat. Les principals 
fonts de soroll en interiors són els sistemes de venti-
lació, màquines d’oficina, artefactes domèstics i ve-
ïns. El soroll característic del veïnat prové de locals, 
tals com restaurants, cafeteries, discoteques, etc.; 
música en viu o gravada; competències esportives 
(esports motoritzats), àrees de jocs, estacionaments 
i animals domèstics, com el lladruc dels gossos.

L’exposició segura dels sorolls depèn de la seva 
intensitat o volum, així com de la seva duració i fre-
qüència. L’exposició a sorolls forts pot desembocar 
en una pèrdua d’audició temporal o en acúfens 
(sensació de brunzit a l’oïda). Quan es tracta de 
sorolls molt forts o l’ex-
posició es produeix amb 
regularitat o de forma per-
llongada, les cèl·lules sen-
sorials poden veure’s da-
nyades permanentment, el 
que ocasiona una pèrdua 
irreversible d’audició. 

El soroll en una ciutat 
mitja, amb al voltant de 
300.000 habitants, supera en més de 15 decibels els 
límits legals. Quan la ciutat sembla silenciosa, està 
fregant els nivells màxims.

Els sorolls afecten per igual a joves i grans, així:
• La pèrdua d’audició relacionada amb l’edat 

passa als dos oïdes, afectant-los per igual. Ja 
que la pèrdua és gradual, les persones amb 
aquest tipo de pèrdua d’audició no sempre es 
donen compte de que la seva capacitat per sen-
tir s’ha reduït. 

Hi ha moltes causes per aquest tipo de pèr-
dua d’audició. La més comú és pels canvis que 
passen a l’oïda intern a l’envellir. També podria 
ser el resultat de canvis a l’oïda mig o canvis 
complexes a les vies nervioses que van de l’oïda 
al cervell. Així mateix, podrien jugar un paper 
certs problemes mèdics i alguns medicaments.

• Els adolescents i joves, segons l’OMS, corren 
el risc de patir pèrdua d’audició per l’ús no-
ciu d’aparells d’àudio personals, com telèfons 

intel·ligents, i per l’exposició a nivells sonors 
nocius en lloc d’oci sorollosos, com clubs noc-
turns, bars, i esdeveniments esportius, segons 
l’Organització Mundial de la Salut. La pèrdua 
d’audició té conseqüències potencialment de-
vastadores per la salut física i mental, l’educa-
ció i el treball. 

De les dades dels estudis realitzats a països d’in-
gressos mitjans i alts i analitzats per l’OMS es des-
prèn que quasi el 50% dels adolescents i joves de 
12 a 35 anys estan exposats a nivells perjudicials del 
soroll per l’ús d’aparells d’àudio personals i que al 
voltant del 40% estan exposats a nivells de soroll po-
tencialment nocius en llocs d’oci. Un nivell perjudi-
cial de soroll pot ser, per exemple, l’exposició a més 
de 85 decibels durant vuit hores o 100 dB durant 
15 minuts.

“En el dia a dia, mentre fan el que els agrada, 
cada vegada més joves es posen en perill de patir 
una pèrdua d’audició”, observa el Dr. Etienne Krug, 
Director del Departamento de Manejo de las Enfer-

medades No Trnsmisibles, 
Discapacidad y Prevención 
de la Violencia y las Lesio-
nes, de l’OMS. “Haurien de 
ser conscients de que un cop 
es perd l’audició, ja no es re-
cupera. L’adopció de senci-
lles mesures preventives els 
permetrà seguir divertint-se 
sense posar la seva capacitat 

d’audició en perill”.
El soroll té un impacte important en la salut 

de les persones, especialment a les ciutats. Segons 
l’Agència Europea de Medi Ambient, el risc per 
la salut a mig termini causat pel soroll és molt su-
perior als del tabaquisme passiu i la contaminació 
d’aire per ozó i partícules, tema que reben molta 
més atenció per les administracions públiques i els 
mitjans de comunicació. Com la contaminació de 
l’aire, procedeix en gran mesura del tràfic rodat 
(80% de l’exposició al soroll en entorns urbans). 
Per tant, mesures pel seu control reduiran de ma-
nera important aquests factors de risc, a la vegada 
que augmentarien la qualitat de vida i la salut dels 
ciutadans. 

A l’Estat Espanyol, en aquest darrer any, 12 mili-
ons de llars varen registrar decibels molt superiors 
als recomanats per l’OMS, que són de fins 45 dB. 
En la majoria de les llars, es registren valors per so-
bre dels 65 dB. 

CAPÍTOL II
MEDI AMBIENT

CAPÍTOL XXXI
MEMÒRIA HISTÒRICA DE VILABLAREIX

(...)

DICTAMEN DELS LLETRATS 
Los infrascritos letrados  DON PEDRO 
COLL NOGUER y DON TOMÁS Mª 
BASSEDAS ARDEVOL, miembros res-
pectivamente de los Ilustres Colegios de 
Abogados de Gerona y Barcelona, hacen 
constar su opinión sobre lo siguiente

CONSULTA
El Ayuntamiento de Vilablareix, pro-
vincia de Gerona, entregó al que fue Jefe 
de la Oficina de Recaudación de Con-
tribuciones de la Zona de Gerona DON 
JUAN FERNANDEZ PEÑAFLOR Y 
SANCHEZ, varios recibos correspon-
dientes  a Arbitrios Municipales a fin 
de que como mandatario de la citada 
Corporación y en el ejercicio de su cargo, 
procediera al cobro de los mismos.

El Recaudador realizó el cobro de los 
valores que para tal fin le fueron entre-
gados, pero no entregó el saldo resultante 
a su mandante, y en la actualidad se 
niega a satisfacer la cantidad que adeu-
da al Ayuntamiento de Vilablareix.

DICTAMEN
Resultando, que el día 24 de abril de 
1948, el Sr. Alcalde de Vilablareix en 
representación de la Corporación, entre-
gó a D. Juan Fernández Peñaflor en la 
cantidad que en aquellas fechas osten-
taba, el Recaudador de Contribuciones 
de la Zona de Gerona Capital, cierto 
número de valores para el cobro que re-
presentaban cantidades a percibir por el 
Ayuntamiento, con el encargo hecho ex-
presamente al meritado funcionario, de 
que procediera al cobro de los mismos, 
y una vez el servicio fuera cumplimen-
tado, previa deducción del premio de 
cobranzas convenido, que se estipuló en 
un 5%, entregara el líquido resultante 
al Ayuntamiento acreedor.

Resultando, que si bien en un prin-
cipio los valores que fueron entregados 
representaban un total de 7.269’- ptas. 
de los mismos fueron baja la cantidad 
de 1.229’- ptas. quedando por tanto 
un resto de pesetas 6.040’-, que fueron 
cobradas y entregadas en la Caja de Re-
caudación de Contribuciones.

Resultando que en poder del Ayun-
tamiento de Vilablareix obran los si-
guientes documentos, que prueban los 
anteriores hechos: Una relación de valo-
res entregados por el Alcalde del Ayun-

tamiento al Sr. Recaudador, que ampa-
ra recibos por el cual de pesetas antes 
citado y cuyo documento está firmado 
por el Sr. Fernández Peñaflor. Otro do-
cumento suscrito por el citado funcio-
nario, que prueba que quedó en poder 
del mismo, la cantidad de pesetas que se 
ha citado de 6.040’-, como producto lí-
quido de las operaciones de cobranza, y 
una acta de requerimiento notarial ve-
rificada al mismo Recaudador por par-
te del Ayuntamiento perjudicado, en la 
cual el requerido no niega que adeude 
las citadas pesetas sino únicamente se 
excusa por no haberlas aún satisfecho a 
su legítimo propietario.

Considerando que las relaciones 
entre el Ayuntamiento de Vilablareix 
y Don Juan Fernández Peñaflor Sán-
chez se pueden tipificar como las 
reguladas en el artículo 1909 y si-
guientes del Código Civil, con el 
nombre de contrato de mandato. 
Que el mismo dada la ocupación ha-
bitual del mandatario, se debe estimar, 
a tenor del artículo 1711 del mismo tex-
to legal como remunerado y por tanto 
el Ayuntamiento de Vilablareix tiene la 
obligación de satisfacer en concepto de 
premio de cobranza, el pacto del 5 por 
ciento sobre la recaudación líquida.

Estudiados los artículos citados del 
Código y demás de general aplicación 
en lo que hace referencia a la teoría ge-
neral de las obligaciones y contratos.

Los suscritos Letrados dictaminan 
de que el Ayuntamiento de Vilablareix 
puede y debe ejercitar las acciones que 
le competan contra Don Juan Fernán-
dez Peñaflor  y Sánchez, por medio del 
juicio declarativo ordinario que corres-
pondan por la cuantía,  procediendo 
igualmente y antes de presentar la de-
manda de juicio ordinario, a tenor del 
Art. 1400 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil solicitar embargo preventivo sobre 
bienes del deudor a fin de asegurar el  
resultado del juicio.

Este es nuestro parecer que como 
siempre gustosamente sometemos a otro 
más autoritario.

Signat els advocats.

El sis d’octubre s’aproven els 
pressupostos i ordenances que s’han 
de portar a terme l’any 1949.

A 31 de desembre de 1948 es 
tanquen els llibres de Caixa i Inter-
venció.

Seguidamente se pasa a discutir la 
relación de Deudores y Acreedores en 
fin de año, ascendiendo la primera a 
16.452’53 y la segunda a 16.693’82 
levándose a cabo también el arqueo, que 
da el mismo resultado que el cierre de 
libros indicado, por lo que aparece un 
superávit de 50’37 ptas. 

Any 1949
L’endemà, 1 de gener, es tornen 

a reunir per aprovar la liquidació 
del pressupost del any 1948, amb les 
quantitats dites anteriorment.

El quinze de gener
Seguidamente se procede a practicar 

las operaciones del alistamiento del re-
emplazo de 1949, según el vigente Rgtº 
de Quintos, cuya acta queda unida en 
el expediente correspondiente.

Alistados:
Juan Ferrer Peraferrer, natural de esta
Juan Boshdemont Ribot, ”
Joaquin Casals Soler, ”
Ricardo Ollé Casals, ”
Luis Casademont Casas, ”
Tomás Bastit Trias, ”
Ruperto Mainegre Fulla, natural 

de Viloví
Es aprobada por unanimidad.

Cinc de febrer
El Sr. Alcalde da cuenta de que ma-

ñana domingo deben tomar posesión 
los nuevos Concejales del Aytº que han 
sido elegidos en la últimas elecciones 
municipales convocadas por Decreto de 
30 de Septiembre de 1948.*

Se da lectura del Decreto de 21 de 
Enero corriente, de todo lo cual quedan 
enterados los asistentes.

El Sr. Alcalde agradece a los asisten-
tes la colaboración que le han prestado. 
Y los Concejales cesantes hacen costar 
los mejores votos para mayor éxito posi-
ble de la nueva Corporación.

También se hace constar que prác-
ticamente cesan los actuales Conejales 
en el día de hoy, si bien, oficialmente su 
cargo no se extingue hasta el momen-
to en que se haya constituido el nuevo 
Ayuntamiento.

*Aquestes eleccions es van celebra el 21 de 
novembre de 1848.

(...)

“ El soroll en una ciutat mitja, amb 
al voltant de 300.000 habitants, 
supera en més de 15 decibels 
els límits legals. Quan la ciutat 
sembla silenciosa, està fregant 
els nivells màxims.”
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cupat, en canvi, de papa s’ha mostrat 
sempre seré i distès.

Ho han confirmat a un periodista 
“els càmeres i el Director de l’aleshores 
Centre Televisiu Vaticà, Mons Dario 
Viganò”. Aquests van constatar el 
canvi produït “durant el trajecte de 
la Capella Sixtina al Balcó central de 
la Basílica de Sant Pere”: un trajec-
te de quaranta passes, per a qui no 
conegui el lloc. Havien fet les seves 
preses “a mig camí” d’aquell trajecte, 
és a dir quan el papa electe va entrar 
“amb un aspecte molt seriós i inquiet” 
a la Capella Paulina, on va roman-
dre alguns minuts davant del Ta-

bernacle... Immediatament després, 
el varen veure sortir somrient, visi-
blement alleujat i relaxat, com si fos 
una altra persona. Després d’alguns 
mesos, el mateix Papa Francesc ha 
admès, sense gaires detalls, d’haver 
rebut en aquell moment una ajuda 
especial del Senyor. Va dir a un amic: 
Quan era arquebisbe de Buenos Ai-
res pensava que havia de resoldre un 
munt de problemes i em sentia aclapa-
rat. Ara que els tinc com a Papa, veig 
clarament que només el Senyor els pot 
resoldre i els confio a Ell”.  (Revista 
“Documents d’Església”, número 
1100, Maig 2019, pàgina 295).

Joaquim Mascort Rafart, 10 anys tresorer de Mans Unides Girona

El jovent i l’alegria cristiana en la 
vida i l’obra del papa Francesc

 Amb motiu del sínode dels jo-
ves de l’any 2018, el papa Fran-
cesc ha escrit una nova exhortació 
apostòlica amb el títol “Crist viu” 
(Christus vivit), publicada el 25 de 
març d’aquest any 2019. Recollim 
algunes afirmacions dels primers 
números de l’escrit:

“Viu Crist, esperança nostra, i ell 
és la més bonica joventut del món. 
Tot el que ell toca es torna jove, es 
fa nou, s’omple de vida. Llavors, 
les primeres paraules que vull dir a 
cada un dels joves cristians són: Ell 
viu i et vol viu! (1).

Ell és amb tu, ell és amb tu i mai 

no se’n va. Per més que t’allunyis, allí 
hi ha el Ressuscitat, cridant-te i espe-
rant-te per a tornar a començar. Quan 
et sentis envellit per la tristesa, els ran-
cors, les pors, els dubtes o els fracassos, 
ell hi serà per retornar-te la força i l’es-
perança (2).

Conta una paràbola de Jesús (cf. 
Lc 15,11-32) que “el fill més jove” vol-
gué anar-se’n de la casa paterna cap 
a un país llunyà. Però els seus som-
nis d’autonomia es van convertir en 
llibertinatge i desenfrenament i tastà 
com és de dura la soledat i la pobresa. 
Tanmateix, va saber recapacitar per a 
començar de nou i decidí aixecar-se. És 

propi del cor jove disposar-se al can-
vi, ser capaç de tornar a aixecar-se i 
deixar-se ensenyar per la vida. Com 
podem deixar d’acompanyar el fill en 
aquest nou intent? Però el germà gran 
ja tenia el cor envellit i es va deixar 
posseir per l’avidesa, l’egoisme i l’en-
veja. Jesús elogia el jove pecador que 
reprèn el bon camí més que no pas el 
qui es creu fidel però no viu l’esperit de 
l’amor i la misericòrdia (12).

Jesús no us il·lumina a vosaltres 
joves, de lluny estant o de fora estant, 
sinó des de la seva pròpia joventut, 
que comparteix amb vosaltres (31).

Ser jove, més que una edat és un 
estat del cor (34).

Amb el títol “La alegria cris-
tiana en els documents del Papa 
Francesc”, el cardenal Francesco 
Monterisi, Secretari emèrit de 
la Congregació de Bisbes, va fer 
una conferència el 22 de gener 
d’enguany en les 54 Jornades  de 
Qüestions Pastorals de Castell-
daura. Tot repassant el Magisteri 
sobre l’alegria cristiana del nos-
tre Sant Pare es fa ressò d’una 
anècdota ben significativa en el 
pontificat del Papa Francesc:

“He sabut que diversos  amics seus 
i coneguts han notat el canvi nota-
ble del seu ànim amb la seva elecció 
al papat. Diuen que a Buenos Aires 
molt sovint semblava més aviat preo-

VIDA PARROQUIAL
 El diumenge dia 5 de maig vam 

tenir la celebració de la missa de 
Primeres Comunions. Vuit nens i 
nenes de la nostra catequesi par-
roquial van accedir per primera 
vegada d’una forma plena a la ce-
lebració de l’Eucaristia, prenent 
el Cos sagramental de Jesús. Va 
ser una festa molt lluïda i molt 
maca, amb l’assistència dels pa-
res i molts familiars. La missa par-
roquial, celebrada excepcional-
ment a 2/4 de 12 del migdia, feia 
goig d’assistir-hi: amb els cants 
interpretats pels nens, les pregà-
ries que havien preparat ells ma-
teixos i la presentació de les ofre-
nes de la missa. Havien tingut 
una preparació catequètica de 
dos anys, amb sessions setmanals 
durant el curs cada divendres a 
la rectoria. No podem deixar de 
donar les gràcies a les seves tres 
catequistes, la Roser, l’Assumpta 
i l’Ester que, amb tanta dedicació 
i constància, han estat l’ànima de 
la catequesi al llarg de tot aquest 
temps. La missió del catequista i 
de la catequista, a l’Església, és 
vital. És una feina pastoral de pri-

mer ordre que sempre cal agrair 
i recolzar. Moltes gràcies!

Donem ara el llistat dels nens 
i nenes assistents a la catequesi 
parroquial de Vilablareix que 
enguany han celebrat la primera 
Comunió a la nostra església de 
Sant Menna i a la parròquia d’Ai-
guaviva:

Grau Masferrer Puntí
Nora Belmar Montserrat
Isaac Rou López De Ahumada
Mariona Argelés Beneit
Pol Moreno Ayllón
Xevi Carbonés Aliu
Fiona Carbonés Aliu
Queralt Antolín Montal

I a la parròquia d’Aiguaviva:
Clara Arxer Vargas 

El dia primer de maig vam 
tenir la missa de la Jornada dels 
Jubilats, a les 12 del migdia. La 
Coral nostrada va interpretar les 
diverses peces de la missa i des-
prés ens va obsequiar amb un bo-
nic concert, molt ben interpretat! 
Una vegada més, enhorabona!

El tercer diumenge de maig 
(enguany, dia 19) vam celebrar 

la Festa major de la Minerva. El 
seu nom litúrgic li ve de la basí-
lica romana de Santa Maria sopra 
Minerva. Un temple cristià bas-
tit sobre les runes d’un de pagà 
dedicat a la deessa Minerva. En 
aquella església s’hi va establir 
de molt antic una confraria per 
a tenir cura i solemnitzar el culte 
de la Santíssima Eucaristia. Aviat 
va esdevenir el punt de referèn-
cia d’altres confraries del Santís-
sim Sagrament establertes arreu 
del món cristià. La de Roma es-
devingué Arxiconfraria i les de 
tot el món s’hi van adherir o es 
van crear sota els seus estatuts i 
protecció. Un dels actes litúrgics 
dels confrares era procurar una 
processó eucarística cada tercer 
diumenge de mes i d’aquí l’ori-
gen de la nostra festa en el ter-
cer diumenge de maig que és tal 
com va quedar fixada des d’antic. 
Enguany, vam contar novament a 
l’ofici, gràcies a la generositat del 
nostre Ajuntament, amb una or-
questra que, també, ens va oferir 
al final de la missa una audició de 
sardanes.
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ESTIU
AGENDA #AgendaVilablareix

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

13 de juliol ..............Nou Transit
14 de setembre .....David Magem
28 de setembre .....David Casas

REVETLLA DE SANT JOAN
Sopar, revetlla i ball amb Aurora Grup
Dissabte 23 de juny | 21 h  
Casal de la gent gran

LICEU A LA FRESCA  
amb l’òpera Tosca 
Divendres 28 de juny | 22 h
Plaça Perelló

VIANDES D’ESTIU
Vine a gaudir d’una nit d’estiu a la fresca 
amb música, espectacles, foodtrucks, 
restaurants locals i molt més!
Dissabte 29 de juny
19 h  Obertura
20 h  Espectacle familiar ‘Cabaret de circ 

vintage’ amb la cia Toniton
22 h  Concert Laduda Ofender

MULLA’T
Diumenge 14 de juliol 
Piscina municipal
A partir de les 11 h del matí
12 h Salt multitudinari a la piscina i aquagym 
18 h Sessió d’aquagym
L’Ajuntament de Vilablareix col·laborarà amb 
l’aportació d’1euro per cada 100 metres que es 
nedin a la piscina. Diplomes als participants. 

NITS DE JULIOL SOLIDÀRIES  
I A LA FRESCA
Durant el mes de juliol es faran diferents ac-
tivitats (culturals i esportives) a l’exterior de 
Can Gruart, aquestes activitats seran solidà-
ries (trobareu una guardiola per fer el vostre 
donatiu). Tots els diners que recollim aniran 
per la investigació diabetis infantil.

ACTIVITATS ESPORTIVES  
De l’1 al 24 de juliol - Can Gruart

ZUMBA     
Dilluns i dimecres de 19 a 20 h i de 20 a 21 h 

PILATES   
Dimarts de 19 a 20 h  

IOGA   
Dilluns a les 19.30 h 

CHICUN   
Dimarts de 20 a 21 h     

ESTIRAMENTS I HIPOPRESSIUS 
Dimecres a les 20 h 

DIJOUS A LA FRESCA  
(activitats culturals)
Dijous 4 de juliol | 21 h | Plaça Perelló
FESTIVAL EMERGENT
Dijous 11 de juliol | 21 h | Can Gruart
NITS DE CAN GRUART amb 
l’espectacle ‘LA PRIMERA VEZ’  
de Clinclonclown
Servei de begudes i tapes

Dijous 18 de juliol | 21 h | Can Gruart
Teatre ‘COM LA VIDA MATEIXA’ amb 
l’Ateneu de la dona de Vilablareix

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

amb l’etiqueta #AgendaVilablareix

@vilablareix_cat /ajuntamentdevilablareix

CÀRITAS DIOCESANA

Càritas a Vilablareix
 L’any 2017, Càrites Diocesana va fer una xerrada 

a Can Gruart, per tal d’animar al poble a fer tasques 
de voluntariat en el projecte “Ser gran en dignitat”. 
La resposta va ser bona i per això l’any 2018 l’Ajun-
tament va signar un conveni de col·laboració.

En aquests moments, a Vilablareix disposem d’un 
equip de voluntaris que formem part de Càritas For-
nells i fem aquesta tasca amb l’ajuda dels Serveis Socials.
 •  Oferim, escolta, companyia, conversa, afecte... a 

través de la visita setmanal al domicili o Centre 
Residencial.

•  Ens formem participant a les formacions que or-
ganitza Càritas. A Fornells vam assistir a la for-
mació “L’atenció centrada en la persona, una nova 
manera d’acompanyar a la gent gran” , i a Vilablareix 
“Història de vida, converses amb sentit”. 

•  Treballem en xarxa i coordinats. El dia 1 de juny 
vam anar a la XX Trobada de Voluntariat de la 
Gent Gran, on vam participar de la xerrada “Ser 
gran en dignitat... i en comunitat”.

•  Per segon any consecutiu, el dia de la Festa Ma-
jor, hem organitzat una trobada de voluntaris 
acompanyant a la gent gran a les sardanes, que 
aquest any es van fer al pavelló.

•  Sensibilitzem la societat.
El servei d’acompanyament és d’una hora a la setma-
na, i tenim voluntaris dispo-
nibles per si alguna família 
ho necessita.

Per a més informació po-
deu contactar amb la Pepi 
Naspreda (voluntària refe-
rent) telèfon 620 169 080.

La Pepi amb la Solita parlen molt i 
juguen al parxís o al dòmino.

L’Hermínia disfruta escoltant en Francisco 
que aviat celebrarà 100 anys!

La Concepciò del grup de voluntaris 
amb la seva mare la Nuri.

La Roser amb l’Angelina a  
punt de sortir a passejar.

L’Asunción amb l’Àngela el dia 
de les sardanes de la Festa Major.

La Pepi acompanya en Narcís a casa 
parlant tot sovint del Girona F.C.

La M. Àngels amb l’Antonio caminant 
pel poble, que és el que li agrada.

En Francesc i en Miquel fan excursions i 
comparteixen la Pregària del dissabte.

La Dolors acompanya la Mercè i una amiga a Can Gruart  
a escoltar les havaneres.
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