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Amb la col·laboració de:

EDITORIAL

 Torna a arribar la tardor i us arriba un nou exemplar de la Tor-
ratxa, un nou número de la nostra revista municipal on us arriba 
el recull de les múltiples activitats que hem dut a terme tots i totes 
aquest estiu i on ja veiem el que són els inicis dels nous cursos edu-
catius i de les temporades esportives. Des de l’inici de les activitats 
de l’estiu amb les Viandes, amb un gran èxit d’assistència, on vam 
poder compartir un vespre formidable amb espectacles, música i una 
múltiple oferta per a menjar i veure, fins a totes les activitats dels 
dijous a la fresca i de l’Activa’t Solidari. Vull fer un esment especials 
a la solidaritat expressada pels assistents a les diferents activitats amb 
els seus donatius recaptant prop de 600 euros que s’han destinat a la 
investigació de la diabetis infantil.

Per celebrar l’arribada de la tardor vam celebrar la 12a edició de 
la Fira de la Tardor, amb molta assistència de veïns i veïnes i de vi-
sitants, que va fer del primer diumenge de tardor un gran dia pel 
nostre municipi, farcit d’activitats, i on és essencial la col·laboració 
de molts i moltes de vosaltres que la feu possible.

Per altra banda, s’ha posat en funcionament una nova instal·lació 
de plaques fotovoltaiques a l’edifici de la ludoteca i el casal de la gent 
gran que dona servei, també, a Can Gruart, i que referma l’aposta 
per les energies renovables al conjunt dels equipaments municipals.

Però no puc acabar aquesta editorial sense fer esment de la situ-
ació tan complicada del nostre país. Fa pocs dies hem sabut allò que 
tots ja ens imaginàvem,  la sentència que condemna als representants 
polítics i socials del nostre país a penes de presó injustes i escanda-
loses per desproporcionades. Aquesta sentència, que és la pròpia 
sentència de l’estat espanyol al diàleg i a la política per a resoldre 
el conflicte, ha fet encendre els ànims, encara més, d’una part ma-
joritària de la gent del nostre país i ens aboca a un futur incert que, 
una vegada més, l’estat espanyol obvia i segueix atiant amb la seva 
manca de perspectiva i de recerca d’una solució política del conflicte 
existent. El moviment independentista no ha estat mai, fins ara, un 
moviment violent sinó que ha fet del pacifisme i la recerca del diàleg 
i la democràcia la seva bandera, però aquesta obstinació de l’estat en 
tancar totes les portes al diàleg i a la recerca de solucions democrà-
tiques fa que sigui cada vegada més difícil veure quina és la possible 
sortida. Nosaltres seguirem treballant, persistirem, per obligar l’estat 
a seure i a dialogar, a trobar el camí per a que Catalunya pugui exer-
cir el dret legítim a decidir el seu futur, el dret a l’autodeterminació. 
Tinc confiança que així serà. 

David Mascort i Subiranas
Alcalde de Vilablareix

Arriben les  
activitats de tardor 
a Vilablareix!

 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 10.30 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 19.30 h

  11.00 a 13.30 h  11.00 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 i Dra. Imma Castellà|INFERMERIA: Carmen Jiménez i Judit Pere 

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

PEDIATRIA: Dra. Carme Roure|INFERMERIA DE PEDRIATRIA: Manoli Núñez

Edita: Ajuntament de Vilablareix | Consell de Redacció: Sònia Ruiz, Jordi Baus, J. Manel Pallàs i Adriana Bernácer | 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 Romagós, 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

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀ-
RIA DEL PLE MUNICIPAL EFECTUADA 
EL DIA 15 DE JUNY DE 2019
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
En primer lloc es forma la mesa d’edat 
constituïda pel regidor electe de major 
edat el Sr. Josep García Rodriguez i al 
regidor electe de menor edat Sr. Marc 
Avellí Muñoz.

La Secretària manifesta que la Junta 
Electoral de Zona de Girona, ha emès 
l’acta de proclamació del resultat de les 
eleccions municipals celebrades el 26 de 
maig de 2019 a la circumscripció electo-
ral de Vilablareix, certificant el nombre 
d’electors, de votants, de vots a candida-
tures, de vots en blanc, de vots nuls, el 
nombre de vots i escons obtinguts per 
cada candidatura, com també la relació 
nominal de regidors electes pel municipi 
de Vilablareix segons el resum següent:

Número d’electors: 2.228
Número de votants: 1.788
Número de vots a candidatures: 1.748
Vots vàlids: 1.778
Vots nuls: 10
Vots en blanc: 30

Vots a candidatures:
Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal: 1.163 vots - Regidors 
Electes 8
Units per Vilablareix-Independents de 
Catalunya: 261 vots - Regidors Electes 1
Junts per Catalunya-Vilablareix: 138 
vots - Regidors electes 1
Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés: 137 vots - 
Regidors electes 1
Partit Popular: 49 vots - Sense regidors 
electes 

Així doncs els regidors/es electes són 
els següents:
Per ERC:
- David Mascort Subiranas
- Maria Teresa Tixis Padrosa
- Jordi Frigola Bubé
- Sònia Ruiz Sánchez
- Pau Rovira Bonet
- Imma Vilà Vendrell
- Marc Avellí Muñoz
- Judit Auguet Lara
Per Units per Vilablareix:
- Maribel Escaño Redondo
Per Junts per Catalunya:
- Sebastià Bartomeu Requena

Per Partit dels socialistes de Catalunya:
- Josep García Rodríguez
Una vegada fet el jurament o promesa, 
presenten la seva candidatura a l’Alcal-
dia de l’Ajuntament

-  El Sr. David Mascort Subiranas, per 
ERC

-  La Sra. Maribel Escaño Redondo, 
per Units per Vilablareix

-  El Sr. Sebastià Bartomeu Requena, 
per Junts x Catalunya

Es procedeix a l’escrutini amb el se-
güent resultat:
- David Mascort Subiranas: obté 8 vots
- Maribel Escaño Redondo: obté 1 vot
- Sebastià Bartomeu Requena: obté 1 vot

En conseqüència, resulta elegit el Sr. 
David Mascort Subiranas (ERC-AM), 
que promet el càrrec per imperatiu le-
gal i, a continuació, cedeix la paraula 
als portaveus dels grups polítics 

Els tres prenen la paraula i tot seguit 
pren la paraula el nou Alcalde, el Sr. 
David Mascort Subiranas.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀ-
RIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
VILABLAREIX DE DATA 2 DE JULIOL 
DE 2019
Per unanimitat, s’acorda:

» Establir que les sessions ordinàries del 
Ple de la Corporació es celebrin el se-
gon dijous no festiu dels mesos senars, 
a les vuit del vespre.

» Crear la Comissió informativa Espe-
cial de Compte, estarà integrada pels 
membres següents:
President: 
- L’Alcalde o regidor en qui delegui.
Vocals: 
Pel grup municipal ERC: 
- Sr. Jordi Frigola Bubé
- Sra. Maite Tixis Padrosa
Pel grup municipal Units per Vila-
blareix: 
- Sra. Maribel Escaño Redondo
Pel grup municipal JxC: 
- Sr. Sebastià Bartomeu Requena
Pel grup municipal del PSC: 
- Sr. Josep García Rodríguez
Secretari: 
- La Secretària de l’Ajuntament

» Crear la Junta de Portaveus, formada 
per:
President: 
- L’Alcalde o regidor en qui delegui.
Vocals: 
- Sr. Pau Rovira Bonet del grup mu-

nicipal ERC 
- Sra. Maribel Escaño Redondo del 
grup municipal Units per Vilablareix
- Sr. Sebastià Bartomeu Requena del 
grup municipal JxC 
- Sr. Josep García Rodríguez del grup 
municipal del PSC
Secretari
- La Secretària de l’Ajuntament

» Crear la Comissió Informativa Espe-
cial d’urbanisme, integrada per:
President: 
- L’Alcalde o regidor en qui delegui.
Vocals: 
- Sr. Jordi Frigola Bubé i Sr. Pau Ro-
vira Bonet del grup municipal ERC
- Sra. Maribel Escaño Redondo del 
grup municipal Units per Vilablareix
- Sr. Sebastià Bartomeu Requena del 
grup municipal JxC 
- Sr. Josep García Rodríguez del grup 
municipal del PSC
Secretari: 
- La Secretària de l’Ajuntament

» Crear la Comissió Informativa Espe-
cial del Porta a Porta, integrada per:
President: 
- L’Alcalde o regidor en qui delegui.
Vocals: 
- Sr. Jordi Frigola Bubé i Sr. Pau Ro-
vira Bonet del grup municipal ERC
- Sra. Maribel Escaño Redondo del 
grup municipal Units per Vilablareix
- Sr. Sebastià Bartomeu Requena del 
grup municipal JxC 
- Sr. Josep García Rodríguez del grup 
municipal del PSC
Secretari:
- La Secretària de l’Ajuntament

» Constituir la Junta de Govern Local, 
òrgan col·legiat municipal de caràc-
ter resolutori. Les sessions ordinàries 
de la Junta de Govern Local, tindran 
lloc el primer i tercer dijous de cada 
mes, no festiu. 

» Constituir el Consell de Govern, com 
a òrgan col·legiat complementari de 
l’organització municipal, de caràcter 
deliberant i no resolutori.

El consell de Govern estarà integrat 
per tots els regidors i regidores amb 
delegacions genèriques i especials de 
l’Alcaldia i serà presidit per l’Alcalde, 
a fi d’assolir la màxima eficàcia amb 
l’acció de Govern i en l’administració 
municipal. Hi seran convidats els por-
taveus dels grups municipals a l’opo-
sició quan s’escaigui.

Celebrarà les seves sessions, amb 
una periodicitat setmanal, cada di-
jous a les set de la tarda. 

» Nomenar als regidors/es que segui-
dament s’esmenten com a represen-
tants d’aquesta Corporació en les en-
titats, institucions i organismes, que 
també s’indiquen:

1. CONSELLS ESCOLARS DELS DI-
FERENTS CENTRES DOCENTS 
PÚBLICS DEL MUNICIPI: Sra. Sò-
nia Ruiz i Sánchez, regidora delega-
da d’ensenyament i Cultura.

2. ASSOCIACIÓ DEFENSA FORES-
TAL (ADF): Sr. Jordi Frigola Bubé, 
regidor delegat de serveis, espais pú-
blics, entorn natural i comunicació.

3. COMUNITAT DE REGANTS DE 
BESCANÓ-SALT-VILABLAREIX: Sr. 
Jordi Frigola Bubé, regidor delegat 
de serveis, espais públics, entorn na-
tural i comunicació.

4. ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRO-
NÈS: Sra. Sònia Ruiz i Sánchez, re-
gidora delegada d’ensenyament i 
cultura. 

5. CONSORCI LOCALRET (Consorci 
local per a l’impuls de la societat del 
coneixement i el desenvolupament 
de les xarxes de telecomunicacions 
i de les noves tecnologies): Sr. Marc 
Avellí Muñoz, Regidor delegat d’es-
ports i noves tecnologies.

6. JUNTA DE COMPENSACIÓ DELS DI-
FERENTS POLÍGONS D’ACTUACIÓ 
DEL MUNICIPI DE VILABLAREIX

 Pla Parcial del sector El Perelló i Can 
Pere Màrtir: Sr. David Mascort Subi-
ranas, Alcalde-President, a fi que ac-
tuï en nom i representació d’aquest 
ajuntament en l’assemblea general 
de l’esmentada junta.

7. MANCOMUNITAT INTERMUNICI-
PAL URBANÍSTICA GIRONA-VILA-
BLAREIX-SALT

 Vocal titular: Sr. David Mascort Subi-
ranas, Alcalde-President.

 Vocal suplent: Sr. Pau Rovira Bonet, 
regidor delegat d’urbanisme.

8. COMISION DE SEGUIMIENTO AM-
BIENTAL DEL AEROPUERTO DE 
GIRONA-COSTA BRAVA

 Sra. Imma Vilà Vendrell, regidora de-
legada de promoció econòmica, parti-
cipació, salut pública i medi ambient.

9. CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE 
L’EMISSORA MUNICIPAL DE VI-
LABLAREIX.
President: Sr. David Mascort
Vocals: Sr. Jordi Frigola Bubé
Sr. Marc Avellí Muñoz
Sra. Maribel Escaño Redondo

Sr. Sebastià Bartomeu Requena
Sr. Josep García Rodríguez

10. CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE 
LA SOCIETAT MERCANTIL MUNI-
CIPAL VILABLAREIX FUTUR SL

 President: Sr. David Mascort
 Consellers: Sr. Jordi Frigola Bubé
 Sr. Pau Rovira Bonet
 Sra. Maribel Escaño Redondo
 Sr. Sebastià Bartomeu Requena
 Sr. Josep García Rodríguez

11. CONSORCI DE BENESTAR SOCI-
AL GIRONÈS-SALT

 Vocal titular: Sr. David Mascort Subi-
ranas, Alcalde-President

 Vocal suplent: Sra. Maite Tixis

12. CONSORCI DE LES VIES VERDES
 Vocal titular: Sr. David Mascort Subi-

ranas, Alcalde-President
 Vocal suplent: Sr. Jordi Frigola

13.-SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’AC-
CIÓ SOCIAL DE CATALUNYA SL:

 Vocal titular: Sra. Maite Tixis
 Vocal suplent: Sr. David Mascort Subi-

ranas, Alcalde-President.

» S’aprovada per majoria absoluta 
l’apartat referent a l’establiment de 
les retribucions i assistències dels 
membres de la corporació, amb el 
vot favorable del grups municipals 
d’ERC, JxC i PSC i el vot en contra 
de UxV.

» Aprovar el següent règim d’assistèn-
cies als òrgans col·legiats:

Per assistència a les sessions 
de Ple

200 €

Per assistència a les sessions 
de la Junta de Govern Local 150 €
Per assistència a les sessions 
del Consell de Govern Local

200 €

Per assistència a les Juntes 
de Portaveus

150 €

Per assistència a les 
comissions Informatives

100 €

Per assistència al consell 
d’administració i Assemblea 
General de Vilablareix 
Futur SL

100 €

Per assistència al consell 
d’administració de 
l’emissora municipal

100 €

» S’estableix a favor dels diferents 
grups municipals, una indemnit-
zació, per a despeses realitzades en 

l’exercici de les seves funcions, en les 
quanties següents:

 1.200 €/any per cada grup munici-
pal. Que es liquidarà trimestralment.

 40 €/mensuals per cada regidor elec-
te. Que es liquidarà trimestralment.

»  El Sr. Alcalde exposa el contingut 
dels Decrets d’Alcaldia de delegació 
d’atribucions i nomenaments. 

»  Efectuar a favor dels regidors i re-
gidores que a continuació es relaci-
onen, una delegació general d’atri-
bucions de direcció, gestió i control 
dels serveis següents:
Àrea poble de les persones:
Afers socials, salut i igualtat: Sra. Maite 
Tixis Padrosa
Promoció econòmica, participació i 
salut pública: Sra. Imma Vilà Vendrell

Àrea poble amable i sostenible
Serveis, espais públics, gestió equi-
paments, entorn natural i comunica-
ció: Sr. Jordi Frigola Bubé
Urbanisme, gestió de la mobilitat i 
infraestructures: Sr. Pau Rovira Bonet
Medi ambient: Sra. Imma Vilà Vendrell

Àrea poble actiu
Ensenyament i Cultura: Sra. Sònia 
Ruiz Sanchez.
Esports, activitat física i noves tecno-
logies: Sr. Marc Avellí Muñoz
Joventut i festes: Sra. Judit Auguet Lara

» Configuració de la Junta de Govern 
Local:
President
- Sr. David Mascort Subiranas
Vocals
- Sra. Maite Tixis Padrosa
- Sr. Jordi Frigola i Bubé
- Sra. Sònia Ruiz Sánchez

» Nomenar tinents i tinentes d’alcalde 
d’aquest Ajuntament, els regidors 
i regidores membres de la Junta de 
Govern Local. El primer dels quals 
substituirà a aquesta Alcaldia en els 
casos de vacant, absència, malaltia, o 
qualsevol altra impossibilitat:

Primer tinent d’ alcalde:  
- Sra. Maite Tixis Padrosa
Segon tinent d’alcalde :  
- Sr. Jordi Frigola Bubé
Tercera tinent d’alcalde:  
- Sra. Sònia Ruiz Sanchez

S’aprova per unanimitat:

» Declarar constituïts els següents grups 
municipals amb designació del porta-
veu corresponent:
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Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (ERC–AM): Sr. Pau 
Rovira i Bonet- Sr. Pau Rovira i Bonet 
Sr. Pau Rovira i Bonet.
Units per Vilablareix–Independents 
de Catalunya (UxV): Sra. Maribel Es-
caño Redondo.
Junts per Catalunya - Vilablareix (JxC): 
Sr. Sebastià Bartomeu Requena.
Partit dels Socialistes de Catalunya- 
Candidatura de Progrés (PSC-CP): 
Sr. José García i Rodríguez 

PLE ORDINARI 12 DE SETEMBRE 2019
»  L’Alcalde dona compte al Ple de les 

resolucions de Presidència en ma-
tèria de personal: Contractació de 
Margarita Prat Estarriola, en qualitat 
d’agent cívic, a partir del 2 de setem-
bre de 2019.

»  El període mig de pagament a pro-
veïdors del sector d’administracions 
públiques de l’Ajuntament de Vila-
blareix el segon trimestre de 2019 es 
situa a 1,16 dies i no supera el termi-
ni màxim de pagament previst en la 
normativa de morositat.

Per unanimitat, s’acorda:

»  El Compte General de l’Ajuntament 
de Vilablareix de l’exercici 2018 i So-
cietat Mercantil Vilablareix Futur, S.L.

»  Declarar com a construcció i instal-
lació d’especial interès o utilitat mu-
nicipal per concorre circumstàncies 
socials, les obres d’infraestructura 
d’un mòdul prefabricat provisional 
per l’institut al municipi i, en conse-
qüència, aprovar la petició del subjec-
te passiu de bonificació del 95% de la 
quota de l’Impost sobre Construcci-
ons, Instal·lacions i Obres a favor del 
Departament d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya

»  Aprovar i verificar el Text refós de la 
Modificació Puntual de les NNSS de 
Vilablareix, “Obertura i ampliació 
del carrer Marroc des del carrer Re-
gal fins a la carretera de Santa Co-
loma”, que conté les consideracions 
efectuades per la CTU en sessió de 
data 22 de juliol de 2016.

»  Acordar l’adhesió de l’Ajuntament 
de Vilablareix al sistema d’adquisició 
centralitzada de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques (ACM) i 
del Consorci Català pel Desenvolupa-
ment Local (CCDL), per tal de poder 
efectuar l’adquisició de béns, submi-

nistraments i contractació de serveis 
a través de la Central de Compres 
de l’ACM-CCDL en les condicions i 
preus vigents en els contractes subs-
crits pel mateix i amb les empreses 
adjudicatàries.

»  Disposar l’adhesió de l’Ajuntament 
de Vilablareix a l’Acord marc de sub-
ministrament d’equips d’impressió i 
de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destina-
ció a les entitats locals de Catalunya.

»  Les funcions i normes d’actuació del 
servei d’agents cívics del municipi de 
Vilablareix.

S’aprova per majoria absoluta amb els 
vots a favor d’ERC i JxCat i els vots en 
contra dels grups municipals Units per 
Vilablareix i PSC.

»  Inicialment el projecte executiu 
d’obra nova dels equipaments cultu-
rals del sector El perelló i Can Pere 
Màrtir, tercera fase: “biblioteca – sala 
polivalent”, redactat pels arquitectes 
Manel Bosch i Antoni Sanchez-For-
tún, per import de 3.020.798,86 €.

S’aprova per majoria absoluta amb 
l’abstènció del grup municipal del PSC 
i el vot en contra del grups municipal 
Units per Vilablareix.

»  L’expedient i el plec de clàusules 
administratives que s’incorpora com 
annex, per tal de procedir a l’aliena-
ció mitjançant concurs públic de les 
finques patrimonials següents: 

PP sector El Perelló-Can Pere Màrtir
URBANA RESIDENCIAL: Parcel·la 
número 8.15D.2, (3.072,00m2)  
c/ Francesc Macià, número 8-10.
URBANA RESIDENCIAL: Parcel·la 
número 8.15D.3, (3.072,00m2)  
c/ Francesc Macià, número 4-6.
URBANA INDUSTRIAL: Parcel·la 
número 26.21b4, (2.194,87m2)  
c/ Güell, número 70-82.
URBANA INDUSTRIAL: Parcel·la 
número 26.21b.3, (2.187,85m2)  
c/ Güell, número 84-96.
URBANA INDUSTRIAL: Parcel·la 
número 26.21b.2, (2.184,20m2)  
c/ Pont d’en Canals, número 58-62.

JUNTES  
DE GOVERN
DIJOUS 11 DE JULIOL DE 2019

S’acorda aprovar:

»  La relació de factures i despeses que 
figuren a l’expedient i que sumen la 
quantitat de 208.994,81 €.

»  Les liquidacions de l’impost sobre 
increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
número 41 a 44 de l’anualitat 2019.

»  Sol·licitar la inclusió en la convocatòria 
de subvencions per a projectes de fo-
ment de la recollida selectiva de residus 
municipals de l’Agència de Residus: 
- Per a projectes de foment de la reco-

llida selectiva de residus municipals.
- Per a projectes de prevenció i pre-

paració per a la reutilització de 
residus municipals.

- Per a la utilització d’àrid reciclat 
dels residus de la construcció amb 
marcatge CE en obres promogudes 
pels ens locals i les empreses muni-
cipals de Catalunya.

»  Sol·licitar a la Diputació de Girona 
que es concedeixi els ajuts als espor-
tistes no professionals de Vilablareix, 
menors de 20 anys, d’esports indivi-
duals que, prèvia classificació, han 
participat en els campionats d’Espa-
nya, d’Europa, del Món o Jocs Olím-
pics següents:
-  Arianna Vilar Julià   

Modalitat: Esquí Alpí
-  Berta Boada Quirós 

Modalitat: gimnàstica artística

»  L’adhesió de l’ajuntament de Vilabla-
reix a la setmana Europea de la Mobi-
litat del 16 al 22 de setembre de 2019.

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

»  Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament 
de Vilablareix a la Xarxa de Serveis 
Locals de promoció econòmica (XS-
LPE), de la Diputació de Girona, 
període 2020-2023.

»  L’ampliació del termini d’execució 
del contracte d’obra “Projecte de 
vestidors segona fase i adequació de 
la grada Est del camp d’esports de 
Vilablareix”.

»  La proposta de regularització dels 
honoraris per la redacció del pro-
jecte executiu de la sala polivalent i 

biblioteca 3ª fase dels equipaments 
culturals del sector El perelló i Can 
Pere Màrtir de Vilablareix, d’acord 
amb la proposta d’honoraris presen-
tada en data juliol de 2019, per im-
port de 18.718,38 €, IVA exclòs.

»  El contracte menor de serveis per 
les inspeccions periòdiques dels 
quadres de l’enllumenat públic amb 
l’entitat mercantil SECE SA, per im-
port de 1.079,40 € més 226,67 € en 
concepte d’iva

»  El contracte menor de subministra-
ment de bosses compostables pels 
comerços i grans productors, per la 
recollida Porta a Porta, amb l’entitat 
mercantil ID Waste sl, per import de 
1.402,87 € més 294,60 € en concepte 
d’iva.

»  El contracte menor d’obres per pintar 
totes les línies de la pista del pavelló 
municipal al sr. Lluís Simon Boix (Tot 
pintura), per import de 2.939,00 € 
més 617,19 € en concepte d’iva.

»  El contracte menor de serveis per la 
instal·lació d’un programador per la 
sirena de l’edifici de l’escola i dels 
mòduls del carrer Marroc, amb l’en-
titat mercantil Aymerich Instal·laci-
ons SL, per import de 1.001,34 € més 
210,28 € en concepte d’iva.

»  El contracte menor de serveis pels 
treballs de trasllat de la pèrgola de 
l’institut fins a la nova ubicació en el 
nou pati de l’institut, amb l’entitat 
mercantil Maderas Coll Viader SL, 
per import de 2.285,00 € més 479,85 € 
en concepte d’iva.

- El contracte menor d’obres pel con-
dicionament del pati de l’institut 
a l’entitat mercantil Àrids Vilanna 
SL, per import de 15.169,72 € més 
3.185,64€ en concepte d’iva.

- El contracte menor d’obres per les 
instal·lacions del nou pati de l’insti-
tut a l’entitat mercantil Àrids Vilan-
na SL, per import de 6.973,15 € més 
1.464,36 € en concepte d’iva.

»  El contracte menor d’obres per la 
instal·lació de la tanca perimetral al 
nou pati de l’institut, amb l’entitat 
mercantil tanques metàl·liques Go-
mez, per import de 8.882,00€ més 
1.865,22 € en concepte d’iva.

»  El contracte menor de subministra-
ment de mobiliari urbà (jocs infan-
tils) per a parcs, amb l’entitat mercan-
til Benito, per import de 2.081,39 € 
més 437,09 € en concepte d’iva.

»  El contracte menor pel subministra-
ment de 240 cadires plegables per 
a esdeveniments amb l’entitat mer-
cantil Grup Viada Mataró SL, per 
import de 3.407,46 € més 715,57 € 
en concepte d’iva.

»  El contracte menor d’obres pel re-
cebat especialitzat amb aportació de 
SBR i sorra al camp de gespa artifi-
cial de futbol amb l’entitat mercan-
til sport equipalia, per import de 
11.077,00 € més 2.326,17 € en con-
cepte d’iva.

»  El contracte menor d’obres per la 
reconstrucció del pont de la riera de 
mas Marroc amb l’entitat Fundació 
Astres, per import de 3.087,46 € més 
648,36€ en concepte d’iva.

»  El contracte menor de serveis per 
l’edició del llibre “20 anys de la Torrat-
xa” amb l’entitat mercantil Impremta 
Pagès, per import de 3.106,00 € més 
652,2 6 € en concepte d’iva.

DIJOUS 18 DE JULIOL DE 2019

S’acorda aprovar: 

»  La relació de factures i despeses que 
figuren a l’expedient i que sumen la 
quantitat de 184.550,04 €.

»  L’aportació de 765’25 euros a la Fun-
dació Esclerosi Múltiple, recaptats a 
la jornada “Mulla’t per l’esclerosi 
Múltiple 2019”.

»  La 5ª certificació de l’obra “vestidors 
segona fase i adequació de la grada 
Est del camp d’esports de Vilabla-
reix”, per import de 33.520,46 €, a 
favor de l’entitat mercantil Excavaci-
ones Ampurdan 2000 SL.

»  El conveni de formació pràctica i pla 
d’activitats de l’Ajuntament de Vilabla-
reix amb la Fundació privada Gentis.

»  El conveni Marc de col·laboració en-
tre el Consell Comarcal del Gironès 
i l’Ajuntament de Vilablareix per a 
l’organització del projecte comercal 
bus de nit a les Fires de Girona.

»  Sol·licitar la inclusió de l’ajuntament 
de Vilablareix a la convocatòria de 
subvencions destinades a incentivar la 
contractació en pràctiques de perso-
nes joves beneficiàries del Programa 
de Garantia Juvenil al Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya.

»  El contracte menor d’obres per la col-
locació de tanca a la llar d’infants mu-

nicipal amb l’entitat mercantil S.Y.A.R. 
24 SL, per import de 2.520,00 € més 
529,20 € en concepte d’iva.

DIJOUS 5 DE SETEMBRE DE 2019

S’acorda aprovar:

»  La relació de factures i despeses que 
figuren a l’expedient i que sumen la 
quantitat de 292.996,57 €.

»  Les liquidacions de l’impost sobre 
increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
número 45 a 48 de l’anualitat 2019.

»  La 6ª certificació de l’obra “vestidors 
segona fase i adequació de la grada 
Est del camp d’esports de Vilabla-
reix”, per import de 78.334,40 €, a 
favor de l’entitat mercantil Excavaci-
ones Ampurdan 2000 SL.

»  Els preus públics de cursos i tallers 
organitzats per l’ajuntament, 4rt tri-
mestre 2019.

»  La devolució de la fiança a l’entitat 
mercantil Velocipedo Torrot SLU 
del local B del Viver d’empreses.

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

DIVENDRES 20 DE SETEMBRE DE 2019

S’acorda aprovar:

»  La relació de factures i despeses que 
figuren a l’expedient i que sumen la 
quantitat de 54.050,54 €.

»  Les liquidacions de l’impost sobre 
increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana dels expedients 
número 49 a 55 de l’anualitat 2019.

»  Les puntuacions i el llistat definitiu 
del procés per la selecció de perso-
nal auxiliar administratiu en règim 
laboral interí i la creació d’una borsa 
de treball.

»  L’acord de col·laboració per la rea-
lització d’activitats d’aplicació pràcti-
ca relacionades amb el projecte Sin-
gular de l’institut de Vilablareix.
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La nova composició del ple 
després de les eleccions del 26M 

i el nou equip de govern
El ple de cartipàs va definir el passat 2 de juliol les àrees  

de l’equip de govern pel mandat 2019-2013.

 Van quedar definides de la següent manera:
- Alcaldia, hisenda, seguretat i governació - David Mascort 
- Regidoria d’afers socials, salut i igualtat - Maite Tixis
- Regidoria de promoció econòmica, participació, salut pública i medi ambient - Imma Vilà
- Regidoria de serveis, espais públics, gestió equipaments, entorn natural i comunicació - Jordi Frigola
- Regidoria d’urbanisme, gestió de la mobilitat i infraestructures - Pau Rovira
- Regidoria d’ensenyament i cultura - Sònia Ruiz
- Regidoria d’esports, activitat física i noves tecnologies - Marc Avellí
- Regidoria de joventut i festes - Judit Auguet
En el següent ple ordinari, el dia 11 de juliol, es va aprofitar per a fer entrega d’una Torratxa com a 

homenatge a la feina dels cinc regidors que han deixat el càrrec en aquesta nova legislatura: Manel Pallàs, 
Marta Fusté, Miquel Molas, Josep Boschdemont i Daniel Bartomeu.

S’instal·len plaques solars a 
l’edifici de la Ludoteca, Biblioteca 

i Casal de la Gent Gran
 El mes de juny va finalitzar la 

instal·lació d’una planta solar fo-
tovoltaica connectada a xarxa en 
autoconsum per a l’edifici de la 
ludoteca, biblioteca i casal de la 
gent gran de Vilablareix. Aques-
ta instal·lació d’autoconsum ti-
pus 1 alimenta ja tant l’edifici es-
mentat com l’edifici de la masia 
de Can Gruart. 

La planta solar fotovoltaica 
està formada per 43 mòduls fo-
tovoltaics JA Solar de 330W i un 
inversor trifàsic SMA de 12kW de 
potència nominal. Els mòduls es 
divideixen en 3 strings que doten 
la instal·lació d’una capacitat de 
producció de 14,2 kWp.

D’aquesta manera, una vegada 
més, l’Ajuntament de Vilablareix 
aposta clarament per les energies 
renovables. Així ho diu el regidor 
d’infraestructures, Pau Rovira: 
“Apostem per les energies renova-
bles i així ho hem fet recentment 
amb la instal·lació d’una caldera 
de biomassa amb suport de pla-
ques solars tèrmiques al pavelló, 
aprofitant que s’havia de canviar 
la caldera de gas natural i que ha 
suposat un estalvi econòmic su-
perior al 50%. O també amb el 
projecte per renovar totalment les 

lluminàries dels carrers del muni-
cipi que s’executarà properament 
i que també s’esperen estalvis del 
voltant del 50%. Ara, i d’acord els 
compromisos adquirits en el pac-
te d’alcaldes, ens falta executar 
projectes d’instal·lació de plaques 
fotovoltaiques. Amb la recent mo-
dificació del reglament que regula 
l’autoconsum ens ha facilitat el 
poder executar aquest tipus de 
projectes”.

Pel que fa a l’estalvi en el con-
sum d’electricitat aquests dies és 
del 30%. “Ja des del primer dia 
estem estalviant un 30% gràcies 
a l’autoconsum, explica Rovira. I 
afegeix: “Aquí cal sumar-hi tots els 
beneficis ambientals per reducció 
de les emissions de CO2 i que la 
gent no té en compte perquè en-
cara no tenen valor econòmic. A 
més, esperem que tingui un fac-
tor de crida social, és a dir, que la 
gent prengui consciència que no 
és una tecnologia de futur sinó de 
present i tots els avantatges que 
suposa. A més, tenim previst enge-
gar un projecte per ajudar a que 

la gent s’instal·li plaques als seus 
habitatges”.

Es preveu posar més plaques fo-
tovoltaiques als equipaments mu-
nicipals. De fet, Rovira diu que “ja 
estem analitzant els equipaments 
de major consum i estudiant la 
seva viabilitat. Busquem que hi 
hagi un cert retorn de la inversió a 
mig termini, tot i que actualment 
hi ha moltes subvencions que la 
fan molt viable i uns retorns de la 
inversió de 4 - 5 anys”.

La instal·lació de les plaques 
ha tingut un cost de 27.227,71 €, 
dels quals, el 63% ha estat finan-
çada per la Diputació de Girona. 
És una acció inclosa al Pla d’Acció 
per a l’Energia Sostenible (PAES) 
el qual marca actuacions per a re-
duir les emissions de CO2 en un 
20% per l’any 2020. 

“ Es preveu posar més 
plaques fotovoltaiques 
als equipaments 
municipals.”
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 Vilablareix va donar la 
benvinguda a la tardor el 

diumenge 29 de setembre 
amb la Fira centrada en l’ar-

tesania i la pagesia. La jornada 
va comptar amb un munt d’acti-

vitats per a totes les edats. Va arren-
car amb la caminada popular, organitza-

da pel Casal de la Gent Gran i va continuar amb la 
inauguració de la 12a edició de la fira, a càrrec de 
l’alcalde, David Mascort. 

Al llarg del dia els més petits van poder gaudir 
de tallers impartits per la Ludoteca, inflables i un 
espectacle del Teatre Arrossegat de Catalunya.

Cal destacar els dos espectacles de Doma de ca-
vall que va oferir la jove promesa Aina Servià, de La 
Crinera. 

La cercavila de gegants i els balls a la plaça del 
Perelló van cloure la 12a edició de la Fira de la Tar-
dor de Vilablareix. 

En el marc de la fira, al llarg de la setmana s’hi 
van fer altres activitats com els contes per a nens a 
sota el til·ler de Can Gruart, un taller de sabons i 
una xerrada sobre els fruits i els colors de tardor.

1r premi: 
Gerard Roca 
@oilpaintinggerard 

2n premi: 
Àlex Teixidor 
@alex_medinya

3r premi: 
Guillem Fernández 
@guillefercam

Vilablareix dona la benvinguda 
a la tardor amb la 12a edició de 
la Fira de l’artesania i la pagesia

CONCURS DE FOTOGRAFIA #INSTARDOR20191r 2n

3r
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Visca l’estiu!
 L’estiu a Vilablareix convida a 

tots els veïns i veïnes a sortir al 
carrer i a gaudir de les activitats 
a la fresca! Una d’elles va ser el 
Liceu a la fresca amb la qual els 
amants de l’òpera van gaudir de 
la projecció de l’Òperea Tosca de 
Puccini en una pantalla gegant a 
la plaça del Perelló. 

Una de les activitats més punte-

res de l’estiu al municipi va ser la 
segona edició de les Viandes d’Es-
tiu. Un esdeveniment ja consoli-
dat que reuneix restaurants locals, 
foodtrucks, música i espectacles. 
Els petits van gaudir de l’especta-
cle familiar “Cabaret de circ vinta-
ge” de la Cia Toniton. La vetllada 
també va anar acompanyada per la 
música del grup Laduda Ofender. Més de 77km nedats pel Mulla’t a 

la piscina municipal de Vilablareix
 Un any més la piscina muni-

cipal de Vilablareix va acollir el 
passat 15 de juliol el Mulla’t per 
l’Esclerosi Múltiple. Una campa-
nya, impulsada per la Fundació 
Esclerosi Múltiple, amb la que es 
recapten diners per a la malaltia. 

L’Ajuntament hi col·labora 
aportant 1 euro per cada 100 me-
tres nedats. En total, es van fer 
77,22 km nedats, pel que el con-
sistori hi va destinar 773 euros.

La veïna de Vilablareix, Lídia 

Baus, va obtenir el rècord de metres 
nedats amb un total de 6.500 m.

El salt multitudinari va tenir 
lloc a les 12h del migdia, junta-
ment amb totes les piscines par-
ticipants d’arreu de Catalunya. 
Van saltar a la vegada un total de 
112 participants. 

Val a dir que es van recaptar 
220 euros amb la venda de mate-
rial del Mulla’t.

Des de l’Ajuntament agraïm a 
tothom que hi va participar.

Els infants i joves diuen 
adéu als Casals d’estiu

 Els nens i nenes que varen fer el casal d’estiu munici-
pal es van acomiadar del casal amb una gran festa final. 
Van preparar uns balls temàtics que van oferir davant 
dels familiars en el pavelló municipal. 

Per la seva banda, els joves del casal Matins Actius, 
van preparar l’espectacle que fan cada any a Can Gruart, 
el Matins Actius Show. Amb ell, els familiars i amics dels 
alumnes, van passar una molt bona estona.

Vilablareix recapta 580 €  
a favor de la investigació  

de la diabetis infantil
 Durant el mes de juliol Vilabla-

reix va recaptar un total de 576,50€ 
mitjançant el projecte Activa’t 
Solidari. Impulsat per l’Ajunta-
ment, aquest projecte es va dur a 
terme al pati de Can Gruart amb 
activitats culturals i esportives a 
la fresca, com són el zumba, pi-
lates, ioga, txi-kung, estiraments- 
hipopressius. Al mateix temps va 
comptar amb les Nits de juliol so-
lidàries i a la fresca. Una d’elles 
va ser el Festival Emergent que, 

a diferència de la resta, es va 
dur a terme a la plaça del Pere-
lló. També hi va haver les nits de 
Can Gruart amb Clinclonclown 
presentant ‘La primera vez’ i el 
teatre ‘Com la vida mateixa’ de 
l’Ateneu de la Dona. 

Els participants van dipositar 
un donatiu voluntari a l’urna que 
va recaptar prop de 600 € que es 
van destinar íntegrament a l’hos-
pital Sant Joan de Déu per a la in-
vestigació de la diabetis infantil.
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Homenatge a les dues 
campiones mundials de 
Patinatge Artístic Xou 2019

 Com és habitual a l’Ajuntament de Vilablareix, es reconeix la 
trajectòria d’esportistes del municipi que han obtingut èxits en la 
seva carrera professional. És el cas de les patinadores de Patinatge 
Artístic Xou, Andrea Baena i Raquel Gómez, que aquest 2019 han 
estat campiones del món en la seva modalitat.

En el ple d’aquest setembre se’ls va homenatjar amb un petit 
obsequi. Enhorabona i per molts èxits més campiones! 

IVET MALLARACH RODRÍGUEZ, Campiona d’Espanya de Volteig

Volteig “Art i esport  
altament competitiu”

 La Ivet Mallarach és una noia 
de 16 anys veïna de Vilablareix 
i campiona d’Espanya de Vol-
teig. Parlem d’una disciplina que 
combina la gimnàstica rítmica i 
la hípica. És ballar damunt d’un 
cavall al pas i al galop. El cavall 
treballa al compàs d’una música 
en un cercle de 15mt. de diàme-
tre i portat per un conductor de 
corda que rep el nom de longuer. 

La Ivet es va començar a inte-
ressar pel volteig quan va anar a 
la hípica per apuntar-se a classes 
de doma a cavall i la van informar 
també sobre el volteig “Em van 
dir que en aquella hípica també 
practicaven aquest esport del vol-
teig. Em van explicar el que era i 
em vaig apuntar per provar. Vaig 
veure que m’agradava i vaig se-
guir practicant fins a dia d’avui” 
explica la Ivet. 

Però és que la Ivet ja des de 
ben petita que li agradaven als 
cavalls “a les fires sempre pujava 
per fer algun passeig amb cavall, 
però vaig apuntar-me abans a rít-
mica que a hípica”.

El que més li agrada a la Ivet 
del Volteig és aquesta fusió entre 

la dansa i el cavall: “m’agrada el 
fet que es barregi el món de la hí-
pica amb el món de la gimnàstica 
rítmica, ja que sembla una cosa 
impossible de fer. També m’agra-
da l’elegància i la tècnica en el fet 
que sembla que el cavall i tu esti-
gueu ballant junts”. 

I afegeix “La gran família que es 
forma amb els companys i la confi-
ança que agafes amb ells a l’hora 
de fer exercicis també m’encanta”.

De moment, la Ivet combina 
el Volteig amb els estudis de 1r 

de Batxillerat i explica que, per 
sort, no li interfereix amb l’ho-
rari escolar. “En el meu cas els 
entrenaments són els divendres 
a les 18h i els dissabtes a les 16h. 
Però tots els integrants de Volteig 
tenim una rutina física que també 
s’ha de fer dos dies a la setmana 
a casa”. La resta d’entrenaments 
físics per tal de poder exercitar el 
màxim possible el físic el fan en 
els entrenaments de divendres i 
dissabte, explica.

Els dies 29, 30 de juny i 01 de 
juliol es va celebrar el Campionat 
d’Espanya i Copa d’Espanya de 
Volteig 2018 al Centre Soci Espor-
tiu Militar La Devesa de Madrid. 
Va ser aquí on la veïna de Vilabla-
reix i membre del Club Volteig 
Girona (Riudarenes) va partici-
par-hi i es va proclamar campiona 
d’Espanya en la seva categoria. 

Properament la Ivet té previs-
tes algunes exhibicions: “Tenim 
previstes algunes exhibicions, el 
nacional a Madrid, que hi anem 
cada any, i el gran Campionat 
d’Espanya a Jerez del 2020, entre 
d’altres que estan pendents de 
confirmació”.

Beques pels 
treballs de 
recerca de 
Daniel Baena i 
Jaume Noguer 

 Un cop el curs va finalitzar, Vila-
blareix va fer entrega de dues be-
ques pels treballs de recerca a dos 
estudiants de l’Institut del poble. 

Daniel Baena, va rebre una de 
les beques pel seu projecte. Va 
dissenyar el que podria ser el nou 
edifici de l’Institut.

Per la seva banda, el seu com-
pany d’institut, Jaume Noguer, es 
va endur una segona beca pel tre-
ball sobre el consum fotovoltaic al 
nou Institut de Vilablareix. 

L’entrega de les beques i el re-
coneixement que es va fer als dos 
alumnes va tenir lloc a l’escenari 
del pati de Can Gruart el dijous 18 
de juliol.

Inici de curs
 El mes de setembre és un mes de nous començaments, de tor-

nada a la rutina tant per pares, mares, fills, filles i també per a 
professors i professores. 

És el moment en què l’Escola, la Llar d’Infants, l’Institut i la 
Ludoteca es preparen per rebre els alumnes i arrencar un nou 
curs amb il·lusió.

Així ho van fer el 2 de setembre la Llar d’Infants i la Ludoteca, 
mentre que l’Escola Madrenc i l’Institut van obrir les portes de 
les aules el 12 de setembre.

En marxa una nova edició 
del Projecte Singular

 En Quim, la Nora i l’Arnau, alumnes de l’Institut de Vilabla-
reix, s’han acollit aquest nou curs al Projecte Singular. L’objec-
tiu d’aquest projecte és reforçar l’ocupabilitat dels joves que 
no estan del tot integrats en els sistemes d’educació. 

Des de l’Ajuntament de Vilablareix se’ls ha ofert feina i al 
llarg d’aquest curs, els tres alumnes del projecte destinaran 
unes hores a treballar a la brigada, a la Llar d’Infants i a l’Es-
cola Madrenc.
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Jornada de mobilitat sostenible 
a Vilablareix

Vilablareix acull iniciatives de la mobilitat sostenible des de 
l’economia social en una jornada pensada per a petits i grans amb 

el suport de l’Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines.

 En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat 
Sostenible d’enguany, el 19 de setembre es va realit-
zar una jornada de presentació de propostes des de 
l’economia social. Entitats i empreses com Ecosol de 
Caritas, Som Mobilitat, Mou-te en bici, Tribici i Ve-
loblareix ens van fer arribar les iniciatives que bus-
quen donar solucions a la mobilitat sostenible. En 
els estands es deixaven provar bicicletes elèctriques i 
algun passeig pels menuts amb una bici-cargo.

La Jornada va començar amb un Cursa d’Ori-
entació pensada per petits i grans amb el lema de 
“Mou-te per un aire net” on els participants tenien 
que buscar unes fites amb l’ajut d’un mapa i el seu 
sentit d’orientació. Els 11 equips participants van 
fer valdre la seva habilitat de cooperació en equip 
per fer la cursa en el menor temps possible, i so-
bretot passar-ho bé. Després, un conte cooperatiu 
“Conte sobre rodes” per tal amenitzar la jornada.

En la sala de conferències cada entitat i l’Ajunta-
ment de Vilablareix va presentar breument les seves 
propostes i alternatives per millorar la mobilitat sos-
tenible dels ciutadans. Acabant, es va posar en va-
lor dels resultats de la cursa de mitjans de transport 
que s’havia realitzat l’associació de Mou-te en Bici.

Primer aniversari dean Ribotic!
L’Espai d’Atenció a les Persones de Vilablareix, Can Ribotic, ha 

celebrat aquest setembre un any de la seva posada en marxa. 

 Per tal de celebrar-ho i fer un balanç del primer 
any, es van reunir a la sala d’actes més d’una sei-
xantena de persones i usuaris. Després d’una petita 
xerrada explicant què hi han fent al llarg d’un any, 

els assistents van poder veure un vídeo amb imatges 
de les activitats. 

Com en tota celebració, no hi va faltar un bon 
esmorzar per a tothom!

CICLE DE CONFERÈNCIES  
DE CAN RIBOTIC

 Can Ribotic va acollir la primera del que serà el cicle 
de conferències, el dilluns 23 de setembre, a càrrec la far-
macèutica M. Mercè Serra. Van parlar sobre tot el que cal 
saber del dolor. 
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Mª Carme Gabandé Ripoll i 
Joan Manuel Jorquera Garcia 

Les vides de la Carme, de Santa Eugènia, i d’en Joan, de Jaén, es 
van trobar a Girona i des de llavors no s’han separat mai més. 
Ara tenen dues filles, dos gendres i tres néts que, segons ells, són els 
millors del món. Fa uns 25 anys van decidir venir a viure a Vilabla-
reix i estan molt contents d’haver pres aquesta decisió.

La Carme va néixer a Santa Eugènia l’any 1945 
i va anar al Col·legi Groc “Li dèiem col·legi groc 
i allà hi vaig estar fins que vaig acabar els estudis. 

Després vaig posar-me a treballar” explica. “A casa meva 
els meus pares havien treballat tots dos, el meu pare era el 
carter de Santa Eugènia, i la meva mare treballava a la fà-
brica tèxtil la Marfà” continua. La Carme, per això, va 
anar canviant de feina. Va començar a treballar a una 
fàbrica de botons, després va anar a la Coma-Cros i a 
l’Òptimus, on s’hi va quedar fins que es va casar. 

Per la seva banda, en 
Joan va néixer a Jaén, con-
cretament a la Sierra de Ca-
zorla. “Vaig venir aquí amb 9 
anys. El meu pare a l’any 30 ja 
era aquí, i jo no el vaig poder 
conèixer fins als 4 anys”, ex-
plica. I és que el seu pare va 
anar a la guerra i després va 
estar en un camp de concen-
tració i a l’any 40 li va tocar 
estar a Girona “va estar fent el 
Pont Major que se’n va anar a 
terra. Ens va dir que va treure 
més morts aquí que no pas a la 
Guerra” afegeix en Joan. 

En Joan als 14 anys va 
començar a treballar en un 
taller mecànic del carrer Fi-
guerola de Girona fins que 
va anar a la mili. “A la mili 
vaig tenir molta sort perquè em 
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va tocar sanitat a Barcelona i després a Figueres”. I afegeix 
“A Figueres anàvem al campament a buscar als malalts amb 
ambulància i els portàvem a la Clínica de Figueres (allà al 
Castell). Si eren greus, els portàvem a Girona, i si estaven 
per rematar-los, cap a Barcelona”. Recorda també que al 
tenir les tardes lliures anava a treballar a un lloc a tri-
ar canyes “El que no ho sap, la canya valia molts cèntims 
abans. Era un negoci gegant i hi vaig treballar durant un 
any i mig”. Després de la mili va anar a treballar de 
xofer fins que es va jubilar.

L’únic esport que feia de jove, explica, era futbol 
quan tenia 18 anys i que va plegar per a dedicar-se a 
jugar a botxes. I gràcies a les botxes, en Joan explica 
que ha recorregut mig Europa. “Jugava amb el Club 
Botxa Girona i un any vam quedar campions d’Espanya, 
pel que vam anar als campionats del món que es feina per 
Europa. I és que a la resta del món la botxa és un esport 
seguit per molta gent”. Recorda que al pavelló de Gre-
noble (França) varen entrar-hi unes 15.000 persones 
i que l’entrada valia 10 francs. 

En Joan i la Carme es van conèixer al bar Chaplin 
de Pont Major. La Carme explica que “vaig anar-hi 
amb unes amigues per casualitat, perquè jo no coneixia cap 
ball fora del GEiEG i el de la piscina. A llavors, en el bar 
Chaplin em va demanar per ballar i ja està”. Després de 
festejar durant dos anys van decidir casar-se. Ho van 
fer als Salesians de Girona el 4 d’octubre del 1970. De 
viatge de nuvis van viatjar en cotxe per Espanya. “Em 
va portar a Cazorla, Madrid, Andalusia, Saragossa...I és 
que jo tenia familiars escampats que no van poder venir al 
casament i els vam anar a visitar” explica la Carme. Per 
la seva banda, en Joan també va voler anar a Cazorla i 

que la seva esposa conegués els seus 
orígens. “I és que jo des que vaig mar-
xar amb 4 anys que no hi havia tornat, 
fins llavors” diu en Joan. 

Ara, els seus 3 néts també ho 
volen conèixer i aquest desembre, 
si poden, expliquen que hi aniran 
tots plegats. 

Quan es van casar van anar a 
viure a Santa Eugènia, a Can Gi-
bert del Pla. Després de 25 anys vi-
vint allà, i amb dues filles, van bus-
car una casa i van trobar aquesta 
a la que viuen actualment a Vilablareix, al costat 
de la plaça Catalunya. “En aquesta plaça es feia l’emba-
lat” recorda en Joan. 

Han vist com ha evolucionat Vilablareix i n’estan 
contents del canvi que ha fet “El canvi en el poble l’hem 
vist en positiu, estem molt contents i no tenim cap queixa! 
Els veïns són una meravella i en aquest poble no ens avor-
rim” asseguren. Els dimarts al matí en Joan va a cami-
nar amb una colla de veïns i a les tardes va al Casal 
de la Gent Gran a jugar a petanca i a la botifarra, i els 
dies que té temps, a cuidar l’hort de la seva filla que 
també viu a Vilablareix. La Carme 
també ha participat a moltes activi-
tats, la que li agradava més era la 
Coral i anar a cosir al Casal. 
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FUTBOL

F.C. Vilablareix
 Hem deixat l'estiu enrere, els dies de molta ca-

lor, les vacances i el fet de gaudir de la família i 
els propers més intensament. Ha arribat la tardor. 
Comencen a caure les fulles dels arbres, comen-
ça el fred, els dies són més curts, hem començat 
les classes, hem conegut nous amics a l'escola i/o 
institut, però també i no menys important, hem 
començat una nova temporada, una temporada 
de futbol repleta d'il·lusió, amb nous amics, nous 
entrenadors, noves categories i nous equips rivals. 
La majoria de vosaltres heu arribat amb les piles ben 
carregades (d'això es tractava) i amb moltes ganes de 
començar, ho heu demostrat a les xarxes socials i cada 
dia als entrenaments, el vostre esforç, l'empenta i el 
coratge en vers els colors grocs i blaus de la samarreta 
que vestiu cada setmana en els partits ho demostra. 
Tot això, gràcies a la feinada de persones que por-
ten treballant des de finals de temporada passada, 
dedicant-li hores, moltes hores, molts d'esforços i 
sobretot moltíssima il·lusió a canvi d'unes paraules 
com: "bona feina", "ja hi tornem a ser" i/o "... un 
any més". Tot això, en els millors dels casos.

Aquesta temporada, per primera vegada a la his-
tòria del F.C. Vilablareix, 19 equips, des d'Escoleta 
fins al primer equip, que milita a 3a Catalana, com-
petiran en unes lligues adients a la seva edat. Amb 
unes instal·lacions, tot i remodelades, com la grada 
nord i els nous vestidors, encara petites. Ens falta 
camp, d’això n’és conscient el club i el consistori 
municipal, però amb l'esforç i bona predisposició de 
tots plegats, segur que ben aviat arribarà una solució.

Organitzar i portar a terme tota aquesta activi-
tat anomenada futbol, en el nostre municipi, no és 
gens fàcil, com tampoc ho és organitzar els diversos 
tornejos, campus i campionats federats i de Consell 
Esportiu, així com està al corrent de la normativa, 
material necessari per als esportistes, entrenadors i 
formadors, personal de tecnificació, equips, hora-
ris, pares i mares, correus, whatsApp, partits amisto-
sos, jugadors, en fi, una llista inacabable.

Per tot això, es necessiten mans, unes mans que 
avui no tenim, almenys en la quantitat que tots no-
saltres voldríem i diners, uns diners que avui no dis-
posem en la quantitat que desitjaríem. En els dar-
rers anys, no paro d'observar els altres camps, on el 
meu fill trepitja el verd, plegats de persones, pares i 
mares, col·laborant desinteressadament pels "seus" 
clubs, les tanques publicitàries repletes d'anuncis 
de botigues i negocis del poble on juguem i tot ho 
fan per veure el seu club un esglaó per sobre els 
altres, això s'anomena complicitat. És per tot això 
que ens agradaria fer una crida als comerços, pe-
tites i grans empreses del municipi i sobretot a les 
persones vinculades (o no) amb el F.C. Vilablareix 
una "miqueta" de complicitat, que de ben segur els 
nostres nois i noies ho agrairan.

Junta Directiva del F.C. Vilablareix

Vista dels nous vestuaris (a dia d’avui acabats) 
i la possible ubicació del futur nou camp de 
futbol 7.

Nova "grada nord" amb vista a l'estadi i les 
tanques publicitaries.

Club Bàsquet Vilablareix
Comencem una nova temporada, la 2019-2020 amb la mateixa 

il·lusió de cada temporada.

 Seguim treballant sobretot en 
els equips de base i aquesta tem-
porada hem aconseguit la forma-
ció d’un equip de la categoria 
Preinfantil i d’aquesta manera 
seguim creixent per tal d’aconse-
guir una línia completa que vagi 
dels equips de base als sèniors.

Una de les novetats d’aquesta 
temporada és el canvi en el càrrec 
de coordinació, bàsic sobretot en 
el treball dels equips de forma-
ció, que l’ocuparà la jugadora del 
sènior femení Andrea Pasamon.

Pel que fa als equips sèniors 
seguim amb els mateixos equips: 
dos masculins, un al campionat 
territorial i l’altre a intermunici-
pal i un femení.

Pel que fa al sènior femení, 
continua al Campionat de Cata-
lunya de 2ª després de jugar dues 
temporades assolint la perma-
nència sense problemes.

Aquesta temporada el CB Vila-
blareix participarà en els campio-
nats de la federació de basquetbol 

amb tres equips: pre-mini, mini i 
preinfantil.

Aquests equips jugaran en les 
competicions de la Federació Gi-
ronina de Basquetbol més o menys 
24 partits amb equips de les co-

marques gironines. L’escoleta par-
ticiparà en trobades amb una pe-
riodicitat d’una al mes, a concretar 
amb altres escoles de bàsquet que 
pacten el dia de la trobada, l’horari 
i la pista.

Treballem amb l’objectiu 
d’aconseguir la màxima implan-
tació d’aquest esport a Vilabla-
reix i disposar d’una línia amb 
equips a totes les categories.

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

Esperem la vostra assistència 
als partits!!!!
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Vine a jugar a ping pong de franc!
Comencem una nova temporada plena d’il·lusions

 Després d’un estiu que ens ha 
servit per recuperar forces, des del 
CTT Vilablareix comencem una 
nova temporada plena d’il·lusions 
i amb la vocació de consolidar-nos 
en una de les millors posicions 
dels clubs del tennis taula català. 
Continuem com el primer club de 
les comarques gironines en nom-
bre de llicències i d’equips, apos-
tant sempre pels jugadors més jo-
ves i cobrint totes les lligues des de 
Segona Territorial fins a Segona 
Divisió Estatal passant per l’equip 
masculí de Tercera Estatal. A més 
a més, continuem apostant fort 
per l’equip femení de Primera 
Nacional Espanyola, fet que ho 
certifica les dues incorporacions 
de jugadores d’Esparreguera que 
hem fitxat per acabar de fer un 
equip més competitiu i consoli-
dar-nos definitivament en el ten-
nis taula femení.

A part dels equips mencio-
nats, a nivell territorial tindrem 
2 equips a la màxima categoria, 
Preferent Territorial. Un equip 
estarà format pels jugadors més 

experimentats, encapçalats per 
en Miquel Quesada i en Lluís Cas-
sà i l’altre estarà format per en 
Manel Segura i els jugadors i ju-
gadores més joves que debutaran 
en aquesta categoria per anar aga-
fant experiència en aquest tipus 
de competicions. També tindrem 
dos equips a Primera Territorial, 
amb la mateixa vocació que els 
de preferent per la formació i dos 
equips més a Segona Territorial 
perquè tots els nostres jugadors 
puguin jugar competició.

Amb tot aquests equips, i 
comptant els Campionats de Gi-
rona, de Catalunya i d’Espanya 
en els que participem, disposa-
rem d’un total de 21 equips amb 
més de 80 llicències federatives, 
consolidant-noms com el primer 
club de base de la demarcació de 
Girona i el segon de Catalunya.

I continuant amb la nostra vo-
cació de millorar la qualitat tècni-
ca, el quadre tècnic també s’am-
plia. Sota la direcció esportiva de 
l’Àdam Bonany i amb la continuï-
tat de l’entrenador Eduard Mayo-

rov, aquest any s’incorporen com 
a tècnics l’Eloi Llorente, en Franc 
Pujolar i en Manel Redondo. A 
tots aquests se li ha de sumar en 
Guillem Soy que farà d’entrena-
dor/jugador de l’equip de Terce-
ra Estatal. 

Pel que fa als entrenaments, a 
més dels diferents nivells ja exis-
tents (baby ping pong, iniciació 
generació TT, tecnificació 1, tec-
nificació 2 i sèniors) continua-
rem potenciant el ping pong per 
tothom i obrint la iniciació de 
generació TT als nens i nenes a 
partir de 6 anys. 

A part de totes les facetes es-
portives abans comentades, com 
sempre, el CTT col·labora amb 
moltes més tasques socials i aquest 
any no en serà cap excepció. Con-
tinuarem amb la presència a les 
jornades de l’esport femení, la 
Marató de TV3, la Setmana del 
Voluntariat de la Fundació “la Cai-
xa”, tornejos amb discapacitats....

Per últim, recordar-vos els 
nostres horaris per a tots els nens 
i nenes i adults que vulguin venir 
a provar el tennis taula:

Inicació Generació TT - Di-
lluns, dimecres i divendres de 17 
a 18.30 h.

Tecnificació 1 - Dilluns, dime-
cres i divendres de 18.30 a 20 h.

Tecnificació 2 - Dilluns, dime-
cres i dijous de 20 a 22 h.

Sènior - Dilluns, dimarts, di-
mecres i dijous de 20 a 22 h.

Baby ping pong - Divendres 
de 17 a 18.30 h. 

Us recomanem que si esteu 
interessats us poseu en contacte 
amb nosaltres a través del mail 
info@cttvilablareix.cat o al mò-
bil 650 782 099 per tal de venir a 
provar-ho 1 mes de franc.

Un setembre amb molts èxits!
Després d’un mes de vacances, la secció ha reprès l’activitat amb 

molta energia i moltes ganes de treballar per a obtenir bons resultats 
al llarg de tota la temporada. 

 Aquesta serà la 12a temporada del club i la secció 
compta amb el seu màxim nombre d’esportistes: 
un total de 135 gimnastes formaran part del nostre 
club. Les gimnastes que tenim van des dels 3 anys 
fins als 18. 

Durant aquesta temporada es participarà a les 
següents competicions: 

• Copa Catalana nivell IV, V, VI, VII i VIII
• Copa Base individual
• Campionat d’Espanya Base de conjunts i in-

dividual
• Campionat d’Espanya absolut
• Jocs Escolars i Esportius de Catalunya
• Jocs Emporion
• Trofeus nacionals i internacionals
La primera competició va ser a Girona el passat 

7 de setembre on els conjunts benjamí i infantil van 
assolir la primera i tercer posició respectivament. 
Així com les quatre individuals van aconseguir pu-
jar al podi. Aquesta va ser una molt bona recom-
pensa per a les gimnastes després d’un llarg estiu 
d’entrenaments intensius. El cap de setmana del 14 
i 15 de setembre també van competir a Valencia i 
Sant Feliu de Llobregat. En aquest cas, l’equip ben-
jamí base i el júnior absolut van proclamar-se cam-
pions del Trofeu Atzar mentre que les individuals 
van aconseguir pujar al podi. El diumenge 15, els 
èxits es van repetir i es va sumar un primer lloc de 
les juvenils base i un tercer de les infantils. 

A part d’això, els tres conjunts de nivell VII i el 
conjunt de nivell VIII (els quals opten a la classi-

ficació als Campionats d’Espanya) es desplaçaran 
fins a Utebo i Bilbao per preparar les competicions 
d’alt nivell. Aquests trofeus els donaran la possibili-
tat de competir amb gimnastes de nivell nacional i 
preparar la gran fita del Campionat d’Espanya que 
tindrà lloc durant el mes de novembre a Pamplona 
i Saragossa. 

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

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

mailto:info@cttvilablareix.cat
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Tanquem un curs  
i n'encetem un altre

 El passat 19 de juliol, la llar 
d'infants vam celebrar la festa fi-
nal de curs. El casalet va tractar 
de càpsules d'art, i aprofitant que 
els petits i petites van fer moltes 
creacions, a la festa vam fer una 
exposició en la que els pares, ma-
res i familiars van poder veure tot 
el que vam fer, i llavors s'ho van 
poder emportar a casa. També 
vam veure el tradicional vídeo 
en el que es mostra què hem fet 
durant tot el curs, i llavors es va 
fer un pica-pica per acabar la ce-
lebració. Va ser una tarda agrada-
ble i en la que es va acomiadar als 
petits i petites de P2.

El 2 de setembre la llar d'in-
fants ha tornat a obrir les seves 
portes per donar pas a un nou 
curs carregat de noves experièn-
cies. Hem rebut als alumnes que 
ja venien el curs passat i als que 
per primer cop han entrat a la 
llar, i ja ara sabem que serà un 
any molt especial i carregat de vi-
vències.

Que comenci la màgia!
 Després d’un parèntesi estival, que esperem que 

hagi estat bo per tothom, ha començat un nou curs 
ple d’il·lusió, energia i màgia 

Amb la col·laboració de tota la comunitat edu-
cativa, anem fent camí i construint escola perquè 
els nostres alumnes aprenguin, juguin i gaudeixin.

L’equip docent agraeix, a totes les famílies, la 
confiança que poseu en nosaltres i desitgem que 
tingueu un bon curs!
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Matins actius 
Un any més l’estiu és jove i té nom propi i és Matins Actius!!! 

 Enguany uns 70 joves han po-
gut gaudir de totes les activitats 
proposades per l’equip de moni-
tors d’aquest any! Com sempre 
l’activitat estrella va ser gaudir 
dos dies del parc d’atraccions 
Portaventura on joves i monitoris 
vam presenciar els espectacles i 
de totes les atraccions del recinte. 

Aquest any, com a novetat, vam 
poder practicar Kayak pel riu Ter, 
una activitat molt refrescant tenint 
en compte que el riu estava molt 
fred i ha estat un estiu calorós. Va 
ser una estona exitosa, de segur 
que la repetirem l’any que ve!

Pel que fa activitats ja consoli-
dades com son acampada o Water 
Wold podem dir que han estat tot 
un èxit com sempre. L’acampada 
un any més vam anar a Palamòs a 
gaudir de l’entorn privilegiat que 
tenim a la Costa Brava, vam fer un 
munt d’activitats: gimcanes, ex-
cursió, etc. . La del Water World 
va ser sortida mancomunada amb 
tots els joves del gironès que parti-
cipen en casals! 

Altres sortides que vam fer va 
ser anar a Barcelona a visitar la 
presó La Model, una experiència 
impactant pels joves, ja que a les 
cel·les hi havia inscripcions i es-

crits dels diferents presos, van po-
der veure com era una presó per 
dins i veure que no feia tant que 
allà hi havia hagut presos. 

No podíem deixar de banda 
l’esport, i un any més hem practi-
cat diferents esports que es poden 
practicar durant tot l’any al nos-
tre municipi. Vam fer esports de 
tota mena: una classe de zumba, 
un torneig de pàdel, una classe de 
ioga i un campionat de petanca 
amb els avis del Club de petanca 
de Vilablareix.

Un activitat nova també va ser 
un Scape room. Aprofitant que el 
Centre Cultural Can Gruart és una 
masia vam adaptar un Scape room 
que consistia en una desaparició 
d’una doctora on els diferents joves 
participaven d’una festa i descobri-
en que la doctora havia desapare-
gut. Tenien una hora per resoldre 
el misteri. Cada jove tenia un rol as-
signat i no sabia qui era l’altre, ho 
havien d’anar descobrint a mesura 
que passava el joc! Tots els equips 
van resoldre el misteri! 

L’equip de tècnics del gironès 
va organitzar una trobada a Sant 
Gregori anomenada YoungFest 

amb tots els casals de la comarca. 
Un matí de jocs i una tarda de festa 
a la pineda del municipi amb la re-
presentació de playbacks de l’estiu. 

Les activitats de Matins Actius 
no són només diürnes, sinó que 
també fem activitats de nits com 
va ser el sopar de gala en l’equa-
dor del de Matins Actius i els fan-
tàstics Matins Actius Show que un 
any més els joves es van posar a 
tot el públic a la butxaca amb les 
seves representacions. 

Per acabar el casal l’últim dia 
els participants van decidir fer 
un MasterChef on cada equip va 
prepara quatre racions de plats, 
de dubtosa qualitat en algun cas! 
El jurat compost per l’equip de 
monitors ho va tenir una mica 
complicat per provar tots els plats 
i valorar qui era el guanyador 
d’aquesta edició!

Una Comissió amb futur, una 
feina de formigues treballadores
 Un repte davant de les paraules buides. Experiències de formació de 

la Comissió verda a l'institut Vilablareix.

 Ja fa un curs que la Comissió 
verda de l’INS Vilablareix sacseja 
els passadissos i els patis, de mica 
en mica va transformant l'ambient 
de tot l'institut. Una correguda de 
noies i nois, de professores i pro-
fessors que participen, pregunten i 
s’impliquen en accions, es formen 
i treballen de forma voluntària per 

un canvi que té com principal 
objectiu recuperar el seu 

futur, el futur del plane-
ta on viuen. 

Perquè és d’això 
que va la comissió ver-

da: de futur, un futur climàtic per 
a tothom. Va ser creada el curs 
2018-2019 per professors i alum-
nes per despertar consciència 
sobre l'emergència climàtica. Va 
ser un treball de formiga, de for-
migues treballadores. Respon a 
un reclam generacional del movi-
ment d’estudiants que demanen 
responsabilitats socials davant els 
efectes del canvi climàtic. 

Les accions van ser diverses: as-
semblees massives, xerrades amb 
activistes del moviment d’estudi-
ants, accions directes a les classes 
per reflexionar sobre el model de 
consum i sobre l'ús del plàstic, par-
ticipació en vagues i d’altres rela-
cionades amb conèixer l’impacte 
humà sobre el medi ambient. 

El canvi climàtic és una rea-
litat inqüestionable. No podem 
ni negar la nostra responsabilitat 
col·lectiva, ni esperar que hi hagi 
un canvi gratuït sense la nostra 
ferme voluntat de transformar 
aquesta realitat. La nostra tasca, 
des de l'institut avui, no només és 
la de crear consciència sobre el 
canvi en si mateix, la seva dimen-
sió física i més concreta, també és 
part de la nostra tasca, buscar el 
canvi d'actitud. 

La Comissió continuarà amb 
la seva feina de formiga, buscant 
transformar però principalment 
reeducar per fer-nos conscients 
de la necessitat imperiosa d’actu-
ar. El nostre planeta no té sortida 
d'emergència.
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Mònica Garcia

El casal d’estiu
 Hi havia una vegada... així comencen moltes his-

tòries i contes. Aquest any el casal d’estiu de Vila-
blareix ens n’hem fet un munt d’explicar-ne.

I què passa si capgirem els contes i la rateta no 
escombra l’escaleta sinó que llegeix a l’escaleta, la 
caputxeta és forçuda i les 7 cabretes i el llop, les ca-
bretes ja no són 7 i el llop no està sol? Amb aquests 
contes desexplicats fugim dels estereotips dels per-
sonatges clàssics i en creem de nous on les prince-
ses no cal que siguin guapes, de color rosa i amb 
els cabells llargs; i els prínceps forts, alts, guapos i 
valents.

Hi ha molts contes i històries per descobrir on 
cadascú de vosaltres pot ser el protagonista...

I conte contat aquest conte s’ha acabat.
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Sant tornem-hi!
 Ja ha finalitzat l’estiu! Durant tots 

aquests dies calorosos, la ràdio ha con-
tinuat emetent. Entre ells programes on 
els nens i nenes més grans del Casal de 
Vilablareix han estat els autèntics pro-
tagonistes, explicant diferents contes, 
que era el motor central d’enguany, 
així com també, les activitats que ana-
ven realitzant. De la mateixa manera, 
hem aprofitat aquesta estació, per infor-
mar-vos dels dijous solidaris, el Mulla’t, 
les viandes que van tenir lloc el passat 
dissabte 29 de juny... 

I amb la 12a edició de la Fira de la 
tardor, la ràdio va tornar a amenitzar 
tota la jornada, on s’hi van poder veu-
re exposicions, mostra d’animals, para-
des d’artesans, demostracions d’oficis o 
gaudir del servei de bar i del vermut po-
pular, que va anar a càrrec de l’Ateneu 
de la Dona.

I ja a la setmana següent, concreta-
ment el passat dimarts 1 d’octubre, Rà-
dio Vilablareix (107.5 FM) va estrenar 
la nova temporada, amb algunes nove-
tats com el programa historietes del setè 
art, presentat per Marcel González, que 
ens endinsa dins del món del còmic. Un 
altre és permís per sentir, amb Frank 
Bayer, Jaume Arxer i Eladi Fernández 
on es pretén tractar una emoció barre-
jant rigor en el contingut i un toc d’hu-
mor en les formes.

També, des d’aquí voldríem agrair 
novament a tota la gent que fa possible 
que aquesta emissora funcioni. És a dir, 
a tots els seus col·laboradors. Alguns 
fins i tot, des de ja fa molts anys. Simple-
ment, molt i molt agraïts!

I ja ho saben! Poden saber més de 
nosaltres a través del web www.radiovi-
lablareix.cat i per les xarxes:

 Twitter @rvilablareix
 Facebook /laradiovilablareix
 Instagram @radiovilablareix

ESPLAI KAMONO

L'Esplai Kamono  
tanca les seves portes

 L’any 2012 va ser un any d’il·lusió; un 
grup petit de joves va decidir tornar a 
obrir les portes de l’esplai del poble cre-
at l’any 1987; l’Esplai Kamono.

Durant aquest temps, l’equip ha anat 
canviant i creixent. Joves d’entre 16 i 
20 anys hem portat amb moltes ganes 
aquest projecte els últims set anys. Hi 
ha hagut alts i baixos, hem plorat junts i 
també hem passat els millors moments. 
Treballar amb infants tampoc és fàcil, al 
final estem educant en el lleure. Però les 
rialles, les abraçades, els secrets i els mo-
ments compartits amb cada nen i nena 
han estat la millor recompensa. Cada 
monitor s’emporta a casa algun infant 
que l’hagi marcat, i cada infant algun 
monitor a qui hagi admirat. 

Curs rere curs, els monitors i monito-
res hem obert les portes de l’esplai amb 
les piles carregades i amb ganes de co-
mençar un any millor que l’anterior, de 
fer-lo encara més memorable.

El que ha mantingut l’esplai amb 
vida aquests anys han estat la innocèn-
cia, la dedicació i la il·lusió dels moni-
tors i monitores que han seguit units i 
que han sabut transmetre-ho als moni-
tors que han anat arribant.

Pot semblar una carta d’amor, però 
nosaltres hem crescut amb l’esplai i ell 
ens ha vist créixer, i no el podem estimar 
més.

Es tancaran les portes però n’estem 
segurs que no serà per sempre. L’esplai 
esperarà, esperarà fins que algun dia 
algú decideixi unir a un nou grup de jo-
ves amb les mateixes ganes de tornar a 
obrir aquest projecte com les que teníem 
nosaltres.

Moltes gràcies a cada mare, pare, fa-
miliar o infant que hagi vingut i donat 
suport al llarg d’aquests anys. Us en farí-
eu creus del que significa per a un moni-
tor rebre un gràcies de tant en tant.

Fins aviat,

Els monitors i monitores  
de l’Esplai Kamono

Salut i 
molta ràdio!

http://www.radiovilablareix.cat
http://www.radiovilablareix.cat
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Jordi Pagès

ASSOCIACIÓ CULTURAL VILABLAREIX

Activitats de l’Associació Cultural
 El dimecres 18 de setembre, vam tenir una jor-

nada molt especial amb la presentació del llibre El 
autonomista: el diari dels Rahola. La conversa entre 
el seu autor, el doctor Lluís Costa, i el conegut pe-
riodista Jordi Grau, va ser amena i didàctica alhora, 
amb uns graus d’emotivitat també grans.

Van rememorar una època i uns fets que ens 
semblaven llunyans però, que malauradament, tor-
nen a ser molt propers.

Va acabar l’acte amb la lectura de la darrera 
carta d’en Carles Rahola a la seva família abans 
de ser afusellat, llegida per la Laia Extremera i la 
projecció d’un curt, molt emocionant, extret del 
documental “Carles Rahola: memòria de la presó” 
de Joan Roura.

Dins dels actes de la Fira de Tardor, el dimecres 25 
de setembre vam poder gaudir de les didàctiques i 
entenedores explicacions que ens va fer el tècnic en 
jardineria Carles Roca, dins de la conferència Fruits 
i colors de la tardor.

Durant una bona estona vam conèixer les moltes 
varietats que hi ha de plantes i flors d’una estació de 
l’any que, precisament, es singular pels seus colors. 
Vam saber també com els efectes del canvi climàtic 
van afectant al naixement i creixement de les plan-
tes i de com canvia el seu desenvolupament natural.

Un any més, l’Associació va participar el diu-
menge 29 de setembre a la Fira de Tardor, 
muntant una parada on es podia trobar la 
peça de terrissa d’enguany i degustar ratafia 
amb carquinyolis i coca. Durant tota la jorna-
da es van anar rebent la visita d’amics i socis, 
fent petar la xerrada dels temes més diversos.

El Pont del Dimoni

 Aquest any s’ha produït un 
fet que, vist en una perspectiva 
d’anys, podria dir-se que es cosa 
de bruixots o d’àngels contra di-
monis. Un pont del dimoni que 
havia desaparegut ha tornat i la 
seva arcada sobrevola les aigües 
del riu on hi havia conviscut més 
de 600 anys.

Es tracta del Pont del Dimoni 
sobre el riu Güell que hi ha, de 
nou, al barri de Santa Eugènia. 
Va ser construït l’any 1357 i des-
muntat el 1968. Era d’estil gòtic 
i la mida permetia passar-hi un 
carro. Estava sostingut per una 
sola arcada amb dos arcs de car-
reus ben tallats i la resta era de 
pedra i morter.

Quan es va desmuntar les se-
ves pedres van ser numerades 
amb la intenció de reconstruir-lo 
en algun altre lloc. Finalment 
aquestes pedres van anar a parar 
al magatzem municipal a Mas 
Xirgu, després d’haver estat du-
rant un temps al cementeri de 
Santa Eugènia.

Des de fa uns quants anys els 
veïns del barri de Santa Eugènia 
(que havia deixat de ser municipi 
i s’havia annexat a Girona) dema-

naven que es recuperés el pont i, 
a poder ser, a una ubicació pro-
pera a la seva original.

Van haver de passar forces 
anys, però finalment aquest any 
2019, el Pont del Dimoni tornà al 
seu lloc, o quasi.

Per tota la geografia catalana 
hi ha altres referències de ponts 
construïts pel dimoni. En el nos-
tre cas la llegenda diu que una 
fadrina, en una nit d’aiguat, va 
oferir la seva ànima al dimoni 
si construïa un pont que li per-
metés entrevistar-se amb el seu 
amant. El dimoni va accedir-hi i 
s’hi va comprometre a fer-lo en 
una sola nit. La noia, vigilant, 
va anar a casa seva a buscar un 

gall i quan el pont estava gaire-
bé acabat, va mullar el gall amb 
aigua perquè comencés a cantar 
abans del trenc d’alba i així enga-
nyar al dimoni i obligar-lo a dei-
xar el pont sense acabar del tot. 
D’aquesta manera tenia el pont i 
no perdia l’ànima.

Una altra versió, similar, diu 
que el dimoni va posar com a 
condició quedar-se amb l’ànima 
del primer que passés pel pont 
un cop acabat i la noi hi va fer 
passar un gos, de manera que 
l’ànima que es va quedar el dimo-
ni va ser la del gos.

Per tot Europa es troben lle-
gendes similars amb multitud 
de variants, en la qual el dimoni 
sempre en surt escuat gràcies a 
l’enginy, normalment de les no-
ies o les dones.

És clar que en el cas del pont 
de Santa Eugènia, el dimoni va 
aconseguir treure’l i deixar el ve-
ïnat sense ell durant més de 50 
anys. Però finalment va ser la vo-
luntat de la gent qui va derrotar 
el dimoni i el va tornar a lloc. Ara 
ja s’hi pot tornar a passar, encara 
que no amb carro.

“ La llegenda diu que 
una fadrina, en una 
nit d’aiguat, va oferir 
la seva ànima al 
dimoni si construïa un 
pont que li permetés 
entrevistar-se amb el 
seu amant. (...)”

b b b b b
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CLUB DE LECTURA

2019-2020
 
5 Novembre *Josep Viñas 
La Sivella  
 
26 Novembre * C. Morley  
La llibreria ambulant  
 
17 Desembre *Jon Lopez  
de Viñaspre * Eclipsi  
 
28 Gener * Kent Haruf 
Nosaltres en la nit   
 
25 Febrer * Pere Calders 
Tria Personal  
 
24 Març * Alba Dalmau 
El camí dels esbarzers 
 
28 Abril * Autors varis 
Trobada Relata'ns 
 
26 Maig * Toni Sala 
Els nois  
 
30 Juny * Martí Gironell 
La força d'un destí 
 
 
 
 

Clubdelectura 

Vilablareix

TENIM 
COR 
 LECTOR

El Club de lectura de Vilablareix 
enceta un nou cicle de lectures 

a Can Gruart: Us hi esperem!
 Us agrada llegir? Doncs encara us agradarà més 

compartir la lectura! A Vilablareix tenim un grup 
de lectors i lectores que us ho podran confirmar: si 
cada llibre és un món, imagineu què pot ser la seva 
vivència. Ho constatem en les trobades on cadascú 
ha llegit el mateix text (d’això n’estem segurs) i tot-
hom en destaca algun aspecte diferent, destacat per 
rellevància o sensibilitat. I és enriquidor posar-ho 
en comú, en aquesta conversa desacomplexada i 
fluida que és el nostre club de lectura. Voleu for-
mar-ne part? Només cal que us hi inscriviu gratuï-
tament al web www.hospici.com, recolliu el vostre 
exemplar a Can Gruart i vingueu a parlar-ne el dia 
de la trobada.

El club, a més, comptarà amb la presència d’al-
guns autors, un valor afegit interessant, ja que per-
met als lectors conèixer i saber les interioritats del 
text de la mà del seu escriptor. Enguany obrirà el 
club de lectura l’escriptor saltenc Josep Viñas amb 
La Sivella, obra que va presentar fa un temps al 
nostre poble a través de l’Associació Cultural. La 
Sivella, explica J M Fonalleras “parla d’una sèrie de 
personatges que passegen per damunt de les feri-
des que la vida els ha infringit. Algunes han cica-
tritzat més o menys bé, però d’altres es van obrint 
i tancant, i les nafres són doloroses. La violència, 
explícita i implícita, apareix de manera intermi-
tent en la vida d’aquests homes i dones. S’exhibeix 
en diferents formes: emocional, verbal, misògina, 
masclista, sexual... però violència al cap i a la fi”. 

D’això i molt més en parlarem amb el seu autor el 
proper dimarts, 5 de novembre a les 19,30h, a Can 
Gruart.

Josep Viñas i Xifra (Salt, 
1967) és doctor en Ciències 
Econòmiques i Empresarials 
i màster en Hisenda Autonò-
mica i Local. Treballa com a 
professor titular d’Economia 
Financera i Comptabilitat a la 
Universitat de Girona. Quan 
va ser regidor de Cultura de 

l’Ajuntament de Salt (2006), va promoure els Pre-
mis Setè Cel. El 2013, va guanyar el premi de poesia 
La Rosa de Salt amb el poema Dona cap a la fàbrica, 
i el 2014 va publicar la novel·la Diari d’un onanista.

La nova edició del club de lectura a Vilablareix 
(aquesta n’és la quarta entrega) també comptarà 
amb la presència de Jon Lopez de Viñaspre (amb el 
seu Eclipsi); Diversos autors del nostre premi literari 
(El relata’ns) que comentaran els relats guanyadors 
de les edicions anteriors. finalment tancarem amb 
l’escriptor de Vilablareix Martí Gironell a finals de 
juny, de qui haurem llegit la seva darrera novel·la 
La força d’un destí. 

El club de lectura de Vilablareix és una inicia-
tiva promoguda per l’Ajuntament de Vilablareix, 
conduït per l’escriptora Mar Bosch Oliveras i que 
compta amb el suport del servei de biblioteques de 
la Diputació de Girona.

http://www.hospici.com
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L’ATENEU DE LA DONA

ONCOLLIGA VILABLAREIX

Les activitats al Casal
REVETLLA DE SANT JOAN
Des de fa uns quants anys el Casal de la Gent Gran, or-
ganitza la revetlla de Sant Joan amb un sopar i balls a 
l’exterior del Casal. Més de 150 socis i no socis van as-
sistir al sopar i van gaudir del ball amb Aurora Grup.

DIVENDRES  
A LA FRESCA
El divendres 9 de d’agost 
es va celebrar el tradici-
onal berenar-sopar a la 
fresca. Tot seguit playback 
amb l’actuació de la Gent 
Gran de Porqueres. La 
sorpresa fou l’actuació 
de la nostra sòcia Maria 
Mainegre, que ens va in-
terpretar “El vestit d’en 
Pasqual”.

FESTA DEL SOCI
El diumenge 22 de setembre, un quart de nou del 
matí, quatre autocars amb 215 socis vam sortir en di-
recció a Peralada per esmorzar. D’aquí a Cotlliure.

L’únic «però» que li podem posar a visita de Cot-
lliure és no haver disposat de més temps per gaudir 
de l’encant d’aquesta població de la Catalunya Nord.

Donar un volt per l’exterior del Castell Reial, anar 
a veure la tomba de l’Antonio Machado o passejar pels 
seus carrers o mercat va ser el que va fer la majoria. 

Acabada la visita tornada a Peralada per dinar, on 
ens van acompanyar l’Alcalde David Mascort i la regi-
dora d’afers socials, salut i igualtat, Maite Tixis.

Va acabar la festa amb ball a la mateixa sala del 
dinar. Abans el president del Casal, Emer Lloveras 

ELABORACIÓ 
DE RETAFIA
Un any més, el dijous 4 de juli-
ol, l’Ateneu va organitzar amb la 
col·laboració del cassanenc Lluís 
Pujol com elaborar la ratafia. La 
sala llarga d’exposicions de can 
Gruart estava plena de gom a 
gom. Degut a l’elevat nombre de 
inscripcions molta gent es va que-
dar sense poder assistir-hi.

FIRATAST ESTIU
Del 4 al 7 de juliol es va celebrar 
el Firatast d’Estiu Girona, vespres 
gastronòmics a la fresca a la De-
vesa de Girona.

Una vegada més els assistents 
van poder degustar els nostres plats 
com: Mandonguilles amb pèsols, 
Crema de carbassa, Cargols a la cas-
sola i també els postres com el flam, 
coca de ratafia o el pastis de sara.

TEATRE
Un estiu més, en els dijous a la 
fresca, vam representar una nova 
obra de teatre “Com la vida ma-
teixa”. El dijous 18 de juliol a can 
Gruart.

Dinar benèfic Oncolliga Vilablareix
Diumenge 3 de novembre de 2019

Hora: 14 h
Lloc: Pavelló municipal
Preu del dinar: 22 euros. Detall pel assistents
Durant la vetllada hi haurà sorteig de lots
Havaneres amb Les Anxovetes
Per a més informació:  Ma. Àngels Linde - 639 10 68 04
   Anna Vilaró - 649 95 35 33
Venda de tiquets: Restaurant Migdia

Aquest juliol...

11 DE SETEMBRE
Per la diada un bon número de socis i no socis, vam 
poder degustar una any més “l’arròs d’enPep”. És 
una de les possibilitats que tenim la gent gran que 
no ens desplacem a la concentració.

i l’Alcalde van dirigir unes paraules als assistents, 
tanmateix la nostra sòcia Núria Massip, va llegir un 
poema que havia preparat per l’ocasió. 

Excursió a Ripoll
Diumenge 17 de novembre
Esmorzar i dinar a La Gleva. Visita 
al museu etnogràfic de Ripoll i de-
gustació d’embotits a Camprodon.

Dinar dels col·laboradors 
del Casal
Diumenge 1 de desembre

Prenadal a Marina d’Or
Del 8 al 10 de desembre
(3 dies, 2 nits)

S’informarà més detalladament d’aquestes activitats.

https://www.collioure.com/
https://www.collioure.com/
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També s’han tingut en comp-
te les preferències i gustos de 
cada persona així com l’ús que 
cadascú ha volgut donar al pot 
de llautó. I d’aquesta manera 
hem creat testos on després hi 
hem plantat flors, posa-coberts o 
objectes decoratius.

L’activitat ens ha permès tre-
ballar àrees molt concretes com 
l’estimulació cognitiva, la motri-
citat fina, la creativitat i fins i tot, 
la socialització i l’autoestima que 
s’ha vist reforçada en veure el 
resultat del treball i el reconeixe-
ment dels familiars i amics! 

ESPAI D’ATENCIÓ A LES PERSONES CAN RIBOTIC

Projecte rebost comunitari
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

 En els darrers anys, degut a la 
crisi econòmica i social que es-
tem patint, s’ha incrementat el 
nombre de persones que no ve-
uen cobertes les seves necessitats 
bàsiques com és l’alimentació.

Des del Programa d’Aliments de 
la Comarca del Gironès del Consor-
ci de Benestar Social Gironès-Salt 
es pretén atendre a les persones 
en situació de vulnerabilitat soci-
oeconòmica, que no poden do-
nar cobertura a la seva necessitat 
bàsica d’alimentar-se.

El projecte Rebost Comunitari, 
ofereix aliments a les persones que 
pateixen problemes socioeconò-
mics i mantenen un seguiment a 
través dels Serveis Socials (SBAS).

Per a determinar els beneficia-
ris d’aquest ajut, els SBAS valoren 
les necessitats de les persones i de-
terminen si aquestes compleixen 
amb una sèrie de condicions. Pa-
ral·lelament, s’elaboren plans de 
treball i itineraris personals indivi-
dualitzats que ajuden a la persona 
a atendre les seves necessitats. 

Les famílies de Vilablareix que es 
troben en una situació de necessitat 
es poden adreçar als Serveis Socials 
situats a Can Ribotic, o ve, trucant 
al telèfon 972 201 962 per demanar 
hora de visita. Llavors, un/a profes-
sional s’hi posarà en contacte per 
tal de valorar la seva situació i re-
querir-los la documentació necessà-
ria per veure si compleixen les con-
dicions per poder accedir a l’ajut. 
L’horari d’atenció dels Serveis Soci-
als és el dimarts de 9h a 15h.

Aquests aliments provenen del 
Programa d’Ajuda Alimentària del 
Fons Europeu per a les Persones més 
Desfavorides (FEAD), el qual té 
com a objectiu principal promou-
re la cohesió social i disminuir la 
pobresa a la Unió Europea. Una 
de les accions a dur a terme és do-
nar resposta a la necessitat bàsica 
d’alimentar-se de les persones que 
es troben en situació de vulnera-
bilitat socioeconòmica i no poden 
cobrir aquesta necessitat. 

Les Organitzacions Associades 
de Distribució (OAD), distribuei-

xen els aliments entre les dife-
rents entitats que reparteixen els 
aliments a les famílies. Dins del 
nostre territori, hi ha dos OAD’s: 
Creu Roja i Banc d’Aliments. 
Aquests organismes distribueixen 
els aliments a les Organitzacions 
Associades de Repartiment (OAR), 
les quals hauran d’entregar els 
aliments a les persones destina-
tàries. El Consorci de Benestar 
Social del Gironès-Salt està con-
templat com a OAR i reparteix 
aliments a les famílies necessita-
des de la comarca del Gironès.

Al llarg de l’any, sorgeixen 
campanyes i iniciatives del tercer 
sector per tal de sensibilitzar a 
la població i poder recaptar ali-
ments. Cada any, el Banc d’Ali-
ments organitza el Gran Recapte. 
És una campanya que mobilitza 
milers de voluntaris i compta 
amb l’adhesió d’un gran nombre 
de municipis del nostre territo-
ri. Aquest recapte permet reunir 
molts aliments que acabaran aju-
dant a moltes famílies.

Oficina d’Atencio a la Gent Gran
Testos o posa-coberts amb pots de llautó, una 
de les activitats d’aquest estiu a Can Ribotic!

 El programa d’activitats de Can 
Ribotic impulsa activitats signi-
ficatives, personalitzades i adap-
tades al grau de dependència 
de cada persona. Realitzem acti-
vitats grupals o personalitzades 
dirigides a millorar la qualitat de 
vida, l’autoestima i l’autonomia 
de cada persona gran i procurem 
combinar una part lúdica amb la 
terapèutica.

Una de les activitats d’aquest 
estiu ha estat la creació de testos 
a partir del reciclatge de pots de 
llautó, on hem treballat materials 
i aspectes molt variats i diversos 
amb l’objectiu d’afavorir les habi-
litats i capacitats de cada persona.

A partir de diferents tècni-
ques de pintura i materials com 
la goma eva, el feltre i el paper, 
hem treballat l’expressió artísti-
ca potenciant la motricitat fina 
a través del dibuix i la pintura, 
o bé retallant i enganxant peces. 
Tothom hi ha aportat la seva part, 
en un ambient lúdic, acollidor i 
familiar! 
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Contaminació acústica (III)
 A la darrera entrega (Torratxa 80) analitzava el so-

roll en general, que el vaig definir com “soroll urbà” 
i avui em pararé en les principals causes que el pro-
dueixen:

EL TRÀNSIT I ELS TRANSPORTS: El soroll pro-
vocat pel trànsit és un dels factors ambientals amb 
major impacte a la nostra salut. 

•  Vehicles a motor: Com a regla general, els vehi-
cles més grans i pesats emeten més soroll que els 
vehicles més petits i lleugers. El soroll els vehicles 
es genera principalment en el motor i per la fric-
ció entre el vehicle, el terra i l’aire. En general, el 
soroll de contacte amb el soroll excedeix al del 
motor a velocitats superiors als 60km/h.

•  Ferrocarrils: El soroll que generen depèn prin-
cipalment de la seva velocitat, però varia segons 
el tipo de motor, els vagons, els rails i les seves 
fixacions, així com de la rugositat de les rodes 
i rails. Les corbes de radi petit en el traçat, tal i 
com sol passar en trens urbans, poden conduir 
a nivells molt alts de so d’alta freqüència produ-
ïts pel grinyol de les rodes. El soroll pot ser ge-
nerat a les estacions a causa de motors encesos, 
xiulets i altaveus i fora d’elles pel canvi de vies. 
La introducció de trens d’alta velocitat ha creat 
problemes especials de soroll amb sobtats, però 
no impulsius, increments de soroll. A velocitats 
majors de 250km/h, la proporció d’energia so-
nora d’alta freqüència s’incrementa i el soroll 
pot ser percebut com semblant al d’un vol co-
mercial que sobrevola l’àrea. Sorgeixen altres 
problemes a les àrees properes a túnels, valls i 
zones on les condicions del terra ajuden a gene-
rar vibracions. La propagació a llarga distància 
del soroll dels trens d’alta velocitat constituirà 
un problema en el futur si l’ús d’aquests siste-
mes de ferrocarrils “amables amb el medi ambi-
ent” en altres aspectes, s’extingeix.

•  Trànsit aeri: Els vols i operacions aèries generen 
soroll en el veïnatge d’aeroports tant civils com 
militars. Els enlairaments produeixen soroll in-
tens, vibracions i sotracs. Els aterratges produ-
eixen soroll a llargs passadissos de vol a baixa 
altitud. El soroll que produeix pels mecanismes 
d’aterratge i la regulació automàtica de potèn-
cia i també quan s’aplica propulsió inversa, tot 
per mitjans de seguretat. En general, els avions 
més grans i pesats produeixen més soroll que 
els més lleugers. 

SOROLL INDUSTRIAL: En ambients industrials el 
soroll és produït per la maquinària i generalment aug-
menta amb la potència de les màquines. Aquest soroll 
pot contenir predominantment baixes o altes freqüèn-
cies, components tonals, ser impulsiu o tenir patrons 
temporals desagradables i disruptius. Els mecanismes 
rotants i alternants generen sons que inclouen dife-
rents components tonals i els sistemes de condiciona-
ment i fluxos tendeixen també a generar soroll amb 
un ampli rang de freqüències. Els alts nivells de pres-
sió són causats per components o corrents de gas que 
es mouen a alta velocitat (per exemple: ventiladors, 
estampació, reblons, frenades).

CONSTRUCCIÓ I SERVEIS: La construcció i els tre-
balls d’excavació poden causar emissions considerables 
de soroll. Una varietat de sons procedents de grues, 
formigoneres, soldadures, martelleig, perforadores i 
altres processos. Els serveis municipals com la neteja de 
carrers i recollida d’escombraries poden. Els sistemes 
d’aire condicionat i ventilació, bombes de calor, sis-
temes de canonades, ascensors, poden comprometre 
l’ambient acústic interior i pertorbar els veïns i veïnes. 

ACTIVITAT DOMÈSTIQUES I D’OCI: A les àrees resi-
dencials, el soroll pot originar-se per aparells mecànics 
(bombes de calor, sistemes de ventilació i trànsit) així 
com per veus, música i altres classes de sorolls generats 
pels veïns, aspiradores i altres electrodomèstics, músi-
ca, festes, etc. El comportament social no respectuós és 
una font ben coneguda de soroll als habitatges multi 
familiars, així com en zones d’oci (esdeveniments es-
portius i musicals). 

Degut als components predominantment de baixa 
freqüència, el soroll de sistemes de ventilació en edificis 
residencials poden causar també considerables molèsti-
es inclòs a nivells baixos i moderats de pressió sonora.

L’ús de màquines a les activitats d’oci s’està incre-
mentant (carreres de motos, vehicles tot terreny, esquí 
aquàtic, vehicles per la neu, etc.) i poden contribuir 
significativament a pujar el soroll en àrees prèviament 
tranquil·les. Les activitats de tir no només tenen po-
tencial considerable per molestar els veïns, sinó que 
també poden danyar l’oïda d’aquells que formen part. 
Inclòs els partits de tennis, les campanes de les esglési-
es i altres activitats religioses. 

Alguns tipus de concerts i discoteques poden pro-
duir nivells de pressió sonora extremadament alts. Es 
produeixen altres problemes associats per l’afluència 
de persones que arriben ni se’n van, les aglomeracions 
en els accessos a festivals i activitats d’oci, increment 
en el trànsit i per tant, en el soroll que comporta, etc.

CAPÍTOL III
MEDI AMBIENT

CAPÍTOL XXXI
MEMÒRIA HISTÒRICA DE VILABLAREIX

(...)

El dia següent, sis de febrero
En la Casa Ayuntamiento, siendo 

la hora señalada, previa oportuna con-
vocatoria, se reúnen en sesión extraor-
dinaria, bajo la Presidencia del Sr. Al-
calde D. Joaquín Jordá Calvell, los Sres. 
Concejales elegidos para constituir el 
nuevo Ayuntamiento, en virtud de los 
preceptos del Decreto de 30 de Septiem-
bre de 1948.

Abierto el acto se procede a la lectu-
ra del Decreto de 21 de Enero y de las 
relaciones de los Concejales elegidos a 
sean por el Grupo Familiar, Sindical y 
Corporativo que ha remitido la Junta 
Municipal del Censo Electoral.

El Sr. Alcalde estando presentes to-
dos los nombrados, declara constituido 
provisionalmente el Aytº, y después de 
examinar si existen tachas y resultar 
ello negativo, declara constituido defi-
nitivamente el nuevo Ayuntamiento. 
En la siguiente forma:

Alcalde: Joaquín Jordá Calvell
Teniente Alcalde: Marín Feliu 

Simón (Grupo Familiar)
Concejal: osé Molas Vidal (Grupo 

Sindical) 
Concejal: José Ollé Olivé (Grupo 

Corporativo)
Antes de tomar posesión dichos 

Concejales prestan juramento de defen-
der los intereses morales y materiales del 
Municipio, dentro del mejor servicio de 
España, y de lealtad al Jefe del Estado, 
hecho lo cual, quedan posesionados de-
finitivamente de sus cargos.

 Se hace constar que siendo este Mu-
nicipio inferior a 2.000 habitantes no 
debe existir Comisión Permanente.

Seguidamente por unanimidad se 
acuerda que las sesiones ordinarias se 
celebraran el primer y tercer domingo de 
cada mes.

Sis de març
Seguidamente se da cuenta del con-

cierto que propone la Diputación para 
el pago de estancias en los establecimi-
entos benéficos provinciales.

Discutido detenidamente el mismo 
por unanimidad se presta su aproba-
ción y el pago de 1’50 ptas. por habi-
tante, en cuanto a este año se habilitará 

el crédito necesario y en los siguientes se 
consignará en presupuesto. Se autoriza 
al Sr. Alcalde para que pueda firmar los 
documentos necesarios al fin expresa-
dos. Y ni habiendo…

Dos d’octubre
... por el Sr. Alcalde se da cuenta 

que como consecuencia del concurso 
que ha efectuado el Gobierno, ha sido 
nombrado en propiedad para ocupar la 
plaza de Practicante Municipal, el que 
lo era interino Dn. Juan Baró Seguí.

16 d’octubre
… el Sr. Alcalde da cuenta de las 

gestiones realizadas para lograr el ar-
reglo de la carretera de Vilablareix, 
después de lo cual, por unanimidad 
se acuerda aceptar la propuesta de la 
Diputación consistente en que tendrá 
a su cargo el pago de los jornales ne-
cesarios que efectúen los obreros, y que el 
Ayuntamiento facilitará por el sistema 
de prestación personal dos carros con 
conductor diarios, por mientras dure el 
arreglo del camino.

El sis de noviembre es tanca el 
plet contra el Sr. Peñaflor

… se da lectura de un escrito que 
han redactado los Ayuntamientos 
interesados en el pleito contra el Sr. 
Peñaflor, y el propio demandado, el 
cual en síntesis es del tenor siguiente:

Que las partes desistirán de sus 
acciones apelaciones, incidentes, dan-
do fin al pleito, firmándose los escritos 
conjuntamente. Que el Sr. Fernández 
Peñaflor cede a los Ayuntamientos de 
Vilablareix, Llagostera, Bescanó y San 
Daniel, la suma de cincuenta mil pe-
setas, de las que están embargadas en 
la Diputación Provincial, cuya suma 
se repartirán los Ayuntamientos a ra-
zón del débito que tienen. Que el Sr. 
Peñaflor reconoce deber el resto, y que 
el día que lo pague, cobrará el premio 
de cobranza de la totalidad abonada, 
y que cada parte se pagará sus gastos y 
costas y que las comunes los serán por 
mitad.

Por unanimidad se acuerda pres-
tarle aprobación tal transacción autori-
zándose al Sr. Alcalde para que pueda 
firmar los documentos que sean precisos 

para la efectividad de tal transacción.

A la sessió del vint de noviem-
bre l’Alcalde exposa que el dotze, 
va signar la transacció en el plet 
contra el Sr. Fernández Peñaflor.

El quatre de desembre s’apro-
ven factures

Seguidamente por unanimidad se 
acuerda aprobar los siguientes gastos, 
los que serán pagados, si ya no lo están 
en este momento. En cuanto los que tie-
nen consignación expreso en Presupues-
to ya pueden liquidarse sin este trámite.

18 de desembre
… Sr. Alcalde se da cuenta de que la 

Comadrona Sra. Matilde Alís Clopés, 
había cesado en su cargo de la plaza 
Santa Eugenia- Vilablareix, según re-
solución inserta en el B.O. del Estado 
del 15 de noviembre 1949, cuya Coma-
drona ha sido nombrada en propiedad 
para Gerona.

 También expone que según se le ha 
indicado por el Alcalde de Santa Euge-
nia, parece que la Mancomunidad Sa-
nitaria desearía proveer la plaza ahora 
vacante. 

Discutido todo ello, por unanimi-
dad se acuerda: Oponerse a que esta 
plaza sea nuevamente cubierta mien-
tras lo aconsejen las actuales circuns-
tancias por no ser obligatoria tener 
Comadrona Titular por razón de no so-
brepasar el partido los dos mil habitan-
tes que señala la Orden de 20 octubre de 
1938 reiterada po Circular inserta en 
el B.O. provincial del 20 de febrero de 
1940, y que este acuerdo sea trasladado 
al Auto. De Santa Eugenia de Ter.

31 de desembre
….se aprueban todos los pagos e in-

gresos efectuados hasta fin de año, por 
unanimidad, y por ello se cierran los 
libros contables municipales, se levan-
ta acta de arqueo y se confeccionan las 
relaciones de deudores y acreedores que 
también es aprobado por unanimidad. 
Y no habiendo…

(...)
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CRIST SALVADOR I SANT MENNA
ICONA DEL SEGLES VI-VII PROVINENT DEL MONESTIR DE SANT MENNA A 

EGIPTE (MUSEU DEL LOUVRE, PARÍS)
Aquesta obra (fusta pintada, 57 x 57 cm) és una de les escasses pintures que daten dels segles VI-VII. És l’única icona 
copta conservada en el Louvre. A la dreta es pot identificar Crist per una aurèola amb la creu estampada i el seu nom 
escrit en copte, “el Salvador”. Té el llibre dels Evangelis i passa un braç sobre l’espatlla d’Abba Menna, el superior del 
monestir d’El Bawit, com ho indica la inscripció repetida dos cops vora d’ell. El sant home apareix representat quasi en 
igualtat amb Crist. L’actitud greu i reservada dels dos personatges, els seus rostres demacrats, de gran ulls subratllats i 
d’aspecte fatigat, donen testimoni de l’ideal ascètic dels monjos d’Egipte. La senzillesa de la relació de l’home amb Déu 
troba eco en els textos que relaten la vida dels monjos sants, acostumats a les trobades meravelloses amb la divinitat.

40 Anys de capellà
Són 40 anys de servei sacerdotal. 40 anys de gràcia.  

40 anys de misericòrdia.

 Era el diumenge 9 de setem-
bre de 1979 que vaig ser or-
denat prevere al servei de la 
diòcesi de Girona a la parrò-
quia de Malgrat de Mar (Ma-
resma) on portava ja un any 
de diaconat.

M’havia preparat amb mol-
ta il·lusió al llarg de vuit anys 
en el seminari diocesà de Gi-
rona i, per fi, havia arribat el 
moment tan anhelat, tan desit-
jat: sacerdot del Crist.

He passat per diversos càr-
recs i parròquies i avui estic 
aquí, entre vosaltres, com a 
pastor d’aquesta estimada co-
munitat de Sant Menna de Vi-
lablareix, compartint també el 
servei pastoral amb l’atenció a 
la parròquia de Fornells.

40 anys de gràcia, 40 anys 
de misericòrdia, perquè l’amor 
del Senyor dura per sempre i és infi-
nita la seva misericòrdia. 

Voldria cantar les lloances del 
Senyor. He rebut sempre el minis-
teri sacerdotal com una invitació 

específica que m’ha 
fet Jesús: Tu vine, se-
gueix-me. Vaig sentir 
la seva crida de molt 
jove. Tenia 13 anys 
d’edat i, ja aleshores, 
la vaig rebre ensems 
amb perplexitat (per 
què jo!) i amb agraï-
ment profund: Aquí 
em teniu, Senyor, vull 
fer la vostra voluntat! 

Per a mi ha estat 
un tresor que ha il-
luminat i ha donat 
sentit ple a la meva 
vida. L’he rebut com 
en vasos de terrissa, 
perquè m’he sentit 
molt petit i misera-

ble davant d’aquest misteri de 
predilecció.

Per això mateix dic i re-
peteixo: 40 anys de gràcia, 40 
anys de misericòrdia.

Tostemps he experimentat 
el perdó del Senyor a les me-
ves sovintejades infidelitats als 
seus dons tan abundants. L’he 
sentit dir-me ben sovint: Tu ai-
xeca’t i camina. 

 Gràcies Senyor pel perdó 
i per haver-me fet instrument 
del vostre Amor que perdona 
i renova.

Gràcies Senyor pel do de 
la perseverança fins a arribar 
a aquesta hora ensems fosca i 
de grans reptes. Humanament 
no sabem cap on anem. Ens 
cal reviure l’espiritualitat del 
Pare Abraham, arrancat del 

seu país i de les seves seguretats 
a allà, a Ur dels caldeus, i portat 
com un peregrí cap a terres des-
conegudes.

Amb vós, Senyor, no tinc por de 
res, perquè la vostra vara de pastor 
m’asserena i em conforta. 

Gràcies Senyor pel do de la 
vida.

Gràcies Senyor pel do de la fe.
Gràcies Senyor pel ministeri 

ordenat.
Gràcies Senyor per confor-

tar-me amb el do del vostre Amor, 
ajudat i alimentat pels vostres sa-
graments, pel do de la pregària, 
per l’amor i la comprensió dels 
germans.

Per poc atent que hom esti-
gui, sempre nota el pas de Déu 
per la seva vida.

Gràcies, Senyor. Gràcies!!! Tot 
és un do vostre.
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OCTUBRE - NOVEMBRE - DESEMBRE
AGENDA #AgendaVilablareix

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

amb l’etiqueta #AgendaVilablareix

@vilablareix_cat /ajuntamentdevilablareix

Octubre 
Taller de Memòria
Dimarts de 15.30 a 16.30 h o dijous de 15.30 a 
16.30 h o de 16.30 a 17.30 h  
Inici: 1 d’octubre i 3 d’octubre / Gratuït
Can Ribotic 

Entrega del premi Relata’ns,  
Concurs literari de Vilablareix 
Dijous 3 d’octubre a les 20 h
Centre Cultural Can Gruart 

Teatre Barcelona  
“El pare de la núvia! 
Diumenge 20 d’octubre a les 18.30 
Sortida a les 16.30 h de la plaça 11 de setembre 
Preu: 32 euros / Places limitades

Bus a barraques de Girona
Divendres 25, dissabte 26, dijous 31 d’octubre, 
divendres 1 i dissabte 2 de novembre 
Lloc: Parada de bus
Preu: 2 euros (1 euro amb tiquet descompte)
Per a joves de 12 a 35 anys

Novembre
Trobada per redactar el  
Pla Local de Joventut
Necessitem la teva ajuda com a jove de 
Vilablareix per saber cap on vols que vagin les 
polítiques de Vilablareix en l’àrea de joventut 
aquest proper 4 anys. Els eixos a treballar seran 
cultura, salut, habitatge i ocupació. 
Dimarts 12 de novembre
Centre Cultural Can Gruart
17 h. Per a joves de 12 a 20 anys
20 h. Per a joves de 21 a 30 anys

Si no pots venir però tens ganes de donar la teva 
opinió envia un correu electrònic a joventut@
vilablareix.cat i t´enviarem una enquesta!! 

Inauguració cicle de cafè 
teatre Nits de Can Gruart: in  
de la companyia ES teatre
Tinc la impressió de ser lliure només quan faig 
girar aquesta clau. Just allà on els que estan 
tancats són els altres.
Dijous 14 novembre a les 21 h
Centre cultural Can Gruart 
Preu: 3 euros

Tardes de Can Gruart: Maura el 
dinosaure de la companyia Nu
Dijous 21 de novembre a les 17.30 h 
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 1 euro

Dia internacional per a la 
eliminació de la violència 
envers les dones
Dilluns 25 de novembre a les 18 h
Voltants de can Gruart
Lectura de manifest a càrrec de l’ateneu de 
la dona de Vilablareix i cantada amb els nens 
i nenes de la ludoteca i xocolatada per a 
tothom!!! 

Desembre 
Benvinguda al Nadal
Dijous 5 de desembre 

Encesa de llums 
A les 18 h 
Voltants de Can Gruart
Tassa de caldo per tothom. No us ho perdreu 
perquè hi haurà una visita sorpresa i màgica!! 
Si vols pots portar un dibuix per donar els 
patges.

Nits de Can Gruart: Ual·la en 
directe de la companyia Aual·la 
Ual·la! és una expressió d’alegria, de sorpresa o 
de curiositat, potser fins i tot d’indignació… Amb 
aquesta exclamació us presentem el nostre 
concert-espectacle: dinàmic, fresc i carregat 
d’humor.
Dijous 12 desembre a les 21 h
Centre cultural Can Gruart 
Preu: 3 euros

Dinar per a la Marató de TV3 
Diumenge 15 de desembre a les 14 h
Casal de la gent gran 
Preu: 15 euros

Quina solidaria per a la Marató 
de TV3
Diumenge 15 de desembre a les 16.30 h
Casal de la gent gran 

Tardes de Can Gruart: 
Cap d’Any esbojarrat 
Dijous 19 de desembre a les 17.30 h
Centre Cultural Can Gruart 

Visita del patge reial 
Divendres 27 de desembre a les 11 h
Pati del Centre Cultural Can Gruart 

Visita del patge reial amb la 
col·laboració especial del 
magnífic i gran visir dels tres 
reis d’orient
Dilluns 30 de desembre a les 18 h 
Pati del Centre Cultural Can Gruart 

Concert de Sant Esteve amb la 
Coral Polifònica de Figueres
Dijous 26 de desembre a les 18 h
Església de Sant Mena
Tot seguit... 

Pessebre vivent 

Gener 
Sortida a Portaventura en 
família per Nadal 
Divendres 3 de gener - Salou
Preu: 45 euros (de 0 a 21 anys i majors de 65 anys)
50 euros (majors de 21 anys fins a 65 anys)
Inscripcions fins el 23 de desembre

 

Divendres 8 de novembre
17 h | Centre Cultural Can Gruart

Taller de cuina en família: 
Aprenem a fer panellets
Preu: 1 euro/infant (un infant amb un adult) 
Cal inscripció prèvia a l’ajuntament

Dissabte 9 de novembre 
17 h | Pavelló municipal

Animació infantil “Lolo on ets” 
amb la companyia CAT Roc
Tot seguit 

Castanyada  
per a tothom

21 h | Pavelló municipal

Concert amb el grup Cor 
Gòspel Girona

Diumenge 10 de novembre 
A les 10.15 del matí 

Missa solemne en honor a Sant 
Menna acompanyada de la 
cobla Baix Empordà
Seguidament 

Tres sardanes amb la mateixa 
cobla i refrigeri per a tots els 
assistents

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

26 d’octubre .........Damià
9 de novembre .....Jaume Castellà “El Pinxo”
23 de novembre ...Aurora
14 de desembre ...David Magem
28 de desembre ...Nou Transit
11 de gener ...........David Magem

mailto:joventut@vilablareix.cat
mailto:joventut@vilablareix.cat
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Solucions per a la gestió dels serveis
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