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Telèfons d’interès
Ajuntament (Oficines municipals) 972 40 50 01
Fax Oficines municipals 972 23 87 64
Correu electrònic ajuntament@vilablareix.cat
Consultori mèdic 972 40 55 33
Ambulàncies 972 41 00 10
Ludoteca 972 40 55 37
Piscina 972 40 55 36
Centre Cultural (Can Ballí) 972 40 55 38
Pavelló poliesportiu 972 23 22 86
CEIP Madrenc 972 24 26 12
Llar d’infants La Farigola 972 24 98 24
Local de Joves 972 39 68 40
CAP de Salt 972 24 37 37
Mossos d’Esquadra 088
Bombers 085
TMG 972 24 50 12
Farmàcia 972 23 26 05
Rectoria (Mossèn) 608 43 58 96
Telecentre biblioteca 972 40 04 55

Horaris de serveis

Oficina de correus
De dilluns a divendres de 13 a 14 h

Dissabte de 9 a 10 h

Oficines municipals
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Dimarts de 16 a 20 h

Serveis tècnics
Arquitecte superior: 
Manel Aguilera, els dijous

Arquitecte tècnic: 
Eulàlia Cudolà, els dimecres

Recollida d’escombraries
Dilluns, dimarts, dijous i dissabtes

Recollida de trastos vells
Primer dimarts de cada mes
(cal trucar a l’Ajuntament)
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Horaris del consultori mèdic

Serveis Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Matí Medicina General 8.30 a 14 h - - - 8.30 a 14 h

ATS. Infermeria 11 a 14 h - - - 11 a 14 h

Extraccions 8.30 a 10 h - - - 8.30 a 14 h

(cita prèvia: Tel. 972 40 55 33) (cita prèvia: Tel. 972 40 55 33)

Pediatria - 9 a 14 h 11.30 a 13.30 h 12 a 13.30 h

Tarda Medicina General - 15.30 a 20 h 16 a 20 h 15.30 a 20 h -

ATS. Infermeria - 15.30 a 20 h 16 a 20 h 15.30 a 20 h -

Pediatria 15.30 a 18 h - - - -

Medicina General: Dr. Miquel Quesada / Dr. Artur Marquès · D.I. Carme Arnau Pediatria: Dra. C. Roure · D.I. Manuela Nuñez 

Cita prèvia: Consultori de Vilablareix 972 40 55 33 · CAP Salt 972 24 37 37 · Urgències 061

De dilluns a divendres
(feiners) cada mitja hora

Dissabtes Diumenges 
i festius

Sortida de Vilablareix 7.21 fins 20.51 7.21 fins 12.51 i 16.51 15.51

Arribada a Correus 7.45 fins 21.15 7.45 fins 13.45 i 17.15 16.35

Sortides:
Germans Sàbat 7.00 fins 21.30 7.00 fins 14.30 i 15.30 i 21.30 10.30 fins 21.30

Correus 7.15 fins 21.35 7.05 fins 14.35 i 15.35 fins 21.35 10.35 i 21.35

Pl. Marquès de Camps 7.10 fins 14.40 7.10 fins 14.40 i 16.40 i 21.40 10.40 i 21.40

Hospital de Salt 7.27 fins 21.57 7.27 fins 21.57

Arribada a Vilablareix 7.30 fins 22.00 7.30 fins 13.30 i 16.00 i 22.00 16.58 i 21.58

Horari Bus Línia 5 - TMG

Correus Pl. Marquès de Camps Sant Narcís Hospital de Salt VilablareixPl. Germans Sàbat Aiguaviva

X. Cugat Gran Via Sta. Eugènia Can Xirgu
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Amb la col·laboració de:

El ConsEll dE REdaCCió no s’idEntifiCa nECEs-
sàRiamEnt amb lEs opinions ExpREssadEs En Els 
aRtiClEs signats.

Fa un mes es va iniciar un nou curs escolar i podem dir que hem 
tornat a la normalitat, després d’un estiu en què descansem fent 
activitats molt diferents de les que realitzem la resta de l’any.

Durant aquest estiu al nostre municipi s’han produït un 
seguit de canvis que representen un gran benefici per a tots no-
saltres: s’han desmantellat les torres que travessaven Vilablareix 
i s’ha soterrat la línia elèctrica, una de les obres més importants 
que s’han dut a terme els últims anys en el poble; també s’ha co-
mençat a construir el primer grup d’habitatges de protecció ofici-
al i estem veient la millora de les infrastructures d’una altra part 
del nucli urbà. 

El nou IES, de moment en mòduls, fa que a Vilablareix es 
pugui iniciar l’activitat escolar a la llar d’infants i acabar-la a les 
portes d’estudis universitaris o mòduls professionals. Cal agrair 
a l’Ajuntament de Girona la cessió dels terrenys per instal·lar els 
mòduls i, més endavant (esperem que no gaire més) per poder 
construir el nou edifici de l’institut.

Pel que fa a l’escola, el Departament d’Educació ha instal-
lat un mòdul per ubicar el menjador del CEIP Madrenc, que a 
causa de l’augment d’alumnes a l’escola, ja no dóna per a més.

Fa més de sis anys que reivindiquem el nou edifici de l’esco-
la. El 21 de febrer de 2006, l’Ajuntament va cedir al Departament 
d’Educació els terrenys per a la construcció de l’edifici. Tanma-
teix, tot i la pressió que l’Ajuntament ha fet tant sobre el Director 
dels Serveis Territorials a Girona com sobre el Conseller mateix, 
que es va comprometre a començar el projecte “en breu”, no hem 
obtingut resposta.

Per tant, doncs, hi ha alguns fets positius i d’altres que no 
ho són tant; malgrat aquests darrers, encarem el nou curs amb 
optimisme, i estem segurs que serà beneficiós per a tots els que 
vivim a Vilablareix. 
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plenS
SeSSió ordinària del 28 de juliol de 2008

L’ordre del dia d’aquesta sessió constava de 18 
punts, aprovats tots per unanimitat, dels quals 
destaquen:
»  L’aprovació definitiva del Compte General de 

la Corporació, corresponent al l’exercici 2007, i 
l’acord de remetre la documentació a la Sindica-
tura de Comptes de la Generalitat de Catalunya.

»  La ratificació de la sol·licitud al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
l’aprovació del projecte per a l’adequació inte-
rior de la llar d’infants municipal, elaborat pels 
serveis tècnics, aprovat inicialment per la Junta 
de Govern Local de data 16 de juny de 2008.

»  L’aprovació definitiva del projecte “Equipaments 
culturals del sector El Perelló i Can Pere Màrtir. 
Projecte executiu Masia de Can Gruart”.

»  La sol·licitud al Ministeri de Foment i al Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya de desafectació dels ter-
renys del terme municipal reservats per al TGV. 

»  La sol·licitud d’autorització al Departament de Go-
vernació i Administracions Públiques de la Gene-
ralitat de Catalunya, per avançar la contractació i 
execució de l’actuació “Equipaments culturals del 
sector El Perelló i Can Pere Màrtir. Projecte exe-
cutiu Masia de Can Gruart” inclosa en el Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya, anualitat 2009.

»  L’aprovacio de la proposta d’honoraris per a la 
Direcció d’obres i liquidació de la Masia de Can 
Gruart i la urbanització de l’entorn 1a fase i per 
a la redacció del projecte executiu de la llar de 

jubilats i ludoteca i urbanització de l’entorn 2a 
fase, dels equipaments culturals del sector El 
Perelló i Can Pere Màrtir. D’acord amb la pro-
posta d’honoraris presentada el maig de 2008, 
la quantitat puja a 73.925,42 € i a 53.947,17 €, 
respectivament, IVA inclòs.

»  L’aprovacio del conveni de col·laboració científi-
ca entre la Diputació de Girona, l’Ajuntament de 
Sant Julià de Ramis, l’Ajuntament de Sarrià, l’Ajun-
tament de Vilablareix i la Universitat de Girona, 
per al finançament del projecte d’intervenció ar-
queològica en el territori de l’antiga Gerunda.

SeSSió ordinària del 29 de Setembre

 
S’aprova per unanimitat:
»  La bonificació, a petició del subjecte passiu, del 

95% de la quota de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres i de la taxa per la llicència 
d’activitats a favor del Servei Català de la Salut, per 
la construcció del nou Consultori Mèdic Local.

»  El conveni marc de col·laboració entre l’Orga-
nisme Autònom de Salut Pública de la Diputa-
ció de Girona (Dipsalut), la Mancomunitat In-
termunicipal Voluntària del Servei de Control 
de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter i 
l’Ajuntament de Vilablareix per l’execució d’ac-
cions de vigilància del mosquit tigre.

»  Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisional-
ment el contracte pel subministrament mitjançant 
arrendament financer (renting) d’una màquina 
escombradora per al servei de neteja municipal a 
l’empresa Grau Maquinària i Servei Integral SA, 
pel preu de 136.983 €, més 21.917 € en concepte 
d’IVA, amb els terminis d’entrega, serveis i millo-
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res de tipus tècnic ofertats, amb subjecció al plec 
de clàusules administratives particulars i al plec de 
prescripcions tècniques aprovades.

»  Sol·licitar a la Secretària d’Acció Ciutadana del 
Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya una 
subvenció en concepte d’honoraris de l’equip 
d’arquitectura per a la redacció del projecte de 
la llar de jubilats i ludoteca municipal, inclosos 
en els equipaments culturals del Sector El Pere-
lló i Can Pere Màrtir.

S’aprova per majoria, amb el vot en contra del grup 
municipal CiU, declarar festes locals de l’any 2009:
»  Dissabte 25 de juliol (Sant Jaume)
»  Dijous, 29 d’octubre (Sant Narcís)

No s’aprova, amb els vots en contra del grup mu-
nicipal d’ERC:
»  La proposta presentada pel grup municipal de CiU 

d’estudi dels contenidors de deixalles al municipi.
El grup municipal d’ERC considera que les actu-
acions proposades a curt termini ja s’estan execu-
tant en controls periòdics i supervisió del servei. 
Per a les previsions a mig termini cal un estudi 
econòmic acurat de la viabilitat dels contenidors 
soterrats. Pel que fa a les propostes a llarg ter-
mini, caldria un treball previ de conscienciació 
ciutadana i de model de gestió del servei.

junteS
SeSSió del 2 de juny

S’acorda aprovar:
»  La contractació interina de monitors i monito-

res per al casal d’estiu d’enguany.
»  El pressupost i l’adjudicació per contracte me-

nor de subministrament de mobiliari urbà, a 
l’entitat Fundació Ductil Benito SL, per import 
de 10.564,76 €, IVA inclòs.

»  El pressupost i l’adjudicació per contracte me-
nor de serveis per les tasques de socorrisme a la 

piscina municipal a l’entitat GIROSOS SL, per 
import de 15.858,36 €.

»  La concessió d’una subvenció a l’Associació Espor-
tiva Vilablareix, per import de 6.000 € anuals.

SeSSió del 16 de juny

S’acorda aprovar:
»  La relació de factures i despeses que figuren a l’ex-

pedient i que sumen la quantitat de 107.293,87 €.
»  El projecte d’adequació interior de la llar d’in-

fants municipal La Farigola, elaborat pels serveis 
tècnics municipals, per import de 3.228,34 €, 
més 516,53 € d’IVA.

»  El contracte de serveis i adjudicació per contracte 
menor d’obres a l’entitat Manresa i Fills, SL, pels 
treballs d’arranjament i l’aixecament del camí de 
Can Curt, per import de 1.612,40 €, IVA inclòs.

»  El conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Vilablareix i ACAPS-Central per a les colòni-
es saharauis 2008.

»  El pressupost i l’adjudicació per contracte menor 
d’obres a l’entitat Simon-Fortià SL, pels treballs de 
construcció de passos reductors de velocitat amb 
llambordes al Passeig Catalunya, c/ Camós i c/ 
Montseny, per import de 15.227,52 €, IVA inclòs.

»  El conveni marc de col·laboració entre el Con-
sell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Vilablareix per la prestació del servei de vigilàn-
cies de l’alumnat d’nfantil fruit de laplicació de 
la sisena hora al CEIP Madrenc.

SeSSió del 7 de juliol

S’acorda aprovar:
»  El pressupost i l’adjudicació per contracte me-

nor de serveis per a la creació de la nova web 
municipal al Sr. Justino Martínez i González, 
per import de 4.060 euros, IVA inclòs.

»  El pressupost i l’adjudicació per procediment 
negociat dels treballs de modificació d’instal-
lacions als carrers Migdia, Molí de Salt a l’enti-
tat Endesa distribución Eléctrica SL, per import 
de 59.255,55 €, IVA inclòs.
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»  El conveni de col·laboració entre el Consell Co-
marcal del Gironès, l’Ajuntament de Vilablareix 
i l’Associació Fringe, per a la creació del Festival 
d’Arts Escèniques Emergent 2008.

»  El pressupost i l’adjudicació per contracte me-
nor d’obres a l’entitat Metàl·liques Vilablareix 
SL, pels treballs de construcció de la porta ex-
terior de Can Ballí a la Travessera Marroc, per 
import de 2.691,15 €, IVA inclòs.

SeSSió del 21 de juliol

S’acorda aprovar:
»  La relació de factures i despeses que figuren a l’ex-

pedient i que sumen la quantitat de 69.475,38 €.
»  El pressupost i l’adjudicació per contracte me-

nor del subministrament d’una taula calenta 
per al CEIP Madrenc a l’entitat EDIFRED Em-
pordanesa disseny i instal·lació SL, per import 
de 4.635,36 €, IVA inclòs.

»  Els preus públics per la prestació del servei de la 
llar d’infants municipal La Farigola.

»  Sol·licitar al Consell Català de l’Esport de la Gene-
ralitat de Catalunya els ajuts per a la redacció de 
mapes d’instal·lacions i equipaments esportius dels 
municipis de Catalunya per al període 2008-2009.

SeSSió del 4 d’agoSt

S’acorda:
»  Sol·licitar la inclusió en la convocatòria del Depar-

tament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
per a la concessió de subvencions de suport als pro-
grames dels ens locals de foment i assessorament 
a la creació d’empreses, als projectes singulars de 
suport a la creació d’empreses o als projectes ex-
perimentals de suport a la creació d’empreses.

»  Sol·licitar al SOC de la Generalitat de Catalunya 
la pròrroga de la subvenció per a la contractació 
de la Sra. Eva Rivera i Brugués, AODL de l’Àrea 
de Promoció Econòmica.

»  Aprovar el pressupost i l’adjudicació del con-
tracte menor de serveis amb els enginyers Enric 
i Marc Simon Madrenas, per la redacció del pro-

jecte executiu, la direcció facultativa de l’obra i 
la coordinació de seguretat i salut dels sistemes 
de recuperació d’aigües pluvials, per import de 
8.497,37 €, IVA inclòs.

SeSSió del 19 d’agoSt

S’acorda aprovar:
»  La relació de factures i despeses que figuren a l’ex-

pedient i que sumen la quantitat de 104.279,98 €.
»  Definitivament el projecte “Adequació interior 

de la llar d’infants municipal La Farigola”.
»  La certificació de l’obra “Millora de les infras-

tructures del nucli urbà de Vilablareix, 1a fase” , 
per import de 49.032,48 €.

»  El conveni de col·laboració econòmica entre la Di-
putació de Girona i l’Ajuntament de Vilablareix 
per al finançament del projecte anomenat “Mi-
llora de les infrastructures del nucli urbà de 
Vilablareix, 1a fase”. L’aportació de la Diputa-
ció de Girona es concreta en una subvenció de 
120.000 euros, en dos anualitats de 60.000 €. 
L’obra té un pressupost de 428.686,49 €.

»  El pressupost i l’adjudicació a l’entitat Joan 
Vilar i Trapero del subministrament i la instal-
lació de dos tendals per al CEIP Madrenc, per 
import de 1.619,23 €.

SeSSió del 15 de Setembre

S’acorda aprovar:
»  La relació de factures i despeses que figuren a l’ex-

pedient i que sumen la quantitat de 36.843’59 €.
»  L’endós de la certificació de l’obra “Millora de 

les infrastructures del nucli urbà de Vilablareix, 
1a fase” , per import de 49.032,48 €, a favor de 
l’entitat Caixa Girona.

»  La sol·licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya 
de ser inclosos en la convocatòria de subvenci-
ons per a programes innovadors cofinançats pel 
Fons Social Europeu.

»  El pressupost i l’adjudicació a l’entitat Josper Inde-
sit SL de la neteja de grafitis de diferents parts del 
poble per import de 5.000 € (IVA no inclòs).
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nEtEjar lEs 
pintadEs val 
un dinEral
Serveis Tècnics
Ajuntament de Vilablareix

A Vilablareix hi ha un espai 
disponible per als aficionats al 
grafisme. El consistori va decidir 
destinar una paret, situada 
darrera la piscina municipal, a 
aquest ús. Així, qualsevol pot 
pintar i expressar tot el que 
desitgi.

Tot i així, les pintades de 
grafits apareixen en altres punts 
del poble, com el pavelló, la 
pista de bàsquet, el parc de jocs 
infantils, o en diversos bancs i 

parets. Aquestes 
pintades donen 
una mala imatge 
del poble, poden 
fer relliscar si 
són fetes a terra, 
o embrutar algú 
quan toca una 
paret, seu en un 
banc o baixa per un tobogan. 
Però, a més, comporten un 
gran cost per a l’Ajuntament, 
un cost que al cap i a la fi 
acabem pagant tots els veïns. 
Un exemple del que costen 
aquestes pintades als veïns i 
veïnes de Vilablareix: cada dia 
de neteja (dos operaris) costa a 
l’Ajuntament 2.900 €.

El tractament de neteja fa 
disminuir el temps de vida del 

mobiliari urbà, ja que tot i utilitzar 
els materials menys corrosius, 
els diversos equipaments es van 
deteriorant i alguna superfície pot 
quedar malmesa.

El mobiliari urbà val un 
dineral. Perquè ens en fem 
una idea: el tobogan vermell i 
blau de la plaça Catalunya val 
2.790 €, les torres amb tobogan 
del final del passeig Catalunya 
costen 6.601,56 €, i el joc 
d’escala i agilitat “Hexagonal” 
instal·lat a l’aparcament del 
pavelló municipal, 2.417,44 €.

Tothom pot col·laborar a 
estalviar alguns diners per poder 
instal·lar nous equipaments 
en lloc d’haver de gastar-los 
per restaurar els que ja tenim. 
Només cal avisar els Mossos si 
algú realitza grafits o fa malbé el 
mobiliari urbà. Els equipaments 
públics són de tots, i entre tots 
n’hem de tenir cura. 

Grafitis
a c t u a l i t a t
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consecutius fidels a aquesta 
activitat. 

Efectivament, a banda 
de la nit de l’11 de juliol, 
protagonitzada pel festival 
Emergent, les proposes 
d’activitats per a les nits 
d’aquest estiu a Vilablareix 
s’han centrat en el cinema, amb 
quatre pel·lícules de quatre 
gèneres diferents –fantasia, 
humor, musical i animació– que 
han aplegat una bona quantitat 
de gent davant la pantalla.

la músiCa, 
protagonista 
dE l’EmErgEnt 
2008

l’ajuntamEnt 
millora la wEb

Després de 6 anys de trajectòria 
de la web municipal, ha arribat 
l’hora de fer alguns canvis, 
tant de façana com de forma, 
contingut i estructuració. S’han 
millorat alguns tràmits i també 
la comunicació i la facilitat 
d’interacció amb les diferents 
entitats i associacions de 
Vilablareix. 

Tot i que es tracta de 
canvis de fons, no sempre del 
tot evidents, l’estructura està 
pensada per adaptar-se a les 
necessitats de cada dia, amb 
l’objectiu d’esdevenir un punt 
de comunicació viu, actual, 
actiu i dinàmic al servei de tots 
els habitants de Vilablareix i 
també de la resta de visitants.

www.vilablareix.cat

20 anys  
dE CinEma  
a la frEsCa

El cinema a la fresca del carrer 
ja és una tradició dels estius de 
Vilablareix, després de 20 anys 

Un any més, a Vilablareix 
vam tenir una nit d’estiu, la 
del divendres 11 de juliol, 
dedicada a les arts escèniques 
en un entorn exterior però 
tècnicament professional. 

Com en darreres edicions, 
el públic va ser nombrós, amb 
una mitjana de 250 persones. 
En aquesta edició , a excepció 
del grup de break-dance i el 
monologuista Arnau Vilardebó, 
ha predominat la música i el cant: 
Teràpia de shock, Roger Costa-
Pau, la Maria-Rosa i Mazoni.
 El festival Emergent s’està 
consolidant i està esdevenint 
una de les cites de l’estiu a 
Vilablareix. 

a c t u a l i t a t
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ComEnça la 
ConstruCCió 
dE 48 pisos 
dE protECCió 
ofiCial 

A la cruïlla de la carretera 
de Santa Coloma i el carrer 
Perelló, al sector “El Perelló 
Can Pere Màrtir” s’ha iniciat 
la construcció del primers 
48 habitatges de protecció 
oficial concertats, que es 
preveu acabar d’aquí a un 
any, aproximadament. Són 
els primers pisos d’aquestes 
característiques que hi ha a 
Vilablareix, i l’any passat es 
van adjudicar per concurs al 
jovent del nostre poble. Les 
obres les està fent l’empresa 

Promociones Omnia Llar SL 
(abans Landscape Vertix SL).de 
sexes, amb tots els seus tòpics.

rEvEtlla dE 
sant joan

Com cada any, per la vigília de 
Sant Joan els Joves Amics de 
Vilablareix van organitzar la 
revetlla, amb un sopar on van 
participar unes 150 persones i ball 
de matinada amb el grup Xàkara.

Malauradament, des de La 
Torratxa hem de recriminar 
el comportament d’alguns 
joves del nostre poble que 
van confondre la revetlla amb 
les bretolades, destrossant 
bústies i cremant algun 
contenidor. A més de les 
molèsties de l’incivisme, les 
destrosses representen unes 
despeses extres, no sols per a 
l’Ajuntament, sinó també per a 
moltes famílies. 

Esperem que en properes 
festes la diversió no perjudiqui 
ni els veïns ni el poble.
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la ConsEllEra 
tura 
CondECora 
josEp poCh

El Jutge de Pau de Vilablareix, 
Sr. Josep Poch i Vidal, va ser 
condecorat per la Consellera 
de Justícia de la Generalitat, 
Montserrat Tura, el passat dia 24 
de novembre de 2007 a Alpicat 
(Lleida) per la seva trajectòria 
de més de 25 anys com a Jutge 
de Pau de Vilablareix.

Els jutges de pau són homes 
i dones al servei dels seus 
veïns, que han d’administrar 

justícia amb sentit comú i bon 
criteri. Són presents en 897 
municipis de Catalunya, tots els 
que no tenen jutjat de primera 
instància i instrucció. 

duEs 
gimnastEs dE 
vilablarEix, 
al Campionat 
d’Espanya

Laura Prades i Anna Gallegos, 
gimnastes de Vilablareix que 
pertanyen al Salt Gimnàstic 
Club, van tenir una actuació 
molt destacada al Campionat 
d’Espanya de Gimnàstica 
Artística de Base, masculina i 
femenina, que es va celebrar a 
Gijón. 

Anna Gallegos va 
aconseguir la medalla de 
bronze en la classificació 
absoluta, la medalla d’or en 
l’aparell de salt, i el tercer 

lloc per equips amb l’equip 
d’Iniciació 3. Laura Prades 
va quedar classificada en 

19a posició en la competició 

individual, molt disputada, i va 

obtenir la medalla d’or per equips 

en la categoria d’iniciació 2. 

El Salt Gimnàstic Club va 
aconseguir 2 títols nacionals per 
equips, 2 medalles absolutes i 11 
medalles per aparells.



a c t u a l i t a t

1 1

l’ÀfriCa  
és un somni
Laura Linde Ferre

L’Àfrica (Mali) és màgica i 
especial per les sensacions que 
et transmet. Tu vas passant per 
un simulacre de carretera (feta 
pols) i contemples els paissatges 
que l’envolten i sembla que 
no hagi de ser real. Et fas la 
pregunta: com pot ser que hi 
hagi pobresa en aquest pais?

Cada vegada que fas una 
passa amb cotxe surten nens 
de sota les pedres, de darrere 
els arbustos, sembla que et 
caiguin del cel. Aquests nens et 
mostren un somriure i l’únic 
que et demanen és un bombon 
o un regal! Ells amb poca cosa 
ja són feliços, però a través de 
la seva mirada també veus el 
seu patiment (el clima és molt 
calorós i sec, amb temperatures 
que arriben als 50ºC). Les 
condicions de vida són minimes.

Des de ben petits els nens 
i les dones ja treballen. El seu 
mitjà de transport són camells, 
ases i cabres. El seu objectiu 
principal és la supervivència.

Jo ja he complert un dels 
meus objectius: fer aquest viatge 
amb la ccong.org (Rafa i M. 

Carmen). Havia d’experimentar 
com treballa aquesta gent des de 
fa 7 anys. A Mali van començar 
amb la intenció de fer una escola 
i ja col·laboren amb 27 poblats, 
en diferents projectes: escoles, 
llacunes, latrines, embassaments, 
agricultura i altres projectes.

Ha estat un privilegi 
compartir aquesta experiència 
amb tot l’equip de l’ONG. 
Queda molt per fer, però 
tambè haig de dir que han 
fet molt per aquesta gent! Us 
recomano una experiència 
similar.

ONG’s
a c t u a l i t a t
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5�Basilique du Sacrè-Coeur et la Tour Eiffel / 73 x 50 / hule/toile

2ª trobada 
dE voluntaris 
d’ong a 
vilablarEix
Rafael Jariod Franco
President de l’Agrupament 
de Petites i Mitjanes ONG
de Catalunya

Per segon any consecutiu, un 
bon grup de voluntaris d’ONG 

ens hem tornat a trobar a 
Vilablareix. 

El dia 12 de juliol a primera 
hora del mati s’inaugurava 
l’exposició de fotografies de les 
diferents activitats dutes a terme 
per diversos voluntaris a l’Àfrica 
i a l’Amèrica del Sud durant els 
anys 2007 i 2008.

A les 10 del matí va 
obrir l’acte la Sra. Dolors 
Ferre Ismael, regidora de 
Cooperació Internacional de 
l’Ajuntament de Vilablareix. 
Seguidament, el President 
de l’Agrupament d’ONG de 
Catalunya va introduir els 
diversos ponents, que van parlar 
de les seves experiències davant 
d’un públic molt interessat: 
l’Hospital d’Hombori, l’Escola 
de Garmi, a Mali, l’Orfenat 

la pintura 
d’isabEl 
rEyEs,  
a parís

L’artista de Vilablareix Isabel 
Reyes va ser inclosa la pasada 
primavera en una selecció de 
pintors per formar part d’una 
exposició col·lectiva a la galeria 
Everarts, de París. 

En la seva obra, Reyes 
interpreta amb serenitat, 
subtilesa i una tècnica acurada 
paisatges ben coneguts de 
Venècia, París i Nova York, 
i també els més propers 

Kisito, el Projecte Carmen, 
a Burkina Faso, i l’Escola 
Inmaculada, a Ica (el Perú), 
projectes de CC ONG Ajuda al 
Desenvolupament, i també del 
Projecte Africamins. 

 A les 3 de la tarda 
tots plegats vàrem dinar a 
Vilablareix i vam posar fi 
aquesta jornada.

Hem d’agrair molt al poble 
i a l’Ajuntament de Vilablareix 
l’acollida per la celebració 
d’aquest acte, que esperem 
repetir moltes vegades. Gràcies 
a aquesta activitat diverses 
persones del públic ja s’han 
animat a fer un voluntariat a 
l’Àfrica o a l’Amèrica del Sud.

Gràcies, Vilablareix!

a c t u a l i t a t

de Barcelona, Girona o 
Cadaqués.

Tal com escriu Guillermo 
Pérez Cabrera en el fulletó 
de l’exposició, “Cal remarcar 

l’elegància de la seva pinzellada 
on compon de manera 
esplèndida, ajustant a cada tema 
una coloració càlida amb unes 
meravelloses tonalitats”.
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El dissabte 20, al pavelló 
poliesportiu, va haver-hi la 1a 
Desfilada de moda de tardor, amb 
la participació dels establiments 
Viva Bombay, Nyigui-Nyogui, 
Plàstic Store, Fèrric, Papier, 
Cookis, Girame Perruqueria 
i Estètica, Mans Perruqueria 
i Estètica i Curves. Els actors 
Meritxell Yanes i David Planas 
van presentar l’acte, i diversos 
voluntaris del poble van fer de 
models. Després de la desfilada, 
l’Ateneu de la Dona va organitzar 
un sopar a la sala polivalent del 
mateix pavelló.

Diumenge, a 2/4 d’11, es va 
inaugurar la mostra de productes 
artesans i exhibició d’oficis de 
Vilablareix. A les diverses parades 
s’hi podia trobar formatge, mel, 
embotits casolans, vins, coques de 
tot tipus, olis aromàtics o tot tipus 
d’herbes.

Fira de 
Tardor

a c t u a l i t a t

gran 
afluènCia dE 
visitants  
a la 1ª fira 
dE tardor

El cap de setmana del 20 i 21 de 
setembre es va celebrar la 1ª Fira 
de Tardor, una nova iniciativa de 
l’Ateneu de la Dona, dedicada 
principalment a la pagesia i 
l’artesania de Vilablareix. 

Passejant per la fira vam 
poder admirar els treballs 
de les artesanes de la 1ª 
Trobada de Puntaires, a la 
plaça del Perelló, i recordar 
temps passats amb l’exposició 
d’eines del camp i cistelleria, 
a Can Ballí. També es podia 
visitar l’hort de carbasses d’en 
Miquel Vilalta. La mainada va 
participar entusiasmada en 
els tallers de pintura que va 
preparar el Local de Joves. 
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A la tarda, les colles 
geganteres de Bescanó, Caldes 
de Malavella, Maçanet de la 
Selva, Riudellots de la Selva 
i Sarrià de Ter, juntament 
amb els Bastoners de Sils, 
van animar tothom amb una 
passejada pels carrers del 
poble i van fer una última 
actuació a la plaça. 

Durant tot el dia va haver-
hi servei de bar i també es van 
servir uns 200 dinars.

L’exposició de productes 
de l’hort i del camp i d’eines 
es va poder fer gràcies a la 
col·laboració de Ca l’Estanyol, 
Cal Cargol, Cal Sastre, Can 
Barnés, Can Casadellà, Can 
Faixedas, Can Jordà, Can 
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Llinàs, Can Moixac, Can 
Moixac Nou, Can Planella, 
Can Sabater, Can Saüch, Can 
Sínia, Can Solà, El Viver, La 
Massana, Mas Creus i Àngel 
Sureda.

El balanç de la Fira ha 
estat molt positiu, atesa la 
gran afluència de visitants. Cal 
felicitar l’Ateneu de la Dona de 
Vilablareix per la iniciativa i la 
bona feina d’organització.



r e c o r d s  d e  v i l a b l a r e i x
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L’angeLina de can coc: “ara Som méS egoiSteS, no 

en tenim mai prou de LeS coSeS”
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una infantEsa molt difErEnt 
dE la d’ara

De petita, l’Angelina ajudava 
força a casa, com gairebé 
tota la mainada d’aquell 
temps: “Jo sóc filla de 
Can Passaserres de Palau 
Sacosta... tots aquells terrenys 
els treballàvem nosaltres. 
Una de les coses que més 
recordo de petita és com 
portàvem a beure les vaques 
a cal veí, cada dia les havíem 
d’agafar d’una a una i 
mentre un omplia el safareig 
amb galledes d’aigua, l’altre 
les acompanyava perquè 
beguessin... de tant en tant 
se’ns n’escapava alguna!”

El marit: En tomÀs ribEs dE 
Can janot

“En Tomàs era fill de 
Can Janot, al costat de cal 
Flequer, tenia 2 germans, 
un noi i una noia, ell era el 

Àngela 
Roura

petit. El vaig conèixer a la 
festa del carrer del Carme, de 
Girona. Va ser en el ball... de 
seguida em va agradar el seu 
caràcter”. 

Van festejar durant 4 anys 
i l’any 1945 es van casar a 
la parròquia de Vilablareix. 
Aleshores l’Àngela tenia 42 
anys. “Vam anar de viatge 
de nuvis a Barcelona i 
Montserrat, aquell temps 
deien que si no s’anava 
Montserrat no eres ben 
casat... tres dies i cap a casa!” 

 “Un cop casats vam venir 
a viure a Vilablareix i al cap 
d’un any ja va néixer la nostra 
única filla, la Maria.” La seva 
filla Maria, que viu també 
a Vilablareix, li ha donat 3 
néts, la Marta,m que viu a 
Vilablareix, la Glòria i en Jordi 
i aquests, 7 besnéts: en Marc, 
en Pol, la Dana, l’Eduard, 

l’Ares, en Jan i en Lluc. Plena 
d’orgull ens ensenya les fotos 
de tota la família.

El tEmps dE la guErra

L’Àngelina tenia 13 anys quan 
va esclatar la guerra i se’n 
recorda molt bé: “La guerra... 
ui, mal asunto, perquè hi 
havia molta misèria. Tot el 
que collies t’ho controlaven. 
De totes maneres, de gana no 
en vàrem passar gaire perquè 
vivíem a pagès i sempre hi 
havia alguna cosa per menjar, 
però això si, no podies triar, 
havies de menjar el que 
tenies. I si volies alguna altra 
cosa l’havies de comprar 
d’estraperlo o amb la cartilla.” 

“Nosaltres repartíem llet 
a les cases, però un cop van 

L’ÀngeLa roura carreraS va néixer a can paSSaSerreS, de paLau 

SacoSta, L’any 1923 i viu a viLabLareix deS que eS va caSar, L’any 

1945. éS una dona moLt prÀctica, que no enyora gaire eL paSSat, 

ja que creu que ara eStem moLt miLLor que abanS, que eS viu moLt 

bé i que hi ha de tot i moLt per triar.

r e c o r d S  d e 
v i l a b l a r e i x
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començar les bombes, el que 
en volia, l’havia de venir a 
buscar a casa. Més endavant 
ens van fer portar la llet a un 
local i despatxar-la allà. Tot 
i que no en podíem portar 
gaire, perquè els soldats que 
passaven per la carretera es 
paraven a casa per veure què 
els podíem donar... nosaltres 
teníem les gallines i els 
conills amagats, i als soldats 
els donàvem una mica de 
llet a cada un, i així anàvem 
passant”.

Els homes de la família, 
com en moltes cases, 
malauradament, van ser-ne 
els més afectats: “El meu 
marit va estar uns dies tancat 
a la presó, el meu pare 
va morir a la guerra i dos 
germans meus també hi van 
anar, però van tenir la sort de 
tornar sencers”. 

al mErCat: “Els CliEnts si Els 
traCtEs bé i no Els EnganyEs 
sEmprE tornEn”

En Tomàs i l’Àngelina 
treballaven el terreny del 
costat de la casa, hi tenien hort 
i “hi fèiem verdures, patates, 
cols, cebes, bròquil... de fruita, 
només cireres, i tot el que 
collíem ho portàvem a vendre 
al mercat del Lleó de Girona”. 
Hi anaven cada dia de dilluns 
a dissabte amb el carro tirat 
per un burro fins que es van 
poder comprar el seu primer 

Dues fotos històriques de l’Angelina, en dos dies 
de la seva vida que no oblidarà mai: a dalt, el del 
seu casament, i a baix, el dia que va casar la seva 
filla Maria.
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cotxe, una furgoneta Citroën. 
“Si volies agafar el millor lloc, 
allà a sota l’arbre, hi havies de 
ser a les 5 del matí”. Hi feien 
tot un jornal d’avui dia, ja que 
s’hi quedaven fins a quarts de 
dues del migdia.

A la plaça del mercat els 
hiverns eren molt crus, feia 

fred i s’escalfaven amb 
el foc que feien amb 
les caixes de fusta de 
les fruiteres veïnes. Per 
contra, a l’estiu hi passaven 
molta calor. 

“Més endavant vaig plegar 
perquè vaig pensar que el 
dia de demà no cobraria 

la jubilació i vaig anar a la 
“plàstic” a treballar; hi vaig 
estar fins a jubilar-me. El meu 
marit va treballar molts anys 
a Can Rigau “de les serres”, 
fent caixes de fusta, llenya... 
allà s’hi va jubilar i després va 
continuar treballant l’hort i 
anant a vendre a plaça, però 
tot sol no podia fer la feina i va 
haver d’acabar plegant”.

un dia normal...

Els matins sol feinejar per casa, 
i havent dinat mira una estona 
la televisió, El Cor de la Ciutat, 
i cap allà a les 5 de la tarda, va 
cap al casal a jugar una estona 
a parxís. Allà hi està ben bé 
fins a les 7 i després torna a 
casa per preparar el sopar. A 
l’estiu, els vespres se’n va a 
parar la fresca a la vora del riu. 

4��Els 7 besnéts de l’Angelina: en 
Marc, amb els bessons Jan i 
Lluc als braços, en Pol, la Dana, 
l’Eduard i l’Ares.

Fotografies: Fraser & Sureda comunicació
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Bàsquet

5è campuS  
de bàSquet

El Club de Bàsquet de Vilablareix 

porta una bona arrencada. Fa 5 

anys només hi havia 2 equips i 

ara ja en són 11: 3 equips d’adults 

i 7 equips amb jugadors menors 

de 16 anys. De setembre a juny, el CBV aglutina 

un centenar de persones. 

El campus que organitza el Club a l’estiu 

també ha anat creixent i s’ha consolidat: d’una 

vintena d’inscrits els primers anys, l’any passat 

van passar a 50 i aquest any han mantingut el 

volum d’inscripcions, amb la incorporació també 

de nens d’altres clubs. Aquest estiu hi havia 37 

nens i 8 nenes d’edats compreses entre els 7 i 

els 14 anys. 

La jornada al campus de bàsquet es re-

parteix de la manera següent: de 9 a 12 del 

matí, s’estan al pavelló: durant la primera hora 

fan jocs i activitats d’escalfament i estirament; 

després, mitja horeta per esmorzar i jugar una 

mica; de 2/4 d’11 a ¾ de 12, els monitors es po-

5�La festa de final del campus es va fer el 24 de juliol, amb un 
aperitiu per a tots els participants.

6�La primera setmana de setembre el CBV fa un stage de 
pretemporada amb els equips de 7 a 15 anys, uns 30 nens.

sen més exigents amb el treball de tecnificació 

(val a dir que els més petits ho combinen una 

mica amb futbol o altres esports). I per refres-

car-se i divertir-se, l’última hora, de 12 a 1, tots 

a la piscina! A més, d’1 a 2 alguns s’afegeixen a 

dinar al menjador del casal.

El campus de bàsquet també organitza 

alguna sortida, per exemple, a Aquadiver o 

Waterworld, i tots plegats fan una botifarrada 

popular.

Fotografies: Fraser & Sureda comunicació
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la valoració 
del coordinador

En Dani Bartomeu, ens diu que ell, al cam-

pus, li posaria un 7 (sobre 10). Ens ho ex-

plica dient que ha anat evolucionant, des 

de molt amateur, i ara ja està molt millor, 

“amb monitors del grup i nanos de l’equip 

júnior de l’any que ve que agafen més res-

ponsabilitat i fan de premonitors”. El fet de 

poder oferir l’activitat de bàsquet pròpia-

ment dita combinada amb piscina i menja-

dor fa que la proposta sigui prou completa 

i engrescadora. El campus ajuda a captar 

jugadors, a introduir nous monitors i fo-

menta el coneixement entre els nens.

Si us voleu inscriure, poseu-vos en con-

tacte amb el coordinador, Dani Bartomeu, 

al telèfon 670 991 872.

5�Diversos moments 
de la intensa 
jornada al campus 
d’aquest estiu.
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Iniciem una nova 

temporada i en 

l’ànim de tots hi 

ha el fet de poder 

repetir les fites aconseguides l’any anterior, 

però un cop més, començarem coixos de juga-

dors. Ho anem recordant: és necessari, gairebé 

imprescindible, que nens i nenes vulguin prac-

ticar aquest esport.

De tota manera, ja hem aconseguit un pri-

mer triomf: el de la il·lusió. Si és per ganes, no 

ens guanya ningú. I per anar fent boca, ens fem 

ressò de les darreres notícies:

 

Participació en els Campionats d’Espanya 
a Granada 
El divendres 11 juliol, l’Albert Romero, en Nil Baso-

ra i l’Òscar Garcia van participar en els Campionats 

d’Espanya, en la categoria Alevins, a La Zubia (Gra-

nada) en la modalitat d’equips, dobles i individual. 

La seva participació va ser prou reeixida 

tenint en compte que són campionats estatals. 

Espectaculars resultats en els Campionats 
Territorials
Es van fer a Bàscara el 14 i 15 de juny. Espectacu-

lars i brillants, són només dos dels múltiples ad-

jectius amb què podríem qualificar l’actuació dels 

nostres palistes, els jugadors del CTT Vilablareix. 

Campions d’Equips Alevins: Albert Romero, Nil Basora

Campions d’Equips Juvenils: Àlex Flores, Daniel González

Subcampions d’Equips Infantils: Guillem Soy, Ferran Cano

Tercer lloc d’Equips Benjamins: Maria Puig, Joan Thió

Campió Aleví: Albert Romero

Subcampió Aleví: Nil Basora

Tercer lloc Infantil: Ferran Cano

Tercer lloc Infantil: Guillem Soy

Tercer lloc Benjamí: Joan Thió 

 

Campions de Dobles Alevins: Nil Basora, Albert Romero

Campions de Dobles Infantils: Guillem Soy, Ferran Cano

Tercer lloc de Dobles Benjamins: Maria Puig, Joan Thió

Campió del Torneig Horitzó 2008: Óscar Garcia 

Festa del CTT Vilablareix
Per passar-ho bé i relaxar-nos del treball fet al 

llarg de la temporada, jugadors, entrenadors 

i pares vam anar a Port Aventura tot fent una 

gran pinya. La veritat és que en aquestes situa-

cions, no saps mai qui és petit i qui és gran. Va 

ser molt divertit, tots esperem tornar-hi.

Us animem a visitar la web del club: 

www.cttvilablareix.cat 

Tennis  
taula

Xavier Soy
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Xavier Pere

??
??
?? 

Una vegada finalitzada la temporada 

2007-08 amb notable èxit, ens hem agafat l’estiu 

per gaudir d’unes merescudes vacances i alho-

ra agafar forces i preparar-nos per encarar una 

nova campanya amb la mateixa il·lusió i ganes 

que l’anterior, i així poder tornar als terrenys de 

joc amb les piles ben carregades.

Com ja vàrem avançar en l’anterior nú-

mero de la Torratxa, per a aquesta propera tem-

porada disposarem de 2 equips. Un equip de 

prebenjamins de segon any, nascuts el 2001, i 

un altre equip de prebenjamins de primer any i 

escoleta, nascuts el 2002 i 2003. Cal mencionar 

que en el conjunt d’aquests dos equips hi ha 7 

noves incorporacions. Ens satisfà i a la vegada 

ens alegra molt que la mainada hagi triat jugar 

a futbol a casa nostra, al FC Vilablareix.

Ambdós equips disputaran la lliga que or-

ganitza el Consell Esportiu del Gironès. A més a 

més, abans de començar la lliga s’està mirant 

de fer algun partit amistós per tal d’agafar nova-

ment el ritme de competició adequat.

Els horaris dels entrenaments per a aques-

ta nova temporada, si no hi ha canvis d’última 

hora, seran els següents:

Prebenjamins any 2001

Dimarts i dijous de 17.30 a 18.45

Prebenjamins any 2002 i Escoleta any 2003 

Dimarts i dijous de 18.45 a 20.00

Els partits que jugarem al nostre camp es 

faran els dissabtes a les 11.00 h (prebenjamis de 

primer any i escoleta) i a les 12.00 h (preben-

jamins de segon any). Intentarem, si el Consell 

Esportiu ens ho permet, de fer coincidir el calen-

dari dels dos equips per tal que quan un equip 

jugui a casa, l’altre també ho faci. 

Us animem a tots a venir els dissabtes 

al camp de Futbol-7 a animar els nostres petits 

cracks, que ben segur que no us defraudaran.
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La llar d’infants

feSta  
de final 
de curS  
a la llar
Eva Pla

Com ja vam fer l’any passat, quan acaba el curs 

escolar de la llar d’infants, tots plegats, famílies, 

nens i nenes i educadores fem una festa per ce-

lebrar que tot ha anat molt bé. 

Aquest any va ser el 12 de juliol. Ens 

vam trobar tots a la llar d’infants a les 11 i a 

partir de llavors vam passar dues hores di-

vertides i, sobretot, emotives. L’emoció, lògi-

cament, afecta de manera especial els nens i 

nenes i famílies que ja han acabat P2 i el curs 

que ve començaran a l’escola “dels grans”, i 

també les educadores que els hem vist créixer 

des que portaven bolquers.

Després d’una projecció d’un muntatge de 

fotos perquè les famílies poguessin veure moltes 

de les activitats que s’han fet durant el curs, vam 

fer un aperitiu amb l’aportació de tothom. Aques-

ta estona, en què els més petits van jugar i menjar 

molt, els més grans van aprofitar per parlar d’una 

manera més tranquil·la que en el dia a dia.

Quan es va acabar la festa, tots vam anar 

cap a casa contents d’haver passat un matí tan 

agradable i desitjant poder-ho repetir l’any vinent. 

Fotografies: Fraser & Sureda comunicació
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adéu a la primera 
promoció formada 
íntegrament  
a la farigola

Aquest final de curs passat era una mica especial 

per a la llar, ja que marxava la primera promoció 

que va començar a P0. 

Els pares d’aquests alum-

nes ens van voler donar una sor-

presa a les educadores, i ens van 

fer un regal perquè després d’un 

llarg curs ens anéssim a relaxar. 

Ens va fer molta il·lusió perquè, 

per descomptat, no ens ho es-

peràvem. Però les famílies també es van endur 

una sorpresa, ja que van rebre un àlbum de fo-

tos amb textos personalitzats i una selecció de 

diverses imatges de la trajectòria del seu fill o 

filla a la llar. Va ser un moment molt emotiu, que 

les educadores no oblidarem mai. 

Aquests nens i nenes han tancat l’etapa 

de la llar per començar- ne una altra, la de l’es-

cola, i esperem de tot cor que els vagi tan o més 

bé que els ha anat aquí. Molta sort!

Fotografies: Fraser & Sureda comunicació
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L’escola

l’eScola acomiada 
el curS amb un 
gran feStival

Quan s’acosta la fi del curs, alumnes i mestres 

assagen amb il·lusió una sèrie d’actuacions per 

demostrar les seves habilitats als pares i famili-

ars que els aniran a veure al pavelló. 

Aquest any el festival es va fer el 13 de 

maig a les 8 del vespre, i un públic val a dir que 

entregat, va poder gaudir de les actuacions dels 

petits. Els alumnes d’Educació Infantil van fer 

danses vestits d’animalets, i els de Primària van 

combinar les coreografies amb cançons, gim-

nàstica rítmica, percussió, acrosport, pilates... I 

per posar la guinda a la festa, un bon sopar de 

germanor i ball de fi de curs.  

Últim dia de curs, amb comiat dels de �è

Per celebrar el tan esperat final de curs, els pro-

fessors de l’escola van preparar juntament amb 

els alumnes, una jornada festiva per acomiadar 

el curs. Així, doncs, tot i que la festa de fi de curs 

per als pares ja s’havia fet el 13 de maig, l’últim 

dia de curs, que aquest any s’esqueia el 18 de 

juny, es van fer una sèrie d’activitats lúdiques, 

com un  taller de collarets amb grups de totes 

les edats, i un esmorzar especial amb gelats. 

Els alumnes de 6è, que deien adéu a l’esco-

la ja que el curs vinent estrenaran l’institut, van 

ser els protagonistes més especials d’aquesta 

jornada. Van representar una obra de teatre per 

als seus companys, van interpretar una cançó 

amb lletra que ells mateixos havien escrit, i van 

rebre de mans dels professors les orles amb les 

fotos de tots els companys de promoció. Sens 

dubte, un dia que recordaran.

Fotografies: Pere Alonso



� �



� �

l ’ e s c o l a

novetatS per al 
curS que eStrenem
Maria Coll

L’escola està creixent (de 145 alumnes que tenia 

el curs anterior hem passat a 160) i el Depar-

tament d’Ensenyament, conscient de la manca 

d’espai, ha posat un aulari al costat de l’escola, 

on s’hi ha instal·lat el menjador. D’aquesta ma-

nera hem guanyat dues aules, en l’espai que ha 

deixat lliure l’antic menjador.

Una altra millora és que podrem destinar 

una de les aules petites de l’escola a biblioteca, 

amb una mestra encarregada de dinamitzar-la. 

Aquest és un projecte que feia temps que volíem 

dur a terme i ens satisfà molt haver-ho pogut fer.

Finalment, una altra novetat important és 

l’ampliació de l’horari dels alumnes de primària, que 

aquest curs ja faran la sisena hora. Així, el seu horari 

serà de 9 a 13 h al matí i de 15 a 17 h a la tarda.

Fotografies: Fraser & Sureda comunicació
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L’institut

vilablareix eStrena 
inStitut

El nou institut tindrà 3 classes d’Ensenyament 

Secundari Obligatori (ESO) i 2 de Batxillerat. De 

moment, aquest curs han començat dos grups de 

1r d’ ESO, amb 11 alumnes de Vilablareix, 6 pro-

vinents d’Aiguaviva, 10 de Fornells, 24 de Quart 

i i 10 alumnes més que viuen també en aquests 

pobles però que vénen d’escoles de Girona.

L’institut, que es va fer a correcuita a primers 

de setembre, consta de 3 mòduls –els populars 

barracots o barracons- , que s’acaben de batejar 

amb els noms de La Bòbila, La Sitja i La Torratxa.

De moment s’anomena IES de Vilablareix. 

El nom oficial, però, encara no s’ha decidit.

avui comença tot

La direcció i els professors vam pensar la 

manera més adient de donar la benvinguda 

als alumnes. I pensant com ho faríem, ens 

va venir al cap el títol d’una pel·lícula del 

director Bertrand Tavernier que es diu Avui 

comença tot. Res millor que aquest títol per 

reflectir el que significa aquest dia per a tots 

nosaltres.

Per a l’alumnat, “Avui comença tot” volia dir 

que seran els més grans i els més petits al-

hora, els models a imitar i els imitadors.... els 

que marcaran la línia de centre amb el seu 

comportament i actitud. Pensem que és una 

responsabilitat molt gran, però que la poden 

entomar amb la frescor dels seus pocs anys i 

amb la il·lusió de la seva joventut.

Per al professorat, el dia 15 també va ser 

“Avui comença tot”: la il·lusió d’un projecte 

nou ens permet posar les bases organitzati-

ves i pedagògiques des de la nostra experi-

ència professional. Per fi coneixeríem l’alum-

nat i podríem fer allò que ens agrada més, i 

que és fer de professors i professores.

Vam explicar als i les alumnes els trets bà-

sics de l’ideari de l’institut, que té com a 

principal objectiu ajudar-los a ser persones 

socialment competents i preparades per 

participar en la societat on viuen i poder-hi 

aportar el seu potencial. Per això avançarem 

cap a l’assoliment de la seva autonomia per-

sonal i treballarem la capacitat de prendre 

compromisos individuals i col·lectius.

Esperem que d’aquest institut en surtin ciu-

tadans dels quals tots plegats ens sentim 

orgullosos.

Pili Serra

Directora

Els últims acabats, amb els alumnes ja a dins.
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el primer dia

La jornada del dia 15 va començar amb la ben-

vinguda per part de la direcció. Després arriba-

va l’hora de les presentacions, i per facilitar el 

contacte entre tots, els profesosrs van proposar 

un joc titolat “I dels companys què en sabem?”. 

Es tractava de demanar als companys deter-

minades coses, per exemple, havien de trobar 

qui celebrava l’aniversari el mateix dia; si algú 

havia participat amb un sms en un concurs de 

TV, o bé mira el Disney Chanel, quants han fet 

bivac, tenen un gat a casa...

Com que no es podia repetir cap nom, es veien 

obligats a preguntar a tothom i així, amb aques-

ta excusa, havien d’entrar en contacte amb els 

companys. Mentrestant tot el professorat era al 

pati observant-los, ajudant-los i animant-los a 

dirigir-se els uns als altres.

A l’hora del pati van poder continuar la conei-

xença i ja van compartir jocs. Durant el pati tam-

bé van poder decidir la composició de les taules 

de menjador, que aniran variant cada mes. 

La segona part de la jornada la van dirigir els 

tutors i cotutors. Primer varen anar cridant al-

ternativament l’alumnat de 1rA i 1rB. Aquest 

era un moment important ja que coneixerien 

els seus companys de classe. Un cop a la clas-

se, se’ls va donar i explicar l’horari. I a partir de 

llavors... a treballar!
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un caSal de cine

1�0 nens i nenes, gairebé tots de Vilablareix, 
han participat aquest estiu en la XX edició 
del casal d’estiu que organitza la ludoteca.

La Mònica López i la Sònia Jorquera van estat 

preparant el casal des del mes de gener: des 

dels aspectes organitzatius (140 nens vol vol dir 

140 gorres, 140 samarretes..., 25 monitors que 

s’han de buscar i contractar...) fins als aspectes 

de contingut, relacionats amb el centre d’interès 

d’aquest any, que ha estat el món del cinema.

De les moltes activitats que fan que els 

nens cremin aquella energia que els caracte-

ritza, l’estrella, com cada any, ha estat indiscu-

tiblement la piscina, que han visitat cada dia. 

A més, el divendres 11 tot el casal va fer una 

“macroacampada” al pavelló, amb jocs de nit i 

xocolatada l’endemà per esmorzar. 

Altres activitats especials han estat una 

excursió al cinema Imax de Barcelona, el 18 de 

juliol, i la festa final, el dia 24, amb la projecció 

de la pel·lícula del casal, elaborada entre tots. I 

per acabar reforçant la convivència -i donant un 

descans als pares-, del 26 al 30 de juliol, colòni-

es a Ca n’Oliver, a Pontós. 

La ludoteca

5Carregant piles, que ens espera un dia molt mogut

5�Tots ben untats... 
cap a la piscina!

5L’activitat estrella de l’estiu

Amb el casal, cada dia a la piscina4 6Una nit especial: acampada al pavelló 6�No hi podia faltar 
la xocolatada

4
Que divertit, 

el taller de 
màscares!

3�Sempre trobem 
alguna excusa per 
sortir d’excursió
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L’any 2009 la ludoteca celebrarà el 20è aniver-

sari i per celebrar-ho tots junts estem preparant 

diverses activitats.

Totes aquelles persones que hàgiu pas-

sat per la ludoteca i tingueu algun suggeri-

ment podeu enviar-nos les vostres propostes 

a ludoteca@vilablareix.cat. 

Preus ludoteca 
2008-09
Empadronats 

Servei ludoteca anual .............................. 140 €

Servei ludoteca anual + recollida ........... 220 €

Servei ludoteca mensual ........................... 39 €

Servei ludoteca mensual + recollida ........ 76 €

Preu diari (no hi ha recollida) ................ 2,70 €

Vacances escolars  

(Nadal, Setmana Santa) .............................. 5 €

i jornada intensiva a l’escola  

(del 8 al 23 de juny)

5I com cada any, de colònies! 

5Hem anat a l’Imax a Barcelona 5I els petits també!

5Els jocs de sempre, no fallen mai 5També hem tingut un dia màgic

No empadronats
Servei ludoteca anual  ............................ 390 €

Servei ludoteca anual + recollida .......... 540 €

Servei ludoteca mensual .......................... 87 €

Servei ludoteca mensual + recollida ......174 €

Preu diari (no hi ha recollida) .................... 8 €

Vacances escolars  

(Nadal, Setmana Santa) ............................. 5 €

i jornada intensiva a l’escola  

(del 8 al 23 de juny) ...................................10 €

Bonificació famílies nombroses
1 fill inscrit .................................................. 10%

2 fills inscrits .............................................. 15%

3 fills inscrits ..............................................20%

Si disposeu de fotografies o bé manualitats 

de la ludoteca ens les podeu fer arribar a les ofi-

cines de l’Ajuntament o bé a la ludoteca, així po-

drem fer una exposició sobre aquests 20 anys.

Animeu-vos a participar-hi!

la ludoteca leS oreneteS fa 20 any

l a  l u d o t e c a
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teatre  
a la ludoteca: 
enhorabona  
per la feina!
Sergi Frías i Sancho

És per algú que estima el teatre un plaer indes-

criptible veure un grup de nens, dirigits per algú 

que no fa gaire també ho era, enfrontar-se a fer 

en públic un espectacle teatral.

Si us sembla bé del que vaig veure i em 

van fer viure faré dues critiques: una, respec-

tant allò que actualment, per desgràcia, tots 

entenem com a crítica, sinònim de reprovació; 

l’altra, més clàssica, més de gent del teatre que 

té molt més a veure amb el judici fet segons les 

normes d’una disciplina artística.

La primera té molt a veure amb el fet que 

tinc, no la sensació, sinó la certesa que amb 

més assaigs, més treball, això que ens propo-

saven podria créixer molt més. No és un retret 

ni la justificació de la tasca d’un amic; és un fet. 

Personalment en tinc prou amb el que vaig veu-

re per felicitar tant els actors com el director. 

Anem per la segona, anem al gra. Gràci-

es per explicar una història interessant, per ex-

plicar-la bé, per intentar fer del teatre un servei 

públic que ens faci, des de la ficció, pensar en 

la realitat i modificar-la. Fer dalt d’un escenari 

un al·legat contra la guerra, amb nens, i no ser 

ridículament “xiruquer” no està a l’abast de tot-

hom. Gràcies per fer teatre amateur, com s’en-

tén en aquest país... amb pocs mitjans i colum-

nes, només una colla de resistents pot donar 

tant amb tant poc. Gràcies per ser valent i pro-

posar canvis d’escena, de vestuari, moments 

corals, per exigir-te marcar “tots els estats, totes 

les intencions” i tot això recolzant-te en un grup 

d’actors molt molt infantils i molt molt novells. 

Trobar un director que tingui clar que el teatre 

és dels actors i que confiÏ en ells i que ho faci, a 

més, amb criatures, és difícil, inaudit. Gràcies.

El meu agraïment especial per als actors 

i actrius (com podeu veure, la gent del teatre 

sempre hem estat molt progres i no diem “ac-

tors i actores”, diem actors i actrius) per triar 

el teatre com a activitat. Apreneu a llegir, a es-

coltar, a parlar, a sentir, a estimar, a sentir-vos 

vius,  a compartir, a treballar... a treballar i des-

prés, si teniu sempre la sort que ara teniu i algú 

té ganes d’ensenyar-vos allò que de tècnica te-

atral ha après, fantàstic. Tot allò que us regali 

el teatre si us plau torneu-li al teatre. Qui sap 

si algun dia tindrem a Vilablareix un actor de la 

talla dels Madaula, Peraferrer, Folk o una Baró, 

Lizaran, Vilarasau o, molt millor, algú amb el ta-

lent dels grans professionals i la suficient gene-

rositat per ser actor amateur i guanyar-se la vida 

fent de... fuster. També gràcies a tu, company, 

tu tens molta “culpa” que avui en Dídac pugui 

regalar teatre, de la gent com tu els moderns 

en diuen “dinamitzadors socials”.... i encara sort 

que no ho diuen en anglès.

Em faig gran... Què volia jo dir amb tot 

això?... Que el teatre sempre em suggereix tra-

dició i revolució, que moltes felicitats per una 

feina ben feta... Ah, sí! Si ja ho sé...! que tinc 

una lleixa torta i aquell collons de fuster no ve 

mai a casa.

l a  l u d o t e c a
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aCtivitats divErsEs 
i fomEnt dE la 
ConvivènCia
Albert Coll

Aquest estiu, el Local de Joves ha ampliat l’ho-

rari per tal d’oferir un servei més adaptat a les 

necessitats dels joves del municipi. Després 

d’alguns ajustos inicials consensuats amb els 

usuaris, l’horari final va ser: matins de 10 a 2 i 

tardes de 5 a 9. 

Durant els matins s’oferien classes de re-

pàs i anglès adreçades als més joves, de 12 a 18 

anys. Les tardes tenien un aire més lúdic i  perme-

tien als joves gaudir dels recursos del Local amb 

una oferta puntual d’activitats entre les quals les 

que han tingut més èxit han estat els campionats 

de futbolí i de Play Station. Més encara després 

de l’adquisició, a mitjan estiu, de la nova Play 3 

amb una sèrie de revolucionaris avantatges que 

fan que sigui la delícia dels usuaris del local.

Un taller de mirar estrelles, un curs de 

guitarra, cinema per als més petits del local o 

un campionat de Singstar, entre altres, han es-

tat propostes amb un seguiment més discret 

Estiu 
2008

però igualment han ajudat a mantenir el caliu 

durant aquests mesos.

L’aspecte que ha requerit un esforç més 

important durant tot l’estiu ha estat el foment 

de la convivència entre tots els usuaris del Lo-

cal. Enguany, amb una mitjana d’uns 40 joves 

per dia, s’han hagut de treballar qüestions com 

el respecte, la convivència i saber compartir els 

recursos. En aquest terreny, encara queda mol-

ta feina per fer.

Amb l’objectiu de trobar solucions co-

munes i d’intercanviar punts de vista s’han fet 

diverses trobades amb els joves amb caràcter 

formal o informal per tal de millorar el dia a dia 

del local.
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Seguim les bones tradicions: fem ratafia
El dijous 26 de juny, a la Llar de Jubilats ens vam 

trobar una colla de veïns i veïnes de Vilablareix 

per fer ratafia. La Lurdes Vendrell es va encarre-

gar de portar les diferents d’herbes i altres in-

gredients, i cadascú amb el seu assessorament 

i el d’altres experts els va posar dins el seu re-

cipient. Tal com mana la tradició, vam tenir la 

ratafia quaranta dies a sol i serena. 

Primera participació en un torneig de petanca
El dissabte 2 d’agost, al Centre Social de Fornells 

de la Selva es va organitzar un dinar per celebrar 

la finalització del II Trofeu Germanor de petanca, 

que s’havia disputat els dissabtes del mesos de 

juny i juliol.

Hi van assistir els regidors d’esports de 

Fornells, Vilobí i Vilablareix i la majoria dels ju-

gadors dels pobles participants. Durant el dinar 

es va fer entrega dels trofeus als guanyadors i 

aambé es va fer donació d’un petit trofeu de re-

cord per a tots els participants.

La classificació del torneig va ser la se-

güent: 1r Riudellots, 2n Vilobí, 3r Fornells i 4t 

Vilablareix. (Val a dir que el nostre grup tot just 

fa quatre mesos que ha començat a jugar.)

XVII aniversari de la llar de jubilats
El diumenge 31 d’agost es va celebrar la diada 

del soci/sòcia. Vam sortir a les 9 del matí de la 

plaça del Perelló i a 2/4 d’11 vam arribar a Vic. 

Allà cadascú va triar entre una visita guiada al 

centre històric o bé anar a missa a la catedral.

A les  2 vam fer un dinar al restaurant 

Coll de Condreu, durant el qual l’Ajuntament va 

donar una placa a Emili Hidalgo, com a mostra 

d’agraïment pels 6 anys que ha estat president 

de la llar de jubilats. Així mateix, el president 

de la llar va obsequiar amb un llibre la Marina 

Parés, en agraïment a la seva col·laboració en 

activitats organitzades per la llar.

A la tarda vam anar al santuari de la Mare de 

Déu del Far, aprofitant que s’hi celebrava l’aplec.

Costellada per l’11 de setembre
Per celebrar la Diada nacional de Catalunya, el 

Casal  va organitzar una costellada a la sala po-

livalent del pavelló, a la qual van assistir unes 

70 persones. L’àpat va acabar amb una sessió 

de ball a la mateixa sala, amb una selecció mu-

sical preparada en CD.

Els dissabtes hi haurà balls de saló
Fins a Nadal, els dissabtes la Llar de Jubilats 

organitza balls de saló a la sala polivalent del 

pavelló. Els balls seran a les 6 de la tarda, oberts 

a tothom i al preu de 3 euros. 

El ball serà amenitzat pels següents artis-

tes: l’11 d’octubre, David Casas; el 25 d’octubre, 

Noi Blond; el 15 de novembre, Jaume Castellà; 

el 29 de novembre, Joan d’Amer i el 13 de de-

sembre, Chus.
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Fes-te 
donant

El trasplantament d’òrgans i teixits és, actual-
ment, una tècnica habitual en la pràctica mèdica 
diària. Serveix per millorar les condicions de vida 
d’alguns malalts i per oferir a altres l’única esperan·

ça de vida que tenen. 
La donació d’òrgans i teixits és un acte intel·

ligent, altruista i generós, pel qual una persona ma-
nifesta la seva voluntat de donar qualsevol part del 
seu cos, a partir del moment en què mor, perquè 
pugui ser utilitzada per altres persones. 

Pot ser donant qualsevol persona que no tingui 
cap malaltia que es pugui transmetre a un possible 
receptor. L’edat del donant no és un fet determi-

nant, perquè a qualsevol edat alguna part del cos 
del donant pot servir per millorar la vida d’una al-
tra persona. 

El carnet de donant és només el document acre-
ditatiu d’una voluntat personal, no és un compro-
mís legal que no puguem tornar enrere en cas de 
canviar d’opinió. És suficient que l’estripem perquè 
deixi d’haver-hi aquest compromís. 

Però el fet més important per ser donant és co·

mentar·ho amb la família i amb els amics més ín-
tims, perquè ells hauran de ser els dipositaris de la 
teva voluntat i autoritzar que els teus òrgans siguin 
trasplantats a altres persones que els necessitin. 
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l’EsCassEtat d’aigua (ii)
Andrés L. Pérez Velasco

L’article que precedeix aquest (La Torratxa núm. 
36) acabava dient: «En aquest moment, per a miilons 
de persones en el món, especialment per als més pobres del 
planeta, trobar aigua i menjar és qüestió de vida o mort». 
Continuant aquesta anàlisi i segons afirma Marcel 
Claude, director de l’ONG Oceana, «segons el Fons 
de Població de les Nacions Unides, d’aquí a 25 anys 
una de cada tres persones a la Terra tindrà poca aigua 
o gens... Les òbvies conseqüències d’aquesta escassetat ja 
són motiu de tensions polítiques i socials a Llatinoamèri-
ca»1  . I el más greu és que, com va denunciar un 
máxim portaveu de l’ONU, la comunitat interna-
cional ha fet el sord a les crides d’auxili2. 

No és difícil predir que les guerres del futur ja 
no seran pel control del petroli, sinó per l’accés a 
les fonts d’abastiment d’aigua. Com ens recorda 
Pablo Correa, «el 1979, Anuar el Sadat va declarar que 
l’aigua del Nil era l’únic aspecte que podria portar Egipte 
a entrar de nou en guerra. El rei Hussein de Jordània va 
dir el mateix el 1990, referint-se al Jordà: que en els últims 
50 anys s’ha combatut per l’aigua en 37 casos» 3. Recor-
dem que l’accés a les aigües d’aquest darrer riu fou 
una de les causes de la guerra del 1967 a l’Orient 
Mitjà i continua sent avui motiu de trifulgues entre 
israelians i palestins. A Llatinoamèrica es van pre-
sentar no fa gaire les primeres escaramusses, con-
cretament a Bolívia: en adonar-se que l’aqüeducte 
que els proveeix del líquid preuat havia passat a 
mans d’una multinacional de l’Estat de Califòrnia 
(EUA), a Cochabamba hi va haver un alçament 
popular i les autoritats van tenir dificultats per su-
focar-lo, després que es produïssin diversos mor-
ts entre la població civil. Es va haver de decretar 
l’estat de setge per controlar la situació. 

És més, com a conseqüència de la falta d’aigua 
potable, tractada, cada any moren 8 milions de 
persones, 4,6 milions dels quals són nens me-
nors de 5 anys, per malalties infectocontagioses 
atribuïbles a la manca de sanejament bàsic, a la 
insalubritat de l’aigua que consumeixen (parasi-
tosis, otitis, febre tifoide, hepatitis, còlera, malal-
ties granuloses de la pell, etc. ); cada quart d’hora 
moren més de 100 persones al món per malalties 
de tipus diarreic, per falta d’aigua potable. De fet, 
segons xifres de l’Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS), el 2002, 3,1 milions de persones van 
morir per causa de malalties relacionades amb 
l’aigua, com la malària i la diarrea. Això és horri-
pilant i pren un caire cada dia més dramàtic, raó 
suficient perquè la comunitat internacional se’n 
preocupi i endegui les accions necessàries per tal 
de mitigar-ne els efectes devastadors.

1  Marcel Claude, director Oceana, Oficina para América Latina y Antártica, La silenciosa  

guerra por el agua se libra en todo el planeta.

� El Tiempo, 3 de agosto de 2005.

� El Espectador; 27 de noviembre de 2005.
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rECiClEm El vidrE
Manel Pallàs

El vidre és la matèria idònia per utilitzar com a 
envàs per a aliments, begudes... És un material 
impermeable i resistent a la corrosió i a les altes 
temperatures.

En els últims anys l’ús del vidre ha disminuït 
en benefici dels envasos de plàstic. Tot i així enca-
ra s’utilitza en les ampolles de vi, licors, refrescos 
i pots de conserves.

El vidre representa el 8% en pes dels resi-
dus municipals generats a Catalunya i es tracta 
d’un material fàcilment recuperable. Tanma-
teix cal diferenciar el vidre d’envàs del vidre 
pla pel seu reciclatge.

El vidre és un material totalment reciclable que 
es pot reutilitzar fins a trenta o quaranta vegades 
amb una despesa energètica molt baixa. El fet de 
reciclar-lo fa que es pugui evitar el consum de ma-
tèries primeres per a la fabricació de vidre nou. 
Habitualment es fabrica barrejant sílice i potassa 

o sosa amb petites quantitats d’òxids metàl·lics 
que hi aporten duresa i, opcionalment, color.

El nou vidre obtingut mitjançant reciclatge 
està destinat majoritàriament a la fabricació de 
nous envasos de vidre.

Per tant, el més sostenible és utilitzar envasos 
de vidre i dipositar-los en el contenidor verd.

Beneficis del reciclatge
»   Disminueix els residus municipals que es 

perden amb el rebuig i van a parar a l’abo-
cador.

»   Permet recuperar una matèria primera per 
generar nous envasos de vidre.

»   Disminueix el consum de recursos naturals.
»     Redueix la contaminació atmosfèrica i de les 

aigües i disminueix el consum d’energia.

Bon ús del contenidor verd
»   Només s’hi han de dipositar envasos de vi-

dre. Els taps metàl·lics es poden llançar al 
contenidor d’envasos lleugers. 

»     El vidre ha de ser d’ampolles buides, pots i 
gots esquerdats.

»   No s’hi han de tirar bombetes ni materials 
que no són de vidre, com tasses de porcella-
na o estris de ceràmica.
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Mn. Josep Ramírez i Carles 
Rector

Tot recordant...

feSta de Sant roc

Com ja hem advertit altres vegades, no es tracta 
del conegut i emblemàtic aplec de Sant Roc que 
celebrem cada segon diumenge de Quaresma, 
sinó de la festa del Sant que s’escau el 16 d’agost. 
La Parròquia, en un intent generalment reeixit, 
vol homenatjar la figura del caritatiu pelegrí Roc. 
Aquest, com és sabut, sortint de Montpellier, la 
seva ciutat natal, per anar a Roma a visitar els 
Llocs Sants, va trobar-se amb la tristament famo-
sa pesta que assolava Itàlia i va dedicar-se a aten-
dre els malalts de diverses ciutats d’aquell país 
(tenia coneixements de medicina perquè havia 
començat a estudiar aquesta especialitat a la uni-
versitat). Per això nosaltres cada any, el diumen-
ge següent al 16 d’agost, pugem a l’ermita i allà 
celebrem amb la solemnitat que ens permeten 
les circumstàncies, la Missa solemne del migdia. 
Enguany també van ser molts els devots de Sant 
Roc que volgueren participar en aquest acte. Re-
cordo haver llegit en algun lloc de les obres del 
poeta castellà Gerardo Diego aquest pensament 
ben bonic i curull de sentit: “Los ríos hacen siempre 
el mismo ruido, pero con agua distinta”. Cert; cada 
any pugem a l’ermita per celebrar l’esmentada 
Eucaristia en honor de Sant Roc. S’ho mereix. 
(seria allò d’“el mismo ruido...”), però en aquesta 
ocasió certament va succeir quelcom simpàtic i 
molt d’agrair. (seria el “con agua distinta...”): un 
membre del Consell Parroquial, en nom dels al-
tres i de bona part de la feligresia, va recordar, 
acabada la Missa, que en aquest 2008 el Mossèn 
celebra les seves noces d’or de sacerdoci. En 
efecte, fou ordenat sacerdot, juntament amb14 

companys més, a la Parròquia de Santa Maria de 
Blanes, la seva vila natal, per mans de l’aleshores 
Bisbe de Girona, Dr. Cartanyà, el juliol de 1958. 
Després de resumir en un currículum molt ben re-
dactat les diverses activitats i tasques apostòliques 
i docents que el Mossèn ha dut a terme durant 
aquests 50 anys, l’esmentat representant del Con-
sell li va fer donació, en nom de tots els presents 
i altres feligresos que no havien pogut assistir a 
l’acte, d’una magnífica pintura a l’oli, obra de 
l’artista local Pere Romagós (Isaac d’Aiguaviva), 
que representa el conjunt parroquial: església, 
rectoria i el seu entorn. El Sr. Rector, visiblement 
emocionat, va agrair aquest gest ple de tendresa 
i va assegurar que d’entre totes les tasques que el 
Bisbe li havia encomanat, una de les més entra-
nyables era precisament la de Rector de la nostra 
estimada Parròquia de Vilablareix. En acabar, 
tothom va sortir fora. Feia un bon dia i allà ma-
teix, com a coronament de la festa, tingué lloc 
un familiar pica-pica, en espera d’un bon dinar 
cadascú a casa seva. Moltíssimes gràcies a tothom 
i que Nostre Senyor us beneeixi. 

nou curS de catequeSi

El primer divendres d’octubre, com cada any, 
vam inaugurar el curs de catequesi de preparació 
per a la Primera Comunió. Per a alguns és ja el 
segon any; per a d’altres, el primer. 

El Senyor, en efecte, va confiar a la seva 
Església la missió de guardar i explicar l’anome-
nat “Dipòsit de la Fe” amb l’encàrrec que féu als 
Apòstols el dia de l’Ascenció: “Aneu, convertiu 
tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare i 
del Fill i de l’Esperit Sant, ensenyeu-los a observar tot 
el que jo us he manat...” (Mt. 28,19-20).
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Molt aviat es va donar el nom de “cate-
quesi” als esforços de l’Església per ajudar-nos  
a creure que Jesús és el Fill de Déu, el Salvador, 
tot educant-nos i instruint-nos en la vida de la 
fe. Per això, tal com diu el pròleg del catecis-
me de l’Església catòlica, “la catequesi és una 
educació de la fe dels infants, dels joves i dels 
adults. Comprèn un ensenyament  de la doc-
trina cristiana donat d’una manera orgànica i 
sistemàtica per tal d’iniciar a la plenitud de la 
vida cristiana... La catequesi va lligada íntima-
ment amb tota vida de l’Església. D’ella depe-
nen essencialment no sols l’extensió geogràfica 
i l’augment numèric, sinó també, i encara més, 
el creixement interior de l’Església i la seva cor-
respondència al designi de Déu...”.

Ja es veu, doncs, que la catequesi és fo-
namental i necessària per ajudar a viure amb la 
màxima fidelitat els compromisos contrets en 
el Baptisme i portar-los a la seva plenitud. Per 
això els pares, que un dia van demanar el bap-
tisme per als seus fills, fan molt bé ara, i actuen 
amb lògica i coherència, de voler-los oferir un 
important aprofundiment sobre el sentit i trans-
cendència del fet de ser cristians, tot ajudant-los 
a no trair aquesta realitat.

En les trobades que, si a Déu plau, man-
tindrem amb el pares al llarg de curs, anirem co-
mentant i aprofundint aquests i altres temes rela-
cionats amb la Primera Comunió dels seus fills.   

El que ara volem deixar ben palès és el nos-
tre agraïment a les senyores que, any rere any, 
amb una constància admirable i amb una dedi-
cació i capacitat extraordinàries, s’ofereixen per 
impartir les classes de catecisme als infants. Que 
Déu els ho pagui.

Sagrament de la confirmació

Un grupet de joves (sis noies i un noi) es va pre-
parar durant el curs passat per rebre de mans 
del nostre Bisbe el Sagrament de la Confirma-
ció, anomenat també “Do de l’Esperit Sant”. El 
nostre projecte era que aquesta festa tingués 
lloc a l’octubre o novembre d’enguany, puix 
crèiem que el Bisbe Carles encara seria amb 
nosaltres. Les circumstàncies, però, han capgi-

rat les coses i hem d’esperar que el nou Bisbe, 
Francesc, que serà consagrat a la Catedral el dia 
19 d’octubre, prengui possessió del seu càrrec 
pastoral al front de la Diòcesi i s’organitzi, des 
del Bisbat, l’organigrama d’activitats a realitzar. 
Quan sapiguem el mes i dia de la Confirmació 
ja ho anunciarem tant als interessats com a tota 
la feligresia.

Tot preparant...

feSta major de Sant menna, titular de la parròquia

El dia del Sant és l’11 de novembre, però per 
raons òbvies ho celebrem el diumenge més pro-
per a aquesta data, que enguany s’escau el dia 
9. En la propera crònica, si Déu vol, ja farem 
el resum de les celebracions viscudes a la Par-
ròquia. Avui només vull recordar quelcom que 
molt sovint s’oblida per part de molta gent. Les 
festes majors arreu, però potser d’una manera 
especial a casa nostra, han estat tradicionalment 
associades al culte als Patrons de cada lloc. Pot-
ser sí, temps era temps, van sorgir amb motiu de 
realitats puntuals: entrada d’alguna estació cli-
matològica (solsticis, equinoccis...) o d’alguna 
activitat humana (collites, sega, verema...); però 
el que no es pot negar és que l’Església les va cris-
tianitzar, convertint-les en celebracions joioses i 
familiars en honor del Sant Patró de cada lloc. 
Com diu el Dr. Joan Carreras i Péra a les pàg.- 7 
i 8 del seu opuscle Cultura popular i Església, edi-
tat per l’Institut Superior de Ciències Religioses 
de Girona, “L’Església, en totes les èpoques, ha 
fet una lectura cristiana dels esdeveniments del 
món i de la història de la humanitat. Si més no, 
per raons pastorals. Com, si no, hauria pogut 
explicar a un poble –sovint analfabet, però amb 
un ric bagatge espiritual-  les veritats cristianes i 
divulgar l’Evangeli?”.

I d’aquí a “dos dies”, Nadal; però això ja 
és una altra història, com diria Rudyard Kipling, 
l’autor d’El Llibre de la Jungla.

a  l ’ o m b r a  d e l  c a m p a n a r



h i s t ò r i a

� 1

Duipsusci eum ip exeratio erostin volore digna at lutatum 
etummodip etuer aute do core velit velit wis alissi tis am.

Leucadih i S t ò r i a

mEmòria històriCa dEl 
nostrE muniCipi (iv)
Manel Pallàs

El primer de gener de 1914, es va constituir el nou 
Ajuntament. La sessió consistia en la sortida dels “Con-
cejales” que els tocava per haver complert el temps en 
el càrrec i en la presa de possessió dels elegits.

«A estos se recibió el juramento que en forma han 
prestado de fidelidad, puntualidad y cumplimiento de 
las obligaciones que el cargo les impone. Acto seguido 
entregaron los salientes D. Salvador Gispert-Sauch, D. 
Esteban Torras y D. Juan Aymerich, las insignias pro-
pias de su cargo, en cuya virtud quedando estos desliga-
dos , y posesionados los nuevamente elegidos D. Salva-
dor Gispert- Sauch, D. Tomás Ollé y D. Jaime Ollé, diose 
por terminado el acto que firman los señores Concejales 
permanentes, los salientes y los entrantes que a dicha 
sesión han asistido conmigo de que certifico».

A continuació es va fer la votació pel càrrec 
d’alcalde, i va quedar reelegit Salvador Gispert-
Sauch. Després es va passar a la votació pels altres 
càrrecs, i l’Ajuntament va quedar constituït de la 
manera següent:
D. Salvedor Gispert-Sauch,  Alcalde
D. Narciso Painch Matas,  Teniente- Alcalde
D. Tomás Ollé Carré,  Síndico
D. Juan Bitlloch Vidal,  Regidor 1º
D. Manuel Vila Oliveras Regidor 2º
D. Jaime Ollé Esparch Regidor 3º

Per celebrar les sessions es va quedar els 
diumenges a les 10 del matí. A la sessió del 4 de 
gener, es van constituir les següents comissions:
Presupuestos etc. Salvador Gispert-Sauch
 Tomás Ollé
Obras etc. Jaime Ollé
 Tomás Bitlloch

Policía e instrucción Narciso Painch
 Manuel Vilá

«Luego procediose al nombramiento de Conta-
dor, recayó en D. Narciso Painch. Acto seguido acordose 
la formación y exponer al público desde hoy hasta el día 
veinte del presente mes, las listas de electores para Com-
promisarios en la elección de Senadores; así bien se dis-
puso fijar el bando para la formación del Alistamiento 
de los mozos del actual reemplazo».

Com els anys anteriors, es va fer el sorteig 
dels “Vocales asociados”, de les dues seccions, 
amb aquest resultat:
Sección 1ª  ó sea del Perelló Tomás Alsina Rabionet
 José Carré Fábrega
 Vicente Alsina Esteve
Sección 2ª  ó sea diseminado Juan Aymerich Aliu
 S ebastian Gispert-Sauch
 Quintana
 Juan Jordá Birba

El 29 de març, «los Sres. del Ayuntamiento y 
Asociados” van acordar el mitjà de fer efectius els 
arbitris extraordinaris a fi de cobrir el dèficit del 
pressupost ordinari de l’any.

El 26 d’abril s’acorda:
«1º, que conste en acta la viva satisfacción con 

que se ha enterado el Ayuntamiento de haber sido desig-
nado Vocal del Consejo permanente de la Mancomuni-
dad Catalana, D. Agustín Riera, Presidente de la Di-
putación provincial, y que esta Corporación municipal 
agradece sinceramente a dicho Consejero de la Manco-
munidad , sus ofrecimientos en pro de este municipio. 
2º, reiterar al Consejero Sr. Riera, el concurso, humilde 
pero entusiasta, de este Ayuntamiento para todo lo que 
pueda contribuir á consolidar la Mancomunidad. Y 3º, 
comunicar dichos acuerdos al Exmo. Sr. Presidente de la 
Diputación provincial».

A la sessió del 3 de maig, 
«...leyeronse dos comunicaciones enviadas por 

el Presidente de la Mancomunidad de Cataluña, D. 
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Enrique Prat de la Riba, dando cuenta en una, de la 
constitución de la Mancomunidad  y del Consejo Per-
manente; y en la otra rogando al Ayuntamiento precise 
el estado actual de los servicios de relación y comunica-
ción en lo que afecta á este municipio, con indicación 
de todas las mejoras que juzga necesarias. Se acuerda 
contestar á la primera que este Ayuntamiento se ha ente-
rado con verdadero placer, reinterando una vez más su 
resuelta colaboración, y respecto a la segunda, remitir al 
Sr. Presidente de la Mancomunidad una lista de dichos 
servicios que en este acto queda aprobado, después de 
examinarla los Sres. Concejales y no...».

Com cada any a la sessió de l’agost, que es va 
fer el 23, com que les despeses superaven en 1.500 
pessetes els ingressos, es va cobrir amb la tarifa 
d’arbitris en els articles de menjar, beure i cremar. 
En un punt deia: «Resultando: que en el presupuesto de 
referencia no se hace uso del ingreso del arbitrio de pesas 
y medidas, á que se refiere la regla 8ª de la R.O. de 22 de 
febrero de 1892, ya que se considera de muy dudoso éxito, 
por las dificultades que su planteamiento ofreciera, y en 
todo por estimarse su rendimiento poco menos que nulo».

A l’acta del 6 de setembre hi deia:
«Examinada la lista de carreteras y caminos 

vecinales que el Consejo de la Mancomunidad envió a 
este Ayuntamiento, se acuerda por unanimidad pedir 
á la Mancomunidad se sirva sustituir el anunciado 
nº 40, “Carretera o camí veinal per á enllaçar la 
carretera de l’Estat de Sta. Coloma de Farnés á 
Girona, amb la d’Anglés á Girona, en els termes 
de Vilablareix i Salt, passant per l’Esglèsia de 
Vilablareix” Y que a tal objeto el Sr. Alcalde infor-
me en este sentido en nombre y representación 
del Ayuntamiento ante la Junta Comarcal que se 
reunirá en las Casas Consistoriales de Gerona el 
12 de los corrientes. Y sin…».

El 13 de setembre es va aprovar el pressu-
post de l’any 1915:

«Se acordó por unanimidad aprobar en todas sus 
partes el indicado presupuesto y expediente de arbitrios 
extraordinarios, quedando en su virtud fijados éstos en 
la cantidad de mil quinientas pesetas según la tarifa 
unida al mentado proyecto de presupuesto y el 
total de los ingresos y el de gastos en la de dos mil 
novecientas veintiséis pesetas quince céntimos». 

El pressupost es va enviar al Governador Ci-
vil i a la sessió de l’11 d’octubre:
«La Presidencia dio cuenta del oficio recibido del Str. 
Gobernador civil devolviendo el presupuesto municipal 
de este pueblo confeccionado y aprobado por esta Junta 
para el próximo año de 1915, á fin de que se incluyan 
en el mismo las consignaciones necesarias para la do-
tación del Veterinario Inspector de carnes y del Médico 
municipal, según está prevenido. En su vista se acuerda 
efectuar, al referido presupuesto ordinario para el próxi-
mo año 1915, las adiciones siguientes:
 INGRESOS
Capto 7º = Art. 6º = Eventuales 100’- ptas
 GASTOS
Cpto 3º = Art. 7º = Asignación  
del Veterinario inspector de carnes. 40’- ptas
Cpto 5º = Art. 1º = Asignación del  
Médico municipal 60’- ptas
TOTAL  100’- ptas

»que sumadas á los totales que en la actualidad 
arrojaba dicho presupuesto, resultan como cifras defini-
tivas las siguientes:

Ingresos: tres mil veintiséis pesetas quince cénti-
mos y Gastos igual cantidad.

Se acuerda así bien unir copia del presente acuer-
do al repetido presupuesto para su constancia y devolver-
lo al S. Gobernador Civil por si se digna aprobarlo».

Sessió del 8 de novembre:
«Seguidamente y á propuesta del Sr. Alcalde, 

se acuerda otorgar á favor de D. Joaquín Delclós y 
Reinal, agente de negocios matriculado, vecino de 
Gerona, autorización para percibir el importe de los 
recargos municipales que por cualquier concepto per-
tenezcan á este Municipio, ahora y en lo sucesivo por 
mientras no se revoque este poder, con inclusión de 
los sobrantes de las dieciséis centésimas sobre cuotas 
contributivas, después de saldadas las atenciones de 
primera enseñanza; firmando de lo que perciba los 
oportunos documentos». 

Com es feia a l’últim Ple de l’any, el 31 de 
desembre, es procedeix a la liquidació del pres-
supost de l’any 1914. L’acta és idèntica a la del 
darrer dia de 1913.

h i s t ò r i a
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octubre
11 dissabte  ballS de Saló A les 6 de la tarda, a la sala polivalent pavelló poliespor-

tiu balls de saló amb David Casas 

25 dissabte  ballS de Saló. A les 6 de la tarda, a la sala polivalent pavelló poliespor-
tiu balls de saló amb Noi Blond

novembre
fEsta dE sant mEnna

7 divendres  A les 8 del vespre, a la sala polivalent del pavelló poliesportiu. Concert 
de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà

8 dissabte  A les 6 de la tarda, al pavelló poliesportiu animació infantil amb Jordi 

Tonietti i Grup. A continuació, a l’aparcament del pavelló poliesportiu 
Castanyada popular

9 diumenge  A 2/4 de 12 del matí, a l’església parroquial Missa solemne amb acom-
panyament de la cobla Rossinyolets. A continuació, al padró Tres sar·

danes amb la mateixa cobla. Tot seguit se servirà un refrigeri

15 dissabte  A les 6 de la tarda, a la sala polivalent pavelló poliesportiu Balls de saló 
amb Jaume Castellà

29 dissabte  ballS de Saló  A les 6 de la tarda, a la sala polivalent pavelló poliespor-
tiu Balls de saló amb Joan d’Amer

deSembre
13 dissabte  ballS de Saló A les 6 de la tarda, a la sala polivalent pavelló poliespor-

tiu Balls de saló amb Chus

14 diumenge  Activitats diverses al pavelló en suport de La Marató de TV3. A les 12 
del migdia, Tallers infantils. A les 2 del migdia, dinar popular. A les 5 
de la tarda, Quina de la Marató
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