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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.

Per segon any aquest editorial de la revista es converteix 
també en salutació de la Festa Major de Vilablareix 2009.

Superat un hivern fred i humit, hem entrat a la primavera: 
els dies són més llargs, els arbres floreixen i treuen fulles, camps i 
boscos s’omplen de vida; és com si un nou món s’obrís als nostres 
ulls. Arriba la nostra Festa Major i, com cada mes de maig, el po-
ble s’omple de vida, d’activitats lúdiques i culturals, d’actes a l’aire 
lliure i al pavelló que el JAV, amb la col·laboració de Veu Jove, ha 
pensat i treballat al llarg de l’any perquè tots hi trobem quelcom 
interessant, els més petits, els joves i fins els més grans.

Tenim un municipi culturalment cada dia més viu, es fan 
més activitats on participen cada vegada més veïns. La Festa Major 
també és motiu de retrobament amb els amics i els familiars, al 
voltant d’una taula ben parada i fent tertúlia, compartint expe-
riències presents o passades. És una bona ocasió de relacionar-se 
amb els veïns una mica més, per cohesionar-nos socialment i per 
reafirmar la nostra identitat com a poble. 

Des d’aquest editorial, vull fer una crida a tots els veïns i ve-
ïnes de Vilablareix perquè us feu vostra la Festa Major, participant 
activament i gaudint de la programació especial d’aquests dies, i 
també, no cal dir, de totes les propostes que es fan des de l’Ajun-
tament i els diferents col·lectius al llarg de tot l’any. 

Desitjo que aquesta expressió cultural i lúdica que és la Fes-
ta Major sigui també una mostra de civisme i que el temps ens 
acompanyi. BONA FESTA MAJOR!

Enric Vilert
Alcalde
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plenS
SeSSió extraordinària del 19 de deSembre  
de 2008

S’aprova per unanimitat:
»  L’acta de les operacions de delimitació de data 

20 de novembre i 26 de novembre de 2008 en-
tre els termes municipals de Fornells de la Sel-
va i Bescanó amb Vilablareix i notificar aquest 
acord als ajuntaments de Fornells de la Selva i 
de Bescanó, a la Direcció General d’Adminis-
tració Local de la Generalitat de Catalunya i als 
propietaris de les finques afectades. 

»  El conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Vi-
lablareix i l’entitat Residencial Vilablareix SL, 
per al desenvolupament de la UA Marroc II.

»  La inclusió de l’Ajuntament de Vilablareix en 
el Fons Estatal d’Inversió Local per import de 
401.055 €, IVA inclòs, destinat a les obres de 
competència municipal “Adequació de dues zo-
nes verdes al c/ Marroc” i aprovar inicialment 
el projecte redactat pels arquitectes Sr. Manel 
Bosch i Antoni Sánchez-Fortun.

»  El plec de clàusules administratives particulars 
i l’expedient de contractació per procediment 
obert i en expedient de tramitació ordinària, 
per a la contractació de les obres “Rehabilitació 
de la Masia de Can Gruart”. 

S’acorda per majoria absoluta, amb l’abstenció 
del grup municipal de CiU i el vot desfavorable 
del PSC:

»  Aprovar inicialment el pressupost general de la 
Corporació per a l’exercici 2009, l’import con-
solidat del qual en els seus estats de despeses i 
d’ingressos és de 6.079.799,11 €, constituït per:

»  Pressupost propi de la Corporació, d’import 
5.099.452,24 € .

»  Estat de previsió de despeses i d’ingressos de 
la societat mercantil Vilablareix Futur SL, d’im-
port 980.346,87 €.

SeSSió ordinària del 26 de gener de 2009

S’aprova per unanimitat:
»  El plec de clàusules administratives particulars 

i l’expedient de contractació per procediment 
negociat amb publicitat i en expedient de trami-
tació urgent, per a la contractació de les obres 
“Adequació de dues zones verdes al c/ Marroc”. 

»  El plec de clàusules administratives particulars 
i l’expedient de contractació per procediment 
negociat amb publicitat i en expedient de trami-
tació urgent, per a la contractació de les obres 
“Disseny de dues instal·lacions de recuperació 
d’aigües pluvials d’equipaments municipals, 
així com un sistema de recuperació/purga de la 
piscina municipal per a l’aprofitament del rec 
de zones enjardinades del municipi”. 

S’aprova per majoria, amb l’abstenció del grups 
municipals de CiU i PSC:
»  Nomenar el Sr. Xavier Gifra i Darné gerent de la 

societat municipal Vilablareix Futur SL, amb efec-
tes a partir del dia 2 de febrer de 2009, a jornada 
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parcial (23 hores setmanals) i amb una retribució 
anual bruta de 36.100 € (14 mensualitats).

SeSSió ordinària del 9 de març de 2009

Per unanimitat, s’acorda aprovar:
»  Definitivament el projecte “Adequació de dues 

zones verdes al c/ Marroc”.
»  El conveni entre el Departament d’Educació de 

la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Vilablareix per l’assumpció de les competències 
delegades entre el Consell de Participació de les 
llars d’infants públiques.

»  El Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable 
de Vilablareix, que ha de diagnosticar les princi-
pals deficiències del sistema i proposar les actu-
acions necessàries amb la valoració econòmica i 
el calendari d’aplicació.

»  La denominació de vials municipals al sector 
“Marroc II” següents: La Torratxa, Sant Menna, 
Sant Roc, Torre Romeguera, Camp d’en Sureda.

»  La proposta de la Mesa de construcció per adju-
dicar el contracte d’execució de les obres “Re-
habilitació de la Masia de Can Gruart” a l’entitat 
Euritmia Construccions.

»  La proposta de la Mesa de construcció per adju-
dicar el contracte d’execució de les obres “Ade-
quació de dues zones verdes al c/ Marroc”, a 
l’entitat Floret SL.

»  La incoació de l’expedient de cessió gratuïta 
d’una finca a l’entitat mercantil municipal Vi-
lablareix Futur SL, i aprovar la condició d’Ad-
ministració actuant per a la construcció del pro-
jecte d’habitatges de protecció oficial, locals i 
aparcaments de la societat Vilablareix Futur SL, 
a desenvolupar en l’esmentat solar.

Ple extraordinari del 16 de març

S’acorda per unanimitat:
»  Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisional-

ment el contracte de l’obra “Adequació de dues 

zones verdes al c/ Marroc” a l’entitat Floret SL, 
pel preu de 345.737,07 €, i 55.317,93 d’IVA, amb 
un termini d’execució de 4 mesos; contractació 
de 6 persones en situació legal de desocupació, 
suggeriments de millora d’obra, termini de ga-
rantia de 2 anys i manteniment de l’actuació pel 
període d’1 any, amb subjecció al plec de clàu-
sules administratives particulars, al plec de pres-
cripcions tècniques i al projecte aprovat.

»  Aprovar inicialment la modificació puntual del 
text refós del pla parcial del sector “El Perelló i 
Can Pere Màrtir”.

»  Aprovar provisionalment la modificació pun-
tual de les normes subsidiàries de planejament 
del municipi Unitat d’Actuació Marroc II.

SeSSió extraordinària del 31 de març 
 

S’aprova per unanimitat:
»  Adjudicar provisionalment el contracte menor per 

executar les obres “Disseny de dues instal·lacions 
de recuperació d’aigües pluvials d’equipaments 
municipals, així com un sistema de recuperació 
d’aigües de renovació/purga de la piscina  munici-
pal per a l’aprofitament del reg de zones enjardina-
des del municipi” a l’entitat Floret SL, pel preu de 
180.843,77 €, i 28.935,00 € en concepte d’IVA.

»  Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del 
contracte d’obres “Rehabilitació de la Masia de 
Can Gruart”, mitjançant oferta econòmica més 
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, en 
procediment obert i en expedient de tramita-
ció ordinària, a l’entitat Euritmia Construccions 
SA, pel preu de 1.739.811,60 €, i 278.369,85 € 
en concepte d’IVA.

»  Inicialment les bases d’adjudicació i procedi-
ment de selecció dels adquirents dels habitatges 
de protecció oficial de règim general, promo-
guts per la societat mercantil Vilablareix Futur 
SL, d’acord amb el contingut següent:

 – Núm. d’habitatges: 46
 – Tipologia dels habitatges: pisos
 – Règim de venda: règim general
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junteS
SeSSió del 15 de deSembre de 2008

S’acorda:
»  Aprovar la relació de factures i despeses que fi-

guren a l’expedient i que sumen la quantitat de 
88.425,02 €.

»  Acceptar la subvenció concedida per Dipsalut, 
destinada a la redacció d’estudis i memòries 
valorades d’àmbit municipal que tinguin per 
objecte l’establiment de parcs urbans de salut i 
d’itineraris saludables. 

»  Acceptar diferents subvencions concedides per 
la Diputació de Girona, dedicades:

 A equipaments de l’IES Vilablareix: 2.000 € 
 A inversions de l’exercici 2008: 50.000 €  
 Al Pla Local de Joventut: 1.000 € 
»  Nomenar interinament la Sra. Maria Carmen 

Muñoz i Hidalgo per cobrir el lloc de treball 
d’ajudant de ludotecària a temps parcial.

SeSSió del 12 de gener de 2009

S’acorda aprovar:
»  El projecte executiu “Disseny de dues instal-

lacions de recuperació d’aigües pluvials d’equi-
paments municipals, així com un sistema de 
recuperació/purga de la piscina municipal per 
a l’aprofitament del rec de zones enjardinades 
del municipi”, redactat pels enginyers Srs. Enric 
Simon Madrenas i Marc Simon Madrenas.

»  Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya, de 
la Generalitat de Catalunya, poder ser beneficiaris 
dels ajuts per a projectes d’ambientalització d’esde-
veniments i festes populars en matèria de residus.

»  Nomenar interinament el Sr. Oleguer Corominas 
i Masmitjà per cobrir el lloc de treball de Tècnic 
de Promoció Econòmica, a temps complet, del 
12 de gener de 2009 a l’11 de gener de 2010.

»  La 5a certificació de l’obra “Millora de les in-
fraestructures del nucli urbà de Vilablareix, 1a 
fase, per import de 36.609,16 €, a favor de l’en-
titat Xavier Alsina SA.

»  El pressupost i l’adjudicació del contracte menor 
de l’obra dels treballs de reparació d’escocells i 
plantació d’arbres al c/ Raset a l’entitat Floret SL, 
per import de 15.341 €, més 2.454,56 € d’IVA.

SeSSió del 26 de gener

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

l’expedient i que sumen 85.468,95 €.
»  El pressupost i l’adjudicació del contracte me-

nor de serveis a l’entitat ECOR SL (Estudios, 
contratas, obras y reformas SL) per la redacció 
del projecte executiu del camp de futbol de ges-
pa artificial, per import de 15.000 €, més 2.400 € 
en concepte d’IVA.

»  L’ampliació horària del contracte de serveis 
d’arquitectura amb Manel Aguilera i Garcia per 
a l’assistència tècnica municipal, amb 6 hores 
setmanals més fora de l’horari d’atenció al pú-
blic, pel termini d’un any.

SeSSió del 2 de febrer

S’acorda aprovar:
»  La 6a certificació de l’obra “Millora de les in-

fraestructures del nucli urbà de Vilablareix, 1a 
fase”, per import de 42.253,84 €, a favor de l’en-
titat Xavier Alsina SA:

»  El pressupost i l’adjudicació del contracte me-
nor de serveis als arquitectes Sr. Manel Bosch i 
Antoni Sanchez Fortun, per a la realització del 
projecte executiu “Adequació de dues zones ver-
des al c/ Marroc”, per import de 14.8881,22 €, 
més 2.380,99 € d’IVA.

»  El pressupost i l’adjudicació del contracte me-
nor de serveis als arquitectes Sr. Manel Bosch 
i Antoni Sánchez Fortún, per a la direcció i li-
quidació del projecte executiu “Adequació de 
dues zones verdes al c/ Marroc”, per import de 
8.012,96 €, més 1.282,07 € d’IVA.

»  El pressupost i l’adjudicació per procediment 
negociat sense publicitat, i els honoraris del ser-
vei facultatiu d’arquitectura tècnica de l’obra 
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»  Acceptar la subvenció concedida pel Consell Ca-
talà de l’Esport per a la redacció de mapes de les 
instal·lacions i equipaments esportius dels muni-
cipis de Catalunya per al període 2008-2010.

»  Aprovar el pressupost i l’adjudicació del contrac-
te menor de serveis per a les tasques de socorris-
me a la piscina municipal, a l’entitat Girosos SL, 
per import de 12.600 €, més 2.016 € d’IVA.

»  Sol·licitar diverses subvencions a l’Àrea d’Acció 
Territorial de la Diputació de Girona i al Depar-
tament d’Acció Social i Ciutadania.

SeSSió del 16 de març

S’acorda:
»  Aprovar la relació de factures i despeses que fi-

guren a l’expedient i que sumen 151.843,55 €. 
»  Aprovar el conveni de col·laboració entre el 

Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament 
de Vilablareix per desenvolupar:

 –  Un projecte experimental en matèria d’ocu-
pació.

 –  Un taller d’ocupació d’auxiliar de monito-
ratge en espais educatius.

 –  El projecte xec servei exercici 2009.
»  Sol·licitar a la Diputació de Girona la inclusió 

en la convocatòria de les següents subvencions:
 –  accés a les noves tecnologies en municipis 

de menys de 5.000 habitants.
 – fons de cooperació cultural local.
 –  fons municipal d’inversions en béns mo-

bles d’equipaments culturals i escènics.
 –  projectes d’acció social: polítiques municipals 

de conciliació de la vida laboral i familiar.
 – fons de produccions editorials 2009.

“Rehabilitació de la Masia de Can Gruart” a fa-
vor de l’entitat Atac Facultatius SLP, per import 
de 50.677,85 €, més 8.108,46 € d’IVA.

»  El pressupost i l’adjudicació del contracte menor 
de serveis a l’entitat SGS, per a la coordinació 
de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra 
“Rehabilitació de la Masia de Can Gruart”, per 
import de 8.000 €, més 1.280 € d’IVA.

SeSSió del 16 de febrer

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

l’expedient i que sumen 139.180,09 €.
»  L’entrega de l’Ajuntament de Vilablareix a l’en-

titat Vilablareix Futur SL, de 75.000 € en con-
cepte de préstec, per tal que l’entitat mercantil 
pugui fer front a l’objecte social establert al Ca-
pítol 1 dels estatuts de la societat municipal.

»  L’actualització dels mòduls i índexs del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, exercici 2009, amb 
les modificacions següens:

 – El mòdul serà de 485 €
 – Coeficient d’actualització (Ca): 1,60
 – Factor d’actualització (Fa): 9,62
»  Nomenar interinament la Sra. Mar Cases i Vi-

ladeval per al lloc de treball de Tècnica de Pro-
moció Econòmica, a temps complet.

»  Les bases del concurs de cartells de la Festa Ma-
jor 2009.

SeSSió del 2 de març

S’acorda:
»  Aprovar el contracte amb La Troca Promocions 

Artístiques SL per a la representació dels espec-
tacles El Rei de la Casa, Devos a vós i Dell’arte, dins 
el festival Escenaris 2009.
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suport muniCipal  
pEr trobar FEina

l’equip de govern S’ha propoSat que eS pugui 
viure i treballar alhora a vilablareix, i el 
Servei local d’ocupació treballa en diverSeS 
iniciativeS per fomentar la recerca activa de 
feina i la inSerció en el mercat de treball.

Des de fa uns anys, el Servei Local d’Ocupació 
promou l’ocupació i la intermediació en el mer-
cat laboral de Vilablareix: actualment disposa 
d’una Borsa de Treball (per a la intermediació 
laboral), i el Club de la Feina (un espai equipat 
per ajudar en la recerca de feina), i també ofereix 
formació ocupacional i orientació laboral. 

Les tècniques municipals estan fent esforços 
especialment en l’acompanyament a la inserció en 
el mercat de treball. En aquest àmbit, es va detec-
tar una necessitat específica dins el col.lectiu de 
dones de més de 40 anys, sobretot aquelles que 
estan inactives laboralment, sigui pel motiu que 
sigui, i volen tornar a treballar, encara que no sigui 
a temps complet. També s’ha fet especial atenció 
al col·lectiu de desocupats (homes i dones) que 
s’han quedat sense feina a causa de la crisi.

Per ajudar aquests veïns i veïnes a trobar fei-
na, s’han dissenyat projectes engrescadors, sovint 
en col·laboració amb altres administracions, com 
ara el PEMO (Programa Experimental en Matè-
ria d’Ocupació), el Taller d’Ocupació de Monito-
ratge en espais educatius o el nou pla d’ocupació 
de jardineria que permetrà recuperar la llera del 
Marroc i millorar les zones verdes del municipi.

Ocupació

Servei Local d’OCUPACIÓ
de VILABLAREIX

Deu persones 
participaran en el 
Programa Experimental 
en Matèria d’Ocupació

El  Club de la Feina ha posat en marxa un programa 
orientat a les persones que busquen feina. Funciona 
cada dimarts al matí, a la biblioteca, amb el suport 
d’una tècnica del Consell Comarcal del Gironès. 

Un total de 10 persones de Vilablareix que es-
tiguin buscant feina podran participar en accions 
dissenyades per acompanyar-les en el procés de re-
cerca de feina i d’inserció al mercat de treball.

L’itinerari d’inserció va començar el 13 de ge-
ner. El regidor Manel Pallàs va presentar el projec-
te, que permetrà fer una diagnosi de la situació de 
cada persona, un procés de tutories per augmentar 
l’autonomia personal davant de la recerca de feina i 
passar a una darrera fase formativa. 

Es vol oferir als usuaris propostes de feina dins 
la comarca del Gironès. L’objectiu és aconseguir el 
35-40% d’insercions efectives. 

Fotografia: Eva Rivera
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Vuit dones es formaran 
com a auxiliars 
d’educació a Vilablareix

El Consell Comarcal del Gironès gestiona el Taller 
d’Ocupació anomenat Auxiliar de monitoratge en 
espais educatius del Gironès, en el qual participen 
els Ajuntaments de Vilablareix, Quart, Salt i Fornells 
de la Selva, durant el 2009.

El taller d’ocupació és un programa públic que 
té com a finalitat formar i ocupar persones en atur, 
mentre  participen en un projecte d’utilitat públi-
ca o d’interès general, i facilitar que s’incorporin al 
mercat de treball.

Aquest programa donarà formació i dotarà les 8 do-
nes participants de les habilitats necessàries perquè pu-
guin incorporar-se a la vida laboral. L’Oficina de Treball 
de la Generalitat i el Consell Comarcal han seleccionat 
dues dones per cada municipi, dins del grup de dones 
majors de 40 anys, i els ha ofert un contracte de forma-
ció durant el 2009. Vilablareix contribueix al projecte 
oferint com a seu del Taller una aula de Can Ballí i faci-
lita les tasques de l’equip docent i directiu. També dóna 
suport econòmic per completar la subvenció del SOC. 
El projecte està cofinançat pel Fons Social Europeu.

L’itinerari formatiu combina sessions teòriques 
i pràctiques. Les classes de teoria han de garantir els 
aprenentatges i la qualificació de les participants, i s’al-
ternaran amb un treball pràctic i productiu en una acti-
vitat d’interès públic i social, com donar suport als mo-
nitors i/o educadors dels espais educatius municipals. 
A Vilablareix les pràctiques professionals es faran a la 
llar d’infants La Farigola i a la ludoteca Les Orenetes.

Un nou pla d’ocupació 
permetrà recuperar la 
llera del Marroc

L’Ajuntament ha contractat una persona que esta-
va a l’atur a través del pla d’ocupació de jardineria 
subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i 
cofinançat pel Fons Social Europeu.

Lassina Camara va ser seleccionat per l’Oficina 
de Treball de la Generalitat i s’ha incorporat els dar-
rers dies de desembre del 2008. Durant sis mesos 
participarà en un projecte que comprèn el treball 
de desbrossament, poda i neteja de la llera del riu 
Marroc en la zona que va des del pont de sota l’au-
topista fins al Mas Marroch. Aquesta recuperació no 
s’havia fet mai, i gràcies al Pla d’ocupació, Vilabla-
reix podrà recuperar la totalitat d’aquesta llera.

Altres tasques que realitzarà el nou treballador 
són arranjar zones verdes municipals, netejar par-
terres de la carretera de Santa Coloma, eliminar ma-
les herbes dels carrers i millorar els parcs i jardins. 
També farà suport en la neteja de les reixes de cla-
vegueram del municipi.

Al mateix temps, aquesta persona també partici-
parà en una campanya d’informació ambiental en 
matèria de residus organitzada i coordinada pel De-
partament de Medi Ambient de l’Ajuntament. 

Fotografia: Eva Rivera

Fotografia: Eva Rivera



a c t u a l i t a t

1 0

a c t u a l i t a t

1 0

Joves amb Idees

L’objectiu de formar els joves en l’em-
prenedoria és fonamental, especialment en 
el context de crisi econòmica actual, on es fa neces-
sari descobrir noves oportunitats.

El projecte Joves amb Idees, promogut per 
l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Vilablareix i organitzat conjuntament amb les Àrees 
de Joventut dels Ajuntaments de Vilablareix, Quart 
i Fornells de la Selva pretén dotar els joves empre-
nedors dels coneixements i les tècniques necessàri-
es per desenvolupar el seu projecte empresarial. Es 
tracta d’una iniciativa supramunicipal que busca su-
mar esforços entre els tres ajuntaments per tal de fer 
una formació adreçada a joves que tinguin una idea 
de negoci i vulguin aprendre a fer-lo rutllar.

El programa consta d’una sèrie de sessions de 
sensibilització que volen crear un espai de reflexió 
i debat conjunt, entre tots els joves, a fi de fer aflo-
rar les expectatives que tenen a l’hora de crear una 
empresa, ajudar-los a valorar la viabilitat personal i 
tècnica de les seves idees empresarials i apropar-los 
el màxim possible a la realitat del mercat de treball 
a través de l’autoocupació.

Aquest projecte s’emmarca dins el Pla INICIA, 
del qual forma part l’Ajuntament de Vilablareix 
com a entitat col·laboradora, i té el suport del De-
partament de Treball i el cofinançament del Fons 
Social Europeu.
L’equip de govern espera que en un futur, i arran 
d’aquesta i altres activitats que s’organitzen des del 
Servei Local de Creació d’Empreses, surtin nous 
empresaris entre els joves del poble que puguin im-
plantar noves activitats en els locals que hi haurà en 
el sector urbanístic El Perelló – Can Pere Màrtir.

Emprenedors

amb El sErvEi dE 
CrEaCió d’EmprEsEs, 
l’ajuntamEnt dóna 
EinEs als EmprEnEdors 
el Servei local de creació d’empreSeS aju-
da leS perSoneS emprenedoreS que tenen una 
idea de negoci i volen avaluar-ne la viabilitat 
i poSar-lo en marxa.

El Servei Local de Creació d’Empreses proporci-
ona informació sobre tràmits, ajuts, subvencions 
i altres recursos disponibles segons el tipus de ne-
goci. També ofereix assessorament per elaborar 
el Pla d’Empresa, i en els diferents àmbits de ges-
tió de l’empresa, i ajuda a tramitar les subvenci-
ons per posar en marxa el projecte empresarial.

Aquest Servei pertany a l’Àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament i està adherit a la 
Xarxa INICIA per a la Creació d’Empreses del 
Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, que l’ha aprovat com a centre col-
laborador per la seva capacitat de donar suport a 
les persones que volen obrir un negoci.

El servei és gratuït per a qualsevol persona més 
gran de 16 anys empadronada a Vilablareix. Si us in-
teressa, podeu concertar una visita informativa sobre 
ajuts i subvencions per crear empreses i sobre el pla 
d’empresa: erivera@vilablareix.cat  o 972 405001.

Els projectes formatius que ha endegat enguany 
en matèria d’emprenedoria són els anomenats Jo-

ves amb Idees, i Tallers per a Emprenedors.
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recursos al territori d’aquests 3 municipis. També va 
aprofitar per agrair l’assistència dels joves presents 
a l’acte i alhora els va encoratjar a participar activa-
ment a les xerrades a fi de que aprofitin al màxim 
aquesta oportunitat que tenen per formar-se. 

Al voltant d’uns 20 joves van assistir a la prime-
ra xerrada, “Quin és el perfil de persona emprenedora”, 
oferta per la nova tècnica de Promoció Econòmica 
de Vilablareix, Mar Cases.

Per als propers mesos s’han programat 13 sessi-
ons més, que es realitzaran alternativament a Vila-
blareix, Fornells de la Selva o Quart, on s’orientarà 
sobre com crear una empresa, ensenyar a avaluar 
les idees empresarials i els mercats existents i, en ge-
neral, encaminar els joves cap a l’autoocupació. Les 
sessions es divideixen en 4 blocs: Xerrades, Coneix, 
Tertúlies i Tallers, es fan majoritàriament els dijous, 
de 19.30h a 21.30h i finalitzaran el 28 de maig.

Inauguració amb 
la descripció del perfil 
de l’emprenedor

El dijous 19 de febrer Marta Fusté, regidora de Jo-
ventut, va inaugurar al Local de Joves el projecte Jo-

ves amb Idees promogut pel Servei Local de Creació 
d’Empreses i organitzat conjuntament amb les àrees 
de joventut dels Ajuntaments de Quart, Fornells de 
La Selva i Vilablareix. A l’acte hi van assistir represen-
tants polítics i tècnics dels municipis participants. 

Marta Fusté va comentar que a través d’aquest 
projecte es vol dotar als joves emprenedors dels co-
neixements i les tècniques necessàries per desenvo-
lupar un projecte empresarial amb garanties d’èxit, 
i poder atraure emprenedors i capital humà, capa-
ços de generar riquesa i aportar noves empreses i 

a c t u a l i t a t

1 1
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projECtE ECo, 
nEuronEs En Forma
Verònica Morante
Psicòloga i terapeuta ocupacional

vilablareix participa en un programa d’eStimulació 

cognitiva online, conegut com projecte eco, una 

experiència que engloba elS clàSSicS tallerS de memò-

ria per a gent gran i la utilització de noveS tecnolo-

gieS i que S’eStà duent a terme per primera vegada a 

leS comarqueS gironineS.

Amb el lema Vine a entrenar les teves neurones amb nosal-

tres, el projecte ECO s’adreça a totes aquelles persones 
que manifesten interès i tinguin ganes d’ocupar el 
seu temps lliure. No és imprescindible que dominin 
les noves tecnologies, ja que si cal se’ls ensenyaran els 
aspectes bàsics d’informàtica per fer servir l’ordina-
dor i internet, que s’utilitza per descarregar una sèrie 
d’exercicis i fitxes. Podeu consultar la pàgina web: 
www.projecteeco.com i veure’n una demostració. 

El programa té l’objectiu d’estimular i entrenar 
les capacitats cognitives i intel·lectuals, com ara la 
memòria, el llenguatge, l’atenció o el raonament, 
entre altres. Sabem que exercitar aquestes capaci-
tats pot esdevenir l’eina principal per alentir el pro-
cés d’envelliment cognitiu i per potenciar les nos-
tres capacitats, i d’aquesta manera millorar la nostra 
independència i qualitat de vida.

El curs ha estat possible gràcies al suport i finança-
ment de la Diputació de Girona i l’interès dels ajunta-
ments de Vilablareix, Aiguaviva i Bescanó. En tots tres 
pobles, el projecte està tenint una acollida molt bona.
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XErrada sobrE 
l’al·lèrgia

El Dr. Santiago Aparicio, a la xerrada que es va fer el 
18 de març al mòdul menjador del CEIP Madrenc, 
va parlar de les al·lèrgies primaverals. L’especialista 
va explicar que les al·lèrgies són provocades per in-
halats, aliments, paràsits, teixits, insectes, etc. i que 
pot provocar patologies com ara asma, rinitis, con-
juntivitis, anafilàxia, urticària, angioedemes, derma-
titis o patologia abdominal.

L’al·lèrgia és la malaltia que ha augmentat més els 
últims anys. Actualment, el 30% de la població pateix 
algun tipus d’al·lèrgia. Una de les causes d’aquest in-
crement alarmant d’afectats és que la contaminació 
de la combustió de les gasolines ha modificat els pòl-
lens i els ha fet més agressius. El doctor va acabar la 
xerrada explicant els tipus de proves que es fan per 
diagnosticar les al·lèrgies i els diferents tractaments 
que s’apliquen per pal·liar-les.
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vilablarEiX Futur    
Xavier Gifra i Darné
Gerent de Vilablareix Futur SL

Per fer un breu recordatori de com va néixer la idea de 
construir habitatge protegit al municipi de Vilablareix 
hem de dir, primerament, que amb tot el procés de 
construcció de la urbanització del sector Perelló-Can 
Pere Màrtir va sorgir la possibilitat de construir habi-
tatges protegits, públics i privats, cosa que s´ha anat 
desenvolupant en el temps en diferents aspectes.

Des de l’Ajuntament es va fer un registre mu-
nicipal de possibles persones interessades a poder-
los adquirir. Aquest primer pas va servir per veure 
l’interès real en aquest tipus d´habitatges i, molt 
important també, per veure que la majoria de gent 
preferia poder comprar-lo abans que llogar-lo. Fruit 
d´aquest registre municipal van aparèixer dues ini-
ciatives prou importants. La primera era d’interès 
privat, per part de l’empresa Vertix, que molts veïns 
van aprofitar; i la segona, d’interès públic, era pro-
moguda directament per l’Ajuntament.

L’opció que va promoure el Consistori va derivar 
en la convocatòria d’un concurs públic per veure 
quin edifici es volia construir i en la creació d’una 
societat municipal.

Al concurs d’idees per al projecte d’habitatges 
protegits s’hi van presentar diferents despatxos d’ar-
quitectura i va guanyar el despatx Birulés-Cabré-Ro-

mans arquitectes scp. El seu projecte preveu un edifici 
de 46 habitatges, 14 locals per a comerços i oficines 
i 90 places d’aparcament per a cotxes i 46 per a mo-
tos, tot ubicat en una planta soterrani, i dos blocs de 
planta baixa i tres plantes de pisos.

La societat municipal que es va constituir ara fa un 
any, amb el nom de Vilablareix Futur SL, no havia tin-
gut activitat fins el passat mes de febrer, quan es va 
rebre el projecte definitiu dels habitatges. A partir 
d’aquell moment es van calcular els preus de venda 
tant dels pisos com de les places d’aparcament, es 
van estudiar els ajuts a què podien acollir-se els fu-
turs compradors i quines possibilitats reals hi havia 
de poder-ho fer. Alhora ens van indicar les preferèn-
cies pel que fa al tipus d’habitatge, si de dos dormi-
toris o de tres, per exemple.

Va semblar que també seria bo, davant la greu 
crisi que estem travessant, de fer una enquesta als 
industrials del municipi per saber el seu interès en 
la construcció de les obres. Aquesta enquesta, on hi 
havia unes preguntes molt concretes, va ser retorna-
da a l’Ajuntament per unes quantes empreses que 
manifestaven el seu interès a poder participar en 
els concursos per adjudicar les obres de construcció 
dels habitatges.

Actualment hem aprovat les bases d’adjudica-
ció que s’han de publicar i, un cop aparegudes 
en el Diari Oficial de la Generalitat, hi haurà un 
mes perquè tots els interessats a comprar un habi-
tatge puguin presentar els papers a l’Ajuntament. 
Mentrestant s’està tramitant el finançament de 
les obres i l’adjudicació del moviment de terres i 
de l’estructura de l’edifici. Si tot va seguint el seu 
curs normal, és possible que puguem adjudicar 
les primeres fases de construcció aquest proper 
estiu, data que coincidiria també amb l’adjudica-
ció dels habitatges als diferents veïns que hi ha-
guessin optat.

Finalment, quant a la resta d’obres, s’està desglos-
sant el pressupost perquè els industrials del municipi 
que hi van mostrar interès puguin participar-hi.

Fotografia: Fraser & Sureda comunicació
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2006 a tenir-ne 81.644 l’any 2007. Això representa 
un augment del 70,67%, és a dir, 33.806 usuaris més 
en un sol any. Respecte a l’any anterior, al 2008 els 
usuaris també van augmentar un 7,54%. Durant 
aquest període, la línia ha augmentat en 8 viatges.

Pel que fa a la línia 5, hi va haver un total de 
694.666 usuaris durant l’any 2008 i cada any aug-
menten els usuaris un 13%. Aquesta línia ha aug-
mentat en 30 viatges.

Al nostre poble tenim concentrades les parades 
d’autobús a la carretera de Santa Coloma, inclosa la 
parada que fins ara era al carrer Perelló, que quedarà 
instal·lada definitivament al costat de la futura plaça 

a vilablarEiX anEm 
amb bus!
Serveis Tècnics
Ajuntament de Vilablareix

58.087 perSoneS van agafar l’autobúS que paSSa per 

vilablareix durant el gener del 2008

Gràcies a l’aposta que ha fet el consistori per tal 
d’augmentar la freqüència de l’autobús i la millo-
ra de qualitat del servei, la línia Girona-Vilablareix-

Santa Coloma va passar de tenir 47.838 usuaris l’any 
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que ho fan a altres llocs, adapten el seu calendari 
per poder-ho fer al poble.

Aquesta vegada hi ha hagut novetat pel que fa 
a la difusió, i és que 11 joves, la majoria de Vilabla-
reix, han cedit la seva imatge per fer més proper i 
engrescador aquest gest tant lloable. Això segur que 
ha ajudat al fet que aquest 26 de febrer s’hagi supe-
rat el rècord d’extraccions: 50 en total. 

Moltes gràcies a tots, als joves de la foto, als que 
s’han estrenat, que han estat uns quants, i als que no 
defalleixen a continuar fent cas d’aquesta ja famosa 
frase que diu “Amb una vegada no n’hi ha prou”.

rèCord dE donaCions 
dE sang a vilablarEiX
Jaume Vilalta 
Delegat de l’Associació de Donants de Sang  

de Girona a Vilablareix

A finals de febrer, concretament el dijous 26, entre 
les 6 i les 9 del vespre, l’Associació de Donants de 
Sang de Girona va tornar a Vilablareix, com fa in-
interrompudament des de l’any 1991. Fa prop de 
20 anys que els vilablaretencs tenim l’ocasió, pels 
voltants de març i de setembre, de donar sang sense 
haver de desplaçar-nos a l’Hospital Josep Trueta. 

Vilablareix sempre ha estat un poble solidari en 
qualsevol de les demandes que es plantegen, i en la 
donació de sang, sobretot en aquesta darrera, ho ha 
demostrat encara més que mai. 

Depenent del dia en què es programi, de la difu-
sió que se’n faci i de la sort, han estat més o menys 
les donacions que s’han recollit en aquests darrers 
anys a Vilablareix. Cada cop més molts dels donants 

Donacions de sang a Vilablareix

Any Donacions Any Donacions
1984 5 1997 (2)   57
1985 3 1998 (2)   50
1986 Xxx 1999 (2)   52
1987 Xxx 2000 (2)   80
1988 Xxx 2001 (2)   77
1989 Xxx 2002 (2)   63
1990 Xxx 2003 (2)   78
1991 (2)   46 2004 (2)   101
1992 (2)   37 2005 (2)   72
1993 (2)   38 2006 (2)   86
1994 (2)   40 2007 (2)   91
1995 (2)   35 2008 (2)   82
1996 (2)   35 2009 (1)   50

Pau Casals, també a la carretera de Santa Coloma. La 
ubicació de les parades facilita l’accés a tots els veïns 
i, com que estan situades al carril lateral, l’autobús es 
pot aturar el temps que calgui sense dificultar el trànsit 
de la carretera.

A Vilablareix els usuaris de 70 anys o més tenen una 
bonificació del 100% i els de 65 anys poden sol·licitar 
la Targeta Bus 65, amb la qual obtindran una  bonifica-
ció si compleixen determinats requisits. Actualment el 
consistori està estudiant la possibilitat de bonificar els 
usuaris fins a 18 anys amb diferents tarifes.

Trobareu més informació a la pàgina web:
 www.atmgirona.cat.

Fotografia: Jaume Vilalta

Fotografia: Fraser & Sureda comunicació
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pack, Girotel 4, Inpanasa, J.C. Mera, Josep Llorens, 
Merceria Angelina, Molas de Mas Creus, Òpera 
lloguers, Parafarmàcia Blue, Pastisseria Costabella, 
Perruqueria Mans, Prodal, Restaurant El Perelló, 
Restaurant König, Restaurant La Temporada, Res-
taurant Migdia, Pilsa, Can Masó Alimentació, Estèti-
ca Soler, Vins Gran Baccó, família Jordà. 
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vilablarEiX dóna 
gairEbé 3.000 €  
a La Marató 
El diumenge 14 de desembre Vilablareix es va unir a 
la multitud de pobles i ciutats que col·laboren amb La 
Marató de TV3. L’organització dels actes va anar a càr-
rec de l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’Ateneu 
de la Dona, que va preparar un dinar tradicional i pro-
pi d’aquestes dates: escudella i carn d’olla. També es va 
fer una quina, i la contribució final del nostre poble a 
aquesta causa solidària va ser de 2.943,64 euros.

Cal agrair la col·laboració de les empreses Afilex-
pres, Arnal SL, “la Caixa”, Carnisseria Xavier Turon, 
Cuinats Jotri, Família Fusté Serra, Farmàcia M. Ser-
ra, Forn de pa Frigola, Frigorífics Del Moral, Giro-
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CursEts dE Cuina  
i dE dECoraCió dE nadal

L’Ateneu de la Dona va organitzar dos cursets per-
què tothom que hi estigués interessat pogués prepa-
rar les festes de Nadal amb les tècniques i trucs dels 
professionals. En el primer, en Miquel de 
la pastisseria Costabella de Salt va 
ensenyar la seva mestria en 
l’elaboració artesana de dife-
rents tipus de torrons. 

El segon curset, que es va 
fer el dimecres 17 de desembre i va tenir molt bona 
acollida, consistia en una classe de decoració nada-
lenca, on es va mostrar l’art de fer centres de Nadal 
tant amb materials naturals com artificials. 
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rEis

Gran quantitat de petits i grans van esperar l’arribada 
dels Reis a la plaça del Perelló, i van seguir tota la ca-
valcada amb els ulls brillants d’il·lusió. L’alcalde, Enric 
Vilert, va rebre els Reis Mags de l’Orient a la plaça i els 
va donar la benvinguda. Ells van correspondre donant 
un petit obsequi a cada nen i nena, com a petita antici-
pació dels regals que els deixarien mentre dormissin.

quina

Com cada any el Club Bàsquet Vilablareix va 
organitzar tres dies de quina durant les festes de 
Nadal per ajudar a cobrir les despeses de funciona-
ment del club. A la quina del dia de Nadal l’as-
sistència va ser bastant minsa; en canvi, els altres 
dos dies que es va organitzar hi va haver força 
més gent. 
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Carnaval

El diumenge 22 de febrer, Veu Jove va organitzar el 
carnaval del nostre poble. Els alumnes del cicle forma-
tiu d’animació sociocultural de l’institut Vallvera de 
Salt van amenitzar la cercavila que va sortir de la plaça 
del Perelló i després de recórrer diferents carrers del 
poble va arribar al pavelló, on va seguir la gresca amb 
el grup d’animació infantil “País de Cotó”. Al final de 
la festa es varen donar els premis del concurs de dis-
fresses atorgats per l’Ajuntament i l’Ateneu de la Dona 
va preparar una xocolatada per a tots els assistents.

a c t u a l i t a t
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sant roC

El segon diumenge de Quaresma, que enguany s’es-
queia el 8 de març, es va celebrar el tradicional aplec 
de Sant Roc.

El dia hi va acompanyar amb un bon sol. El prat 
feia goig, amb les atraccions i parades de diferents 
productes, i amb els grups que es van quedar a di-
nar, que el van omplir de gom a gom. 

A la tarda la cobla els Rossinyolets va tocar una audi-
ció de sardanes i amb aquest acte va concloure l’aplec.

Fotografia: Fraser & Sureda comunicació

Fotografia: Enric Vilert

Fotografia: Enric Vilert



a c t u a l i t a t

2 3

Fotografia: Fraser & Sureda comunicació



r e c o r d s  d e  v i l a b l a r e i x

2 42 4

Fotografia: Fraser & Sureda comunicació



r e c o r d s  d e  v i l a b l a r e i x

2 5

passar pàgina amb un “Val més 
que la gent s’ho passi bé, que ja 
hi ha prou maldecaps!” i canviar 
de tema.

a Can burés

Com molts nens i nenes d’aquell 
temps, va començar a treballar a 
l’edat de 12 anys, en el seu cas 
a Can Tarrés, una torneria d’An-
glès, on feia agulles d’estendre 
roba. Al cap de poc temps va 
anar a treballar a Can Burés, a 
la fàbrica, on va conèixer la seva 
dona, i allà feia de cardista, amb 
el cotó. Començava a les sis del 
matí i plegava a les set o les vuit 
del vespre. “Teníem un director 
que era un déu... a mi sempre 
em fotia crits perquè era un xer-
raire, però era molt bon home”, 
recorda el dia que va fer 60 anys, 
va plegar de treballar.

rECords amargs dE la guErra

És inevitable, com amb totes les 
persones de la seva generació, 
acabar parlant de la guerra civil 
del 36. Durant la guerra l’En-
ric era un noi de dotze o tretze 
anys, inquiet i despert, que do-
nava volts per tot el poble i ho 
observava tot: “I sé el que va fer 
tothom”. Encara se li remouen 
les entranyes quan sent parlar de 
la guerra: “Els d’Anglès vam tenir 
la sort que els que manaven eren 
unes bellíssimes persones, perquè 
quan sabien que volien anar a 
buscar algú, ells hi anaven abans i 
se’ls emportaven cap a França”. 

En té records molt amargs, 
perquè va veure morir molta gent 
davant seu. “No els feien pas cap 
consell de guerra! Els mataven 
al primer camí que trobaven”. A 
més, no li agrada que el diari en 
parli, ja que li fan reviure tot allò 
i l’hi fa mal. L’Enric prefereix 

Enric Ventura 
Vilarrasa

Fill d’anglèS i Fill adoptiu de Vilablareix, l’enric éS un home 

apaSSionat, de geStoS i expreSSionS contundentS però educatS. 

emotiu i reFlexiu alhora, Se’nS moStra ara condeScendent, 

adéS un pèl méS exigent. una perSona, SenS dubte, de conVerSa 

entretinguda i intereSSant. 

L’Enric ens acull amb molta cor-
dialitat i de seguida enfila la con-
versa: d’antuvi ens explica que va 
néixer l’any 1925, al carrer de la 
Indústria, d’Anglès, i es descabde-
lla: “Jo sempre en dic el carrer dels 
alcaldes, perquè la majoria dels al-
caldes n’eren fills o hi vivien”. Ens 
ensenya amb orgull, també amb 
un deix de recança, uns quadres 
amb pintures de diversos racons 
del seu estimat poble natal: “Aquí 
hi ha el campanar que van tirar a 
terra, que el vam reconstruir amb 
els diners de tot el poble, i aquí, 
el famós carrer d’Avall... moltes 
d’aquestes cases eren de la família 
de la meva dona...”. 

És un home obert, amb fa-
cilitat de paraula, que es riu 
d’ell mateix: “Els d’Anglès tots 
són així com jo, som uns taral-
lirots”. Enriolat, recorda una 
dita típica de pobles veïns: “Així 
com diuen que a la Cellera el 
dimoni hi era, doncs a Anglès 
encara hi és”. 

r e c o r d S  d e 
v i l a b l a r e i x
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Lògicament, té molts records 
de la fàbrica, i ens en destaca un: 
“Només vam fer huelga una vega-
da.... va ser perquè volien despat-
xar una dona i el sindicat vertical 
no ho va permetre. Vam anar 
a parlar amb el Sr. Juncadella, 
l’amo, i vam arribar a l’acord que 
la fabrica no pararia mai de funci-
onar i d’aquesta manera en comp-
tes d’acomiadar cent persones en 
van agafar unes vuitanta més”. 

la Família

L’any 1953 es va casar amb Con-
cepció Antoner Gironès, de Can 
Josepet d’Anglès, aquella noia 
que li havia fet l’ullet d’entre les 
moltes que treballaven a Can Bu-
rés. La missa del seu casament la 
van concelebrar sis capellans, ja 
que l’Enric feia de sagristà. Avui 
dia ja pot presumir d’haver cele-
brat el 50è aniversari d’aquella 
cerimònia, les noces d’or.

Van tenir vuit fills, i un que no 
va arribar a néixer. Una altra filla 
es va morir amb vint-i-dos mesos, 
i també es van afillar un nebot 
de set mesos. Ara formen tots 
plegats una gran família: els vuit 
fills, catorze néts i una besnéta 

que només té un meset. “M’esti-
men molt, i jo també a ells... en 
aquesta família, quan organitzem 
una sortida, hi anem tots”. Ens 
ensenya un foto de tota la colla 
celebrant els cinquanta anys de la 
filla gran. Dels vuit fills, un viu al 
poble i un altre hi té la segona re-
sidència i hi ve sovint. També ens 
parla orgullós d’un projecte que 
va engegar amb una filla: “Amb 
la Dolors, vam muntar una boti-
ga de minerals a Girona, al carrer 
Ciutadans, que es deia l’Esclat.”

Home religiós, però tolerant 
i de tarannà conciliador, ens 
explica: “Els nois tots són casats 
per l’església; en canvi, les noies, 
no. Ara, jo tant m’estimo els uns 
com els altres...! Això fa bo a la 
família, que sàpigues compensar 

els teus mals amb els mals que 
et sembla que els altres fan. I jo, 
content que vinguin!”. Tan con-
tent, que sempre té a punt un 
pot ple de caramels per a quan 
el vénen a veure els néts: “Els dis-
sabtes em cuido del nét d’onze 
anys i me l’emporto a fer el ver-
mut a Can Falgàs”, ens diu sense 
amagar l’orgull d’avi. 

vilablarEiX, poblE adoptiu

Als anys 80 va venir cap a Vilabla-
reix: “A Vilablareix ens van acollir 
amb els braços oberts, per a mi sem-
pre serà el meu poble estimat”. 

Abans vivien en un segon pis 
i la seva dona, la Concepció, no 
baixava mai perquè li feien molt 
de mal les cames. Per això, s’emo-
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ciona en parlar de les persones 
que els han llogat la casa on viuen 
ara, que és una planta baixa. “En 
Manel Navarro i la Nita, la seva 
dona, són les persones a qui estic 
més agraït, ens ha llogat aquesta 
casa a molt bon preu, i després, la 
terra on tenim el poni i l’hort no 
ens l’ha volgut cobrar mai! Tant 
ell com la seva dona, són dues 
persones que no se’n troben”. 

L’Enric va ser fundador i se-
cretari de la Llar de jubilats del 
nostre poble, ara fa uns 20 anys. 

“Vam fer els estatuts regits pels 
d’Anglès”. Recorda amb nostàl-
gia la primera sortida que van fer: 
“Fèiem unes excursions fantàsti-
ques, i també recordo que en Jau-
me venia a fer-nos fotos. Hi havia 
la Pilar de la merceria, i la Carme, 
que també és d’Anglès, en Josep... 
Em sap greu greu que les cames 
no em segueixin, perquè m’agra-
da ficar el nas a tot arreu”. 

tot un CaràCtEr

I a més de ficar el nas a tot arreu, 
tal com diu ell mateix, també re-
coneix que no se’n calla cap... 
tant que ha tingut topades amb 
els capellans: “A l’Església me 
l’estimo molt, però hi ha coses 
que no entenc”. Efectivament, 
és un home que expressa clara-
ment les seves opinions: “No sóc 
de cap partit polític, el que més 
m’agradava era Convergència i 
Unió, però aquí al poble tenim 
el millor Ajuntament d’Europa, i 
del món, i és d’ERC. Ens n’hem 
d’enorgullir. Són una colla que 
ni buscats, perquè estimen Vi-
lablareix i tot ho fan pel bé del 
poble, sense mirar les sigles. El 
que estan fent aquí és imponde-
rable”. Tot un caràcter, l’Enric!

“El que tinc al cor ho tinc 
a la boca “

Fotografies: Fraser & Sureda comunicació

Fotografia: Fraser & Sureda comunicació
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miranda aguStí, 
campiona 
d’eSpanya de 
cicliSme xc
Hola a tots! Sóc una noia de Vilablareix molt 

aficionada al ciclisme (modalitat xc). Em dic Mi-

randa Agustí Sánchez i vaig néixer el 22 de de-

sembre de 1993 a Girona. Recordo que quan era 

petita sempre veia el garatge de casa ple de bi-

cicletes i motos, ja que el meu pare estava molt 

endinsat en el món del ciclisme i de l’enduro. 

En aquell moment jo ballava funky en un 

gimnàs de Salt, vaig estar ballant durant quatre 

anys, fins que un dia, amb 9 anys, vaig decidir 

que estaria prou bé provar un esport que fins 

aleshores havia tingut al meu abast i no m’ha-

via interessat mai. 

Així que em vaig posar a netejar la Monty 

de color blau elèctric de 17 quilos i vaig anar a fer 

una sortideta amb el meu pare. Encara ric quan 

aquell dia a la primera pujada em va venir una mi-

nipájara de l’esforç i em vaig haver de prendre una 

barreta energètica per poder seguir endavant. 

Des d’aquell dia crec que em vaig enamorar 

del ciclisme. Em va agradar tant que vaig decidir 

fer la meva primera carrera, i vaig aconseguir un 

segon lloc a Fornells de la Selva, un bon resultat te-

nint en compte que era la primera que disputava. 

A qualsevol nen de 9 anys un podi, una 

copa o una medalla, és a dir, un premi que re-

conegui el seu esforç és la millor empenta que 

se li pot donar per seguir endavant. A partir de 

llavors vaig començar a entrenar amb una certa 

regularitat i vaig començar a fer el Cai-

xa Girona, la Copa Gironina i el Campio-

nat de la Selva.

Des de llavors fins ara, sis anys 

concretament, he viscut un munt d’ex-

periències boníssimes i per altra banda 

un munt d’experiències dolentíssimes. He 

après, he evolucionat, he millorat, m’he di-

vertit; també s’ha de dir que he plorat, he 

fet molts amics, he caigut, m’he superat, he patit, 

i sobretot, he pedalat moltíssims quilòmetres! 

I finalment, al sisè any, totes aquestes 

experiències van donar resultat amb un primer 

lloc al Campionat d’Espanya. No puc explicar 

com va ser aquell dia perquè és tal la satisfacció 

que es sent en aquell moment que penso que 

s’ha de viure en primera persona. 

Ara estic a principi de temporada, les cur-

ses ja han tornat a arribar, m’he posat a entre-

nar dur, i espero que aquest any sigui igual de 

bo que el passat i, si pot ser, encara millor!

 Per acabar, voldria donar les gràcies pri-

merament als meus pares per estar amb mi 

sempre, en cada carrera, ajudant-me. Al meu 

pare, de qui he après molt i gràcies a ell sóc on 

sóc, i a la meva mare, per aguantar-me i per es-

tar sempre amb mi a les curses que pot. També 

vull donar les grà-

cies a en Xevi Fer-

rer que des de ben 

petita em va donar 

un lloc a l’equip, a 

en Joan Güell per 

tenir les bicis sem-

pre a punt, i a tot 

l’equip de Radikal-

bikes.

Miranda Agustí
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celebrarà entre finals de juny i el mes de juliol. 

Properament en trobareu informació al pavelló 

municipal, a l’Ajuntament, i a diferents establi-

ments de Vilablareix. 

Per a més informació: 670 991 872 (Dani 

Bartomeu)

el bàSquet i méS 
enllà del bàSquet

Estem començant ja la recta final de la tempora-

da i, per sort, tots els equips continuen endavant 

en les seves respectives lligues: els sèniors, les 

sèniors, els sots-25, els júniors, els cadets, els 

infantils, les infantils, els minis i els i les pre-

minis. En resum, els més de 100 jugadors i ju-

gadores del club lluiten al màxim de les seves 

possibilitats per quedar al més amunt possible 

en les seves respectives lligues.

Però més enllà de quedar primer o que-

dar últim, el més important, almenys per a mi, 

ha estat la reaparició d’en Jordi Carrera el passat 

dissabte 31 de gener. En Jordi portava més de 

mig any sense poder jugar, i el seu equip i el club 

en general necessitava tornar a veure en Jordi 

en un partit. Per què aquesta necessitat d’un nen 

de 10 anys com en Jordi? Doncs perquè en Jordi 

representa el que vol ser el club: gent amb ga-

nes de bàsquet. A més, és de Vilablareix; a més, 

té una gran qualitat basquetbolística i, el que és 

més important, humana. En resum, en Jordi es 

fa estimar, i la seva reaparició va aconseguir que 

molta gent anés al pavelló de Vilablareix a recol-

zar-lo en aquest dia tan especial per a ell. 

Passant a temes també importants però 

en molta menor mesura, estem començant a 

perfilar el Campus d’estiu, que com cada any se 

e S p o r t S Bàsquet

Dani Bartomeu
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Futbol

Xavier Pere

activitat que els nostres nens s’han agafat amb 

tantes ganes.

– La primera d’aquestes feines és portar 

les porteries de banda a banda del camp de fut-

bol i des del lloc on es guarden (la piscina). Al 

principi per anar ràpid les portàvem entre qua-

tre, però realment és millor estar-hi una mica 

més i portar-les entre sis, ja que són força pesa-

des i encara hi prendríem mal.

– La segona feina és marcar el camp; 

aquesta és força divertida, només cal anar em-

la feina que no eS 
veu (i)
Com tots ja sabeu, és molt maco veure els nos-

tres petits cracks jugant a futbol a casa nostra, i 

si a més a més, guanyen... és collonut.

Aquesta és la part bonica, però cal també 

que sapigueu que hi ha unes quantes feines que 

no es veuen però que són molt importants, ja 

que si no les fes ningú,  no es podria fer aquesta 
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penyent el carretó i el guix ja va sortint tot solet 

i fent el dibuix que li volem donar (línies rectes 

o corbes). És molt important que el que porta 

el carretó no hagi begut gota, ja que les línies 

podrien arribar a sortir molt tortes.

– La tercera i darrera per poder disputar 

un partit és inspeccionar tot el camp, tant el ter-

reny de joc com els voltants, per tal de trobar el 

premi a la tranquil·litat, al que l’ha deixat allà i 

no l’ha recollit: “la cagarada“. Un cop localitzada 

i si no hi ha cap incidència cal agafar-la amb la 

pala o algun altre estri i fer-la desaparèixer per 

tal de deixar-ho tot ben net.

PD: Sobre la tercera feina que tenim cada 

vegada que hem de jugar a casa, ja sabem que 

els animals de quatre potes no en tenen cap 

culpa, potser cal que els amos i les mestresses 

prenguin consciència que allà on nosaltres tra-

iem la merda hi juga la mainada petita. 

Gràcies per mantenir-ho net.

Ajuda’ns a créixer

Estem pensant de fer un tercer equip per a la 

propera temporada. Per tal que això sigui pos-

sible necessitem nens i nenes nascuts els anys 

2002, 2003 i 2004 que vulguin iniciar-se en la 

pràctica del futbol. Els oferim l’oportunitat de 

fer-ho en el nostre club i animem els pares i ma-

res a ajuntar-se amb nosaltres per passar verita-

bles bones estones veient gaudir els nostres jo-

ves jugadors setmana rere setmana pels camps 

de futbol d’arreu de la comarca.

Per a més informació, podeu trucar al 

646560395 (Xevi) o al 600281681 (Carles).

Resultats 1a Fase Prebenjamí 
anys 2002/03

FC Vilablareix – EF Gironès Sabat 5-1

CP Bell.lloc – FC Vilablareix 4-2

FC Vilablareix – UE Porqueres 5-1

UE Fornells – FC Vilablareix 6-0

FC Vilablareix – UE Fontcoberta 0-6

EF Gironès Sabat – FC Vilablareix 1-5

FC Vilablareix – CP Bell.lloc  6-0

UE Porqueres – FC Vilablareix 0-6

FC Vilablareix – UE Fornells 0-6

UE Fontcoberta – FC Vilablareix 3-3

Resultats 1a Fase Prebenjamí 
any 2001

FC Vilablareix – UE Fornells    5-1

CD Banyoles – FC Vilablareix 6-0

FC Vilablareix – Girona FC 6-0

AE Sant Gregori – FC Vilablareix 5-1

St Jordi Desvalls – FC Vilablareix 0-6

UE Fornells – FC Vilablareix    3-3

FC Vilablareix – CD Banyoles 2-4

Girona FC – FC Vilablareix 2-4

FC Vilablareix – AE Sant Gregori 6-0

FC Vilablareix – St Jordi Desvalls 4-2

e s p o r t s
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el ctt vilablareix, 
tercer a la lliga 
catalana d’edatS

La temporada avança i de mica en mica es posa 

fi a diferents etapes de la competició.

En aquesta ocasió us presentem un petit 

recull d’imatges de dues competicions on els 

nostres jugadors Guillem Quesada, en circuit 

Horitzó a la seu de la Federació Catalana de Ten-

nis Taula a Barcelona, i els seus companys Nil 

Tennis  
taula

Xavier Soy

Basora, Albert Romero, Guillem Soy i Àlex Flo-

res a la Lliga Catalana d’Edats de Catalunya, han 

deixat el CTT Vilablareix en molt bona posició.

Un cop més us animem a visitar la web 

del club: www.cttvilablareix.cat, i us encorat-

gem a participar en aquest esport o a fer si més 

no unes pràctiques els dies d’entrenament.

Aquí teniu la classificació final de la lliga:

CLASSIFICACIÓ FINAL PARTITS 
JUGATS

PARTITS
GUANYATS

PARTITS
PERDUTS

NO
PRESENTATS

PUNTS 1 2 3 4 5 6 CL

1 CTT L’HOSPITALET 10 3 7 6 3-4
3-4

4-2
4-1

2-4
4-0

0-4
0-4

3-4
3-4

4

2 CTT VILABLAREIX 10 7 3 14 4-3
4-3

4-0
4-1

4-1
4-0

0-4
1-4

2-4
4-3

3

3 EDELMA CALELLA 10 2 8 --- 4 2-4
1-4

0-4
1-4

4-2
4-3

3-4
0-4

2-4
1-4

5

4 CTT OLOT 10 1 9 --- 2 4-2
0-4

1-4
0-4

2-4
3-4

0-4
0-4

0-4
0-4

6

5 CTT BÀSCARA 10 9 1 --- 18 4-0
4-0

4-0
4-1

4-3
4-0

4-0
4-0

2-4
4-2

1

6 CTT MOLLERUSSA 10 8 2 --- 16 4-3
4-3

4-2
3-4

4-2
4-1

4-0
4-0

4-2
2-4

2
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La llar d’infants

carneStolteS
Eva Pla

Una vegada més, benvolguts lectors i lectores 

de La Torratxa, volem compartir amb vosaltres el 

nostre dia a dia, les activitats de la llar d’infants. 

Aquest cop us volem explicar la nostra setmana 

de Carnestoltes, que va ser molt divertida.

Durant una setmana a l’any (enguany ha 

estat del 16 al 20 de febrer), organitzem cada dia 

alguna activitat relacionada amb Carnestoltes. 

Aquest any la setmana va anar així:

Dilluns tots els nens i nenes de la llar (uns 

amb més ajuda que altres) van fer una cinta i 

una ploma d’indi, i se la van posar al cap a l’hora 

d’anar a casa, pintats també com indis de debò.

Dimarts va ser dia de pintar la cara. Com 

més grans, més pintada la portaven... van 

sortir molt divertits.

Dimecres va tocar sessió de perruqueria: 

cues, crestes, purpurina i colors... va haver-hi de 

tot i per a tots els gustos.

Dijous vam fer màscares. Els més petits 

la van fer de dimonis, els de P1 d’índies i de 

víkings, i els de P2, de flors. S’ha de dir que s’hi 

van dedicar molt!

A més, a la tarda vam fer una mica de festa 

per celebrar el dijous gras: no vam menjar coca 

de llardons perquè no ens agrada gaire, però 

vam menjar biquinis, que ens van encantar.

I divendres va ser el gran dia: 

cada nen o nena venia de casa 

disfressat com volia. Hi va ha-

ver de tot: pallassos, astro-

nautes, indis, princeses, 

dimonis, vaquers, 

Fotografies: Llar d’infants La Farigola
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gossos dàlmates, elefants… i tot un seguit d’et-

cèteres que podríem anar dient. Estaven tots 

molt guapos i guapes.

Ja podeu imaginar que ha estat una set-

mana molt divertida i plena d’activitats, i ara 

que s’ha acabat, el que toca fer és anar traient 

una cama a la Vella Quaresma fins que arribin 

les vacances de Setmana Santa.

Tot el que fem a partir d’ara esperem 

poder-vos-ho explicar en el següent núme-

ro de La Torratxa.

l a  l l a r  d ’ i n f a n a t s
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L’escola

entrega de premiS 
del concurS  
de poStalS de nadal

Com cada any, els 

nens i nenes de l’es-

cola van participar en 

el concurs de postals 

de Nadal que organit-

za l’Ajuntament. En el 

darrer número de La 

Torratxa vau poder veure els dibuixos que van 

guanyar a cada categoria i en aquesta foto po-

deu veure els guanyadors recollint els premis. 

Enhorabona!

feSta de nadal a 
l’eScola

 

L’últim dia de classe 

del trimestre, nervio-

sos per la imminent 

arribada de les va-

cances de Nadal, a 

l’escola vam fer també la nostra festa de Nadal. 

Els més petits van fer cagar el tió i mentrestant, 

els alumnes de primària s’intercanviaven una 

bola de Nadal que havien fet a casa per al seu 

amic invisible. Per acabar, vam recitar els poemes 

de Nadal que cada classe havia après i vam cantar 

tots junts una nadala. 

dia de la pau: 
“totS Som igualS”
El 30 de gener és el dia de la Pau i l’escola ho cele-

bra amb un petit acte, posant en comú els treballs 

que s’havien fet sobre aquest tema al llarg de la 

setmana. El lema d’aquest any ha estat “Tots som 

iguals”. Vam arribar a la conclusió que hi ha uns 

valors que són universals i que els nens i les ne-

nes d’arreu del món, tot i tenir maneres de viure 

diferent, de tenir un aspecte físic diferent... tots 

hauríem de tenir els mateixos drets.

Maria Coll   Fotografies: CEIP Madrenc
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un Somni fet realitat!
En Jordi Carrera Prat i la seva família van viatjar a Los Angeles i van assistir a un partit de bàsquet 

dels Lakers. La trobada amb en Pau Gasol va ser molt agradable i emotiva. I aquesta foto que en Pau 

Gasol va dedicar a tota l’escola, n’és un bon record.
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“En el taller de manualitats vam 

fer un arbre amb trossos de roba, una 

pilota de porexpan per clavar-los, un 

pal, cola blanca, un petit test i argila. 

Va quedar molt bé i ens el vam empor-

tar a casa quan va acabar la classe.”

Genís Ibanco (1r B)

“Abans de començar el Nadal els alumnes 

de l’IES Vilablareix vam fer quatre tallers. Jo vaig 

participar en el de jocs de taula i el de cuina. Tots 

dos em van agradar molt. Llàstima que només 

tenien una hora de durada; es van fer molt curts! 

Ens agradaria poder-ho repetir l’any que ve!

Us parlaré de tots dos tallers. El de jocs 

de taula anava de fer o jugar als diferents jocs 

que la gent havia portat de casa seva. Eren jocs 

molt variats, sempre amb una finalitat: apren-

dre alguna cosa important.

En el taller de cuina els dos professors, 

en Miquel i la Sara, ens van donar una recepta 

inventada per ells. Vam fer pastissos, iogurts, 

trufes de xocolata... Només teníem una hora 

per fer el que ens tocava. Va ser divertit, perquè 

vam tocar diferents estris de cuina. També vam 

fer treball en equip, perquè cadascú havia de 

fer quelcom: triturar les tomates, netejar-les..., 

i aquesta va ser la part que em va agradar més 

dels tallers de Nadal.”

Andreu Cufí (1r B)

L’institut

Hem demanat als alumnes de l’IES de 

Vilablareix que ens expliquin les activitats que 

van fer el 19 de desembre, últim dia de curs 

abans de les festes de Nadal. Això és el que ens 

han escrit:

“Hola a tothom que visita la nostra fabulo-

sa pàgina de l’IES de Vilablareix. En aquest text 

us explicaré els tallers que vam fer per Nadal. Hi 

ha molts centres que ja ho fan, però segur que 

n’hi ha molts que el seu primer any, no.

Aquest fabulós dia va ser l’últim del pri-

mer trimestre. Unes quantes setmanes abans 

es van repartir uns fulls a cada classe perquè els 

alumnes ens apuntéssim a dos dels quatre ta-

llers que ens oferien: jocs de taula, taller de cui-

na, Guitar Hero i Fem manualitats. Jo us parlaré 

del taller Guitar Hero. Va de tocar la guitarra.

En Cristian, que és el nostre profe de mú-

sica, i en Jordi, de socials, van portar la Play 2, 

i els nostres companys, les guitarres i el video-

joc. Quan tot va estar muntat, en Cristian va fer 

una prova que ens va quedar al·lucinant. Des-

prés vam fer unes partides entre nosaltres; òb-

viament, uns en sabien més que d’altres, però 

tots ens ho vam passar molt bé.”

Jairo Martín (1r A)
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“Nosaltres dues vam parti-

cipar també en el taller de cuina i 

ens va tocar guarnir la taula amb 

els «pingüins». Prepareu-vos bé 

per l’empastifada que us espera:

1.  Prepareu un pot d’olives, 

pastanagues, formatge fresc 

(Philadelphia) i escuradents.

2.  Agafeu una oliva negra i feu-

li un tall al mig. A dintre po-

seu-hi formatge fresc, però 

a fora també poseu-n’hi una 

mica per fer la panxa.

3.  Després talleu la pastanaga 

a rodanxes. Agafeu-ne una 

i traieu-ne una quarta part. Després agafeu 

una altra oliva negra i claveu el tros petit 

de la pastanaga al forat de l’oliva, i ja tin-

dreu el cap fet.

Agafeu un escuradents i a la punta de 

baix claveu-hi el tall gran de pastanaga. A sobre 

poseu-hi l’oliva que fa de panxa i després l’oliva 

que fa de cap, i ja teniu el pingüí.

A nosaltres ens va tocar fer aquest plat, 

entre d’altres com ara un tauler d’escacs, un sa-

raiquel, un pastís de Petit Suisse i unes trufes. 

El que vam fer sobretot va ser riure, divertir-

nos i aprendre coses, i tot això va ser possible 

gràcies a la imaginació, la preparació i l’origi-

nalitat dels professors, que van 

tenir la paciència de preparar 

tot aquest treball, que els va 

portar força dies, ja que fa poc 

que s’ha inaugurat aquest ins-

titut. Nosaltres hem descobert 

que amb la força de la voluntat 

de cada un podem fer que tot si-

gui possible. Nosaltres, que ho 

vivim cada dia, podem cridar 

ben alt que el nostre institut és 

un institut de veritat, encara que 

estiguem en barracons.”

Cristina Duran i Alba Batlle

(1r A)

“En el taller de cuina vam preparar plats 

freds. Jo vaig preparar un tauler d’escacs. El 

vam fer amb trossos de pa Bimbo i Nutella per 

sobre perquè semblessin un tauler. Les peces 

eren gominoles, concretament ossets Haribo.”

Genís Regincós (1r A)

“Quan cada grup del taller de cuina va te-

nir la recepta enllestida, tot l’institut va poder fer 

l’aperitiu. Vam col·locar els plats en unes taules 

al pati i allà tots els grups van poder gaudir d’un 

bon aperitiu, fet artísticament i artesanalment.”

Sheila Lavado i Coral Pérez (1r A) 

Fotografies: IES Vilablareix
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La ludoteca

ludoteca 
leS oreneteS
Mònica Garcia

Han passat vint anys des que la ludoteca Les 

Orenetes va obrir per primer cop les portes als 

nens i nenes. Vint anys de jocs, joguines, teatre, 

disfresses, experimentació, exploració, imagi-

nació...  Vint anys de canvis: de ludotecàries, de 

mobiliari, de joguines, de nens i nenes... 

Després de vint anys ens complau molt 

haver organitzat i participat en totes i cadascu-

na de les activitats de celebració del vintè ani-

versari de la ludoteca, començant per la inau-

guració de l’exposició fotogràfica i acabant per 

l’espectacle de titelles El Rei de Casa.

Els avis, l’Enric Guillaumes i en Josep 

Poch, amb la rutlla i el bèlit ens han ensenyat 

que no calen grans joguines per passar-ho d’allò 

més bé. Els contes ens portaren a altres mons, 

els de la imaginació. En els tallers hem après 

a construir els nostres propis jocs de taula, el 

marro (en castellà, tres en raya) per als més pe-

tits i el marro colombià per als més grans. 

Fotografies: Ludoteca Les Orenetes
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Monitors/es per al casal d’estiu
Els nois i noies interessats a fer de monitors del 

casal d’estiu podeu fer arribar el vostre currículum 

a l’Ajuntament  abans del 30 d’abril. Feu constar la 

vostra preferència horària.

Curset de natació
Dies: del 29 de juny al 30 de juliol (20 dies)

Horari: de 5 a 6 o de 6 a 7 de la tarda, segons nivell 

i edat

Edat: a partir de 3 anys

Preinscripció: a l’Ajuntament, abans del 16 de juny

Preu: per determinar, segons el nombre d’inscrits 

(semblant al del 2008)

Casal d’estiu 2009
Durada: del 29 de juny al 31 de juliol

Edat: de 3 a 12 anys

Horari: de 9 a 1 del matí i de 3 a 6 de la tar-

da. Dinar opcional.

Preinscripció: del 21 d’abril al 8 de maig. 

Horari d’oficina a l’Ajuntament

Reunió informativa: dilluns, 20 d’abril a 2/4 

de 9 del vespre a la sala d’actes de l’Ajun-

tament.

Els preus i la resta d’informació s’enviaran 

per correu als nens i nenes de les edats as-

senyalades.

Els participants en el concurs de dibuix ens 

han mostrat la seva visió dels jocs i de les jogui-

nes. Els guanyadors han estat, a la categoria de 3 

a 4 anys, Bruna Sayols, a la categoria de 5 a 6 anys, 

Arianna Vilar, a la categoria de 7 a 12 anys, Andrea 

Rojas, i a la categoria de més de 18, Eva Olivan.

Pel que fa a la gimcana fotogràfica, l’habili-

tat i enginy dels grups ens han ensenyat a veure 

els detalls d’uns altres ulls. Va guanyar el grup Els 

Starters, format per en Jaume i la Queralt Vilalta.

Abans d’acomiadar-nos només ens que-

da agrair a l’Ajuntament l’ajuda i el suport per 

tirar endavant la celebració d’aquest aniversari, 

i donar les gràcies també a totes les ludotecàri-

es i ludotecari que han passat per la ludoteca, 

als nens i nenes, als seus familiars i a totes les 

persones que en algun moment o altre han col-

laborat amb la ludoteca. 

l a  l u d o t e c a

4 04 0
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Sortida a Sant Dalmai
El dia 30 de novembre es va fer una excursió a la 

Crosa de Sant Dalmai. La idea no era pas un “bolet 

de finals de tardor” sinó que pretenia que es trobés 

tota la gent del poble a qui agrada fer petites cami-

nades diumenge al matí i descobrir el nostre en-

torn. L’èxit va ser molt discret, però vam poder tenir 

més a prop en Lluís, un enamorat de la Crosa que 

amb tota una vida dedicada al volcà i un llibre a 

la butxaca va explicar-nos tots els secrets d’aquest 

fenomen únic que tenim al costat de casa. 

Aviat farem una altra caminada pels entorns 

del municipi. Si us agradaria venir, feu una truca-

da o passeu pel local de joves. Quants més serem, 

més riurem! 

Pessebre del segle XXI 
L’arribada de Nadal porta moltes co-

ses tradicionals, una de les quals 

és el pessebre. Cal dir, però, que 

el pessebre que un grup de joves 

van fer als baixos de l’Ajunta-

ment no era un pesse-

bre convencional: 

hi faltava el ca-

ganer, hi havia la 

Barbie i en Ken i l’harmonia dels prats era tren-

cada per carreteres de slot (scalextric); cotxes a 

tota velocitat pertorbaven la pau que ha de tenir 

un pessebre. Però si mirem el nom del pessebre, 

el pessebre del segle XXI, entenem que té aquell 

punt crític que tant els agrada als joves.

Concurs de pessebre i façanes  
El recuperat concurs de façanes va tornar un any 

més a engalanar els nostres carrers. Hi va haver 

pocs inscrits, però esperem que a poc a poc es vagi 

consolidant. I com a novetat d’aquest any es va 

provar el concurs de pessebres. S’hi van presentar 

14 pessebres, que van ser valorats per membres 

de les associacions Veujove i Amics de Sant Roc. 

Cal destacar la col·laboració familiar de molts dels 

pessebres. Us animem a participar-hi l’any vinent!

Arrenca un any més la comissió jove
La comissió jove (adreçada a joves a partir de 

17 anys) que es va iniciar l’any passat per orga-

nitzar activitats durant la Festa Major, es torna 

a posar en marxa amb ganes renovades i amb 

l’experiència de la primera volta a la butxaca. Es 

tornarà a muntar el concert jove de la festa i es-

perem repetir moltes de les activitats que l’any 

passat van donar una mica més d’ambient a la 

nostra festa.

Com a novetat d’aquest any tenim la comis-

sió PJ (petits joves), encarada a joves de 12 a 16 

anys amb ganes de fer activitats i passar-ho bé. 

Si et vols afegir a la moguda, només cal 

que ho diguis. Estem oberts a tothom.

Equip de voleibol femení
Des del passat mes de desembre un grup de no-

ies del poble i entorns s’han animat a entrenar-

se un cop per setmana amb la finalitat de pas-

sar-ho bé i fer una mica d’exercici. S’entrenen 

el dijous de 9 a 2/4 d’11 del vespre al pavelló. 

O sigui que ja ho sabeu, noies de Vilablareix: si 

us agrada la idea, només heu de venir. És gratis 

i han començat des del nivell inicial... no hi ha 

excusa possible! 

Activitats 
d’hivern

l o c a l  d e  j o v e s
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El programa Micro 
de Nit Fa CinC anys 
Didac Romagós Pagès

Micro de Nit va començar el seu viatge radiofònic 

ja fa cinc anys, concretament el dilluns 1 de març 

de l’any 2004. Vàrem començar amb emissions 

quinzenals i només d’una hora de durada, però 

no vàrem trigar ni 4 mesos 

a passar al format actual. 

Des del setembre d’aquell 

2004 emetem dues hores en 

directe, cada dilluns de nou 

a onze del vespre, des dels 

estudis situats al bell mig del 

poble de Vilablareix, a l’edifi-

ci de Can Ballí.

El director del progra-

ma, Jaume Vilalta, enceta 

cada programa parlant-nos 

del nostre símbol, la lluna, 

i juntament amb la Fina, re-

passen el santoral de la set-

mana i donen quatre con-

sells depenent d’on sigui i 

com es trobi Selene.

Tot seguit, ja arriba la 

diversió de la Sra. Angeli-

na, amb les seves històries i endevinalles. Cap 

a tres quarts de deu, la Fina entra amb el seu 

espai culinari, presentant-nos els plats de cuina 

de mercat, i la segueix l’Helena Ribas, amb la 

seva tria musical en llengua catalana.

Just després dels senyals horaris de les 

deu del vespre, el programa dóna veu als repre-

sentants polítics del nostre municipi, en un espai 

de vint minuts de participació, Al voltant de dos 

quarts d’onze, no ens podem perdre les paraules 

encadenades d’en Rafael Planella, que sempre 

jutja amb ironia temes d’actualitat: de vegades en 

fa un poema; d’altres, una cançó, una rondalla... I 

ja encarant l’última part del programa, les reflexi-

ons de caire polític o econòmic d’en Xavier Ribot.

En aquests últims programes hem pogut 

entrevistar convidats singulars, com és el cas de 

Lluís Pastor, comunicòleg i col·laborador, entre 

d’altres, del programa de TV3 El Club, d’Albert Om 

i d’El Món a Rac1, conduït per Jordi Basté. També 

hem entrevistat l’alcalde de la Jonquera, Jordi Ca-

bezas, que ens va parlar del 

MUME (Museu Memorial de 

l’Exili), que és tot un èxit.

Les actrius de l’obra 

Petó Públic (Meritxell Yá-

nez, Cristina Cervià i Isabel 

Rocatti, més coneguda per 

la majoria de la població 

com la Marcela de la sèrie 

de TV3 Ventdelplà) van tenir 

la deferència de visitar els 

nostres estudis radiofònics 

el passat 23 de febrer.

La primera entrevista 

del mes de març va ser al 

porter de Segona Divisió A 

del Girona FC, Rafa Ponzo. 

Totes aquestes entrevistes 

les podeu escoltar, a través 

d’Internet, a la nostra pàgi-

na web: microdenit.bloc.cat.

Des de l’equip de Micro de Nit us volem 

manifestar la nostra il·lusió per continuar fent pro-

grames dilluns rere dilluns, i tant de bo puguem 

celebrar, com a mínim, el nostre desè aniversari 

amb tots vosaltres, els nostres oients, que en defi-

nitiva sou la part més important del programa.

Us volem recordar, un cop més, que es-

perem la vostra participació, ja sigui a través de 

comentaris al bloc o al nostre correu electrònic: 

microdenit@vilablareix.cat, o trucant-nos en di-

recte els dilluns al 972 23 73 99.
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El dimarts 27 de gener a la sala polivalent del 

pavelló poliesportiu es va fer una reunió infor-

mativa on es van explicar les diferents activitats 

que proposa el Casal fins al proper 30 de juny.

De les activitats que s’han organitzat cal 

destacar:

– Petanca: El 14 de febrer es va inaugurar 

el 1r torneig de primavera per parelles, que es 

farà cada dissabte a les pistes del carrer Marroc. 

Aquest mateix dies es van inaugurar dues pis-

tes noves que ha construït l’Ajuntament al cos-

tat de les anteriors.

– Calçotada: El diumenge 15 de febrer a la 

sala polivalent, més de 100 persones, joves i 

grans, es van menjar els 1.300 calçots que van 

coure a la brasa els membres de la Junta del Ca-

sal. Després dels calçots, tal com mana la tradi-

ció, carn a la brasa, postres, cafè i raig. La festa 

es va acabar amb un ball ben animat.

– Sopar i ball de Carnaval: El 20 de febrer el Ca-

sal, juntament amb l’Ateneu de la Dona, va orga-

nitzar un sopar de Carnestoltes que va tenir molt 

bona resposta: hi van assistir un centenar de per-

sones, pràcticament totes disfressades. La vetllada 

va acabar amb gresca amenitzada per Pola Music.

– Excursió a Peníscola: Del 25 al 28 de fe-

brer, una cinquantena de persones van compar-

tir una jornada lúdica i turística a una destinació 

ja clàssica: la població de Peñíscola.

– Passió d’Olesa de Montserrat: El diumen-

ge 29 de març, amb un autocar de 55 places ple, 

ens vam desplaçar a Olesa a veure la Passió. La 

funció va començar a ¼ d’11 del matí i va acabar a 

les dues de la tarda, amb mitja hora de descans. I 

a la sortida, cap a dinar, que hi anava inclòs.

Balls de saló
Cada 2n i 4t dissabte de mes, continuen els balls 

de saló al pavelló. El preu és de 4 € i a la mitja 

part hi ha tastets i begudes.

Propera sardinada
Estem preparant una sardinada per al divendres 

1 de maig. El preu és de 12 € per als socis i de 

15 € per als que no en són. Animeu-vos, que 

els metges recomanen menjar peix blau i a la 

primavera, tal com deia Josep Pla, és quan les 

sardines són més bones! 
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Gaudeix del menjar, mou-te i fes salut! (II)
La nostra salut depèn en bona mesura de l’alimen-
tació i de l’estil de vida que portem. Moltes malalties 
cardiovasculars, intestinals, respiratòries, obesitat, dia-
betis i un terç dels càncers s’atribueixen a una alimen-
tació incorrecta. La base d’una bona salut és l’alimen-
tació saludable i la pràctica regular d’exercici.

Consells per a una bona alimentació:
1.  Llegums, patates, arròs, pasta, pa integral i altres 

derivats dels cereals. Són aliments rics en hidrats 
de carboni complexos, amb contingut calòric 
relativament baix (4 Kcal/g en comparació amb 
les 9 Kcal/g dels greixos), que alhora inclouen 
altres nutrients (proteïnes, fibra, vitamines del 
grup B i minerals), i pràcticament no tenen grei-
xos ni colesterol. La major part de les calories 
de la nostra alimentació (50-60 %) han de pro-
cedir d’aquest grup d’aliments, per la qual cosa 
no han de faltar en el nostre menú diari.   
Si es combinen els llegums amb els cereals, es 
complementen les seves proteïnes i per tant 
l’aprofitament nutricional és millor.

2.  Verdura i fruita fresca. Aporten vitamines, fibra, 
minerals i substàncies antioxidants, indispensa-
bles per al bon funcionament de l’organisme; a 
més, ens protegeixen d’emmalaltir. Consumir 5 
racions al dia, entre fruites i verdures, protegeix 
de la diabetis i del càncer, entre altres malalties 
cròniques. No està demostrat que els suplements 
d’aquestes substàncies en forma de medicament 
tinguin el mateix benefici. El consum d’aliments 
rics en vitamina C (cítrics, amanides...) té avantat-
ges afegits, ja que aquesta vitamina millora l’ab-
sorció del ferro. La millor manera de consumir la 
fruita és fresca i sencera.

3.  Carn, peix, ous i productes làctics. Aporten prote-
ïnes d’alta qualitat. Els aliments d’origen animal 
contenen colesterol i greixos saturats (excepte el 
peix). L’excés de colesterol a la sang és un factor 

del risc per patir malalties cardiovasculars, motiu 
pel qual es recomana moderar el consum d’ali-
ments d’origen animal, carns magres (pollastre, 
gall dindi, conill, vedella, filet de porc...).

4.  Olis i greixos. L’oli és un ingredient habitual 
de la dieta mediterrània, però s’ha d’utilitzar 
amb moderació per evitar l’excés de calories. És 
preferible consumir-lo cru i d’oliva, en particu-
lar el d’oliva verge (vitamina E i antioxidants).                                                                                                                              
Els fruits secs contenen greixos cardiosaludables, 
omega-6 i encara que no n’hem d’abusar perquè 
tenen moltes calories, són un complement reco-
manable de l’alimentació habitual.

5.  Aliments de consum ocasional. Pel seu alt con-
tingut en greixos saturats, colesterol i/o sucres, 
s’haurien de consumir de manera ocasional ali-
ments com la mantega, margarina, greix de porc, 
maionesa, nata, carn vermella, embotits, patés, 
vísceres, formatges amb molt de greix, galetes, 
brioixeria, pastissos, gelats, xocolata, snacks, cara-
mels, sucs de compra...

6.  La sal. Consumir-ne en excés facilita la retenció 
de líquids a l’organisme i contribueix a l’augment 
de la tensió arterial. La majoria d’aliments conge-
lats i les conserves ja tenen sal. La recomanació és 
afegir poca sal o gens als aliments. Si no es pateix 
malaltia tiroide es recomana la sal iodada.

Quan compris, pensa en la salut de la teva família. 

Una nevera plena de verdures, fruites i làctics 

els ajudarà a viure amb salut!

Carmen Jiménez Ruiz

Manuela Núñez Almena

Infermeres del CAP de Vilablareix
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l’EsCassEtat d’aigua 
(iv)
Andrés L. Pérez Velasco

Les tres entregues anteriorment publicades feien 
referència, tot i que de manera breu, a l’escassetat 
d’aigua en el món. En les següents parlaré sobre 
l’escassetat d’aigua a l’Estat espanyol.

L’Espanya humida se situa al nord de la península 
ibèrica, cornisa cantàbrica i nord de Galícia; en canvi, 
l’Espanya seca ocupa tota la resta del territori, de la qual 
cosa es dedueix que també l’extensió és més gran. 

El clima característic de l’Espanya humida és 
l’oceànic, amb precipitacions abundants i força re-
gulars, i per tant, els rius són regulars i amb cabal 
abundant, mentre que en el clima mediterrani ca-
racterístic de l’Espanya seca les precipitacions són 
escasses, amb sequera a l’estiu, de la qual cosa es 
desprèn que els rius d’aquest clima seran irregulars 
i a l’estiu patiran estiatge. Dins de l’Espanya seca po-
drem distingir entre vessant atlàntic i mediterrani. 

Els rius del vessant atlàntic són més llargs en gene-
ral (Duero, Tajo i Guadiana) que els del vessant medi-
terrani, amb excepció del riu Ebre, on els rius són més 
curts i acusen un estiatge major en el temps d’estiu. 

L’aigua s’utilitza en nombroses activitats huma-
nes, com ara l’ús domèstic, urbà, agrari...  A l’Estat 
espanyol s’ha produït un increment de la seva uti-
lització paral·lela al desenvolupament. Els usos són 
diversos i variats, tals com els agrícoles, industrials, 
energètics, urbans i per a l’evacuació de deixalles.

El regadiu és el consumidor d’aigua més im-
portant d’Espanya, que engloba el 80% del total i 
que en l’actualitat és motiu de discrepàncies per la 
pretensió de transvasar aigua necessària en alguns 
llocs en opinió de molts i l’ús de la qual seria regar 
tomàquets de les hortes en altres.

La demanda industrial d’energia (6,4%) del to-
tal, i el creixent consum d’electricitat han portat a la 

construcció de nombroses centrals hidroelèctriques, 
que fan que el nostre país sigui un dels estats amb 
major nombre d’instal·lacions d’aquesta índole.

Un altre ús d’aigua en relació amb l’aprofitament 
energètic és com a refrigerant de centrals tèrmiques 
i nuclears. 

Les formes de vida urbanes (consum domèstic) 
han incrementat la demanda d’aigua i han obligat a 
realitzar diverses obres per a abastament. L’ús urbà 
consumeix el 14% del total de l’aigua de l’Estat es-
panyol. L’aigua és escassa en gran part de l’Estat 
espanyol, cosa que en èpoques de sequera com-
porta grans restriccions durant els dies d’estiu.

Per últim, l’aigua ha estat considerada com el millor 
mitjà d’evacuació de residus procedents de diferents 
activitats agràries, ramaderes, urbanes i industrials. 
Per això ha ocasionat un important deteriorament 
d’aquestes activitats, del qual parlarem més endavant.

Com a activitats molt secundàries hi ha la pesca, 
la navegació i diversos usos recreatius.

En relació amb això, cal parlar del balanç hídric 
que relaciona els recursos hídrics existents i el consum 
que se’n fa. A l’Estat espanyol, el balanç és positiu, 
però només una part dels recursos són aprofitables. 
L’aigua procedeix principalment dels rius i per la seva 
irregularitat estacional hi ha conques que tenen un 
gran dèficit i n’hi ha d’altres amb clars sobrants.

L’actual xarxa de preses (1102) resulta clara-
ment insuficient per cobrir una demanda en alça, 
que es concentra en gran part en zones amb escas-
sos recursos.



4 64 6

m e d i  a m b i e n t

4 6

pilEs
J. Manel Pallàs

Al poble tenim dues minideixalleries, una a la 
plaça del Perelló i l’altra a la plaça de la Pau. En 
aquestes minideixalleries hi podem llançar piles i 
bateries de mòbil, CD i DVD, cartutxos d’impresso-
ra, maquinetes d’afaitar, bolígraf, bombetes halòge-
nes i bombetes de baix consum.

Què és una pila?
Una pila és un aparell que transforma en energia 
elèctrica l’energia que es produeix en una reacció 
química. 

Dins les piles podem diferenciar les que, un 
cop esgotats els elements actius, no poden ser rege-
nerats, és a dir, piles que quan es gasten, s’han de 
llençar i, d’altra banda, les piles també anomenades 
bateries o acumuladors. Un cop esgotades, podem 
regenerar-ne els elements actius, per tant la seva 
vida s’allarga mitjançant diferents cicles de càrrega 
i descàrrega.

Les piles es fan servir en transistors, joguines, 
llanternes, rellotges, calculadores... 

Contenen alguns metalls pesants com el mercu-
ri, el cadmi o el plom, que són potencialment peri-
llosos per a la salut i el medi ambient.

Si les piles s’aboquen al medi incontroladament, 
l’aigua de pluja pot arrossegar els metalls cap als 
cursos subterranis d’aigua. En cas de cremes incon-
trolades, els metalls es poden vaporitzar i dispersar 
per l’aire i quan plou, són arrossegats cap a la terra 
i els cursos d’aigua.

Per això, les piles es consideren residus especials i 
d’han de recollie i tractar d’una manera específica.

Tipus de piles
1.  Piles botó: tenen una dimensió reduïda i general-

ment forma de botó. S’utilitzen en aparells petits 
i normalment són de mercuri i de liti. Malgrat la 
seva mida, són les més contaminants, ja que con-
tenen més quantitat de metalls pesats  

2.  Piles de gran format: les més comunes són les pi-
les en forma de bastó i les de petaca. Contenen 
menys metalls pesants, però se’n produeixen 
moltes més.

3.  Acumuladors secs: són piles recarregables que es 
poden utilitzar durant molt de temps. Els més fre-
qüents són de níquel-cadmi.

El procés de recollida depèn de l’origen de les 
piles: 

– Les piles d’origen domèstic es poden dipositar 
als contenidors específics per a piles que hi ha a les 
botigues d’aparells elèctrics, de joguines, de foto-
grafia, rellotgeria, joieria, etc. i també a les deixa-
lleries. Aquests establiments s’anomenen punts de 
recollida. 

– Les piles d’origen industrial s’han d’emmagat-
zemar a les empreses, separadament dels altres re-
sidus i sense barrejar-les amb embolcalls de paper, 
plàstic o cartró. En qualsevol cas, cal separar les pi-
les de format gran de les piles botó. 

Com s´han de tractar les piles?
A Catalunya el tractament de les piles és un servei 
públic a càrrec de la Generalitat. L’Agència de Re-
sidus de Catalunya, que té la responsabilitat d’as-
sumir-ne la gestió, ha optat per valoritzar aquests 
residus i recuperar els metalls pesants de les piles 
de format gran per a utilitzar-les posteriorment en 
altres processos productius. El tractament de les pi-
les botó consisteix principalment en la recuperació 
del mercuri que contenen.
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Mn. Josep Ramírez i Carles 
Rector

Tot recordant...

nadal, Sagrada família, cap d’any, epifania 

Un any més hem tingut el goig de poder comme-
morar aquestes diades tan entranyables i emblemà-
tiques. En efecte, com en molts llocs del món, es-
pecialment els de cultura i tradició cristiana, també 
a Vilablareix, fidels a les nostres arrels, procurem 
viure amb il·lusió el Nadal. 

És cert que, per a segons qui, el que es comme-
mora aquests dies és “el solstici d’hivern” o sia el dies 

Natalis Solis Invicti, dels romans (dia del naixement 
del sol); però per als bons cristians és el Dies Natalis 
(dia del naixement, és a dir Nadal) de Nostre Se-
nyor Jesucrist. Per això, la Parròquia, com sempre 
fa, va oferir als feligresos i a tothom qui ho desitgés, 
ja que ningú en queda exclòs, la celebració litúrgica 
de totes les festes que engloben l’anomenat cicle de 
Nadal, en un intent de  fer realitat aquell desig que 
el nostre Bisbe Francesc plasmava en la salutació de 
Nadal que oferia el tríptic-programa dels actes litúr-
gics de la Catedral: “Tornem a escoltar l’anunci, motiu 

d’una gran alegria: Us ha nascut un Salvador, el Messies, 

el Senyor... Si el vols trobar, adorar i oferir-li el que ets i 

vius...acosta’t, vine a les celebracions a les parròquies...”.  

nadal

A mitjanit del dia 24 vam començar la Missa del Gall. 
Resulten impressionants  aquelles paraules profèti-
ques del Llibre de la Saviesa: “Mentre un silenci tran-

quil embolcallava l’univers i la nit tocava a la meitat de la 

seva carrera, la vostra paraula totpoderosa, Senyor, vingué 

del cel deixant els trons reials” (Sav. 18, 14-15). 
No sé si mai hem prestat atenció a un detall ben 

significatiu: la nit és l’escenari de moltes interven-
cions de Déu en la història dels homes. Recordem 

les més conegudes: de nit el poble d’Israel, conduït 
per Moisès, travessa el Mar Roig esquinçat, cap a la 
llibertat; de nit els pastors reben l’anunci del nai-
xement de Jesús; de nit, el Senyor celebra l’últim 
sopar, institueix l’Eucaristia i prega a Getsemaní; i, 
quan encara és de nit, ressuscita. 

D’aquí la gran i solemníssima Vetlla Pasqual, la 
celebració més important per ella mateixa, de tot 
l’any, en la qual l’anunci joiós o Pregó canta: “Aques-

ta és la nit en què Crist, trencant els lligams de la mort, 

ha pujat victoriós dels inferns... ¡Oh nit benaurada! No-

més tu vas saber l’hora en què Crist ressuscità d’entre els 

morts... Oh nit realment benaurada, que uneix el cel i la 

terra, nit en què l’home retroba Déu...”. 
És cert que la nit de Nadal no té la transcen-

dència de la de Pasqua; però curiosament ha calat 
més profundament que l’altra en la vida ordinària, 
tal com es constata en les celebracions litúrgiques 
d’ambdues. Mentre la celebració litúrgica de la Vet-
lla Pasqual reuneix un nombre reduït, almenys a 
casa nostra, de fidels, la Missa del Gall aconsegueix 
cada any omplir de gom a gom el nostre temple par-
roquial. També enguany, tot i que el temps no hi 
acompanyava massa. 

Amb la senzillesa d’aquells pastors que foren els 
primers en retre homenatge al Diví Nadó (on eren 
els VIP d’aquell moment?); però també amb la seva 
sinceritat, honradesa i bona voluntat, vam entonar 
càntics d’alegria i agraïment a Jesús en el marc de 
l’Eucaristia solemne i joiosa; càntics que pujaren a les 
altures com l’encens que acompanyava la nostra cele-
bració. Abans havia tingut lloc la primera (i enguany 
única) representació del pessebre vivent amb la traça 
i bellesa a què ja ens tenen acostumats els seus intèr-
prets; llàstima que per la pluja no es va poder fer la 
segona representació, el dia de Sant Esteve.
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L’endemà se celebraren les misses pròpies de Na-
dal, a 2/4 de 9 i a 2/4 de 12 del matí, amb l’assis-
tència d’un bon nombre de fidels que així volgueren 
santificar i donar sentit cristià a tan assenyalada data.

Sant eSteve

A Catalunya, com en altres indrets, sobre tot d’Eu-
ropa, l’endemà del dia de Nadal, o sia Sant Esteve, 
és una continuació popular de la festa i per a mol-
ta gent quasi amb la mateixa importància; per això 
s’hi solen realitzar diversos actes familiars (el dinar 
típic) i/o culturals (concerts...); enguany el dia es 
desvetllà plujós i rúfol, tant que obligà a suspendre, 
com ja hem indicat, la representació del pessebre 
vivent reservada per a aquesta diada. Què hi farem! 
Si a Déu plau, hi haurà moltes ocasions en anys pro-
pers per poder realitzar l’esmentada representació. 

El que sí tingué lloc fou el tradicional concert a 
l’interior de l’església parroquial. Tot i que continu-
ava plovent, una cinquantena de persones acudiren 
a fruir de la interpretació, acurada i festiva, que la 
Coral Sol Ixent de Fornells de la Selva ens oferí, sota 
la direcció de Mercè Bentué. Les nostres oïdes fruï-
ren d’allò més en escoltar nadales tradicionals cata-
lanes, que no per ser conegudes foren menys aplau-
dides: El desembre congelat, El noi de la mare, La pastora 

Caterina, Fum, fum, fum, o pròpies d’altres latituds: 
Joia en el món, Cançó de bressol, Els àngels de la Glòria, 

Allà en un pessebre, Som el dia de Nadal, Adeste fideles, 

Agarimo o Neno, Santa Nit i d’altres. Com a cloenda 
ens obsequiaren, fora de programa, amb l’exquisida 
interpretació d’uns cants espirituals negres, també 
llargament aplaudits pels assistents.

Sagrada família

El diumenge després de Nadal la litúrgia ens convi-
da a contemplar els exemples de les virtuts domèsti-
ques que Jesús, Josep i Maria ens ofereixen des de la 
humil caseta de Natzaret. Jesús, de fet, no aparegué 
al món ja adult, sinó que volgué néixer i créixer en 
el sí d’una família. Els tres anys de vida pública ana-
ren precedits d’una trentena, a Natzaret, al costat 
de la seva Mare, Maria, i de Josep, el qual si bé no 
era el seu pare biològic, assumí gentilment aquesta 
missió que el Pare Etern li encomanà. 

I creiem que cal un retorn a Natzaret. El 5 de ge-
ner de 1964 el Papa Pau VIè, de santa memòria, llan-
çà a tot el món, precisament des d’aquella ciutat, una 
al·locució memorable en què afirmava, entre altres 
coses: “La casa de Natzaret és una escola en la qual es co-

mença a conèixer la vida de Crist: és l’escola de l’Evangeli. 

[...] Precisament aquí en aquesta escola ens adonem per què 

ha d’observar una disciplina d’esperit el qui vol ser deixeble 

de Crist i seguir la doctrina de l’Evangeli [...] Ella (la casa 

de Natzaret) ens ensenya, de bell antuvi, el silenci. Tant de 

bo rebrotés en nosaltres l’amor al silenci, aquest hàbit men-

tal admirable i sempre necessari, però més ara, quan en la 

vida massa agitada de la nostra època ens veiem escomesos 

per tants estrèpits, per tants clamors i per tantes vociferacions! 

[...] Aquí hi aprenem, a més a més, la manera de viure en 

família. Que Natzaret ens ensenyi què és la família, la seva 

comunió d’amor, la seva bellesa, nítida i greu; les seves propie-

tats, sagrades i inviolables; que ens demostri com és de dolça la 

institució de la família que no hi ha res que pugui substituir; 

que ens il·lustri sobre la seva comesa fonamental en l’ordre de 

la societat. Finalment aquí coneixem la disciplina del treball 

[...]; volem afirmar aquí la dignitat del treball d’una mane-

ra tal que l’experimenti tothom [...]; aquí volem anunciar la 

salvació als obrers de tot el món i proposar-los un gran model, 

llur germà diví, profeta de totes les causes justes concernents a 

ells: ens referim a Crist, Senyor nostre...”. 

És una bona ocasió, doncs, per recordar a totes 
aquelles persones i famílies que intenten viure amb co-
herència la seva condició cristiana, que hi ha una moral 
evangèlica que no ofega ni coacciona, sinó que dóna 
valor natural i sobrenatural a les relacions familiars. 
Als qui afirmen que aquesta moral és “preconciliar” els 
recomanem que llegeixin i meditin detingudament la 
Constitució Dogmàtica sobre l’Església: Gaudium et Spes, 
2ª part, 1r capítol, núm. 47 al 52, del Concili Vaticà II. 

a  l ’ o m b r a  d e l  c a m p a n a r
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És cert que els qui vulguin avui dia viure amb 
fidelitat les virtuts cristianes, complint la voluntat 
de Déu, tant en el matrimoni com en el prematri-
moni, hauran de suportar l’etiqueta de persones o 
famílies en el millor dels casos “atípiques” i en el 
pitjor, “retrògrades, antiquades, obsoletes...” i tot 
el reguitzell de, diguem-ne, “eufemismes” que cir-
culen per aquests verals. Però tant se val. És impos-
sible de néixer i créixer en el Senyor sense viure 
en família tot imitant les virtuts domèstiques de la 
Sagrada Família.      

epifania o reiS

El Senyor se’ns manifesta (això vol dir epifania) com 
a Salvador. Pròpiament cada pàgina de l’Evangeli 
és una vertadera manifestació de Jesús, on Ell se’ns 
mostra com a Salvador; però el mot “epifania” s’ha 
reservat, almenys popularment, quasi de manera ex-
clusiva a la festa dels Reis o Mags d’Orient. 

La tradicional cavalcada tingué lloc, com cada 
any, el vespre del dia 5. Després de recórrer els prin-
cipals carrers de la nostra vila, finalitzà a la Plaça de 
l’Ajuntament, on el Sr. Alcalde donà la benvinguda 
a Ses Majestats. No cal esmentar la joia i l’entusias-
me dels petits acompanyats pels seus pares davant 
l’esplendor i magnificència de la comitiva. 

El dia 6, a l’església, celebràrem amb tota la so-
lemnitat possible, les misses, com cada festa.  

Volem aprofitar aquesta crònica per agrair a l’Ajun-
tament la subvenció de 3.105 €  destinada a sufragar 
les despeses que originen tant les representacions del 
pessebre vivent com les de l’esmentada cavalcada. 

aplec de Sant roc

Com cada segon diumenge de Quaresma, cele-
bràrem el tradicional aplec de Sant Roc. Molta 
gent, alegria, gatzara, venda de torrons, embotits, 
xurros i d’altres productes ben bons. A les 12 del 
migdia i acompanyats d’un sol radiant, vam ce-
lebrar la Santa Missa a l’interior de l’ermita, tan 
bellament restaurada, com ja sabem. Després, un 
bon dinar allà mateix, al prat que hi ha a fora de 
l’ermita, o a casa. Que per molts anys puguem tro-
bar-nos en aquesta bonica diada que forma part ja 
de la nostra història.

Tot preparant...

Setmana Santa

Horaris de les celebracions: 
Diumenge del Ram: a les 12 del migdia, benedic-

ció dels rams i, tot seguit, Ofici solemne. 
Dijous Sant: a les 8 del vespre, Missa del Sant Sopar. 
Divendres Sant: a les 6 de la tarda: funció litúrgi-

ca de la Passió i Mort del Senyor.
Dissabte Sant: a 2/4 de 9 del vespre: solemne 

Vetlla Pasqual.   

primera comunió

El grupet de nenes i nens que durant dos cursos 
han assistit a la catequesi de preparació tindran el 
goig de rebre per primera vegada Jesús sagramen-
tat. Recordem que l’Eucaristia forma part dels tres 
sagraments anomenats “de la iniciació” cristiana: 
Baptisme, Comunió i Confirmació. El Senyor va dir 
(i sembla que molts ho han oblidat): “...qui menja 

el meu Cos i beu la meva Sang tindrà vida eterna i jo el 

ressuscitaré el darrer dia” (Jo.,6)

Sagrament de la confirmació

El nostre Bisbe Francesc ha decidit venir a la parrò-
quia a visitar-nos i administrar el Sagrament de la 
Confirmació, el dia 14 de juny, a 2/4 d’11 del matí. 
Vuit joves, que s’hauran preparat durant dos cursos, 
tindran el goig de rebre el Do de l’Esperit Sant, que 
els enfortirà per ser més fidels als compromisos de 
la vida cristiana. Solemnitzarà la cerimònia el Cor 
de la Parròquia de Sant Jaume, de Salt.
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mEmòria històriCa dEl 
nostrE muniCipi (vi)
J. Manel Pallàs

El 17 de setembre es va aprovar el pressupost del 1916: 
Se acordó por unanimidad aprobar en todas sus 

partes el indicado presupuesto y expediente de arbi-
trios extraordinarios, quedando en su virtud fijados 
éstos en la cantidad de mil quinientascincuenta pesetas 
según la tarifa unida al mentado proyecto de presu-
puesto y el total de los ingresos y el de gastos en la 
de tres mil cienti setenta y seis pesetas cuatro céntimos. 

Sessió del 17 de desembre
... el Sr. Presidente dice que teniendo en cuenta que 

este Ayuntamiento no posee insignias de ninguna clase 

que puedan ostentar los Sres. Concejales en los actos á los 

que se acuerda asistir en corporación, propone a los Sres. 

Concejales se acuerde confeccionar unas medallas de plata 

que suspendidas en un cordón, puedan traerse colgadas al 

cuello. El contenido de dichas medallas será reproducción 

del sello del Ayuntamiento con las mismas palabras escri-

tas en catalán. Así se acuerda. Luego el Sr. Alcalde ofrece 

sufragar los gastos que ocasione el precedente acuerdo, que-

dando aceptado el ofrecimiento; y sin otros…

La penúltima sessió de l’any, el 30 de desembre, 
donava compte del període d’exposició del reparti-
ment d’arbitris i consums. I l’última, el 31 de desem-
bre, de la liquidació del pressupost.

El 21 de gener de 1917 es va reunir la Junta peri-
cial i va acordar:

Vista la comunicación de la Administración de Contribu-

ciones de esta provincia acompañando el expediente incoado 

por este Ayuntamiento en el año 1913 para solicitar la exenci-

ón absoluta y permanente de la contribución del Edificio Casa 

Ayuntamiento y Escuelas, esta Junta pericial acuerda asignar 

a los Sres. D. Vicente Alsina Esteve y D. Alfonso Ollé Carré 

que como peritos prácticos se personen en el lugar donde está 

edificado el mencionado inmueble é informen a la Junta sobre 

los extremos interesados por la Superioridad; y no habiendo...

Informe presentat per la Junta pericial el 25 de 
gener:

Los suscritos vocales de la Junta pericial de este pueblo 

en virtud del acuerdo tomado por la misma en sesión de 21 

del corriente, se han personado en el barrio del Perelló, en 

la casa señalada con el número 38, de propiedad del Ayun-

tamiento y han podido comprobar; que dicho edificio consta 

de planta baja y un piso, ocupando una superficie de 126 

metros cuadrados y linda por frenta con camino; derecha 

con Miguel Carreras; izquierda con Juan Aymerich y por 

espalda con el mismo Aymerich. Este inmueble está destina-

do actualmente para casa Consistorial, escuelas y habita-

ciones de la Sra. Maestra, no produciendo renta alguna; 

sin embargo á los efectos del art. 23 de la Instrucción de 

29 de Enero de 1915 y en armonía con el nº 2 del art. 21 

de la misma han de hacer constar que el edificio en cues-

tión puede señalarsele un valor en venta de 1.500 ptas, y 

una renta integra de cuarenta pesetas y líquida de treinta 

pesetas. Además entienden los inscritos que por estar dicho 

inmueble comprendido en los nºs 6º y 8º del art. 24 de la 

repetida instrucción de 19 de enero de 1915, debe gozar de 

exención absoluta y permanente de contrubución.

La Junta pericial es va reunir el 28 de gener per lle-
gir l’informe presentat pels dos vocals i es va decidir:

...y dao que dicho informe en todo á la realidad y son 

ciertas las afirmaciones que en él se hacen, las que, por otra 

parte son todas de dominio público y de nadie desconocidas, la 

Junta pericial por unanimidad acuerda probar y hacer suyo 

el meritado informe y elevar nuevamente este expediente á la 

Superioridad para su resolución definitiva y no habiendo...

A la reunió del 4 de febrer van sortir elegits en el 
sorteig dels vocals associats d’aquest any:
Sección 1ª ó sea del Perelló José Bitlloch Aymerich

 Tomás Bastit Saguer

 Miguel Carreras Iglesias

Sección 2ª ó sea diseminado  Sixto Molas Güell
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 Andrés Casadevall Costa

 Juan Aymerich Aliu

El 4 de març l’alcalde dóna compte de la comu-
nicació rebuda del Bisbe de Girona:

....de una comunicación del M. I. Sr. Obispo de Geron, 

recibido el dia 26 del próximo pasado mes, participando 

á este Ayuntamiento su visita pastoral á la Iglesia parro-

quial de este pueblo para el día 12 del actual á las diez de 

la mañana, y por unanimidad se acuerda recibir á dicho 

prelado en Corporación el día señalado.

El 15 d’abril:
...la presidencia da cuenta del oficio recibido dela Adminis-

tración de contribuciones de esta provimcia, trasladando otro 

de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda de fecha de 18 

de marzo último poe el que se concede la excención perpetua de 

contribución del edificio de nueva planta, propio de este Ayun-

tamiento situado en el Barrio del Prelló, en la parte destinada a 

Casa Consistorial y Escuelas y se denega para el resto del Edifi-

cio acupado por las habitaciones de la Sra. Profesora que deberá 

tributar según el líquido imponible que sea fijado por la Junta 

Pericial. A tal fin, la Administración de contribuciones ordena 

en su citado oficio que se proceda con urgencia á la fijación del 

líquido imponible de referencia. En su virtud y para dar cum-

plimiento á lo ordenado, la Junta acuerda designar a Vocales 

D. Vicente Alsina y D. Juan Simón para que como périrtos se 

personen en el mencionado edificio y procedan al examen ocular 

y cálculo del líquidi imponible que se deba señalar a la parte del 

mismo ocupado por la habitaciones de la Sra. Profesora; dando 

cuenta a esta Junta de su cometido. Y sin...

A la sessió del 22 d’abril es va llegir l’informe 
emès pels vocals Vicente Alsina i Juan Simón. L’acta 
acaba dient:

Y dado que resuelta dicho imforme ajustado a la re-

alidad según es público y notorio, acuerdan los reunidos 

aprobarlo en todas sus partes y señalar, en conformidad, á 

la parte del edificio que nos ocupa el líquido imponible de 

cinco pesetas, dando conocimiemnto de ello á la Adminis-

tración de contribuciones á sus efectos.

El 13 de maig:
...diose lectura de un escrito del vecino D. Juan Estañol 

Carré en solicitud de permiso para construir un paso salvo-

cunetas en el kilómetro tres, hectómetro seis de la parte derecha 

de la carretera de Gerona a Santa Coloma de Farnés y sin opo-

sición se acuerda informar el expediente de conformidad con 

lo que se solicita, concediendo a D. Juan Estañol el indicado 

permiso mediente remisión de la instancia y proyecto de la obra 

á la Jefatura de obras públicas de esta provincia y no...

El 5 de juliol se celebrà a Barcelona una assemblea 
dels senadors i els diputats de Catalunya a la qual assis-
tiren els nacionalistes catalans, els republicans liberals 
i alguns conservadors. Sota la presidència de Ramon 
d’Abadal (Lliga), Giner de los Ríos (radical) i el mar-
quès de Marianao (liberal autonomista), fou aprovada 
una proposta en la qual hom declarava que la voluntat 
de Catalunya era l’obtenció d’una autonomia, règim 
que havia d’ésser estès a tot l’Estat espanyol, i hom de-
manava la immediata reunió d’unes corts que, com a 
constituents, deliberessin sobre l’organització de l’estat, 
sobre l’autonomia i sobre el problema militar i econò-
mic. En el cas que el govern no hi accedís, hom deci-
dí de convocar tots els parlamentaris espanyols a una 
assemblea extraoficial. Dato no accedí a les peticions i 
prengué mesures perquè no tingués lloc la reunió. Mal-
grat això, parlamentaris de totes les tendències políti-
ques (llevat dels partidaris de Dato), en nombre de 68, 
es reuniren al palau del parc de la Ciutadella, on, presi-
dits per Ramon d’Abadal, es constituïren en assemblea. 
Una proposta presentada pels diputats Melquíades Álva-
rez, Cambó, Giner de los Ríos, Pablo Iglesias, Lerroux, 
Rodés, Roig i Bergadà i Zulueta, protestant per l’actitud 
del govern i declarant que era indispensable la convo-
catòria d’unes corts constituents que emprenguessin 
el problema de la reforma del país, fou aprovada per 
unanimitat. Es formaren tres comissions per tractar, res-
pectivament, de la reforma constitucional de la defen-
sa de l’estat, d’ensenyament i justícia, i dels problemes 
econòmics i socials. Però la guàrdia civil interrompé la 
reunió i, després d’un diàleg entre el governador civil i 
Abadal, els parlamentaris foren dispersats.

A la sessió del 8 de juliol es dóna raó d’aquesta 
assemblea:

El Sr. Alcalde dió cuenta al Ayuntamiento de las conclusio-

nes aprobadas por los parlamentarios catalanes en la Asamblea 

del día cinco; proponiendo se acuerde adherirse á las mismas y 

transmitir este acuerdo, midiante telegrama, al Exmo. Sr. Presi-

dente del Consejo de Ministros. Se acuerda por unanimidad. 
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Setmana cultural

19 diumenge feSta de la gent gran

20 dillunS taller de maquillatge infantil, 

de bel*conteS. A les 6 de la tarda, a la sala d’actes 
de l’Ajuntament.
taller de crepS A les 8 del vespre, a Can Ballí. Pla-
ces limitades. Inscripcions: abans del 16 d’abril, a 
l’Ajuntament o al Local de Joves.

21 dimartS concurS de paStiSSoS dolçoS 

i SalatS. De 7 a 8 del vespre, podeu portar els pas-
tissos a la sala polivalent del pavelló. A 2/4 de 9, 
repartiment de premis i degustació. Premi al 1r i 2n 
classificat de cada especialitat.

22 dimecreS eSpectacle d’animació in-

fantil In-SolIt. A les 6 de la tarda, a la sala d’actes 
de l’Ajuntament, a càrrec d’Articulat Grup Musical 
d’Animació Infantil.
SeSSió del programa joveS amb ideeS (bloc Coneix). 
A 2/4 de 8 de la tarda, al Local de Joves, amb el tí-
tol “Avantages i inconvenients a l’hora de crear una 
empresa. Ajudes i subvencions”.

24 divendreS obra de teatre DevoS a 

vóS, amb claret clow. A les 9 del vespre, a la sala 
polivalent del pavelló. Venda d’entrades a l’Ajunta-
ment. Preu: 6 €.

25 diSSabte ball de Saló. A 2/4 de 6 de la 
tarda, a la sala polivalent del pavelló esportiu, amb 
Amics Grup. Preu: 4 euros. Organitzat pel Casal de 
la Gent Gran.

26 diumenge caminada: deScobreix vi-

lablareix. Sortida a les 9 del matí de la Plaça del 
Perelló. Durada aproximada: 2 hores. Anirem a res-
seguir el nostre terme amb Bescanó i Montfullà. 
Sortida al teatre. Obra  El Joc dels Idiotes al Teatre 

Condal de Barcelona. Sortida a les 4 de la tarda de 
la Plaça del Perelló. Preu: 20 € (autocar i entrada).  
maig
30 diSSabte ball de Saló. A 2/4 de 6 de la 
tarda, a la sala polivalent del pavelló esportiu, amb 
David Casas. Preu: 4 euros. Organitzat pel Casal de 
la Gent Gran.

31 diumenge xix marxa popular de Sant 

roc. Sortides del pavelló poliesportiu:
A 2/4 de 8 del matí, inici de la marxa per als caminants.
A ¼ de 9, curses fins a 16 anys
A 2/4 de 9, cursa de 10 Km
Inscripcions, fins abans de la sortida. Preu. 5 euros.

 juny
13 diSSabte piScina municipal. Inici de la 
temporada. Horari: de 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 9 
del vespre. Informació sobre preus de les entrades i 
abonaments, a la web i en informació a les bústies.
ball de Saló. A 2/4 de 6 de la tarda, a la sala poli-
valent del pavelló esportiu, amb Noi Blond. Preu: 4 
euros. Organitzat pel Casal de la Gent Gran.

23 dimartS revetlla de Sant joan. A 2/4 
de 10, a la zona de l’aparcament del pavelló, sopar i a 
continuació, ball amb Bombay Trio. Preu: 15 euros

M A I G
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Cartell guanyador del concurs de cartells de la Festa Major 2009. 

Autor: Torrat-txa-txa, pseudònim de Noemí Romagós i Narcís Romagós
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8divendres 
4a caminada nocturna
A les 8 del vespre, sortida de davant 
de l’Ajuntament. Cal inscriure’s al local 
de joves abans de dimecres 6 (Tel. 
972396840, de 5 a 9 de la tarda).

9dissabte 
2n open tenniS taula
A les 9 del matí, al pavelló poliesportiu. 
Organitza: Secció Tennis Taula de l’AE 
Vilablareix.

ball de Saló
A 2/4 de 6 de la tarda, a la sala 
polivalent del pavelló esportiu, 
amb Joan Simó “La Veu”. Preu: 4 €. 
Organitzat pel Casal de la Gent Gran.

diScomòbil light
De 8 a 10 del vespre, al pavelló, amb 
Diversils.

birrablareix
A les 12 de la nit, al pavelló, monòleg. 
Seguidament, actuacions de Un 
Mundo Feliz i The Patillas.

10diumenge 
4ª btt
A les 8 del matí, sortida del pavelló 
(consulteu programa a part)

5a trobada de motoS 
antigueS
A les 10 del matí, al pavelló 
poliesportiu. Estaran exposades davant 
del pavelló fins a 2/4 de 12 del matí i de 
2/4 d’1 a 2/4 de 2 del migdia.

audició de SardaneS
A 5 de la tarda, a la plaça del Perelló, 
amb la cobla Selvamar. A continuació, 
Havaneres, amb el grup Els Pescadors de 
l’Escala. Hi haurà cremat per a tothom.

14 dijous 
inauguració de 
l’expoSició d’art
A les 8 del vespre, a Can Ballí.

15divendres 
cercavila dell’arte
A 2/4 de 8 del vespre, des de la plaça 
de la Pau fins arribar a la plaça del 
Perelló, a càrrec d’Alea teatre. 

pregó de feSta major
A 2/4 de 9 del vespre.
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eSpectacle ClònICa 
vaIDa, de pep plaza
A 2/4 d’11 de la nit, al pavelló 
poliesportiu. Durant la setmana 
es poden adquirir les entrades a 
l’Ajuntament, al preu de 10 €.

16dissabte 
xxi concurS infantil
de dibuix lliure
A les 10 del matí, a la plaça del Perelló.

concurS de florS i 
planteS
De 10 a 1 del matí, presentació de flors i 
plantes a Can Ballí. Els premis es donaran 
entre el Concert i el Ball de diumenge.

partitS de futbol-7
Al matí, al camp de futbol7:
A les 10, prebenjamí promoció 2001
A les 11, prebenjamí promoció 2002
A les 12, partit de veterans

repic de campaneS
A la 1 del migdia

xxi campionat de 
botifarra
A les 3 de la tarda, al pavelló 
poliesportiu.

trobada, expoSició  
i cercavila de tractorS 
anticS

animació infantil
A les 5 de la tarda, a la plaça del Perelló. 
Espectacle La volta al món amb el grup 
Encara Farem Salat. A continuació es 
repartiran els premis del concurs de 
dibuix i xocolatada per a tothom.

partit de futbol caSatS 
contra SolterS
A la 7 de la tarda, al camp de futbol7. 
Cal inscriure’s al local de joves (Tel. 
972396840).

Sopar ball de feSta 

major
A 2/4 de 10 del vespre, sopar al pavelló 
poliesportiu, i a 2/4 de 12, ball amb La 
Montecarlo. Preu: 10,00 € per persona. 
A continuació, gresca amb La Salseta 
del Poble Sec. 

17diumenge 
ofici Solemne
A les 2/4 de 12 del matí, a l’església 
parroquial, acompanyat per la coral La 
Tribana, de Salt. A continuació, concert 
amb la mateixa coral.

treS SardaneS
A les 5 de la tarda, a la plaça del 
Perelló, amb la Principal de La Bisbal. 
A continuació, concert i ball, al pavelló 
poliesportiu, amb la mateixa cobla.

L’organització es reserva el dret de modificar el programa si causes imprevistes aconsellessin de fer-ho.
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