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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 49 55 87
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
Escola Madrenc 972 24 26 12
Escola Madrenc P3-P4 972 40 53 96
Institut de Vilablareix 972 40 60 05
Llar d’infants La Farigola 972 24 98 24
Local de Joves 972 39 68 40
CAP de Salt 972 24 37 37
Sanitat Respon 902 11 14 44
Mossos d’Esquadra 112
Bombers 112
TMG 972 24 50 12
Farmàcia 972 23 26 05
Rectoria (Mossèn) 608 43 58 96
Telecentre biblioteca 972 40 04 55
Can Gruart 972 40 55 34
Ràdio Vilablareix 972  23 73 99

Horaris de serveis

Oficina de correus
De dilluns a divendres de 13 a 14 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 de rebuig
Dimarts, dijous i dissabtes

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

Recollida de fracció orgànica
Dilluns, dimecres i divendres

Recollida d’envasos
Dimarts i dijous

Recollida de paper i cartró
Dimarts i divendres

Recollida de vidre
Últim dimarts de mes
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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 8.30 a 13.30 h - - - 8.30 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 - - - - -

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.

Ha arribat la tardor, i no és una tardor qualsevol. S’han acabat les va-

cances i el descans de l’estiu i hem reprès les activitats de cada any, que tanta 

il·lusió fan a petits i grans. Ha començat el curs en els diferents nivells edu-

catius, les temporades esportives de les diverses disciplines que practiquem 

a Vilablareix, etc. Però aquest any la tardor porta aires nous, i no només de 

canvi de clima. El nostre país està en un moment cabdal de la seva història i 

és l’hora de caminar tots junts i amb voluntat ferma cap a la construcció de 

la República Catalana com a nou estat d’Europa.

 Al llarg dels darrers mesos el país, la societat,  ha empès els partits polítics 

cap a camins que fins fa poc eren impensables, i el dia 11 de setembre va ser la 

demostració que Catalunya ha dit prou, que vol construir el seu futur decidint 

per ella mateixa i sense ingerències ni maltractaments de ningú.

 I el nostre poble no ha estat aïllat de tot aquest procés. Vilablareix 

s’està mostrant com un poble compromès amb la llibertat de Catalunya i ho ha 

palesat amb molts actes els darrers mesos; des de l’Assemblea Nacional de Ca-

talunya fins a totes les associacions del municipi, s’està demostrant la voluntat 

de la gran majoria dels veïns i veïnes d’arribar a la independència del nostre 

país. El darrer d’aquests actes va ser la declaració de Vilablareix com a territori 

lliure i sobirà en el Ple de l’Ajuntament, declaració aprovada amb el vot favora-

ble dels tres grups representants de tota la població en aquest plenari.

Volem un futur per als nostres fills i filles millor que el present que 

tenim avui, i això només serà possible si decidim de forma lliure i democràtica 

com volem que sigui. El nostre no és un projecte contra ningú, sinó que és un 

projecte de futur i d’esperança perquè estem convençuts que la nostra societat 

serà més justa, més cohesionada socialment, més democràtica i econòmica-

ment viable si la construïm nosaltres lliurement.

Totes les eleccions són importants, però no tingueu cap dubte que 

aquestes seran decisives per al futur de Catalunya. Serà aquest dia quan els 

ciutadans i ciutadanes, tots nosaltres, decidirem quin ha de ser el rumb que 

prengui Catalunya i si aquest futur ha de ser el de la llibertat i la justícia o ha 

de seguir sent el de la submissió, l’espoli i el menyspreu. 

Permeteu-me que des d’aquesta editorial us demani, com a alcalde de 

Vilablareix i recollint la voluntat de la totalitat del plenari de l’Ajuntament,  

que el 25 de novembre aneu tots i totes a votar i que voteu qualsevol de les 

opcions que us presenti un programa que contempli la proclamació de la inde-

pendència de Catalunya o la celebració d’un referèndum a curt termini on pu-

guem exercir el dret a l’autodeterminació i a decidir què volem ser com a país.

David Mascort i Subiranas
Alcalde
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SeSSió extraordinària del 18 de juny

S’aprova per unanimitat: 
»  Modificar el projecte “Equipaments culturals del 

Sector el Perelló i Can Pere Màrtir. Projecte llar 
de jubilats – ludoteca municipal”, redactat pels ar-
quitectes Manel Bosch i Antoni Sánchez-Fortún. 
Concretament:
–  Tancar el costat nord-est del solar per substituir 

la plaça pavimentada projectada entre els tres 
edificis. 

–  Reduir la zona pavimentada entre edificis i am-
pliar la vorera del carrer de Roger de Llúria. 

–  Tancar físicament i visualment els límits del solar 
mitjançant una zona verda lleugerament eleva-
da respecte als nivells dels carrers, amb un traçat 
menys arquitectònic i més paisatgístic, i situar 
diverses plantacions d’arbrat de fulla caduca. La 
resta del solar es tractarà amb un paviment tou 
de sauló on se situen diverses agrupacions d’ar-
bres singulars. 

»  Declarar els següents sectors, funcions i categori-
es professionals com a prioritaris o que afecten el 
funcionament dels serveis públics essencials:
–  Àrea d’Educació: 7 educadors/es per a l’escola 

bressol i 10 monitors/es per al casal
–  Àrea d’Esports: 1 conserge
–  Àrea de Cultura: 1 auxiliar de biblioteca i 1 conserge
–   Àrea d’Obres i Serveis: 2 peons de la brigada
–  Àrea de Joventut: 1 dinamitzador/a juvenil
–  Àrea d’Intervenció Tresoreria: 1 tècnic/a d’Ad-

ministració General
–  Àrea d’Administració General: 1 auxiliar admi-

nistratiu/va i 1 administratiu/va

–  Àrea d’Urbanisme: 1 tècnic/a d’Administració 
General

S’aprova per majoria absoluta, amb 10 vots a favor i 
1 abstenció (PlpP)
»  Declarar persona non grata Juan Carlos de Borbón, 

així com tota la Casa Reial espanyola, al municipi 
de Vilablareix.

SeSSió ordinària del 9 de juliol

En primer lloc l’alcalde David Mascort dóna compte 
de la contractació dels monitors/es del casal d’estiu.
S’aprova per unanimitat: 
»  Declarar vàlida la licitació i acceptar la proposta 

de la mesa de contractació que la companyia Pro-
veïments d’Aigua SA constitueix l’oferta de eco-
nòmicament més avantatjosa per a la gestió del 
servei municipal d’abastament d’aigua potable i 
clavegueram de l’Ajuntament de Vilablareix en la 
modalitat de concessió.

»  Notificar i requerir l’entitat adjudicatària perquè 
presenti en el termini de 10 dies hàbils la docu-
mentació justificativa d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i 
qualssevol altres documents acreditatius de la seva 
aptitud per contractar, així com perquè constitu-
eixi la garantia definitiva per import de 5.000 €.

»  El conveni entre la Diputació de Girona i els ajun-
taments de Salt, Bescanó i Vilablareix per cedir a 
la Diputació de Girona el camí de Salt a Vilabla-
reix (camí dels Carlins).

»  La remissió del Compte General a la Sindicatura 
de Comptes de la Generalitat de Catalunya.

»  Una moció en defesa del català i la seva unitat.

S’aprova per majoria absoluta, amb 8 vots a favor i 3 
en contra (CiU):
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»  Fixar les festes locals de l’exercici 2013 per al muni-
cipi de Vilablareix els dies 25 de juliol i 29 d’octubre.

SeSSió ordinària del 17 de Setembre 2012
L’alcalde David Mascort dóna compte de la contracta-
ció del conserge del pavelló municipal.
S’aprova per unanimitat: 
»  El plec de clàusules per a l’adjudicació dels locals 

disponibles del Viver d’Empreses i obrir el proce-
diment d’adjudicació.

»  El reglament intern regulador del servei de Viver 
d’Empreses El Rusc de Vilablareix.

»  L’adhesió al pla d’assistència i suport en matèria 
de protecció civil de la comarca del Gironès.

»  El conveni amb el Consell Comarcal del Gironès 
per a la dinamització dels parcs urbans de salut i la 
xarxa d’itineraris saludables.

S’aprova per majoria absoluta, amb l’abstenció de 
CiU i IpP:
»  L’expedient de modificació pressupostària núm. 

2/2012.

S’aprova per majoria absoluta, amb l’abstenció de 
CiU: 
»  El plec de clàusules administratives particulars 

que han de regir la licitació mitjançant proce-
diment obert per a l’adjudicació d’una conces-
sió administrativa d’obra pública que té per 
objecte la construcció i explotació d’una zona 
esportiva a Vilablareix i aprovar l’obertura de 
la convocatòria.

junteS
SeSSió del 4 de juny

S’acorda:
»  Aprovar el pressupost i adjudicació a l’entitat Pre-

venplag SL per import de 320,30 € (IVA inclòs) 
per al servei de desinsectació de la piscina munici-
pal mitjançant un contracte menor de serveis. 

»  Atorgar al Sr. Xavier Pere i Dalmau, en represen-
tació del FC Vilablareix, l’ús del camp de futbol el 
16 de juny a les 8 del vespre. 

»  Atorgar a la Sra. Anna Frigola i Bubé, en repre-
sentació del Club Bàsquet de Vilablareix, l’ús del 
pavelló municipal  el 10 de juny de les 10 del matí 
fins a mitja tarda. 

»  Atorgar a la Sra. Sara Rafel i Cufí, secretària de 
l’Institut de Vilablareix, l’ús de la piscina munici-
pal des del 18 al 21 de juny, de les 12 a les 2 del 
migdia per realitzar activitats per als alumnes de 
1r a 4t d’ESO.

»  Aprovar el pressupost i adjudicar a l’entitat Cate-
ring Vilanova SL, el menú per nen/a, per import 
de 3,95 €/dia (IVA exclòs). 

»  Aprovar el pressupost i adjudicar a l’entitat Ayme-
rich Instal·lacions SL, la instal·lació d’un mòdul 
de comptador per al subministrament elèctric 
trifàsic de la piscina municipal, per import de 
8.310,27 € (IVA exclòs). 

»  Aprovar el pressupost i adjudicar a l’entitat Projec-
tes d’Arquitectura i Urbanisme Canosa-Díez SLP 
el projecte de rehabilitació del Molí de la Farina i 
el pont sobre el riu Marroc per import de 1.800 € 

(IVA exclòs). 

Atès que és necessari elaborar el Pla d’Acció per 
a l’Energia Sostenible (PAES), l’objectiu del qual 
és reduir, com a mínim en un 20%, les emissions 
de CO2 abans del 2012 emprant dues actuacions 
específiques: incrementar un 20% l’eficiència 
energètica i un 20% la implantació i ús d’energies 
renovables, i atès que hem obtingut una subvenció 
per import de 3.600 € per elaborar-lo. 

»  S’aprova adjudicar a l’entitat Ecostudi Sima SLP, 
l’elaboració del PAES per import de 4.000 € (IVA 
inclòs).

SeSSió del 18 de juny

S’acorda aprovar:
»  Les factures i despeses que consten a l’esmentada 

relació, que figuren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 75.608,90 €.

»  El pressupost i adjudicació a l’entitat Tactic, per 
import de 1.042,50 € (IVA exclòs), del subminis-
trament de samarretes als nens/es del casal d’estiu. 

»  L’adjudicació a l’entitat Ferrer i Ojeda, Consul-
tores en Seguros Asociados, de l’assegurança dels 
nens/es del casal d’estiu per import de 3,75 €. 
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»  La 17a certificació de l’obra “Equipaments cultu-
rals del sector El Perelló i Can Pere Màrtir. Ludo-
teca - llar de jubilats”, a favor de l’entitat Obres i 
Canalitzacions Lloret SA (Obycall), per import de 
167.330,23 € (IVA inclòs). 

»  L’adjudicació a la Sra. Montserrat Culubret Vila-
domat del projecte de renovació de la pàgina web 
municipal de Vilablareix per import de 3.456 € 
(IVA exclòs). 

»  L’atorgament d’una subvenció al Club Tennis 
Taula de Vilablareix per import de 843,46 €, per 
assistir al Torneig Estatal a Guadalajara i als Cam-
pionats d’Espanya a Almeria.

»  El conveni de delegació entre l’Ajuntament de Vi-
lablareix i el Consell Comarcal del Gironès per la 
prestació del servei de recollida i tractament de 
residus de poda o restes vegetals de la comarca del 
Gironès.

»  L’atorgament d’una subvenció al grup de teatre 
L’Olla dels Maiquiets, per import de 1.650 €  per 
dur  a terme la programació del cinema a la fresca 
d’aquest estiu. 

»  Atorgar autorització per parar en el mercat setma-
nal del municipi pel termini d’un any als següents 
marxants: 

VERDURES I FRUITES

Josep Cabarrocas i Roca
Jordi Viñets Fontan
Julian Ruiz Muñoz
Salvaldor Muriscot i Coll 

ROBA

Arnulfo Ordóñez
Argotex SCP (Dani Mir Curos)
Ramon Santiago Santiago ( roba interior no) 
Tamara Curbon Santiago

ROSTISSERIA 

Jordi Ontiveros Gómez

PESCA SALADA I EMBOTITS

Conrado Vilella Cavalleria (PS)
Mireia Molas Martorell (Embotits)

XURRERIA 

Manel Reinoso Luque

SABATES

Alberto Reyes Patrach

PLANTER I FLORS 

Miriam Garrote Cano 

BOSSES DE MÀ

Anna Maria Varon Quintero 
 
BIJUTERIA I COMPLEMENTS

Enric Solés Vilanova

»  Adjudicar a l’entitat Rogasa Construcciones y Con-
tratas SA l’adquisició i instal·lació de 3 guals re-
ductors de velocitat al carrer Raset del municipi. 

SeSSió del 2 de juliol

S’acorda aprovar:
»  El conveni marc de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Vilabla-
reix per l’organització del festival d’arts escèni-
ques Emergent, amb una aportació econòmica de 
l’Ajuntament de 2.000 €.

»  El pressupost i adjudicar a l’entitat Prevenplag SL, 
amb domicili a la Cort Reial núm. 18, principal B, 
per import de 212,40 € (IVA inclòs), una desin-
sectació de caparretes (Armadillim opacum) al cen-
tre cultural de Can Gruart i al consultori mèdic.

»  El pressupost i adjudicar a l’entitat Transports Ma-
teu SL l’arranjament del camí de can Sínia per im-
port de 210 € (IVA exclòs).

»  El pressupost i adjudicar a l’entitat Agro Salvi per 
import 1.625 € (IVA exclòs) les actuacions descri-
tes a l’antecedent d’aquest acord en 136 roures 
del municipi a fi d’evitar possibles infestacions 
més importants en un futur. 

»  El pressupost i adjudicar a l’entitat Ergo Laboris 
SL l’import 885 € (IVA exclòs) per dur a terme la 
gestió integral de la prevenció de riscos laborals 
de la corporació local per al termini d’un any a 
comptar des de la data de notificació.

SeSSió del 16 de juliol

S’acorda aprovar:
»  Les factures i despeses que consten a l’esmentada 

relació, que figuren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 86.085,53 €.
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»  La 18a certificació de l’obra “Equipaments cultu-
rals del sector El Perelló i Can Pere Màrtir. Ludo-
teca - llar de jubilats”, a favor de l’entitat Obres i 
Canalitzacions Lloret SA (Obycall), per import de 
152.752,64 € (IVA inclòs). 

»  Procedir a la compensació dels deutes que el Con-
sell Comarcal del Gironès té a favor de l’Ajunta-
ment amb els crèdits que l’Ajuntament té pen-
dents amb el Consell Comarcal. Extingits els 
deutes i crèdits especificats, la diferència resultant 
ascendeix a la quantitat de 27.269,74 €, que serà 
abonada al Consell Comarcal del Gironès.

»  Aprovar el Plec de condicions econòmicoadminis-
tratives i plec de condicions tècniques i expedient 
de contractació per procediment obert mitjançant 
oferta econòmicament més avantatjosa diversos 
criteris d’adjudicació, del servei de neteja de di-
verses dependències municipals. 

»  El pressupost i adjudicació a l’entitat Aymerich 
Instal·lacions SL amb domicili a  Vilablareix, C/  
Migdia núm. 30, de l’import de 383,57 € (IVA in-
clòs), per la instal·lació d’un desfibrilador.

»  El pressupost i l’adjudicació a l’entitat Hiperesco-
la, amb NIF B17421819, de l’import de 1.694,94 € 
(IVA inclòs), per adquirir més bressols per a la llar 
d’infants municipal.

»  Acceptar la proposta de la Sra. Anna Varón i Quin-
tero i atorgar-li el dret de no parar en el mercat 
fins al dimecres 19 de setembre. 

»  L’acord de col·laboració entre els ajuntaments 
de Celrà, Salt, Vilablareix i el Consell Comarcal 
del Gironès per a l’execució del Projecte Jorna-
des Temàtiques de Networking, durant l’any 2012 
i sol·licitar al Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo una subvenció per a l’execució del 
projecte.

SeSSió del 6 d’agoSt

S’acorda aprovar:
»  La 1a  i 2a certificacions de l’obra “Camp de fut-

bol i instal·lacions esportives”, a favor de l’enti-
tat Unió Temporal d’Empreses, per import de 
19.730,56 € (IVA inclòs) i  6.241,14 € (IVA in-
clòs), respectivament.

»  La sol·licitud del Sr. Jordi Viñets i Fontan, titular 
d’una parada al mercat municipal, de no assistir al 
mercat durant el mes d’agost .

»  El pressupost i adjudicació a l’entitat Bitxos.
net Prevenplag SL de la desratització de diver-
ses instal·lacions municipals des del mes d’agost 
del 2012 al 31 de juliol de 2013 per import de 
2.887,38 € (IVA exclòs). 

»  La 19a certificació de l’obra “Equipaments cultu-
rals del sector El Perelló i Can Pere Màrtir. Ludo-
teca - llar de jubilats”, a favor de l’entitat Obres i 
Canalitzacions Lloret SA (Obycall), per import de 
164.497,62 € (IVA inclòs).

»  El pressupost i adjudicació a l’entitat Proveï-
ments d’Aigua SA, per import de 1.056.93 € (IVA 
inclòs) de l’arranjament del sobreeixidor del c/ 
Marroc.

»  El pressupost i adjudicació al Sr. Enric Simón i Ma-
drenas, de la redacció del projecte de legalització 
elèctrica de la piscina municipal per import de 
960 € (IVA no inclòs). 

»  Sol·licitar una subvenció per a les següents actu-
acions: 
1r.  El pressupost i adjudicació a l’entitat Sece, per  

import de 3.395,15 € (IVA inclòs), de la intro-
ducció de tecnologia LED als semàfors pen-
dents de la carretera de Sta. Coloma. 

2n.  El pressupost i adjudicació a l’entitat Ayme-
rich Instal·lacions de l’import de  5.417,85 € 
(IVA inclòs), per a la millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat interior del pave-
lló municipal de Vilablareix.

3r.  El pressupost i adjudicar a l’entitat GQF, Con-
sultors en Gestió, Qualitat i Formació, SL, per 
import de 14.160 €, de l’estudi d’externalitza-
ció de la gestió de l’enllumenat públic exterior 
a una empresa de serveis energètics.

SeSSió del 3 de Setembre

S’acorda aprovar:
»  La 20a certificació de l’obra “Equipaments cultu-

rals del sector El Perelló i Can Pere Màrtir. Ludo-
teca - llar de jubilats”, per import de 125.000 € 
(IVA inclòs), a favor de l’entitat Obres i Canalitza-
cions Lloret SA (Obycall).

»  L’annex a la 20a certificació de l’obra “Equipa-
ments culturals del sector El Perelló i Can Pere 
Màrtir. Ludoteca - llar de jubilats”, a favor de l’en-
titat Obres i Canalitzacions Lloret SA (Obycall), 
per import de 115.739,75 € (IVA inclòs). 
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»  L’alienació d’una parcel.la municipal en procedi-
ment obert, mitjançant oferta econòmicament més 
avantatjosa, amb un únic criteri d’adjudicació.

»  El plec de clàusules economicoadministratives que 
ha de regir l’alienació mitjançant oferta econòmi-
ca més avantatjosa, amb un únic criteri d’adjudica-
ció de la parcel·la municipal núm. 13.14E.5.2. del 
sector el Perelló i Can Pere Màrtir.    
Finca 1471 de Vilablareix, Tom3998, Llibre 41, 
Foli 151. Tipus de licitació: 183.200 €, impostos a 
part, i podrà ser millorat a l’alça. Aquest preu no 
inclou l’import de l’IVA ni de la resta d’impostos 
i despeses a què doni lloc la transmissió, els quals 
seran a càrrec de l’adquirent. 
Els licitadors hauran de constituir una garantia 
provisional equivalent al 5% del tipus de licitació, 
IVA exclòs (9.160 €) i l’hauran de dipositar en el 
moment de Document o documents que acredi-
tin la personalitat del licitador. 

SeSSió del 17 de Setembre

S’acorda aprovar:
»  Les factures i despeses que figuren a l’expedient i 

que sumen la quantitat de 145.410,21 €.
»  La  3a certificació de l’obra “Camp de futbol i 

instal·lacions esportives”, a favor de l’entitat Unió 
Temporal d’Empreses, per import de 33.702,30 € 
(IVA inclòs).

»  Requerir la documentació a l’empresa que ha fet 
l’oferta econòmicament més avantatjosa del con-
curs de neteja dels equipaments municipals i l’Es-
cola Madrenc de Vilablareix.

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor 
per l’ampliació de la centraleta de l’Ajuntament.  

»  La sol·licitud i el pressupost d’Endesa pels treballs 
de subministrament d’electricitat al camp de fut-
bol i instal·lacions esportives. 

»  El pressupost d’execució material presentat per 
Endesa per la modificació d’instal·lacions a l’obra 
titulada “Equipaments culturals del sector El Pere-
lló i Can Pere Màrtir. Ludoteca - llar de jubilats”. 

SeSSió extraordinària del 21 de Setembre

S’aprova per unanimitat: 
»  Declarar Vilablareix territori català lliure i dema-

nar al Parlament de Catalunya i al Govern de la 
Generalitat que facin totes les passes necessàries 
per tal que Catalunya esdevingui un nou estat 
d’Europa en un breu termini de temps.

i n f o r m a c i ó  m u n i c i p a l

8

Fotografies: Teia Sureda
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prEsEntaCió  
dE la Coral sant roC 
dE VilablarEix

El dissabte 16 de juny al pavelló municipal va tenir 
lloc la presentació pública de la coral del poble: la 
Coral Sant Roc de Vilablareix, que en la seva estrena 
va interpretar les dues cançons Per tu i Evocació al 

Pirineu.
A continuació l’Orquestra de Cambra de l’Em-

pordà va oferir el Concert Desconcertant, una peça 
molt entretinguda que va fer passar una bona esto-
na a tots els assistents.

Per acabar la vetllada, la coral i l’orquestra van 
interpretar conjuntament la sardana Vilablareix, i 
malgrat no haver-la assajat junts, va sortir prou bé.

a c t u a l i t a t
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a c t u a l i t a t

pubillatgE

El dissabte 16 de juny es va celebrar la Festa del Pubi-
llatge a Vilablareix. En primer lloc es va fer l’entrada 
i presentació dels hereus i pubilles de diferents con-
trades del nostre país, com la pubilla de Catalunya i 
l’hereu i pubilla de les comarques gironines, entre 
altres, que acompanyaven els protagonistes locals.

A continuació l’Eudald Serra i la Carla Sucar-
rat es van acomiadar com a hereuet i pubilleta de 
Vilablareix i es va presentar el nou hereuet, l’Aleix  
Altayó. La Carla, en canvi, repetirà com a pubilleta 
un any més. També es va fer entrega de la banda a 
l’Eleida Coll com a nova pubilla de Vilablareix i la 
faixa d’hereu a en Gerard Vilaró.

Per acabar la vetllada, el mag Fèlix va entretenir 
durant una bona estona tots els assistents.

a c t u a l i t a t
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mErCat muniCipal

El dimecres 20 de juny es va inaugurar el mercat 
municipal al nostre poble. El mercat està situat a la 
carretera de Santa Coloma, amb els marxants que 
podeu consultar a la secció d’informació municipal. 

D’aquest dia fins avui algun marxant s’ha donat 
de baixa i d’altres han demanat fer vacances durant 
alguns dies de l’estiu. Sembla que els veïns han re-
but molt bé aquesta iniciativa i no falten a omplir el 
cabàs cada dimecres. 

També hi ve gent d’altres pobles, que aprecia la 
comoditat de poder aparcar davant mateix, entre 
altres aspectes.

quEdEn trEs habitatgEs 
dE protECCió oFiCial  
pEr VEndrE

Durant l’última setmana de juliol i la primera d’agost es 
van signar les escriptures dels quaranta-tres habitatges 
de protecció oficial, promoguts per l’Ajuntament, des-
prés de l’endarreriment dels préstecs hipotecaris moti-
vat la fusió de Caixa Girona amb “la Caixa” i també, per 
tant, de la signatura davant el notari. Quaranta-tres pro-
pietaris que ja poden gaudir de la seva primera vivenda.

Recordem  que l’edifici té dos blocs, l’A i el B, i 
que hi ha pisos de diferents dimensions. En el mo-
ment de redactar aquest escrit encara queden tres 
pisos per vendre.

Jordi pagès, mEdalla 
dE l’Esport

A proposta de l’Ajuntament, la trajectòria esportiva 
del nostre veí Jordi Pagès i Fortuny ha estat reco-
neguda aquest any amb la Medalla de l’Esport que 
atorga la Generalitat a persones que han destacat 
en la pràctica esportiva i la promoció de l’esport a 
casa nostra. 

L’acte d’entrega dels guardons de la XXXII edi-
ció de la Medalla de l’Esport de les Comarques Gi-
ronines es va fer el 22 de juny al pati de les Magnòli-
es de l’edifici de la Generalitat a Girona.

Jordi Pagès, a part de ser un dels fundadors i pri-
mer president de l’Associació Esportiva Vilablareix, 
ha col·laborat, entrenat i organitzat activitats molt 
diverses al llarg de la seva trajectòria. Com a espor-
tista, va destacar en la natació: va participar com a 
nedador en la copa Pirineus de natació i va practicar 
el waterpolo amb el GEiEG, l’ADC Sarrià i el Club 
Natació Girona, del qual és un dels fundadors.

a c t u a l i t a t

Fotografia: Teia Sureda
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rEVEtlla dE sant Joan

Com cada any a l’aparcament del pavelló es va cele-
brar la tradicional revetlla de Sant Joan. Pares i fills i 
gent gran varen gaudir d’una vetllada popular, amb 
petards, coets... tot el que fa soroll i lluminària.

La revetlla va acabar amb un exitós ball a càrrec 
de Frigoler Grup: a mesura que anava passant l’esto-
na, més s’omplia la pista de ball.

a c t u a l i t a ta c t u a l i t a t
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diJous a la FrEsCa: 
músiCa, CinEma i tEatrE

Els dijous a la fresca d’aquest estiu van començar el 
5 de juliol, amb el vuitè Festival d’Arts Escèniques 
del Gironès, l’EMERGENT. Tres actuacions de les 
sis que hi havia programades es van fer a la plaça: 
Biel Ballester Trio, La Puça Diatònica, i Psiquartet. 
Però les altres, Nico Baixas, Àlvaro Carmona i Mi-
quel Abras es van haver de fer a la sala d’actes, ja 
que va caure un bon ruixat d’estiu. 

El cinema es va fer a Can Gruart, on es van projec-
tar les pel·lícules Tintin i Intocable, i el cicle de teatre 
va omplir de gom a gom la nova plaça del centre cul-
tural Can Gruart, amb l’obra Plou, però plou poc repre-
sentada per l’Ateneu de la Dona i Contemporani atzar, 
a càrrec de la companyia Som Teiatru;  la representa-
ció de l’obra Assassinat a la catifa, de l’Olla dels Mai-
quiets, es va haver de suspendre a causa de la pluja.

a c t u a l i t a t
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FEsta dE l’EstElada

Els membres de Vilablareix per la Independència van 
promoure l’elaboració d’una estelada, molt grossa, 
per presidir els actes que van començar al mes de juny 
amb el nom comú de Marxa cap a la Independència i 
que finalitzarien l’11 de setembre a Barcelona.

Josep Aurich va coordinar les tasques i, després 
d’unes setmanes de feina, el divendres 13 de juliol 
es va fer la presentació oficial d’aquesta estelada de 
6 x 4 metres en una festa que vam celebrar a la plaça 
del Perelló.

L’acte el va presentar Jordi Pagès, que va agra-
ir la feina feta per Júlia Sidera, Lourdes Vendrell, 
Delfina Miquel, Mercè Vicente i Dolors Sitjà, les ve-
ritables “mares” de la nova bandera, que van rebre 
l’agraïment dels nombrosos veïns que s’havien aple-
gat a la plaça.

Seguidament, Carles Coll, director de l’Orques-
tra de Cambra de l’Empordà i amic de Vilablareix, 
va fer una intervenció molt emotiva i Ari Casellas, 
coordinador de l’Assemblea de Vilablareix, va expli-
car els actes que organitzava l’Assemblea Nacional 
Catalana durant l’estiu i la importància que tenia 
culminar-los en la concentració que es faria a Barce-
lona l’11 de setembre.

Didac Romagós, coordinador de Ràdio Vilabla-
reix, va explicar la història de l’estelada i l’alcalde, 
David Mascort, va tancar els parlaments amb unes 
paraules encoratjant-nos a moure’ns, tota la socie-
tat, cap l’objectiu de l’estat propi.

Van tancar la festa les actuacions del cantautor 
Conrad Sala i de la coral Sant Roc, que va acabar amb 
el cant dels Segadors acompanyat per tots els assistents.

a c t u a l i t a t
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una diada amb un èxit 
sEnsE prECEdEnts

Cap a 300 persones van anar a la manifestaCió 
de BarCelona en 5 autoCars

L’Assemblea Nacional Catalana finalitzava tots els ac-
tes de la Marxa cap a la Independència amb una gran 
concentració a Barcelona, l’11 de setembre.

Des de Vilablareix per la Independència es van 
organitzar autocars per ajudar tots aquells que vol-
guessin anar-hi. L’Ajuntament, les seccions locals 
d’ERC i CiU i les diferents associacions del poble 
van col·laborar, des del primer moment, a difondre 
“l’oferta”, que consistia en el viatge, entrepans i be-
guda i una estelada, tot plegat per 12 €.

Cal destacar la col·laboració molt especial de 
l’Ajuntament i del Bar Migdia, on es venien els ti-
quets per als autobusos. Van tenir molta feina, ja que 
l’èxit de participació va desbordar els organitzadors. 
Els 2 autocars previstos inicialment es van omplir rà-
pidament i cada un que s’hi afegia s’emplenava en-
cara amb menys temps. Així fins a 5 autocars, l’últim 
dels quals es va llogar a Viladecans, ja que tots els au-
tocars de les comarques gironines estaven reservats.

Arribat el dia 11, tal com estava anunciat, es va 
celebrar l’acte institucional a la plaça del Perelló, 
presidit per la gran estelada. Les paraules de Jordi 
Pagès, membre del secretariat de l’ANC, Ari Case-
llas, coordinador de l’Assemblea local i David Mas-
cort, el nostre alcalde, van contribuir a escalfar uns 
ànims que tothom portava ben preparats de casa.

A les 12, les quasi 300 persones de l’expedició 
van pujar als autocars, carregats amb estelades i se-
nyeres, però sobretot plens d’il·lusió i sabedors que 
es viuria un dia històric. A Barcelona van agafar 
camins diferents i es van barrejar amb els milers i 

milers de persones que havien arribat d’arreu i que 
van fer sentir un únic crit: INDEPENDÈNCIA.

Encara que cansats, a la tornada es veia un som-
riure a les cares; un somriure satisfet i esperançat: 
sabien que havien participat en un esdeveniment 
històric, que havien ajudat a fer un pas cap a la lli-
bertat del nostre poble.
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noVEs pistEs dE 
pEtanCa a Can gruart

Un cop acabat l’edifici de la ludoteca i el casal de la 
gent gran, durant aquest mes d’octubre s’acabaran 
també les obres d’enjardinament i les pistes de pe-
tanca de Can Gruart, que permetran als membres 
del casal practicar aquest esport sense haver de des-
plaçar-se fins a la zona verda del carrer Marroc, on 
hi ha les pistes que s’utilitzaven fins ara i que conti-
nuaran sent-hi.

Amb l’enjardinament de tot l’entorn tindrem 
una nova zona verda al municipi, apta per passe-
jar-hi i prendre la fresca a l’estiu sota els til·lers o a 
l’ombra dels altres arbres . 

a c t u a l i t a t

El Camp dE Futbol, 
gairEbé aCabat

L’Ajuntament preveu que el nou camp de futbol de 
gespa artificial estarà pràcticament enllestit a final 
del mes d’octubre, ja que les obres avancen a bon 
ritme. Aquest nou equipament esportiu de Vilabla-
reix disposarà, a part del terreny de joc,  de quatre 
vestidors, bar, despatx i magatzem. 

Esperem, per tant, que per fi els nostres equips 
de futbol puguin gaudir d’unes instal·lacions d’alt 
nivell que els ajudin a millorar i a rendibilitzar el 
seu esforç.
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la 5a Fira dE tardor, 
dE nou un èxit 
Per cinquena vegada vam celebrar a Vilablareix la 
Fira de Tardor el primer diumenge de l’estació que 
li dóna nom, que aquest any es va escaure el dia 23 
de setembre. 

La nostra Fira de Tardor és un certamen que cada 
any intenta millorar i que ha aconseguit un èxit crei-
xent en poques edicions gràcies, en bona part, a la col·-
laboració de molts veïns i veïnes; bona prova d’això 
n’és el fet que en cada edició augmenta el nombre de 
visitants i d’artesans que fan l’aposta de ser-hi presents.

Enguany la fira va començar amb la xerrada “Ela-
boració del cava” que va fer l’enòleg Oscar Canals 
a Can Gruart. El diumenge a les 8 del matí els par-
ticipants de la caminada popular van iniciar el seu 
recorregut, premiat amb un bon esmorzar que els es-
perava a l’arribada. També a primera hora ja es podia 
veure els disset pintors participants en el concurs de 
pintura ràpida amb els seus estris a punt, buscant el 
millor indret per plasmar-lo amb el seu art. 

L’exposició de productes i eines del camp va ser 
molt visitada, i la mostra d’oficis, tractors i animals 
va entretenir grans i petits. El trenet, les passejades 
en poni i els cavallets ecològics van ser també atrac-
cions amb molta participació.

La plaça es va omplir de puntaires vingudes de 
diferents poblacions de Catalunya i a la tarda, les 
colles geganteres van recórrer els carrers del poble 
fins a la plaça de l’Ajuntament. Després del ball dels 
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geganters es van entregar els premis del concurs de 
pintura ràpida i dels racons de la fira.

Cal agrair a diversos veïns del poble la seva col·-
laboració en les diferents exposicions.
puntaireS de vilablareix: Margarita Subiranas, Lídia 
Serra, Roser Bonmatí, Expectación Rama
col·laboradorS: Carles Simón i senyora Concepció 
Noguera Sabater 

expoSitorS: Joaquim Andreu, Àngel Sureda, Cal 
Curt, El Viver Nou, Can Casadellà, Can Castellà, M. 
Àngels Punyet, Can Jordà, Can Barnés, Can Sínia, 
Mas Creus, Can Llinàs, Ca l’Anna, Transports 
Mateu, Can Cargol, Ca l’Estanyolet, Can Faixedas, 
Can Moixac, Can Sauch, Jordi Nogué, Família 
Cubarsí - Vilaró, Josep Montal, Josep Torrent, 
Rafel Planella

Ensenyant la Fira

1r Jordi Torrent Colomer 2n Albert Giménez Torrent 3r Miquel Pinyol Sardà

Guanyadors del concurs de pintura ràpida

3r Local de joves2n Anna Vilaró – Robert Cubarsí1r Jordi Baus - Jordi Sala
M. Àngels Linde

Racons de la Fira

3r Xavier Sánchez, de Salt  
Pastís de terra i tardor

2n Marta Roldán, de Girona 
Una fira sobre rodes

1r Manel Vilaró, de Vilablareix  
Raconets

a c t u a l i t a t
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En JosEp i la rosEr, una parE-
lla dE la Vall dEl llémEna

En Josep va néixer l’any 1932 al 
Mas Ribas de Llorà i la Roser va 
néixer el 1934 a El Salavedra de 
Sant Esteve de Llémena. A esco-
la van anar-hi ben poc: en Josep 
amb mossèn Joaquim, a Santa 
Afra, i la Roser hi anava un dia 
sí i dos no, perquè havia d’aju-
dar la mare. Es van conèixer i 
enamorar amb poc més de vint 
anys: «Ballàvem un diumenge 
a Sant Esteve i un diumenge a 
Sant Martí». A en Josep li brillen 
els ulls quan no es pot estar de 
dir: «Ens vam enamorar... i en-
cara n’estem!». 

Es van casar el 21 de maig de 
l’any 1959, a l’església del Mer-
cadal de Girona, i els va casar un 
capellà fill de Vilablareix, que lla-
vors era vicari, mossèn Josepmaria 
Jordà. «Portava un vestit preciós!», 
diu en Josep, i la filla, la Pilar, 
ens explica una bonica història 
d’aquell vestit: «La mare en va fer 
uns pantalons per al meu germà 
i una faldilla per a mi, que la vaig 
portar jo, l’ha portada la meva filla 
i la guardo per a la néta, que ara 
tot just té uns mesos». 

Josep 
Cornellà

i

Roser 
Pont

El dinar de convit del casa-
ment el van fer a Can Ribes de 
Sant Gregori, restaurant que por-
tava una germana de la Roser, i 
van menjar arròs i rostit. De viat-
ge de nuvis  van anar a Barcelo-
na i a Montserrat. Uns dies plens 
d’anècdotes, que de tan enriolats 
que les expliquen ens encoma-
nen el bon humor: «Vam estar a 
l’hotel Riu, sortint de l’estació de 
França, i vam anar cap a Montser-
rat, i amb un altre matrimoni de 
Llorà que havíem trobat, sabeu 
què vam menjar? Una barra de 
pa i una llauna de sardines...!». 

un Esquiador dE 80 anys

Però abans de casar-se en Josep ha-
via hagut de complir amb la patria 
i va fer dotze mesos de servei mili-
tar. En arribar a aquest episodi ens 
detenim una mica perquè en Jo-
sep s’hi esplaï, sobretot quan ens 
ensenya la foto que podeu veure 
acompanyant aquest text, d’ell 
amb dos soldats més i un caporal, 
vestits d’esquiadors de l’època. 

Resulta que a en Josep li va to-
car fer la mili a La Molina –tam-
bé va estar uns mesos a Berga, 
Barcelona i Ribes de Freser− i es 
pot dir que li va tocar la loteria, 
perquè va aprendre a esquiar tot 
sol en un parell de dies, de tant 
que li va agradar, i s’ho va passar 
la mar de bé –o almenys aquest 
és el record que li n’ha quedat 
i que ens transmet. «Agafàvem 
les “cadiretes”... rebaixats de ser-
vei... dos mesos de vacances!». 

Un cop acabada la mili mal-
auradament no va poder conti-
nuar aquesta afició, ja que quan 
ha pogut tornar a la neu, ja era 
força gran i amb els equips nous 
no s’hi ha atrevit... ell que esqui-
ava amb sabates lligades amb cor-
retges als esquís de fusta. També 
durant la mili, ja a Barcelona, va 
fer el curs de xofer, un aprenen-
tatge que més tard li seria molt 
útil per guanyar-se la vida.

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

Text: Alba Fraser
Fotos: Teia Sureda
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sa. [...] Quan sortíem del col·legi 
la mare no tenia pa i ens donava 
patates fregides amb una mica de 
greix de porc [...] Si picaven a la 
porta i parlaven en castellà, el pare 
sortia corrent per l’altra porta [...] 
Quan venien soldats els hi fèiem 
el sopar, es quedaven a dormir i 
l’endemà esmorzaven i marxaven. 
Un dia la mare els va dir: “Voleu 
treure les armes del mig del men-
jador, que està ple de criatures?” 
Un altre dia el pare i un veí esta-
ven amagats i un gall es va posar 
a cridar. Abans que els delatés, el 
van matar.» 

Deixem de parlar de la Guer-
ra perquè el temps i l’espai és 
limitat, no pas perquè s’acabin 
els records ni les ganes d’expli-
car-los. Poques vegades trobem 
aquesta predisposició a compar-
tir vivències sovint traumàtiques 
d’aquells anys terribles de la his-
tòria del nostre país que es va 
quedant sense testimonis. 

Cinquanta-trEs anys  
a VilablarEix

Un cop casats, en Josep havia fet 
una paga i senyal per a una casa 
de Taialà, però quan la Roser la 
va veure... va fer-li demanar que li 
tornessin els diners avançats i van 
buscar un altre lloc. I finalment 
van trobar una casa i un lloc que 
els va agradar: Can Roca, al car-
rer del Perelló. En Josep recorda: 
«Jo tancava la moto a la presó, on 
ara hi ha el pati de l’escola». I ja 
fa cinquanta-tres anys que viuen 
a Vilablareix, on s’hi han trobat 
sempre molt bé.

En Josep treballava de xofer de 
camió i també ajudava un cunyat 
amb els autocars i el taxi. Amb el 
camió transportava materials d’un 

 En Josep (el quart per l’esquerra), amb els 
pares, els vuit germans i una cosina

rECords ViVíssims dE la guErra

Tot i que tenia pocs anys durant la 
Guerra Civil, de 4 a 7, en Josep en 
recorda alguns episodis amb una 
claredat i detall que testimonien 
la gran impressió que li van fer. 

«A Llorà van passar milers de 
moros en un dia: de quarts d’11 
a les 2 de la tarda no van parar 
de passar, i ho agafaven tot, ma-
taven l’aviram, entraven a tot ar-
reu... nosaltres ens vam posar a 
les portes de casa i els donàvem 
tot el que podíem perquè no en-
tressin. Venien de Bonmatí i ana-
ven cap a Girona, i els havien do-
nat carta blanca per arrasar-ho 
tot. [...] A la meva padrina li van 
matar el marit, va venir un dia i li 
vam dir no hi tornis, amagat amb 
nosaltres al bosc, però ell va tor-
nar amb els soldats i l’endemà ja 
era mort... a casa vam acollir la 
padrina i els tres fills que tenia... 
amb els nou germans que érem 
a casa, vam passar a ser dotze.» 

La Roser també aporta el seu 
record d’aquell temps: «Teníem el 
pare i el germà amagats al bosc, i 
ens van posar una senyora a casa, 
la Florentina, que vigilava; el meu 
germà, que tenia sis anys, li por-
tava el sopar d’amagat a la pallis-

La Roser (al mig), el dia del casament d’un 
germà, l’any 1962 a Santa Pau

En Josep esquiant a La Molina, durant el 
servei militar

En Josep i la Roser, el dia que els va casar 
mossèn Josepmaria Jordà, fill de Vilablareix, 
que llavors era vicari del Mercadal

Els dos fills de la parella, la Pilar i en Xavier, 
l’any 1980  
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contractista d’obres cap a Solius 
i S’Agaró. D’aquella època desta-
quen el record de l’any 56, l’any 
del fred: «Es van morir tots els ‘ca-
liptus, i oliveres, i pins... durant un 
mes seguit va glaçar nit i dia! Per la 
Candelera, el 2 de febrer, era ben 
serè, no hi havia ni una broma».

En Josep va treballar molts 
anys de transportista, fins que el 
van haver d’operar de l’esquena: 
«Durant molts anys vaig anar a 
buscar socs a Llerona... quan va 
venir en Franco vaig portar uns 
pals llargs, llargs, per aguantar 
les banderes del desfile».

una Família FEliç i molt aCtiVa

La primera filla, la Pilar, va ar-
ribar nou mesos després del 
casament, i en Xavier, en Xevi, 
quatre anys més tard. Ara en Xa-
vier té un fill, en Jordi, que farà 
dotze anys, i la Pilar té una filla 
de trenta-tres anys que ha tingut 
una nena aquest estiu.

Tot i que també han passat 
temporades dolentes, perquè «a 
la vida et sol tocar una mica de 
tot», l’aire de la casa és d’alegria, 
sobretot pel bon humor que des-
prenen en Josep, la Roser i la 
Pilar, molt acollidors, i la bona 
relació que s’intueix entre ells.

En Josep i la Roser, tot i estar a 
la ratlla del vuitanta, tenen bona 

salut i porten una vida activa: «El 
sofà és pels convidats», diu en Jo-
sep, que també ens ensenya ben 
orgullós l’hort i els presseguers. 

A més, quan poden fan una 
escapada per veure món, han es-
tat a molts llocs, i en destaquen 
dos: pels vint-i-cinc anys de casats 
van anar a les Canàries a veure en 
Xavier, que hi feia la mili; el segon 
és més recent: un creuer sorpresa 
que els van regalar els fills per ce-
lebrar les noces d’or. Ells es pen-
saven que anaven a un hotel i que 
hi trobarien gent coneguda, però 
de camí a l’aeroport van agafar el 
camí del port... i van trobar que 
els que els anaven a acomiadar 
es quedaven amb ells, que ja hi 
tenien les maletes i que pujaven 
a aquell enorme hotel flotant de 
quinze pisos!

Fotografies: Teia Sureda

Una imatge actual del matrimoni, el passat 
mes de maig, el dia del 80è aniversari d’en 
Josep

La família Cornellà Ponts: en Josep i Roser, amb els fills i néts.
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Tennis  
taula

Manel Segura

nova etapa  
al ctt vilablareix, 
amb nou entrenador 
i nouS horariS

Aquesta temporada 2012-13 comença un nou ci-

cle en el Club Tennis Taula Vilablareix i la princi-

pal novetat és la incorporació dins l’equip tècnic 

de l’entrenador Eduard Mayorov i la modificació 

dels horaris per potenciar la base del club. 

Eduard Mayorov té una àmplia experièn-

cia i trajectòria en el tennis taula català i inter-

nacional. La darrera dècada ha estat vinculat al 

CTT Calella, on ha desenvolupat diferents rols 

tant com a jugador, en un primer moment, com 

posteriorment fent-se càrrec dels entrenaments 

fins a convertir-se en una peça fonamental per a 

la progressió i desenvolupament dels jugadors 

del tennis taula de Calella.

És bàsicament per aquest motiu que 

el CTT Vilablareix, tot i la situació econòmica 

global, ha fet un enorme esforç per incorporar 

aquesta persona -de reconegut prestigi en el 

món del tennis taula- per donar un nou impuls 

al club i, sobretot, poder potenciar la base amb 

la canalla que s’hi ha incorporat recentment. No 

es tracta de buscar el resultat immediat, sinó de 

crear una estructura sòlida amb un projecte a 

mig/llarg termini que ens permeti fer un pas en-

davant com a club esportiu de competició. 

Sempre hem apostat pel creixement del 

club i bona mostra d’això és que hem passat en  

quatre anys de set socis a prop dels quaranta 

que tenim actualment. Però també som cons-

cients del context i la situació global, i per això 

hem de caminar sempre amb pas ferm i segur 

per continuar tenint un club amb una salut en-

vejable i, sobretot, amb uns socis contents i or-

gullosos de pertànyer al CTT Vilablareix. 

Ara més que mai necessitem la implica-

ció de tots per poder continuar portant el nom 

de Vilablareix com més lluny millor.

Aquesta nova etapa que obrim està ple-

na d’il·lusions i ambicions i esperem que amb 

el treball i l’esforç de tots puguem explicar-vos 

periòdicament les evolucions (i esperem que 

també els èxits) del nostre club.

Nous horaris temporada 2012-13 

Iniciació (nens i nenes de 7 a 15 anys)

 Dilluns i dimecres de 18.00 a 19.30 h

Tecnificació

 Dilluns i dimecres de 19.00 a 21.00 h

 Dijous de 18.00 a 20.00 h

 Divendres de 18.30 a 20.00 h

Sèniors (adults de totes les edats)

 Dimarts i dijous de 18.30 a 21.00 h

 Divendres de 18.30 a 20.00 h

Per a més informació, podeu visitar www.cttvi-

lablareix.cat o trucar al 610 840 134 (Manel Se-

gura) o 650 782 099 (Adam Bonany)
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– Cinc grups de nivells diferents

–  Una professora de dansa clàssica que farà 2 

hores de ballet a la setmana. 

–  Un equip tècnic format per Mireia Albó, Marta 

Ruiz, Clara Ferrer, Anna Albó i Aida Muñoz. 

–  I el més important: ja som un club federat i par-

ticiparem en la Copa Catalana!

Així que si tens entre 3 i 16 anys i tens 

ganes de fer gimnàstica rítmica a Vilablareix, 

aquest any pots fer-ho! Ens trobaràs tots els di-

marts, dijous i divendres al pavelló de Vilabla-

reix. L’horari de l’activitat és de 17.30 a 19.30 h.

Si hi esteu interessats i voleu més in-
formació us podeu posar en contacte amb 
ritmicavilablareix@gmail.com.

Gimnàstica 
rítmica

Club Rítmica Vilablareix

a l’eStiu, rítmica,  
i a l’hivern... 
rítmica!
Aquest ha estat un estiu diferent. Diferent per-

què ha estat el primer estiu en què durant el mes 

de juliol s’han entrenat totes aquelles gimnastes 

que volien fer un treball més específic i mantenir 

la bona forma aconseguida durant la tempora-

da. Malgrat la calor, hem treballat la flexibilitat, 

l’esquema corporal i la manera de fer front a les 

dificultats que implanta la normativa a partir de 

la propera temporada. Les entrenadores estem 

molt contentes del treball de totes les gimnastes. 

I ara que l’estiu ja s’ha acabat és el mo-

ment de presentar el que aquest any tenim pre-

parat per a totes les nenes que tinguin ganes de 

provar la gimnàstica rítmica: 
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Bàsquet

+ INFO a www.cbvilablareix.cat · Grup C.B. Vilablareix del Facebook

Coordinadors del club: 660 174 766 Dani Bartomeu – 610 213 560 Dani Arteaga

Coordinador del Campus: 639 182 473

deSpréS de l’eStiu, 
tornen leS SuadeS!
A la Torratxa corresponent a aquesta època de 

l’any sempre ens trobem amb un fet curiós: 

tothom ha tornat de vacances i, per tant, a la 

dura realitat; però nosaltres parlem, entre altres 

coses, de l’estiu. I és que hem de parlar de les 

nostres activitats estiuenques (no parem mai!), 

i el campus d’estiu hi ocupa un lloc central.

Ja portem nou edicions del nostre cam-

pus, una activitat més que consolidada, amb 

uns cinquanta nens i nenes, nois i noies que 

passen amb nosaltres el final de juny i tot el 

mes de juliol. Per nosaltres és molt important 

que el nucli central d’aquest jovent sigui de Vi-

lablareix, ja que som una entitat del poble que 

prioritza tot allò que beneficiï la gent del poble, 

però també estem orgullosos que gent de mu-

nicipis propers (Girona, Quart, Fornells, Salt, 

Aiguaviva, Caldes...) participi tant d’aquesta ac-

tivitat com de la temporada esportiva.

Al llarg del campus el bàsquet ha estat, lò-

gicament, l’activitat central, amb exercicis “clàs-

sics” i també amb concursos de tir i d’habilitat 

que es van fer l’últim dia. La tipologia dels exer-

cicis permetia que els poguessin fer els jugadors 

que fan bàsquet durant l’any, però també els que 

no havien practicat mai aquest esport.

El campus ha incorporat també altres acti-

vitats tradicionals, com la visita diària a la pisci-

na, i novetats molt interessants, com una sessió 

de defensa personal facilitada pel gimnàs Zona 

Pi, a qui volem donar les gràcies des d’aquí.

I un cop acabat el campus, els deu equips 

del club (aleví mixt, cadet masculí, dos júniors 

masculins, sots 21 masculí, dos sots 25 mascu-

lins, sènior masculí i dos sèniors femenins) han 

començat a suar i estan començant les seves 

respectives lligues. Cal destacar la incorporació 

al club d’un nou equip júnior i d’un segon equip 

sènior femení, amb la qual cosa el club continua 

tenint al voltant de cent jugadors.
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Carles Buisac i Mas

ja hem començat  
la temporada

Aquest any comencem la nova temporada amb 

nous equips i nous jugadors i jugadores, maina-

da del poble i de pobles veïns que volen apren-

dre i practicar el futbol en el nostre Club.

Participarem en la lliga que organitza el 

Consell Comarcal del Gironès, amb represen-

tació en totes les categories: equip d’escoleta, 

prebenjamins de primer i segon any i benja-

mins de primer i segon any.

L’altra competició en què participarem serà 

la lliga de la Federació Catalana de Futbol, amb 

tres equips, dos equips d’alevins que participen en 

la lliga de Futbol set i un d’infantil que s’ha creat 

aquest any que participa en la lliga de Futbol onze.

Els entrenaments dels equips que ja par-

ticipen en la Federació Catalana de Futbol varen 

començar els entrenaments la darrera setmana 

del mes d’agost per tal de poder començar la 

lliga la segona quinzena de setembre havent 

tocat pilota i havent fet algun partit amistós. 

Després de les vacances tothom s’ha de posar 

en forma un altra vegada i aquesta ja és una 

competició seriosa, ja que juguen aproximada-

ment una trentena de partits oficials durant tota 

la temporada.

Els equips que participen en la lligueta del 

Consell Comarcal han començat a l’inici del curs 

escolar, ja que la seva lliga comença entre finals 

d’octubre i primers de novembre.

Una de les coses que creiem 

que és important per a tots nosaltres 

i per al poble és que la construcció 

del nou camp de futbol va evolucio-

nant a bon ritme i esperem que ben 

aviat es pugui fer la inauguració i 

així poder gaudir-ne tots plegats.

Esperem que en aquesta temporada els 

resultats també ens acompanyin com en tem-

porades anteriors i que la mainada del nostre 

Club disfruti i aprengui a gaudir amb l’esport.
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La llar d’infants

Jessica Alfaro

l l a r  d ’ i n f a n t s

S’acaba un curS  
i en comença  
un altre

No ens en vam adonar i va arribar la calor. Du-

rant el mes de juliol vam fer jocs d’aigua, que 

ens encanten: ben contents ens posàvem el ba-

nyador, agafàvem la tovallola i sortíem a fora al 

pati a remullar-nos.

Els més grans de la llar van marxar a Ma-

rineland per fer l’esperada excursió de fi de curs. 

Allà vam veure dofins, foques, pingüins, lloros... 

Tota una experiència que no oblidarem mai!

El curs va passar molt ràpid, tant que el 

dia 28 de juliol vàrem fer la festa de fi de curs. 

Ens vàrem reunir tots els familiars i els infants 

de la llar a Can Gruart per acomiadar-nos fins 

al setembre. Vàrem veure la presentació en 

Powerpoint de totes les activitats que hem rea-

litzat i després, el pica-pica de comiat. 

I el 3 de setembre ja hem començat un 

nou curs. Tots estem molt nerviosos i emocio-

nats. Aquest curs som cinc classes, a la llar: les 

Abelles, les Marietes, els Ratolins, les Granotes 

i els Picasoques. Desitgem que aquest curs vagi 

molt i molt bé. 

Benvinguts a la llar d’infants La Farigola!
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L’escola

un nou curS 
eScolar 

Per a la majoria de nens i nenes, i també 

de pares i mares, el començament de curs és un 

moment que es viu amb il·lusió i alhora amb un 

punt de neguit. 

 Arriba l’hora de retrobar-se amb els com-

panys i companyes, de conèixer, si és el cas, els 

mestres que tindran durant el curs, d’esbrinar 

quins n’hi ha de nous i com seran i actuaran. 

També agrada estrenar la motxilla, l’estoig, les 

llibretes i fer el primer cop d’ull als llibres i qua-

derns. La majoria dels nens i nenes fan molt 

bons propòsits: ser més estudiosos, treballar 

cada dia, portar-se molt bé... 

Però qui viu amb més impaciència el co-

mençament del curs són els nens i les nenes 

de P3, els que comencen a anar a l’”escola dels 

grans”. Aquest curs tenim vint-i-cinc nens i nenes 

a l’aula de P3, que han deixat la llar d’infants o la 

convivència diària amb familiars molt propers i 

comencen una nova etapa de la seva vida.

I no podem oblidar-nos tampoc dels nou 

alumnes que s’han incorporat en diferents cursos.

Benvinguts tots i totes a l’escola!

Fotografia: Teia Sureda
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L’institut

Alba Batlle, Ricard López, Teresa Sumerakin 
i Marta Pérez

i n s t i t u t

Batxillerat
Ens iniciem en una nova etapa, i cap de nos-

altres no sap el que es trobarà. Ens posem a 

pensar-hi i se’ns emplena el cap de pensaments 

que es contradiuen ells mateixos: estem con-

tents d’haver arribat aquí però al mateix temps 

ens espantem perquè no sabem què és el que 

ens espera els dos anys vinents. Tens por de fa-

llar, de creure que no en seràs capaç, però et 

poses a pensar-hi i t’adones que l’únic que has 

de fer és posar-hi forces i totes les teves ganes.  

En aquesta etapa ens ho juguem tot, és aquí 

on realment comença la nostra formació. Ca-

dascú de nosaltres s’endinsarà en el princi-

pi del seu futur fent les matèries que més li 

agraden i les que el dia de demà li serviran. 

Segurament seran un punt al nostre favor. 

Tot i això, aquestes són unes sensacions que no 

podem evitar i amb les quals haurem d’apren-

dre a conviure durant aquest temps.

Acte de comiat de l’ESO
Va ser un dia molt esperat per la majoria 

d’alumnes de 4t. Tots estaven nerviosos i s’en-

tristien pensant que aquella llarga etapa, molt 

valuosa per a gairebé tots, arribava al final...  

Un dia molt recordat, era doncs el moment 

en què cadascú hauria de triar el seu camí. 

Engalanats per a l’ocasió, ens vam dirigir cap 

a la Sitja de Fornells. Un cop allà, vam mirar 

una pel·lícula, Crash, de la qual alguns en vam 

treure una valuosa lliçó. Finalitzada la pel·lícula, 

l’equip docent ens va dirigir unes paraules de 

comiat, tot seguit vam ser els propis alumnes 

els que ens vam adreçar a ells, acompanyamt 

les paraules amb un conjunt d’imatges que 

reflectien la nostra estada a l’institut durant 

aquest quatre anys junts, fent-nos recordar 

alguns dels bons moments que hem viscut.  

Per finalitzar l’acte, ens van fer una foto de grup, 

possiblement l’última que ens faríem tots junts.
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Sònia Jorquera

La ludoteca

l a  l u d o t e c al a  l u d o t e c a

3 3

l a  l u d o t e c a

3 3

la pintura al caSal 
d’eStiu 
Aquest  estiu els nens i nenes del casal de Vila-

blareix hem treballat com a centre d’interès la 

pintura. Hem après molt, hem pogut conèixer 

diverses tècniques de pintura (aquarel·la, llapis 

de colors, retoladors, ceres, pintura al tremp o 

témpera, guix, pintura de dits...); i altres tècni-

ques d’arts plàstiques com collage, puntillisme, 

degoteig, etc. tot utilitzant estris diversos: es-

ponges, pinzells, patates, paper de diari... 

Hem viatjat a altres èpoques, des del Pale-

olític al Pop Art tot passant pel Renaixement, el 

Barroc, el Romanticisme, l’Impressionisme, con-

tinuant pel Cubisme, el Surrealisme i l’Expressio-

nisme abstracte. Ha estat molt interessant saber 

de pintors com  Leonardo da Vinci, Monet, Picas-

so, Dalí, Miró, Warhol, etc. i conèixer la seva obra.

Per moments ens hem sentit artistes, per-

què cada grup va pintar un tros de paret al pati 

del mòdul de l’escola. El grup dels petits: els 

Colors (P3), els Pinzells (P4) i els Arcs de Sant 

Martí (P5)  vam pintar un pinzell, una paleta de 

pintor i un cavallet. Els grans: els Dibuixos (1r), 

els Pintors (2n), els Artistes (3r) i els Abstractes 

(4t i 5è)  vam fer un mural basant-nos en dife-

rents quadres de Miró.

A l’acampada del casal els petits van veu-

re una pel·lícula i els grans van fer jocs de nit 

pels voltants del pavelló. I tots junts vam escol-
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tar un conte sobre Dalí i les seves pintures, un 

personatge d’allò més extravagant! 

D’excursió aquest any hem anat a Caldes 

d’Estrac, a la Fundació Palau-Picasso, on vam 

fer tallers i vam conèixer anècdotes de la vida 

d’aquest pintor únic. I un any més, un grup ha 

marxat de colònies, aquest cop a Cal Ferrer, a 

Porqueres. Van marxar cinc dies i s’ho van pas-

sat d’allò més bé tot banyant-se a l’estany, fent 

tallers o ballant a la disco.

I com passa amb tot, va arribar l’últim dia 

i vam fer l’esmorzar de cloenda del casal per 

al qual ens vam vestir de gala i vam ballar a la 

disco. També vam anar a veure l’obra de teatre 

Els músics de Bremen que van fer els joves del 

local. Després els monitors i monitores del ca-

sal van repartir els diplomes al millor artista.

Aquest any, com a novetat i aprofitant el 

centre d’interès del casal, hem fet una exposició 

a Can Gruart on s’ha pogut veure tot el que hem 

anat fent: dibuixos i pintures fetes pels artistes 

de Vilablareix, els nens i nenes del casal. 

Us esperem al casal 
d’estiu de l’any vinent!



l o c a l  
d e  j o v e S

3 5

l o c a l  d e  j o v e s

3 5

tit amb els pobles de la zona Llera. Trenta joves 

de Vilablareix van voler compartir les emocions 

que ofereix el parc i van pujar al bus en direcció 

a Salou. Es va sortir de Vilablareix a les 9 del 

matí i es va tornar a les 12 de la nit per tal de 

poder aprofitar al màxim el desplaçament. 

“Matins actius 2012” del Casal Jove
Enguany al casal “Matins actius” hi van partici-

par vint joves que van poder compartir moltes 

vivències durant el mes de juliol. 

Ja és el segon any que el local de joves 

proposa el casal per a nois i noies de 12 a 16 

anys, conscient que els joves d’aquesta edat de-

manen activitats més adaptades a les seves ca-

racterístiques. Per això van preparar un casal on 

hi havia una part d’activitats pautades i dirigides 

pels monitors i altres on es buscava intenciona-

dament que els joves tinguessin un paper actiu 

en l’organització i gestió. En són dos exemples 

un conte escenificat en què els joves es van en-

carregar de tot i una tarda en un casal d’avis de 

Girona, on van preparar els jocs i activitats. 

Altres activitats van ser l’excursió a Llançà 

i a Banyoles, un taller d’instruments amb materi-

al de rebuig, gimcanes, piscina, jocs esportius, la 

gimcana digital, una sortida amb bicicleta, la càp-

sula de la ràdio.... i cada divendres, taller de cuina 

i dinar tots junts per acomiadar-se de la setmana. 

I com a final del casal, acampada a Sant 

Roc amb jocs de nit i molta gresca i xerinola. 

Vilablareix, de públic al Gran Dictat
El dimecres 4 de juliol uns quants veïns del mu-

nicipi i els joves del casal “Matins actius” van 

anar a fer de públic al programa El Gran Dictat. 

Es va organitzar un autocar juntament amb el 

poble de Bordils, i cap a Barcelona falta gent! 

Vam marxar a les 12 del migdia i vam passar 

tota la tarda als estudis on es van enregistrar 

fins a cinc programes. Seguint les consignes 

de la regidora del programa, vam ser un públic 

exemplar aplaudint quan tocava i... abrigats 

d’hivern tot i la calor (penseu que el programa 

s’emetrà durant el novembre) . Al final, tornada 

i arribada a Vilablareix a les 9 del vespre.

20 equips al torneig d’estiu de futbol sala 
Un any més –ja és la cinquena edició– es va 

organitzar el torneig de futbol sala d’estiu de 

Vilablareix. Sembla que la cosa agafa embran-

zida, i enguany hi han participat vint equips. El 

torneig va començar passat Sant Joan i es va 

allargar fins a final d’agost. Es van disputar tres 

partits per dia, amb unes lliguetes prèvies de 

cinc equips i una eliminatòria final amb tots els 

equips. La victòria final va ser per a l’equip “Can 

Gruart”, que va guanyar a la final als guanyadors 

de l’edició de l’any passat, el “Dream team”.

Excursió a Port Aventura
Com sempre que arriba l’estiu, organitzem una 

sortida a Port Aventura. Aquest cop la vam fer el 

dissabte 14 de juliol, amb un autobús compar-



3 6

l l a r  d e  j u b i l a t s

3 6

L L a r  d e 
j u b i L a t s

3 6

Viatge al País Basc 
Del 6 al 10 de juny vam fer un viatge al País 

Basc. Vam poder visitar diverses ciutats i indrets 

molt bonics i interessants, com Donosti (Sant 

Sebastià), la basílica de Sant Ignasi de Loiola o 

les coves d’Urdax i Zugarramundi, a Navarra.

Dinar del Campionat de Germanor
El dissabte 7 de juliol, al centre polivalent “La 

Torrentera” d’Aiguaviva, vam celebrar el dinar 

anual que posa punt final al Campionat de Ger-

manor que organitzem diversos pobles de la 

comarca. El club de petanca de Salt va ser el 

guanyador d’enguany.

Excursió a Santa Eugènia de Berga
El diumenge 15 de juliol es va organitzar una ex-

cursió a Santa Eugènia de Berga, a la comarca 

d’Osona, per anar a veure l’exposició de trens 

en miniatura titulada El Màgic Món del Tren, 

una exposició única de modelisme ferroviari de 

1.000 metres quadrats.

Diada del soci a Platja d’Aro
El diumenge 2 de setembre vam celebrar la Di-

ada del Soci. A les onze del matí un autocar re-

collia els socis del Casal que van voler anar a 

missa a la nostra parròquia, i a les dotze, tres 

autocars van sortir del carrer Marroc en direcció 

a Platja d’Aro, on es va fer un dinar amb l’assis-

tència de cent seixanta socis i la presència del 

nostre alcalde, David Mascort. Acabat el dinar, 

qui va voler va fer algunes compres aprofitant 

que s’hi feia la “botiga al carrer”.
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ràdio vilablareix, 
107.5 fm: Que 
S’aixeQui el teló!
Després d’unes merescudes vacances, Ràdio 

Vilablareix, 107.5 FM, torna amb més força que 

mai. Comencem el curs amb aires nous per fer-

vos companyia durant tot el dia.

La nostra programació continuarà ba-

sant-se en un 100% de música catalana, amb 

desconnexions horàries amb Catalunya Infor-

mació i petites píndoles informatives. 

Continuem creient fermament que les rà-

dios municipals han d’existir per fer un servei al 

país. Aquest és el nostre principal objectiu. Per 

això continuem fidels a la nostra filosofia. Així 

que, al matí, no hi ha res millor que llevar-se 

sintonitzant ja la vostra ràdio. 

Com fins ara, els dilluns estaran dedicats al 

vessant més municipal. A dos quarts de vuit del 

vespre, Dilluns Esportiu, el programa que repassa 

tota l’actualitat esportiva municipal (futbol, bàs-

quet, tennis taula, handbol, gimnàstica rítmica), 

amb els autèntics protagonistes als estudis.

A les nou del vespre, Micro de Nit, el 

magazín per excel·lència de Ràdio Vilablareix. 

Una de les novetats d’aquesta temporada és la 

duració del programa. Ara abaixarem el teló a 

dos quarts d’onze de la nit. Aquí hi trobareu les 

curiositats d’en Pedro Zamora, els plats de la 

Fina Estévez, les endevinalles i historietes de la 

Sra. Angelina, les paraules d’en Rafael Planella i 

l’entrevista de la setmana. Tot dirigit pel director 

d’escena, en Jaume Vilalta.

I com sempre que hi ha nova temporada, 

també hi haurà novetats en la programació de la 

nostra graella. Si voleu saber-ne més, escolteu 

Ràdio Vilablareix pel 107.5 FM o visiteu el web 

de l’emissora: www.vilablareix.cat/laradio, que 

també us servirà per escoltar la ràdio en directe.

Didac Romagós
Director de Ràdio Vilablareix

Fotografies: Teia Sureda
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la Sardana

L’origen de la sardana és molt incert, ja que a 

l’antiguitat es ballaven moltes danses en rotlla-

na. Fins i tot hi ha teories, agosarades val a dir, 

que busquen els antecedents de la sardana en les 

danses màgiques que mostren algunes pintures 

rupestres; o en l’astronomia i en el gir dels astres 

i de les hores, identificant els passos curts amb la 

nit i els llargs, més animats, amb el període solar.

La sardana tal com la coneixem avui dia 

és relativament recent. Va evolucionar des dels 

tres músics tocant la cornamusa, la gralla i el 

flabiol amb tamborí, a la cobla actual, amb dos 

tibles, dues tenores, dues trompetes, un trom-

bó, dos fiscorns i el contrabaix, mantenint el fla-

biol amb tamborí.

Pep Ventura va ser el compositor que, a 

mitjan segle XIX, va innovar la sardana creant 

la sardana llarga: va augmentar el nombre de 

músics a les cobles i va reformar la tenora.

A principis del segle XX va haver-hi molta 

activitat sardanista i van sorgir ateneus, casals 

i associacions que organitzaven trobades i ba-

llades de sardanes. La dansa va arrelar i es va 

convertir en la dansa tradicional catalana; al seu 

voltant va sortir una consciència de solidaritat i 

de germanor, que va acabar identificant la sar-

dana com un signe de catalanitat.

Entre els anys 1923 i 1930, amb la dicta-

dura de Primo de Rivera, es va prohibir ballar la 

sardana, considerada la dansa nacional catala-

na. També durant els anys posteriors a la Guer-

ra Civil espanyola es va frenar temporalment 

l’activitat sardanista per evitar les connotacions 

reivindicatives i d’afirmació catalanista.

A partir de l’any 1945 i fins a principis dels 

60, el moviment sardanista es va recuperar. Es 

van crear noves entitats i es feien concerts i 

aplecs, alhora que es recuperava, a poc a poc, el 

patrimoni cultural català. L’any 1960 s’estableix 

el Dia Universal de la Sardana i es nomena cada 

any la Ciutat Pubilla de la Sardana, la primera 

de les quals va ser Girona, que es va convertir 

en Ciutat Pubilla el 24 d’abril de 1960. 

Per poder ballar la sardana cal un mínim 

coneixement, però alhora és una dansa on tot-

hom hi té cabuda. La sardana deu ser el ball més 

demòcrata del món: només cal demanar-ho i les 

mans s’obren per rebre un nou dansaire.

No és veritat que la sardana és la dansa 

més bella de les que es fan i es desfan?
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risC nuClEar? 
improbablE, pErò n’hi ha 
(iii-2)
Andrés L. Pérez Velasco

En l’entrega anterior deia: «La seva “vida econòmi-
ca” o període d’amortització es va acomplir fa molts 
anys, per la qual cosa resulta extremadament rendi-
ble per als propietaris, ja que els costos es limiten al 
combustible (urani enriquit), mà d’obra i escasses 
inversions de manteniment». En efecte: El Consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN) va fer públic fa poc 
l’informe sol·licitat pel Ministeri d’Indústria, Ener-
gia i Turisme (MINETUR) per allargar la vida opera-
tiva de la central nuclear de Santa María de Garoña 
(Burgos) més enllà de 2013, data de vigència de l’ac-
tual permís d’explotació, fins al 2019. Per Ecologis-
tes en Acció, com era d’esperar, en un organisme di-
rigit per cinc consellers pronuclears (dos del quals, 
designats pel PP, dos pel PSOE i un per CiU), la 
petició mai no ha passat de ser una pura formalitat. 
Per l’organització ecologista és clar que aquest or-
ganisme respon als interessos de Nuclenor (Societat 
formada per Iberdrola, Endesa i Hidrocantábrico), 
en detriment de la seguretat de la societat espanyola.

Els ecologistes insisteixen que Garoña és una 
central que, des del punt de vista de la seguretat, està 
“fora de normativa”. «Sofreix un procés d’esquer-
dament múltiple per corrosió que afecta diversos 
components interns del vas del reactor (el veritable 
cor de la central nuclear, ja que allotja el combus-
tible d’urani: el nucli), motiu pel qual la seguretat 
d’aquesta instal·lació està seriosament comprome-
sa», adverteixen. Greenpeace afirma que «aquest 
problema afecta ja el 70% dels tubs que travessen el 
vas del reactor i pels quals passen a l’interior les bar-
res de control», que són el “sistema de frenada” de 
la reacció nuclear. Aquest esquerdament empitjora 

irreversiblement amb el temps, tal com ha recone-
gut el Consell de Seguretat Nuclear (CSN).  

Per tant, «no hi ha cap motiu econòmic, ni 
energètic, ni mediambiental ni social que justifi-
qui la pròrroga», va indicar Carlos Bravo, de Gre-
enpeace. «Garoña -explica- està més que amor-
titzada, la seva escassa producció elèctrica està 
sobradament compensada per l’increment anual 
de l’electricitat renovable, té seriosos problemes 
d’esquerdament per corrosió, i el rebuig social 
que genera és manifest». 

Al seu torn, Ekologistak Martxan ha assenya-
lat que «les inversions previstes pels responsables 
de la central no poden de cap manera solucionar 
aquest problema, ja que això implicaria la construc-
ció d’un primari nou, és a dir, d’una central nova». 
En opinió seva, l’únic motiu per mantenir oberta 
Garoña és econòmic. «Atès que ja està amortitzada, 
que no pagarà la factura de milions d’anys de resi-
dus radioactius i que s’ha beneficiat de les subven-
cions que s’han atorgat durant dècades a l’energia 
nuclear, la central produeix una electricitat molt 
barata per la qual els consumidors paguen el triple 
del que val», relata l’esmentat col·lectiu. 

Per Ecologistes en Acció, és una irrespon-
sabilitat mantenir oberta una central vella, cons-
truïda abans d’aprendre dels principals accidents 
nuclears –va començar a funcionar el 1971, molt 
abans dels successos de Txernòbil i Harrisbourg – 
i afectada per problemes mal resolts.

Amb aquesta nova pròrroga queda demostra-
da, a més, la connivència amb la central de l’anteri-
or Govern, que va anunciar amb bombo i platerets 
que la central estaria obligada a prendre les mesu-
res necessàries per fer irreversible el seu tancament 
el 2013. Aquestes mesures no han existit mai, ja que 
la central només es pot manipular en els períodes 
de recàrrega, que en el cas de Garoña són cada dos 
anys. El Govern anterior és tan responsable del que 
pugui passar en el futur com l’actual.
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Mn. Josep Ramírez i Carles 
Rector

Atès que la parròquia durant el temps d’estiu 
“aparca” algunes de les seves habituals activitats, 
com ara la catequesi i altres, i no hi hauria prou 
matèria per elaborar aquesta crònica, aprofitaré 
l’avinentesa per comentar un fet prou interessant 
i d’actualitat. El 17 de juny vam fer a la parròquia 
la col·lecta per a Càritas, i vam recollir uns diners 
(250 euros) que vam traspassar a Càritas diocesana 
a fi de col·laborar en la magnífica tasca que des 
d’aquesta entitat de l’Església es porta a terme. Per 
aquells mateixos dies vam poder contemplar a tra-
vés dels mitjans de comunicació social les imatges, 
impactants certament, d’una nombrosa manifesta-
ció que es va dur a terme pels carrers de Madrid 
en protesta contra les retallades i altres mesures 
d’austeritat que el Govern central proposa. De cap 
manera pretenem posar en dubte el dret que tot-
hom té en relació amb la llibertat d’expressió i de 
manifestació. Simplement voldríem respondre a 
una pregunta que, des d’una pancarta ben visible i 
fins i tot en to desafiant, es llançava a l’aire: “¿Dón-
de está la Iglesia”?, com dient: ¿per què no són 
aquí, amb nosaltres, els representants de l’Esglé-
sia reivindicant tot el que nosaltres reivindiquem? 
Certament l’Església no era allà en aquell precís 
moment i d’una manera oficial, perquè estava al 
costat de centenars de famílies d’arreu del país, 
proporcionant-los aliments, roba, sanitat, reforç 
escolar a infants i joves, atenció domiciliària a gent 
gran, pisos d’acolliment, gestions per evitar desno-
naments, orientació sociolaboral, adopció d’“avis” 
desemparats i un llarg etcètera que podeu com-
provar en les informacions periòdiques que ens 
ofereix Càritas. Només cal tenir ganes d’estar-ne 
al corrent. I tot això des d’una profunda discreció, 
sense pancartes ni manifestacions sorolloses, res-
pectant, repeteixo, el dret que hi tenen els que ho 

fan d’altra manera. En una nota de la Conferència 
Episcopal Tarraconense sobre la crisi econòmica 
actual, llegim: “Durant els darrers mesos, l’acció 
social de l’Església a casa nostra, realitzada per Cà-
ritas, parròquies, institucions... no solament s’ha 
mantingut sinó que s’ha incrementat tant pel que 
fa a l’atenció material i espiritual als qui es troben 
en situació de pobresa, com en la resolució de pro-
blemes més urgents com ara l’atenció als afectats 
pels desnonaments o l’atur juvenil”. Creiem que 
la pregunta suara esmentada queda totalment res-
posta. Com diu Nostre Senyor: “Qui tingui orelles 
per escoltar, que escolti (Lc. 8, 8)”.

miSSa a Sant roc

Com bé sabem, el 16 d’agost l’Església universal ce-
lebra la festa de Sant Roc. Per aquest motiu i com 
en anys anteriors, el diumenge següent, dia 19, vam 
pujar a l’ermita del Sant per a celebrar-hi l’Euca-
ristia. No es tracta de cap aplec ni res d’especial; 
senzillament, ja que tenim el goig de posseir dins 
el nostre terme parroquial l’emblemàtica capella, 
cada any pugem a celebrar-hi la missa dominical el 
diumenge següent al 16 d’agost. El recinte sagrat 
era ple de gom a gom. Que Sant Roc beneeixi la 
nostra vila i la guardi de tot mal!

Fotografia: Teia Sureda
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mEmòria històriCa dEl 
nostrE muniCipi (xViii)
J. Manel Pallàs

El decret deia:
«Vistos los acuerdos tomados por el Ayuntamien-

to en Pleno en la sesión de 22 del actual, que por copia 
certificada se unen al presente Decreto, referentes a la in-
terposición del recurso contencioso-administrativo contra 
la resolución del Sr. Delegado de Hacienda de fecha 16 
del actual, por lo que autorizó el Presupuesto Munici-
pal ordinario de este Ayuntamiento para el actual año 
confeccionado y por consiguiente aprobado también, de 
conformidad con el acuerdo de la mayoría de este Ayun-
tamiento del día 8 de febrero anterior.- Atendiendo que el 
propio Presupuesto fue confeccionado anteriormente, tra-
mitado y aprobado en forma definitiva en sesión de 16 de  
noviembre de 1928 y que al remitirlo al Sr. Delegado de 
hacienda lo devolvió este señor para que se rectificase…».

I acaba el decret dient:
«De conformidad con las atribuciones que con-

cede el artículo 192 del Estatuto Municipal vengo en 
decretar la suspensión de la totalidad de los acuerdos 
de este Ayuntamiento en Pleno de fecha 22 del actual 
referentes a la interposición de recurso ante el Tribunal 
Contencioso-Administrativo contra la aprobación del 
presupuesto del actual año por el Sr. Delegado de haci-
enda y los gastos que debiera ocasonar.»

En el mateix Ple l’alcalde llegeix el comu-
nicat enviat pel delegat d’Hisenda:

«Vista la solicitud producida ante esta Delegación 
por el Sr. Juan Aymerich y otros tres Concejales del Ayun-
tamiento Pleno de Vilablareix, en súplica que se devuelva 
al expresado Ayuntamiento, el presupuesto ordinario del 
corriente ejercicio, para que se formule de nuevo con su-
jeción a lo acordado por el Pleno.- He acordado no haber 

lugar a acceder a lo solicitado por D. Juan Aymerich y 
demás firmantes en la súplica de que se trata. – Lo que co-
munico a V. para su conocimiento y el de la Corporación 
de su Presidencia.- Dios guarde a V. muchos años…».

El 15 d’abril es tornen a reunir en sessió 
extraordinària. Tampoc no s’aprova l’acta de la 
sessió anterior. L’alcalde llegeix el comunicat del 
delegat d’Hisenda, aclarint el recurs interposat 
pels regidors D. Juan Aymerich, D. Narciso Serra, 
D. Alfonso Ollé i D. Domingo Ribot, que diu:

«He acordado estimar el recurso de aclaración 
de que se trata, confirmando expresamente el derecho 
del Ayuntamiento de Vilablareix para ejercer la acción 
Contenciosa-administrativa, contra la resolución dicta-
da por esta Delegación de Hacienda el día 16 de marzo 
último autorizando el presupuesto ordinario para el año 
1929.= Lo que comunico a V. para su conocimiento y 
efectos y traslado a los interesados para los ismos fines, 
significando que contra la presenta providencia pue-
de interponer recurso ante el Tribunal provincial de lo 
Contencioso-administrativo, a tenor de lo establecido en 
el artº 302 del Estatuto municipal y 18 del Reglamento 
de procedimiento en materia municipal.= Dios guarde a 
V. muchos años.= Gerona 8 de abril de 1929.= Firmado 
y rubricado.= Sr. Alcalde de Vilablareix.» 

I així s’aixeca la sessió.

El llibre d’actes salta d’aquesta sessió a la 
del 27 de novembre. Durant aquest temps la Co-
misión Municipal Permanente es va reunir tres 
vegades: una el 30 d’agost, en la qual:

«…el Sr. Alcalde propone nombrar Recaudador 
municipal á D. José Lopez Martinez, vecino de Gerona, 
con el tres por ciento de premio sobre las cantidades que 
recaude y con la obligación de liquidar cada trimestre, se 
pone a votación y el sr. Aymerich vota en contra resultan-
do empate y declarado urgente el asunto se repite la vota-
ción votando también a favor el Sr. Alcalde y en contra el 
Sr. Aymerich, quedando así nombrado el referido D. José 
Lopez Martinez por el voto de calidad del Sr. Presidente.»
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NOVEMBRE

Centre Cultural  
Can Gruart
 
CURS D´INFORMÀTICA 
AVANÇADA   
Per a tothom 
Dia i hora: dimarts i dijous, de 8 a 10 del 
vespre
Preu: 30 € (curs de 10 hores) 
Inici: 6 de novembre 

CURS DE FOTOGRAFIA DE 
CÀMERA DIGITAL COMPACTA 
Per a tothom 
Dia i hora: dilluns i dimecres, de 8 a 10 del 
vespre
Preu: 40 € (curs de 10 hores)
Inici: 6 de novembre 

CURS D’ANGLÈS 
Per a persones a l’atur
Dia i hora: dimecres i divendres, de 10 a 12 
del matí
Preu: 40 € (curs de 20 hores)
Inici: 7 de novembre 

XERRADA:  UNA DIETA 
ECOLÒGICA  
Per a tothom
Dia i hora: dijous 15 de novembre, a les 8 
del vespre
Preu: gratuït

Local de joves

COM CREAR LA NOSTRA 
EMPRESA  
Per a joves de 12 a 35 anys 
Dia i hora: dilluns 19 de novembre, a les 7 
de la tarda
Preu: 3 €

CINE FÒRUM  
Per a tothom
Dia i hora: divendres 30 de novembre, a les 
7 de la tarda
Preu: gratuït 

CURS DE MASSATGE 
INFANTIL 
Per a tothom amb nadons d’1 a 12 mesos
Dia i hora: 7, 14, 21, 28 de novembre i 5 de 
desembre de 2/4 de 4 a 5 de la tarda
Preu: 75 €

DESEMBRE

Centre Cultural Can 
Gruart 
 
CURS DE COACHING PER A 
MARES   
Per a tothom 
Dia i hora: dilluns i dimecres, de 8 a 10 del 
vespre
Preu: 40 € (curs de 10 hores)
Inici: 3 de desembre

COMPRAR  A TRAVÉS DE LA 
XARXA   
Per a tothom
Dia i hora: dijous 13 de desembre, a les 8 
del vespre
Preu: 5 € 

COM PLANIFICAR LA DIETA 
PER NADAL  
Per a tothom
Dia i hora: dijous 20 de desembre, a les 8 
del vespre
Preu: 5 €

Local de joves

SOTIDA A PORT AVENTURA 
PER NADAL  
Per a tothom
Dia: diumenge 16 de desembre 
Preu: fins a 25 anys, 40 €; majors de 26 
anys, 45 € (empadronats a Vilablareix: 5 € 
de descompte) 

TAST DE CAVES CATALANS  
Per a tothom
Dia i hora: dimarts 18 de desembre, a les 8 
del vespre
Preu: 15 € 

Podeu inscriure-us a les activitats a Can 
Gruart. Cal fer una preinscripció, ja que en 
cas de no arribar al mínim d’inscripcions, no 
es farà l’activitat.

Per a més informació: www.vilablareix.cat  
Ajuntament: 972 405 001 
Can Gruart: 972 405 534 
Local de joves: 972 396 840

f o r m a c i ó



l’ a g e n d a

l ’ a g e n d a

4 3

octubre
13 dissabte ball de Saló, amb celeSte

A les 6 de la tarda, al Casal – Can Gruart. 
Organitza: Casal de la Gent Gran

21 diumenge dinar per la lluita con-

tra el càncer A la sala polivalent del pavelló. Venda 
de tiquets al Casal de la Gent Gran. 
Organitza: Casal de la Gent Gran amb Associació 
contra el càncer

27 dissabte ball de Saló, amb david 

caSaS A les 6 de la tarda, al Casal – Can Gruart. 
Organitza: Casal de la Gent Gran 

novembre
10 dissabte animació infantil amb far-

cell de jocS tradicionalS, A 2/4 de 5 de la tarda, al 
pavelló municipal. A continuació, caStanyada popu-

lar, a l’aparcament del pavelló. 
ball de Saló, amb noteS d’or

A les 6 de la tarda, al Casal – Can Gruart. 
Organitza: Casal de la Gent Gran

11 diumenge feSta de Sant menna Ofi-

ci solemne, acompanyat per la cobla Cervianenca.
A les 11 del matí, a l’església parroquial
A continuació, tres sardanes amb la mateixa cobla 
i aperitiu.

24 dissabte ball de Saló, amb Jaume 

Castellà “El Pinxo”. A les 6 de la tarda, al Casal – 
Can Gruart. 
Organitza: Casal de la Gent Gran

deSembre
8 dissabte ball de Saló, amb juan bravo. 

A les 6 de la tarda, al Casal – Can Gruart. 
Organitza: Casal de la Gent Gran

16 diumenge marató de tv3

Dinar popular a la sala polivalent del pavelló. 
Organitza: Ajuntament de Vilablareix

22 dissabte ball de Saló, amb David 

Casas. A les 6 de la tarda, al Casal – Can Gruart. 
Organitza: Casal de la Gent Gran

OCTUBRE

 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31

DESEMBRE

      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24/31 25 26 27 28 29 30

NOVEMBRE

    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 



Substituir 
anunci anterior 
pel que teniu 

a can Pagès!!!!


