
Fent poble!
L’Aplec de Sant Roc aplega un any més 
els veïns i veïnes a l’entorn de l’Ermita 
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 TelèFons d’inTerès
Ajuntament (Oficines Municipals) 972 40 50 01
 ajuntament@vilablareix.cat / Fax 972 23 87 64
Consultori mèdic 972 49 55 58
CAP de Salt 972 24 37 37
Sanitat Respon 902 11 14 44
Ambulàncies 972 41 00 10
Farmàcia 972 23 26 05
Llar d’Infants La Farigola 972 24 98 24
Escola Madrenc 972 24 26 12
Escola Madrenc P3-P4 972 40 53 96
Institut de Vilablareix 972 40 60 05
Local de Joves 972 39 68 40
Ludoteca 972 40 55 37
Biblioteca / Telecentre 972 40 04 55
Centre Cultural Can Gruart 972 40 55 34
Casal de la gent gran 972 40 55 38
Rectoria (Mossèn) 608 43 58 96
Pavelló poliesportiu 972 23 22 86
Camp de Futbol 872 00 01 40
Piscina 972 40 55 36
Ràdio Vilablareix 972 23 73 99
El Rusc, viver d’empreses 972 49 56 55
TMG 972 24 50 12
Mossos d’Esquadra / Bombers 112

 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 cada mes

www.vilablareix.cat @vilablareix_cat /ajuntamentdevilablareix

 Horaris del ConsUlTori MèdiC

SERvEIS DILLunS DImARTS DImEcRES DIjOuS DIvEnDRES
medicina General 8.30 a 13.30 h 14.30 a 20 h 14.30 a 20 h 14.30 a 20 h 8.30 a 13.30 h

ATS Infermeria 8.30 a 13.30 h 14.30 a 20 h 14.30 a 20 h 14.30 a 20 h 8.30 a 13.30 h

Extraccions 8.30 a 9 h - - - 8.30 a 9 h
 (cita prèvia*)    (cita prèvia*)

Pediatria 8.30 a 13.30 h - - - 8.30 a 13.30 h

 MATí   TARDA   MATí

mEDIcInA GEnERAL: Dr. Miquel Quesada / Dr. Artur Marquès D.I. Carme Jiménez | PEDIATRIA: Dra. C. Roure D.I. Manuela Cayuela
cITA PRèvIA: Consultori de Vilablareix* 972 49 55 87 · CAP Salt 972 24 37 37 | uRGèncIES: 061

 Horaris BUs l-5 - TMG
Pl. Germans   Pl. Marquès
 Sàbat Correus de Camps Sant Narcís Hospital de Salt vilablareix Aiguaviva

 X. Cugat Gran Via Sta. Eugènia Can Xirgu

 DILLunS A DIvEnDRES  DIumEnGES 
 (feiners) Cada 30 Min. DISSAbTES 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 7.10 fins 21.35 7.05 fins 14.35 i 15.35 fins 21.35 10.35 i 21.35 
> Pl. Marquès de Camps 7.15 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

 Acabant aquests dies de fred i albirant-se ja la primavera, arriba 
un nou exemplar de La Torratxa a les vostres llars i, com podeu veu-
re, arriba amb alguns canvis. Segur que us heu adonat que, des de 
principis d’any, hem donat un nou impuls a tota la feina de comu-
nicació de l’Ajuntament i aquest n’és un altre exemple. Hem can-
viat la imatge dels “Informa” que fem servir setmanalment per a 
fer-vos saber tot el que es fa al poble, tenim nous perfils a les xarxes 
socials de Facebook i Twitter, hem modernitzat i fet accessible per 
a discapacitats el web i també hem canviat el disseny de La Torratxa. 
Esperem que aquests canvis serveixin per a millorar la informació 
i el servei que donem des de l’Ajuntament i que tingueu més facili-
tat per a assabentar-vos de tot el que passa al poble.

Com per exemple, de la bona acollida que està tenint el viver 
d’empreses El Rusc entre els emprenedors i emprenedores del po-
ble i de la comarca, cosa que fa que ja hi hagi 9 locals concedits en 
lloguer i que ja tinguem altres projectes interessats en els 3 que res-
ten. Pensem que aquesta és una gran notícia per al nostre poble 
perquè l’objectiu que ens havíem marcat de generar activitat eco-
nòmica, llocs de treball i riquesa va prenent forma. Són 9 activitats 
amb 21 persones treballant més 15 estudiants becaris i que en breu 
segur que augmentaran. Vull felicitar des d’aquí al conjunt d’em-
prenedors i emprenedores que en aquests moments tan complicats 
han estat tan valents de tirar endavant un projecte i oferir-los, com 
fins ara, tot el nostre suport i ajuda.

Deia al principi que arriba la primavera i és en aquest inici de 
primavera que arriba la Festa Major del nostre poble. Tot i ser 
temps difícils, tornarem a tenir una programació farcida d’actes i 
esdeveniments per a tots els col·lectius i totes les edats i això és pos-
sible perquè cada vegada són més les persones involucrades en la 
seva organització. Espero que tots us ho passeu d’allò més bé i fru-
ïu dels dos caps de setmana de festa. Vull aprofitar per agrair a tot-
hom que d’una manera o altra, tant a nivell individual com des de 
les associacions que hi ha al poble, fan possible la nostra Festa Ma-
jor. Gràcies per la vostra col·laboració i implicació.

David mascort 
Alcalde de Vilablareix
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PLEnS I junTES

PLENS

SESSIó ExTRAORDInÀRIA  
14 DE DESEmbRE DE 2012
S’aprova per unanimitat:

» Declarar vàlida la licitació i acor-
dar la cessió per a ús privatiu de 
3 locals del viver d’empreses.

» El Plec de Clàusules Administra-
tives, i disposar l’obertura del 
procediment d’adjudicació dels 
9 locals del Viver d’empreses en 
règim de concessió demanial. 

» Ratificar l’acord de Junta de Go-
vern local del passat dia 19 de 
novembre de 2012, aprovar el 
Conveni entre el Consell Català 
de l’Esport i l’Ajuntament de Vi-
lablareix per al finançament del 
Camp de Futbol de Vilablareix. 

» Manifestar el rebuig de l’Ajunta-
ment de Vilablareix a la reforma 
de la llei d’educació del govern 
de l’Estat.

» Reprovar l’actuació del govern 
espanyol, i especialment el mi-
nistre Sr. Wert, i declarar-lo per-
sona non-grata al municipi de 
Vilablareix i demanar la retirada 
immediata de l’esmentat avant-
projecte de llei de millora de la 
qualitat de l’educació.

» La proposta de modificació de 
crèdits núm. 3/12 en el pressupost 
d’enguany, xifrat en les quantitats 
següents:

- Total habilitació crèdits: 
9.144,24 €.

- Total nous ingressos: 9.144,24 €.

S’aprova per majoria absoluta 
amb els vots en contra de: CiU (3 
vots) i PIpP (1 vot).

» Inicialment el Pressupost Gene-
ral de la Corporació per a l’exer-
cici 2012, l’import 3.021.658,79 € 
consolidat del qual en els seus es-
tats de despeses i d’ingressos és 
constituït per:

a) Pressupost propi de la Corpo-
ració, d’import 2.558.655,46 €.

b) Estat de previsió de despe-
ses i d’ingressos de la societat 
mercantil Vilablareix Futur, SL 
d’import 463.003,33 €.

SESSIó ORDInÀRIA  
14 DE GEnER DE 2013
S’aprova per unanimitat:

» El Pla d’acció per a l’energia sos-
tenible (PAES), redactat pel Sr. 
Marcel Caner i Dalmau.

» El Conveni amb Dipsalut de cessió 
gratuïta de 2 desfibril·ladors fixos 
a l’Ajuntament de Vilablareix.

» La modificació del reglament del 
mercat setmanal de Vilablareix. 

- Establir el desmuntatge de les 
parades entre 13.30 i les 15.00 h. 

- Substituir una parada de roba en 
general per una de roba infantil.

» La rectificació de l’Inventari de 
béns d’aquest Ajuntament i in-
cloure els següents béns qualifi-
cats de béns de domini públic:

- Viver d’empreses el Rusc de Vi-
lablareix.

- Construcció de la nova Ludote-
ca-Llar de Jubilats.

- El Camp de Futbol de Vilablareix.

» L’adjudicació de locals del viver 
d’empreses El Rusc de Vilabla-
reix, declarar vàlida la licitació i 
acordar la cessió per a ús privatiu 
de 3 locals del viver d’empreses.

» Sol·licitar a l’entitat “la Caixa” 
una operació de tresoreria consis-
tent en una pòlissa de crèdit per 
un import límit de 400.000 €.

» Aprovar la finalització del règim 
de dedicació parcial del Sr. Alcal-
de David Mascort i Subiranas i 
establir el règim d’indemnització 
mensual en 900 €.

 

SESSIó ExTRAORDInÀRIA 
14 DE fEbRER DE 2012
S’aprova per unanimitat:

» La sol·licitud d’inclusió al Depar-
tament de Governació i Adminis-
tracions Públiques de la Generali-
tat de Catalunya, a la convocatòria 
per a la formulació del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya 
2013-2016.

» La moció de suport a la declara-
ció de Sobirania i el dret a deci-
dir del poble de Catalunya.

S’aprova per majoria absoluta amb 
els vots en contra de CiU (3 vots): 

» La proposta de modificació de 
crèdits núm. 4/2012 en el pres-
supost d’enguany, xifrat en les 
quantitats següents:

- Total baixa despeses: 56.500,00 €.

- Total suplement despeses: 
56.500,00 €.

- Total modificació: 0,00 €.

SESSIó ORDInÀRIA 
11 DE mARÇ DE 2013
S’aprova per unanimitat:

» La retirada del títol de fill adoptiu 
de Vilablareix al Sr. Primo de Rive-
ra i al Sr. Emilio Barrera Luyanda.

» El conveni entre l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament d’En-
senyament i l’Ajuntament de Vi-
lablareix per al sosteniment de 
centres educatius de primer cicle: 
curs 2011-2012.

» Una moció en defensa de l’auto-
nomia local i del règim compe-
tencial local de la Generalitat de 
Catalunya.

» El conveni entre l’Ajuntament 
de Vilablareix i l’Associació de la 
Llar de Jubilats per a la gestió de 
les instal·lacions de la llar.

» La delegació a la Diputació de 
Girona de diverses facultats de 
gestió, recaptació i inspecció de 
tributs i altres ingressos de dret 
públic local.

» L’execució de la millora de 
l’equipament esportiu a la socie-
tat civil formada pel Sr. Gonzalo 
Suarez i Sanchez i la Sra. Sandra 
Lorenzo i Martinez.

- La creació del CONSELL DE GO-
VERN com a òrgan complemen-
tari de l’organització municipal 
format pet tots els regidors/es 
amb competències delegades de 
l’Alcaldia i on seran convidats els 
portaveus dels grups municipals 
a l’oposició.

» El règim d’assistències al Consell 
de Govern: Alcalde i Regidors 
125 €.

» Règim d’assistències a les Juntes 
de Govern Local i al Ple: Alcalde 
i Regidors 150 €.

» Renunciar al règim d’indemnit-
zacions mensuals de l’Alcalde i 
Regidors. 

S’aprova per majoria absoluta amb 
l’abstenció de CiU:

» La liquidació del Pressupost Ge-
neral de l’Ajuntament de Vilabla-
reix de l’exercici 2012.

S’aprova per majoria absoluta amb 
els vots en contra de CiU:

» L’alienació i el plec de clàusu-
les administratives particulars de 
les següents parcel·les: 26.21b.2, 
26.21b.4 i 26.21b.3 del sector in-
dustrial de “el Perelló i Can Pere 
Màrtir”. Parcel·les de sòl urbà al 
carrer Josep Irla núm. 13 i 15.

JUNTES DE  
GOVERN LOCAL

SESSIó DEL 3 DE DESEmbRE
S’acorda aprovar:
» El pressupost i adjudicar a “Josep 

Fusté” per arranjar el sostre del 
local amb instal·lació d’un sostre 
de fibra mineral per import de 
827 € (iva exclòs).

» El pressupost i adjudicar a “Eco-
sol” amb NIF núm. B17859786 
per dur a terme la neteja general 
de les instal·lacions del Camp de 
Futbol de Vilablareix per import 
de 421,56 € (iva exclòs). 

SESSIó DEL 17 DE DESEmbRE
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 82.783,75 €

» Acceptar la proposta presenta-
da pel Sr. Gonzalo i aprovar el 
fraccionament en 6 terminis de 
l’import de 5.453,72 €. Havent 
de realitzar cada pagament els 
primers 10 dies de cada mes. 

» El pressupost i adjudicar a Pro-
fessional Equipment Consulting 
S.L. per import de 9731,36 €(iva 
exclòs) pel subministrament de 
l’equipament del bar del camp 
de futbol 

» Sol·licitar a Xaloc una bestreta 
a l’Ajuntament, corresponent al 
75% dels imports dels padrons de 
l’Impost sobre Circulació de Vehi-
cles, Impost sobre Béns Immobles 
de Naturalesa Rústica, Impost so-
bre Béns Immobles de Naturalesa 
Urbana, Impost sobre Activitats 
Econòmiques, corresponents a 
l’exercici 2012 i successius i que 
es facin efectius a l’Ajuntament 
de Vilablareix en 9 terminis. Con-
cretament des del mes de gener al 
mes de setembre de 2013. 

» El pressupost i adjudicar a l’en-
titat “2Dos Calor & Energia SL” 
pel subministrament de 6 to-
nes de palets per la caldera del 
camp de futbol de Vilablareix 
per import de 221 € la tona (iva 
exclòs).

SESSIó DEL 7 DE GEnER
S’acorda aprovar:
» Atorgar una subvenció per im-

port de 750 €, al grup de teatre 
“L’olla dels Maiquiets”

» Atorgar una subvenció a l’Ate-
neu de la Dona per import de 
1500 € per contribuir a part de 
les despeses que com- portar l’or-
ganització d’activitats de promo-
ció de la igualtat de gènere.

» Atorgar a AMPA de l’IES de Vila-
blareix l’import de 1.800 €, cor-
responent a 20 euros per alumne 
del municipi, destinat a abaratir 
el cost del treball de síntesi que 
els tres cursos d’ESO portaran a 
terme aquest any.

» Atorgar a “l’Associació d’Amics 
de Sant Roc” una subvenció per 
import de 1.765 € en concepte 
de col·laboració a les despeses 
ocasionades en l’organització del 
pessebre vivent i la cavalcada de 
Reis del Municipi. 

SESSIó DEL 21 DE GEnER
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 20.547,04 € i s’acor-
da el seu pagament a càrrec de 
les corresponents partides del 
pressupost.

» L’adquisició del piano a “Grup 
Vivaldi Rock i Clàssica s.l.” per 
import de 1.724,80 € (iva exclòs). 

» El pressupost i adjudicació a l’en-
titat “Prevenplag S.L.” per import 
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 L’alcalde, David Mascort, acom-
panyat per regidors de l’equip 
de govern (ERC) i els portaveus 
a l’oposició, Josep Aurich (CiU) 
i Josep García d’Independents 
pel Poble (IpP-PM), van entregar 
aquest març al jutge del Contenci-
ós Administratiu número 2 de Gi-
rona l’expedient que els sol·licita 
arran de la denúncia interposada 
per la delegació del govern espa-
nyol a Catalunya per haver donat 
suport a la Plataforma Diem Prou 
en el ple celebrat el març de 2012. 

L’alcalde, David Mascort, va 
afirmar que aquesta és “una altra 
de les maniobres del govern del 
PP de l’Estat espanyol per portar 
al jutjats a tots aquells que defen-
sem coses diferents de les que ells 
creuen que hem de pensar”. 

“Aquesta moció l’únic que fa és 
instar al govern de la Generalitat a 
que ens doni les eines per poder 
tributar a l’Agència Tributària de 
Catalunya i no a la de l’Estat espa-

nyol”, va dir per afegir que fins i tot 
“el delegat de l’Agència Tributària 
de l’Estat a Catalunya ha dit que és 
perfectament legal”. 

Per la seva part, el portaveu de 
CiU, Josep Aurich, va manifestar 
que aquest fet “frega gairebé la lli-
bertat d’expressió” i va considerar 
que és una “pèrdua de temps inú-
til”. Mentre que el portaveu d’IpP-
PM, Josep García, va apuntar que 
van anar “per defensar la llibertat 
d’expressió”. 

L’alcalde va explicar que ara 
estan a l’espera de saber si el jutge 
decideix seguir el procediment o 
desestima la demanda.

 
AcTuALITAT

L’Estat porta als jutjats l’Ajuntament  
per recolzar la Plataforma “Diem Prou”
Els tres grups municipals van aprovar  
la moció durant el ple del passat mes  
de març de 2012

Suport a la Declaració de Sobirania
 Un centenar de veïns i veïnes es van concentrar el 23 de gener a 

la plaça Perelló per donar el seu suport a la Declaració de Sobirania 
aprovada pel Parlament de Catalunya. Un pas transcendental per tal 
de poder exercir el dret a l’autodeterminació i un pas més per assolir 
una Catalunya independent. 
La concentració, on s’hi va lle-
gir un manifest de suport i va 
finalitzar amb Els Segadors, la va 
convocar l’Ajuntament de Vila-
blareix, l’Associació de Munici-
pis per la Independència i Vila-
blareix per la Independència, 
membre de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana.

Adéu a Primo de 
Rivera i suport a 
l’autonomia local

 En el ple celebrat l’11 de març 
de 2013, els tres grups municipals 
van aprovar per unanimitat una 
moció en defensa de l’autonomia 
local en resposta a la proposta 
“recentralitzadora” que impulsa 
el govern espanyol del PP. I, de 
la mateixa manera, es va retirar 
el títol de fill adoptiu als militars 
Miguel Primo de Rivera i Emilio 
Barrera.

seGUiM i seGUireM
L’Estat Espanyol i el Govern del 
PP, amb la delegada Llanos de 
Luna al capdavant, segueixen 
amb la seva campanya de la 
por contra tots els qui pensem 
que el futur del nostre país ha de 
ser el que decidim nosaltres. Una 
mostra més l’hem tingut aquests 
dies quan hem vist que la dele-
gada portava l’Ajuntament al 
jutjat per haver aprovat una mo-
ció que donava suport a la Pla-
taforma Diem Prou (cal recordar 
que aquesta plataforma promou 
que deixem de pagar impostos 
a la hisenda espanyola i els pa-
guem a la Generalitat, cosa que 
ja fan alguns ajuntaments cata-
lans i que és perfectament legal). 
Però no ens espantaran i nosal-
tres seguirem caminant, amb to-
tes les eines que ens ofereix la 
democràcia, per poder aconse-
guir que sigui el nostre poble qui 
decideixi el seu camí.

david Mascort

oPiniÓ

Membres dels tres grups municipals 
després d’entregar l’expedient.

de 298,88 € (iva inclòs), per dur 
a terme la desinsectació de l’es-
cola bressol.

» El pressupost presentat per “Jar-
dineria Figueras” per import de 
1.600 € (iva exclòs), per dur a 
terme la poda dels arbres de la 
carretera de Santa Coloma.

» El pressupost presentat per “SPO-
RA serveis ambientals” per dur 
a terme l’estudi de viabilitat del 
porta a porta per import de 2.800 € 
(iva exclòs) 

» El pressupost i adjudicació per 
import de 602,50 € pel submi-
nistrament del parquet necessari 
per l’ampliació dels serveis tèc-
nics de Vilablareix. 

» El pressupost i adjudicació a 
“Endesa Distribución” per la ins-
tal·lació d’un nou comptador a la 
piscina municipal per import de 
361,22 € (iva exclòs).

SESSIó DEL 21 DE GEnER
S’acorda aprovar:
» Inicialment el projecte titulat “Re-

forma Parcial de l’Ajuntament” 
redactat per l’arquitecte el Sr. Ma-
nel Aguilera i Garcia, per import 
de 142.744,53 €. 

» El pressupost d’honoraris d’engi-
nyeria per a la redacció del pro-
jecte elèctric de reforma i ampli-
ació de la instal·lació elèctrica 
de les instal·lacions de l’Ajunta-
ment, presentat pel Sr. Enric Si-
món i Madrenas per import de 
1.250 € (iva exclòs). 

» El pressupost presentat per “Ay-
merich Instal·lacions S.L.” per dur 
a terme l’adequació de les instal-
lacions elèctriques de l’Ajunta-
ment per import de 12.823,96 € 
(iva exclòs). 

» El document intern d’actuació 
en cas de nevades al municipi 
redactat pels serveis tècnics mu-
nicipals.

» Atorgar un ajut econòmic per 
import de 500 € a l’Organització 
no governamental “Micròfons de 
Catalunya per a la cooperació al 
desenvolupament” en concepte 
de col·laboració per pal·liar la 
crisi alimentària produïda per la 
Guerra a Mali. 

» Atorgar un ajut econòmic a l’AM-
PA CEIP Madrenc de Vilablareix 
per import de 2.000 €. 

» La liquidació de la taxa per apro-
fitament especial del sòl, subsòl 
i vol de la via pública per a em-
preses explotadores de serveis 
de subministrament per les se-
güents companyies: 
- Unión Fenosa Comercial S.L. 

per import de 1.280,66 €. 
- Gas Natural Distribución SDG 

S.A. per import de 3.455,76 €.
- Gas Natural Servicios SDG S.A. 

per import de 1955,38 €.

SESSIó DEL 25 DE fEbRER
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 86.321’97 €.

» La liquidació de la taxa per apro-
fitament especial del sòl, subsòl 
i vol de la via pública per a em-
preses explotadores de serveis 
de subministrament per les se-
güents companyies: Gas Natural 
Servicios Sur SDG S.A. per im-
port de 1.403,36 €. 

» L’adquisició de mobiliari per 
equipar la sala de reunions de 
serveis tècnics i una taula per 
l’oficina actual de serveis tècnics 
per import de 975,93 €.

SESSIó DEL 4 DE mARÇ
S’acorda aprovar:
» La reserva de la casa de colònies 

“CAN FONT” ubicada a Banyo-

les per import de 4.320 € (iva 
exclòs). 

» Autoritzar l’organització de la 
marxa Popular de BTT del mu-
nicipi, així com l’ús de les instal-
lacions municipals requerides. 

» Autoritzar al Sr. Daniel Barto-
meu, en representació del CB 
Vilablareix, l’ús del pavelló els 
dies 8 i 9 de juny per fer un Tor-
neig de Bàsquet de categoria 
cadet. 

» El pressupost i adjudicació per 
import de 1.748,45 € (iva inclòs) 
per l’adquisició de 3 Celtis aus-
tralis (arbres).

» Col·laborar en el banc de cotilles 
de Mastectomia per import de 
135 €. 

SESSIó DEL 18 DE mARÇ
S’acorda aprovar:
» Les factures i despeses, que figu-

ren a l’expedient, i que sumen la 
quantitat de 49.759’66 €.

» Atorgar un préstec a “Vilabla-
reix Futur S.L.” per import de 
60.000 €.

» El pressupost i adjudicació a 
“Serveis Web” per import de 
2.047,05 € (iva exclòs).

» La liquidació de la taxa per apro-
fitament especial del domini 
públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de sub-
ministraments d’interès general: 
import total de 24.168,05 €.

» Adjudicar a les empreses “Prè-
gola”, “Transports Mateu”, “Tan-
ques Mir” i “Entorn Urbà” l’ar-
ranjament del pati de l’escola 
(mòduls) per un import total de 
12.541 €, iva a part. 

http://www.vilablareix.cat/latele/lestat-porta-vilablareix-als-jutjats
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Una trobada que fa poble
un miler de persones van passar per l’ermita de Sant Roc  
el 24 de febrer per celebrar un any més el tradicional Aplec

 Ni les previsions meteorològi-
ques, ni l’evident onada de fred 
que va colpejar el cap de setmana 
del l’Aplec de Sant Roc, el 24 de 
febrer, van evitar que un miler de 
persones passessin per l’entorn de 
l’ermita a gaudir, un any més, del 
tradicional Aplec.

La trobada, que va aplegar tant 
gent del poble com de les roda-
lies, es va iniciar de forma oficial 
a les 11 del matí amb la missa que 
per segon any va estar acompanya-

da per la calidesa de les veus de la 
Coral de Sant Roc.

Però, tot i que la missa és l’ac-
te que dóna el tret de sortida de 
l’Aplec, la jornada per a molts va 
començar de bon matí i quan el 
termòmetre marcava 6 graus sota 
zero. Una bona colla de valents 
veïns i veïnes van pujar, com és 
habitual, a partir de les 7 del matí 
per tal de fer el foc, esmorzar i fer 
petar la xerrada amb els amics, fa-
mília i veïns de taula.

Durant tot el matí, i a mesura 
que el sol anava escalfant la jorna-
da, l’entorn de l’ermita es va anar 
omplint gràcies al degoteig cons-
tant de gent que pujava a peu per 
gaudir de les fires i les parades de 
productes artesanals així com de 
l’entorn natural.

“Fa un dia molt bonic i hem de-
cidit com cada any pujar a l’Aplec. 
Deixem el cotxe a Salt o a l’església 
i pugem a peu”, explicava la Remei 

Brunsó. “Ens agrada molt venir-hi 
perquè ens trobem amb molta gent 
coneguda o, potser, amb d’altres 
persones que fa un any que no has 
vist i comprem torrons”, va afegir.

Després d’un bon àpat a base 
d’arrossos, carns a la brasa i cal-
çots, l’Aplec, com és habitual, va fi-
nalitzar amb l’audició de sardanes 
al voltant de l’ermita que aquest 
any va anar a càrrec de la Cobla 
Baix Empordà. Una audició que 
aquest any, tot i fer molta fred, va 
comptar amb molta participació 
gràcies, també, a l’empenta de la 
Cobla que va deixar a tothom que 
va assistir a l’Aplec més que satisfet.

Montserrat Pararols
Coordinadora de la Coral de Sant Roc

–D’on sorgeix la Coral de Sant Roc?
La Coral de Sant Roc sorgeix del 

casal de la gent gran de Vilablareix 
per formar una coral per al poble i oberta a tothom.

–Aquest és el segon any que canten a l’ermita 
però durant l’any fan més actuacions?

Sí, tot i que estem començant. Aquest any tam-
bé hem actuat en una trobada de corals que es va 
fer a Peralada. I al casal de la gent gran també hi 
vam cantar un dia que vam fer una mica de festa 
per donar a conèixer la coral.

–I al poble?
Sí, aquest any també vam cantar per la missa 

del Gall.

–Tenen algun projecte més per aquest any?
Sí, esperem poder tornar a participar a la tro-

bada de corals, que encara no se sap on es farà, i 
treballarem per mirar de fer més coses.

–Què han cantat avui per l’Aplec de Sant Roc?
Avui hem cantat les cançons de la missa amb la 

comunió i també hem cantat la sardana Vilablareix 
que ja ens l’hem feta una mica nostra.

–I quan han d’actuar fora del poble, què canten?
Doncs també cantem d’altres temes com El Ros-

sinyol, Evocació al Pirineu, L’Emigrant, La Gavina, en-
tre d’altres.

–Quan assagen?
Cantem dos dies a la setmana, dimarts i dime-

cres als baixos de l’Ajuntament de vuit a dos quarts 
de deu.

–Qui és el director de la Coral de Sant Roc?
És l’Antoni Molina, que porta diverses corals, 

i estem molt contents amb la seva feina ja que té 
molta paciència amb nosaltres.

–I quin és el resultat de la feina feta fins ara?
Hem millorat a poc a poc però. Excepte dos o 

tres ningú sap solfeig i això fa que encara tingui 
més mèrit ja que vol dir que la feina s’ha d’anar 
fent més a poc a poc.

La coral de Sant Roc és un projecte musical 
impulsat per una colla de veïns i veïnes del 
poble aficionats al cant coral. Aquest ha 
estat el segon any que la coral ha acom-
panyat la missa que se celebra a l’ermita 
amb motiu de l’Aplec

“ ni les previsions  
meteorològiques,  
ni l’evident onada  
de fred van evitar que  
un miler de persones  
passessin per l’entorn  
de l’ermita.”

L’actuació de la Coral de Sant Roc a dins l’ermita.

Les sardanes van completar la jornada festiva.L’esplanada a l’hora del dinar.

Les parades d’artesans. Les fires per als més petits.

Les brases del dinar també van aplegar els més fredolics vora els focs.

http://www.vilablareix.cat/latele/aplec-de-sant-roc-2
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 El dissabte 9 de febrer, el Ca-
sal de la Gent Gran i l’Ateneu de 
la Dona, van organitzar conjunta-
ment un sopar i ball de carnaval, 
en el nou local del Casal a Can 
Gruart.

Més de 120 persones van gaudir 
d’aquella nit amb el sopar preparat 

per les dues associacions. Una ama-
nida de tonyina i vedella amb bo-
lets, a part del postres i beure. 

Acabat el sopar des dels més pe-
tits passant pels joves i més grans 
s’ho van passar d’allò més bé amb 
el ball de Pola Músic. Tres hores de 
ritmes per poder pair el sopar.

 Un total de vuit comparses van 
participar el cap de setmana del 10 
de febrer en una nova edició del 
Carnestoltes i el concurs de disfres-
ses que, com cada any, organitza 
Veu Jove amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

La festa del diumenge es va ini-
ciar a les quatre de la tarda davant 
de l’Ajuntament amb una cercavila 
que, amb la seva música, es va en-
carregar d’anar recollint a un gran 
nombre de veïns i veïnes per por-
tar-los fins al pavelló municipal. 
Aquest any la cercavila ha estat més 
multitudinària que d’altres anys i, 
per primera vegada, hi van parti-
cipar els membres de l’esplai que 
amb la seva comparsa va donar més 
color a l’arrancada de la cercavila.

 A banda de la molta gent que 
també es va disfressar i va anar fins 
al pavelló amb la cercavila, aquest 
any hi van participar vuit compar-
ses i més d’un centenar de perso-
nes al concurs de disfresses on, per 
sobre de tot, hi va destacar l’origi-
nalitat de les propostes i una molt 
bona feina de confecció.

Com és habitual, els més petits 
i petites també van gaudir de l’ani-
mació infantil que aquest va anar 
a càrrec dels Trambòtics. Un grup 
que va fer saltar, riure i ballar a 
grans i petits a la pista del pavelló 
municipal.

Mentre que aquest any, i com 
a novetat, els nens i nenes més 
grans van ballar a la sala polivalent 

amb la discoteca mòbil infantil on 
hi van sonar els millors i últims te-
mes musicals.

La jornada, tal i com mana la 
tradició a Vilablareix, va finalitzar a 
les set de la tarda amb una delicio-
sa xocolatada popular que es va ser-
vir de franc a l’entrada del pavelló.

LA FESTA DE LA DiSbAUxA

 ...i festa grossa al Casal de la Gent Gran

un total de 8 comparses i un centenar  
de persones participen al carnestoltes

omple de colors el poble...

L’Esplai a punt de sortir amb la cercavila.

1. El ball a càrrec de Pola Músic / 2. El sopar  
al Casal de la Gent Gran / 3. La comparsa.

Els Xirois animant la festa pels carrers del poble.

Els nens i nenes atents a l’espectacle infantil.

Els Trombòtics en acció al pavelló municipal.

La discoteca mòbil infantil a la sala polivalent.

La pista plena d’activitat (a dalt), 
mentre els regidors preparen la 
xocolata desfeta (a baix).

1

2

3

Un moment de la concorreguda cercavila pels carrers del poble.

http://www.vilablareix.cat/latele/carnestoltes-2013
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 L’Ajuntament ha impulsat un servei municipal per 
ajudar les empreses del poble a evitar el malbarata-
ment dels seus recursos i el temps dels treballadors 
gràcies al programa Gir Competitiu.

El projecte s’ha tirat endavant des de l’àrea de 
Promoció Econòmica amb l’objectiu d’ajudar les em-

preses del poble a implementar la metodologia de 
treball E+D+R (Equip + Malbaratament + Responsa-
bilitat Social).

El servei s’ha portat a la pràctica ja a l’empresa 
Mera, que es troba ubicada al polígon industrial del 
poble, durant quatre mesos. Un temps durant el qual 
s’ha format als treballadors per tal d’implementar 
amb èxit aquesta nova metodologia.

Es tracta d’una metodologia que potencia el tre-
ball en equip, permet aprofitar millor el talent de les 
persones a l’empresa, millora la comunicació interna 
i l’ambient de treball i permet reduir malbarataments.

“Volem que el fet de treballar a Vilablareix no no-
més els aporti una bona ubicació geogràfica sinó que, 
a més, tinguin un valor afegit en el sentit que l’Ajunta-
ment els pot donar suport tècnic amb allò que necessi-
ten”, apunta l’alcalde David Mascort.

Aquest és un projecte impulsat a través del Con-
sell Comarcal de la Selva, i amb la col·laboració de 
la Diputació de Girona, amb l’objectiu de millorar la 
competitivitat i la qualitat de l’ocupació de les PIMES 
gironines.

El viver d’empreses  
en marxa
L’objectiu és generar llocs de treball i oferir  
serveis que fins ara no existien al poble

Nou servei gratuït per a empreses  
per evitar el malbaratament de recursos

L’àrea de Promoció Econòmica promou aquest programa  
que potencia el treball en equip i aprofita millor  

el talent de les persones

cOmPRAR AL mERcAT TÉ PREmI!

Promoció del mercat municipal
 Els dimecres és dia de mer-

cat a Vilablareix des del passat 
mes de juny que l’Ajuntament 
va impulsar aquesta nova inicia-
tiva. Durant aquest tres primers 
mesos de l’any, des de l’àrea de 
Promoció Econòmica, s’ha im-
pulsat a més una campanya de 
promoció a partir de la qual 
cada setmana s’han sortejat dos 
lots de 30 euros per gastar en la 
compra setmanal. 

Un moment de la formació portada a terme a l’empresa 
Mera, ubicada al polígon industrial del poble.

 El viver d’empreses de Vilabla-
reix, El Rusc, va començar la seva 
activitat aquest gener de 2013 amb 
el doble objectiu de poder oferir 
serveis inexistents al municipi i, al-
hora, generar nous llocs de treball 
a través de les empreses que s’hi 
han instal·lat.

El viver es troba ubicat en els 
locals que es van construir als bai-
xos del nou edifici de pisos de pro-
tecció oficial situat a l’avinguda 
Lluís Companys, just davant del 
CAP de Vilablareix i pròxim als 
equipaments recentment inaugu-
rats com el camp de futbol, la lu-
doteca i el casal de la gent gran.

El projecte ha buscat empre-
ses de comerç i serveis innova-
dors que, en aquest sentit, donin 
un valor afegit al municipi. Els lo-
cals s’entreguen a les empreses 
totalment equipats i moblats per 
començar l’activitat. “Estem re-
alment satisfets de quina ha estat 
l’evolució d’aquests espais i pen-
sem que l’activitat econòmica que 
estem generant donarà els seus 
fruits a l’entorn de tot aquest es-
pai del viver”, va explicar l’alcalde, 
David Mascort.

El viver, que es promou i di-
namitza des de l’àrea de Promo-
ció Econòmica, a més, ofereix una 
carta de serveis complementaris 
a les empreses que s’hi instal·lin 
com, per exemple, un servei de se-
guiment i assessorament per a la 
consolidació d’empreses, l’acom-
panyament en la recerca d’ajuts i 
subvencions o accions formatives 
en creació d’empreses, així com 
suport en la gestió empresarial, 
la cooperació i Networking, entre 
d’altres.

“ El projecte ha buscat  
empreses de comerç  
i serveis innovadors  
que, en aquest sentit,  
donin un valor afegit  
al municipi.”

el rUsC, viver d’eMPreses de vilaBlareiX

Mar Cases viladevall
Agent d’Ocupació i Desenvolupament 
Local de l’Ajuntament de Vilablareix

–On s’ubica l’àrea de promo-
ció econòmica de Vilablareix?

Els Serveis de Promoció eco-
nòmica es realitzaran a l’Avin-
guda Lluís Companys 57-59 en 
El Rusc, Viver d’Empreses de 
Vilablareix.

–El Rusc és un espai obert a 
tothom o només a empreses?

El Rusc és una iniciativa de 
l’Ajuntament com a instrument 
per al desenvolupament econò-
mic i social en l’àmbit local. 
L’objectiu de El Rusc és acon-
seguir que les empreses, perso-
nes treballadores i qui vol crear 
una empresa, tinguin un recol-
zament tècnic i material que els 
permeti assolir els seus objec-
tius i consolidar els seus pro-
jectes empresarials i laborals.

–Què és el Club de la Feina?
El Club de la Feina és un 

servei el qual posa a disposició 
d’aquelles persones que estiguin 
en recerca de feina, o que vul-
guin millorar-la, un espai dotat 
dels recursos materials i tècnics 
necessaris perquè puguin inici-
ar un procés de recerca activa 
d’ocupació, de forma autònoma.

–Quins altres serveis es po-
den trobar en El Rusc?

Els serveis que es poden tro-
bar són els de Promoció Eco-
nòmica, a destacar el Club de 
la Feina, la Borsa de treball, la 
Prospecció empresarial, i final-
ment la implantació de la meto-
dologia E+D+R. D’altra banda 
com a serveis de Viver, priorit-
zem promoure la relació entre 
les empreses ubicades al Viver 
i l’entorn econòmic, i provocar 
sinergies mitjançant l’intercan-
vi d’experiències i la interacció 
entre les empreses del Viver.

http://www.vilablareix.cat/latele/comprar-al-mercat-te-premi
http://www.vilablareix.cat/latele/per-evitar-malbaratar
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Nou sistema de recollida  
de residus a Vilablareix

L’Ajuntament de vilablareix vol millorar els nivells  
de reciclatge del municipi implantant el sistema de 
recollida de residus Porta a Porta a finals d’octubre 

 L’Ajuntament ha aprovat un Pla d’Emergència 
per nevades. Un document que s’ha elaborat a par-
tir dels protocols del pla Neucat de la Generalitat.

El Pla concreta quines actuacions, gestions i pri-
oritats hi han a Vilablareix en cas que el Centre de 
Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) enviï 
una alerta per forta nevada i com han d’actuar tots 
els treballadors municipals.“El més important és la 
implicació de nou veïns que viuen en l’entorn rural 
i que disposen de tractors, pales i accessoris que po-
den ajudar-nos en cas de fortes gelades. Ells podran 
escampar la sal als carrers del poble i, en cas de neva-
da, poden retirar la neu i fer accessible els carrers”, 
va explicar el regidor de Serveis i Via Pública i Entorn 
Rural, Jordi Frigola. 

Nou web municipal!
 L’Ajuntament ha renovat la seva pàgina munici-

pal, que manté la direcció de www.vilablareix.cat, 
amb l’objectiu de fer-la accessible a les persones amb 
discapacitat. 

Amb la nova pàgina, a més, s’ha reforçat la pre-
sència de la informació local i de l’agenda municipal 
d’activitats gràcies a un disseny més dinàmic i, alho-
ra, de fàcil accés.

La regidora de Joventut, Comunicació i Noves 
Tecnologies, Marta Fusté, ha explicat que l’actua-
lització del web després de cinc anys segueix la ma-
teixa línia que tenia fins ara però incorporant-hi 
aquest valor afegit de l’accessibilitat per a persones 
amb discapacitat.

Amb el nou web l’Ajuntament ha fet també un pas 
endavant a les xarxes socials amb l’objectiu d’arribar 
a tots els públics. Per aquest motiu, s’han activat els 
perfils oficials a Facebook i Twitter de l’Ajuntament 
de Vilablareix on hi podreu seguir tota l’actualitat lo-
cal i l’agenda municipal.

Un Pla d’Emergència  
per nevades

Presentació del pla als veïns que hi col·laboraran en 
cas d’activar-se.

Pacte per la sostenibilitat
L’Ajuntament aprova un pla per reduir 3.765  
tones de cO2 per l’any 2020 amb 109 accions

 El ple celebrat el dilluns 14 de 
gener va aprovar per unanimitat 
el Pla d’Acció per a l’Energia Sos-
tenible (PAES) que preveu reduir 
3.765,09 tones de CO2 per l’any 
2020 a través de 109 accions.

El regidor d’Urbanisme i Medi 
Ambient, Pau Rovira, va explicar 
que aquesta és una “iniciativa am-
biciosa” que té per objectiu “re-
duir les emissions fins un 20% pel 
2020”.

El 2005, Vilablareix va emetre 
17.380,93 tones de CO2, que re-
presenten l’1,99% del conjunt de 
la comarca. D’aquesta manera, el 

pla d’acció aprovat es proposa la 
reducció d’aquestes 3.765,09 to-
nes que suposen un 21,66% de les 
emissions del 2005.

Les accions es divideixen en 
quatre línies estratègiques: aug-
mentar el grau d’estalvi i eficièn-
cia en els edificis públics, residen-
cials i el sector terciari; disminuir 
les emissions associades al trans-
port urbà; incrementar la produc-
ció local d’energia al municipi i el 
consum d’energia renovable; i, fi-
nalment, disminuir les emissions 
associades al tractament de residus 
sòlids urbans.

nous tancaments a l’ajuntament
L’aprovació del PAES ha permès optar a 
una subvenció de la Diputació de Girona 
d’11.000 euros que permetrà substituir tots 
els tancaments de l’Ajuntament. “És un edi-
fici molt antic i els tancaments tenen mol-
tes pèrdues i amb els nous tancaments se-
rem molt més eficients energèticament”, 
va apuntar el regidor, Pau Rovira.

Menys consum energètic a Can Ballí
A finals de l’any passat es va instal·lar un ter-
mòstat amb un horari programat i un pol-
sador d’emergència per a la calefacció a 
Can Ballí, amb l’objectiu de millorar l’eficièn-
cia energètica de la masia i estalviar el mà-
xim possible de calefacció. Amb les primeres 
factures de gener i febrer ja s’ha aconseguit 
un estalvi de 677 euros que, alhora, es tra-
dueix en un menor consum energètic.

www.vilablareix.cat

 La recollida selectiva Porta a Porta 
consisteix en lliurar els residus al ser-
vei municipal de recollida davant de 
la porta de casa, en uns dies i hores 
determinats per a cada fracció. 

A través d’aquest model, se se-
gueixen recollint totes les fracci-
ons domèstiques (rebuig, orgàni-
ca, envasos, paper i cartró, vidre) 
eliminant els contenidors de la via 
pública. 

Actualment hi ha més de 100 
municipis catalans que tenen im-
plantat el Porta a Porta. Els resultats 
de recollida selectiva assolits en els 
municipis amb aquest sistema són, 
en general superiors, tant en quali-
tat com en quantitat de la separació 
(en general, se situen entre el 60% i 
el 80% de recollida selectiva). 

El passat dijous 11 d’abril, a Can 
Gruart, es va fer una primera xer-

rada informativa de presentació so-
bre els sistemes de recollida Porta a 
Porta i el model plantejat pel nos-
tre municipi, a càrrec del Sr. Fran-
cesc Giró de l’Agència de Residus 
de Catalunya i de la consultoria am-
biental Spora.

Properament us seguirem infor-
mant sobre aquest nou sistema de re-
collida selectiva que es vol començar 
a aplicar a finals d’octubre de 2013.

Per què volem implantar el Porta  
a Porta a vilablareix?

1. Aconseguir una participació generalitzada en la separació 
en origen i en la recollida selectiva que permeti recollir 
més quantitat de residus valoritzables i de molt bona qua-
litat, i reduir la quantitat del rebuig.

2. Facilitar al màxim la separació en origen i la participació 
en els serveis de recollida selectiva:
a. Apropar als usuaris (veïns i comerços) els serveis de 

recollida selectiva recollint els residus a la porta, en 
dies i horaris adequats a les necessitats de cada fracció 
i de cada tipologia d’usuari.

b. Facilitar material i eines per separar els residus de for-
ma confortable: cubells airejats i bujols per a la matè-
ria orgànica, bosses compostables, fulletons informa-
tius i targetes per recordar l’horari de recollida, etc.

3. Aconseguir un municipi més net: amb la retirada de con-
tenidors de la via pública s’eviten desbordaments, proble-
mes de males olors, conflictes socials en relació amb la 
ubicació dels contenidors, es redueixen costos per neteja 
i reparació de contenidors de la via pública i es guanya es-
pai públic.

4. Incrementar el percentatge de recollida selectiva (orgàni-
ca, vidre, paper i envasos) del 36% actual al 70%, arribant 
a valors del 80% amb el sistema ja consolidat. 

5. Reduir les emissions amb efecte hivernacle, objectiu princi-
pal del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Vilablareix.

6. A més dels beneficis ambientals, uns elevats nivells de re-
ciclatge poden comportar una disminució de la taxa d’es-
combraries. 

7. Aconseguir aprofundir més en la consciència ciutadana so-
bre la problemàtica dels residus, en particular, i del medi 
ambient, en general.

 SITuAcIó  ObjEcTIu
 AcTuAL PORTA A PORTA

 Envasos 44.880 kg 76.891 kg

 Paper i cartró 71.170 kg 144.170 kg

 Vidre 50.530 kg 48.057 kg

 Orgànica 123.060 kg 269.117 kg

 Rebuig 724.510 kg 288.340 kg

 Poda  94.120 kg 48.057 kg

 RAEE 70 kg 4.806 kg

 Altres 22.405 kg 81.696 kg

SITUACIÓ ACTUAL OBJECTIU
PORTA A PORTA
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http://www.vilablareix.cat/latele/xerrada-informativa-sobre-el-porta-a-porta
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Un moment de la presentació del llibre 
L’Últim Abat de Martí Gironell a Can Gruart.

Can Gruart 
amb l’art local
El centre cultural ha ofert durant 
el primer trimestre tres exposicions 
seguides amb una aposta per donar 
a conèxier els artistes locals

Homenatge a en Moi
 El passat 21 de desembre, a Can 

Gruart, es va presentar un llibret 
i un CD on es relataven els tren-
ta-nou llocs de Vilablareix que en 
Moi Fusté havia narrat a la ràdio.

En Moi era un bon coneixe-
dor dels racons i viaranys del po-
ble i els va anar relatant setmana 
rere setmana a Ràdio Vilablareix.

Així mateix, va col·laborar amb 
l’Ajuntament per la recuperació 
dels camins públics del municipi, 
entre ells els camí fluvial. Per això, 
en record seu, l’Ajuntament va 
creure encertat nomenar el camí 
fluvial com Moisès Fusté i Serra.

 Diu la llegenda que sant Benet va salvar la vida grà-
cies a un corb. Resulta que un malànima li va oferir 
un crostó de pa que estava enverinat però la casuali-
tat o la Divina Providència va voler que un corb que 
voleiava per allà engrapés amb les seves urpes aquell 
rosegó de pa en el precís instant que sant Benet hi 
clavava queixalada. Des de llavors els benedictins es 
miren aquesta au rapinyaire amb uns altres ulls. Ex-
plico això perqué en la meva estada al monestir de 
sant Benet de Bages per escriure la darrera novel-
la que he publicat, L’Últim abat, no en vaig veure ni 
sentir cap de corb malgrat que a la  novel·la n’hi ha 
un que té certa presència. Per saber com són i com 
criden només em cal escoltar els que sovint es pas-
segen per l’arbreda que hi ha darrere el meu barri 
aquí a El Perelló. Gràcies als corbs de Vilablareix vaig 
poder donar forma a un personatge que passa molt 
desapercebut però important de la novel·la.

D’aquesta anècdota i de moltes més al voltant de 
l’argument de la novel·la i del fet d’haver-me passat 
llargues temporades a sant Benet per escriure-la, en 
vam parlar a Can Gruart amb en Guillem Terribas el 
13 de desembre passat. Em va fer molta il·lusió veu-
re la sala ben plena per escoltar la història del pare 
Pere Frigola i com va plantar cara a la imminent cas-
tellanització dels monestirs catalans no només per-
qué era la primera presentació que feia a Vilablareix 
sinó perqué quan fas coses a casa sempre pateixes 
per no saber estar a l’altura. Espero que la disfrutés-

siu tant com jo i tinc ganes que us llegiu 
la novel·la. Salut i llibres!

Martí Gironell

Els corbs  
de Vilablareix

PATCHWORK. Alumnes de la Merceria Angelina.

ARC’º PUJOL. Escultures.

DE L’1 AL 28 DE fEbRER DE 2013

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA. Pintura i escultura.

DEL 5 DE DESEmbRE DE 2012 AL 25 DE GEnER DE 2013

DEL 8 AL 28 DE mARÇ DE 2013

LLUíS LAGARDA. Pintures.

acreditacions TiC  
a Can Gruart

 Des del Centre Cultural de Can 
Gruart s’ofereix la possibilitat d’ob-
tenir l’ACTIC. L’acreditació de 
competències en tecnologies de la 
informació i la comunicació. Un 
certificat emès per la Generalitat 
que dóna a conèixer el nivell de 
coneixements que es té en les TIC 
(Tecnologies de la Informació).

el Girona F.C. 
entrena al poble

 El Girona F.C. ha arribat a un 
acord amb la concessió del camp 
de futbol per venir-hi a entrenar. 
“Aquest fet avala la feina ben feta 
per part de l’equip de govern amb 
l’objectiu d’aconseguir les millors 
instal·lacions possibles”, ha mani-
festat l’alcalde, David Mascort.

Un rei Gaspar 
de vilablareix

 En Josep Angelats, membre de 
la Confraria de Jesús Crucificat, va 
deixar aquest any la vestimenta de 
manaia de Girona per posar-se la 
capa del rei Gaspar durant la caval-
cada celebrada a la ciutat de Giro-
na. Una experiència que de ben se-
gur no oblidarà mai.

Descoberta de la nova senyalització del camí fluvial Moisès Fusté i Serra.

Caminada popular en homentage 
a Moisès Fusté.

Presentació a Can Gruart del llibret i CD dels indrets narrats per en Moi.

http://www.vilablareix.cat/latele/vilablareix-es-ja-territori-cardiopreotegit
http://www.vilablareix.cat/latele/nova-exposicio-a-can-gruart
http://www.vilablareix.cat/latele/marti-gironell-presenta-lultim-abat
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PubILLATGE

Una experiència única

« Joves de Vilablereix, us animem a presentar-vos a 
Hereus i Pubilles. És una experiència molt maca de 
viure on coneixes joves d’altres indrets de Catalunya. 
Sabem que el pubillatge no és molt conegut i molts de 
vosaltres no sabeu en què consisteix. Es tracta d’una 
gran tradició catalana i permet portar-la arreu del ter-
ritori en nom del nostre poble, Vilablareix! 

Aquest any he sortit escollit Hereu de les comarques 
gironines així que, fins el setembre, us acompanyaré en 
les vostres primeres sortides i us presentaré a tots els com-
panys. És, doncs, a mesura que vas coneixent la gent, que 
tens més ganes de fer sortides. Assisteixes als actes del co-
miat del pubillatge vigent i a l’elecció dels nous repre-
sentants dels diferents pobles. Sopem, se surt de festa i 
es dorm en locals que faciliten els mateixos ajuntaments. 

De veritat, no deixeu escapar una oportunitat com 
aquesta que us dóna el poble. I parlem des de l’experi-
ència! Us ho perdreu?»

Gerard i Aleida

«Companys de l’es- 
cola i del poble, som 
la Carla i l’Aleix, pu-
billeta i hereuet 2012/2013. S’està acabant aquest 
any d’anar pels pobles de Catalunya representant Vi-
lablareix vestits amb aquesta roba tradicional! Què 
hem fet? Hem conegut diferents pobles i ens han do-
nat els seus pins, que certifiquen que hem estat a la 
trobada de pubillatge del poble. 

Ens hem relacionat amb molts nens i joves que 
també són pubilletes i hereuets dels seus pobles. I hem 
participat a les festes majors, sopars, activiats, espec-
tacles i visites guiades que ens han fet pels diferents 
llocs. Us animem a tots a participar a la propera elec-
ció que es farà a la propera festa major del poble. Si us 
fa il·lusió podeu trucar als amics del pubillatge de Vi-
lablareix i optareu a ser el proper hereuet o pubilleta 
de Vilablareix.»

Carla i Aleix

Gerard vilaró: Hereu de les Comarques Gironines  
i 1r Fadrí d’Honor de Catalunya 2012

–Com s’arriba a ser 
Hereu de Títol Nacio-
nal? I qui pot accedir-hi?

Per ser Hereu o Pu-
billa de títol Nacional, 
has de fer un procés 
de selecció, que consis-
teix en una prova escri-
ta on et fan preguntes 
sobre Història de Ca-
talunya i cultura gene-
ral (sempre relacionat 
amb Catalunya), i una 
prova oral on avaluen 

la fluïdesa i com et desenvolupes en 
públic. El jurat està format per 10 
membres del Foment de les Tradici-
ons Catalanes. Aquest procés de se-
lecció dura tot un dia ja que hi ha 
molts aspirants(aquest any 74 he-
reus i 96 pubilles).

–Quina conclusió has tret per 
ser hereu nacional d’aquest any?

Per ser Hereu Nacional tinc pe-
tits privilegis que altres membres del 
pubillatge no poden gaudir, tals com 
anar a Saragossa a fer l’ofrena fruital 
a la Verge del Pilar, fer l’ofrena flo-
ral al monument de Rafael Casano-
va l’onze de Setembre o trobar-nos 
amb el president de la Generalitat 
entre d’altres esdeveniments.

–Quines sortides heu fet des de 
la proclamació?

Tot i que la gran majoria de sor-
tides es fan a l’estiu alguna sortida sí 
que hem pogut fer. La primera de 
totes com a Hereu Nacional va ser 
l’ofrena fruital a la verge del Pilar a 
Saragossa, una sortida molt maca 
que tot i el fred que feia a l’Aragó ens 
vam sentir molt acollits per la casa 

Catalana de Saragossa. També hem 
anat a Peralada, Puig-reig, Sant Vi-
cenç de Castellet, Portbou i Llançà.

–Quines sortides teniu progra-
mades?

La sortida més propera és la sorti-
da a Madrid, la peculiaritat d’aquesta 
sortida és que no anem tots els mem-
bres de Títol Nacional. Cada any 
toca anar a una província i aquest 
any toca la nostra, la de Girona.

–Quants membres formeu el 
grup nacional i de qui depeneu?

Som 10, una Pubilla i un Hereu 
de cada província, més la Pubilla i 
l’Hereu de Catalunya. Depenem 
única i exclusivament del Foment 
de les Tradicions Catalanes, ells són 
els que ens informen de les sortides 
que es faran i els que s’encarreguen 
de confirmar la nostra assistència.

L’Aleida i en Gerard, la pubilla i l’hereu, us expliquen 
com ha estat la seva experiència. I la carla i l’Aleix, 
l’hereuet i pubilleta, us expliquen tot el que han fet.

Amics del pubillatge de Vilablareix es posa a la vostra disposició per a qualsevol consulta o suggeriment 
als telèfons 609 816 329 (Montse) o 616 705 492 (Gerard). Una tradició molt nostra!

L’Aleida i en Gerard, la pubilla i l’hereu amb  
la Carla i l’Aleix, l’hereuet i la pubilleta.

Aprovats els projectes pel PuOSc
 El ple celebrat el 14 de febrer va aprovar incloure tres pro-

jectes urbanístics a la convocatòria d’ajuts al Pla Únic d’Obres 
i Serveis (PUOSC) de la Generalitat pel període 2013-1016. 
Els projectes que s’han inclòs són: la millora de la xarxa d’ai-
gua potable, el soterrament de serveis de la plaça Perelló i la 
reforma i adequació de l’Ajuntament.

Rècord de recaptació per La marató
 Les activitats organitzades amb motiu de La Marató de TV3 

a Vilablareix van permetre recaptar un total de 3.879,47 euros 
amb una participació de 187 persones. La xifra més alta fins 
ara assolida al poble i que supera els els 2.150 euros recaptats 
l’any passat. Els lots de les quines es van fer gràcies a la col·la-
boració de 42 empreses del poble i proveïdors municipals. 

Donació de sang a can Gruart
 Un total de 48 veïns i veïnes van donar sang en la jornada 

que l’Associació de Donants de Sang de Vilablareix va orga-
nitzar la tarda del 28 de febrer a Can Gruart. Aquesta és la 
primera jornada de donació de les tres que s’organitzen anu-
alment al poble de Vilablareix. El berenar va ser a càrrec de 
l’Ateneu de la dona amb la col·laboració de l’Ajuntament.

vilablareix, territori cardioprotegit
 Vilablareix ja forma part del territori cardioprotegit de les 

comarques de Girona. Per saber com funcionen, l’Organisme 
de Salut Pública de la Diputació de Girona, el Dipsalut, va or-
ganitzar un taller a Can Gruart. Els desfibril·ladors a Vilabla-
reix estan ubicats als exteriors del centre cultural Can Ballí i 
del Casal de la Gent Gran i n’hi ha dos més de mòbils.

Poda a la carretera Santa coloma
 L’Ajuntament de Vilablareix ha realitzat durant la setmana 

del 25 de febrer a l’1 de març, els treballs de poda de l’arbrat 
situat a la calçada lateral de la carretera de Santa Coloma. A 
causa d’aquests treballs, el tram del carrer Perelló entre el 
carrer Escoles i la carretera de Santa Coloma va restar parcial-
ment tancat a la circulació.

http://www.vilablareix.cat/latele/vilablareix-es-ja-territori-cardiopreotegit
http://www.vilablareix.cat/latele/vilablareix-sempre-amb-la-marato
http://www.vilablareix.cat/latele/vilablareix-es-ja-territori-cardiopreotegit
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 Vilablareix va tornar a celebrar 
les tradicionals festes de Nadal i 
Reis al poble amb diverses activitats 
per a grans i petits. Un dels actes 
més esperats i que concentra més 
públic és la celebració del pessebre 
vivent que aquest any va arribar ja 
a la 38a edició. En total un cente-
nar de veïns i veïnes van partici-
par activament en la representació 
d’aquest esdeveniment que orga-
nitzen els Amics de Sant Roc amb 
la col·laboració de l’Ajuntament.

La riuada de gent que hi va as-
sistir va poder veure la representa-
ció de diferents oficis tradicionals i 
una trentena d’escenes del naixe-
ment de Jesucrist per l’entorn de 
l’església de Sant Menna.

Abans, però, es va celebrar el 
concert de Sant Esteve que aquest 

any va oferir la Coral Tribana de 
Salt sota la direcció de Quim Bonal. 
El programa va contenir polifonia 
sacra, polifonia romàntica, cançons 
populars d’arreu del món i nadales 
com El noi de la mare o Santa nit.

I del Nadal a Cap d’Any i ens 
vam plantar a la nit més màgica de 
l’any: la nit de Reis. Ses Majestats 
van arribar, un any més, a Vilabla-
reix carregats de regals i amb mitja 
tona de caramels aptes per a celí-
acs en un total de set carrosses. 

Aquet any, i com a novetat, cinc 
patges van arribar a cavall per aju-
dar els Reis d’Orient a carregar to-
tes les cartes i regals. La cavalcada 
va finalitzar a la plaça Perelló que, 
com sempre, es va omplir de nens 
i nenes per saludar el seu Rei. Una 
nit per somiar.

De Nadal a Reis
vilablareix va celebrar un any més aquestes dates  

festives amb activitats com el pessebre vivent,  
el concert de Sant Esteve o la cavalcada de Reis

Els patges també van arribar a cavall. Els Reis Mags saludant als vilatants. 

Concert de Sant Esteve.

L’entrada del rei Baltasar a la plaça.

Diferents escenes de la 38a representació del pessebre vivent per l’entorn de l’església de Sant Menna.

 Vilablareix ha viscut un 2012 que 
sens dubte serà recordat per la po-
sada en servei de dos grans equi-
paments que donen servei i valor 
al poble i al projecte de vila que es 
porta desenvolupant en els darrers 
anys. Es tracta del nou edifici on 
s’hi troben la nova ludoteca, la bi-
blioteca, en el pis superior, i el casal 
de la gent gran, en la part inferior. 
A més, també es va inaugurar el nou 
camp de futbol amb gespa artifical 
que s’ha convertit en una obra de 
referència per a d’altres municipis. 
Tant és així que fins i tot el Girona 
F.C. ha decidit venir a entrenar. 

En l’acte inaugural del camp l’al-
calde, David Mascort, va recordar les 
tres etapes que ha viscut el futbol a 
Vilablareix: “Vam començar amb un 
camp petit al costat del riu i en una 
segona etapa on vam adequar un 
camp gran de terra. Avui donem el 
tret de sortida al nou camp de futbol 
amb gespa artificial”. “La nostra fei-
na és estar al costat de la gent i dels 
col·lectius que tenen ganes de fer co-
ses”, va afegir Mascort. 

L’estrena d’aquests nous equi-
paments ha permès ampliar i mi-
llorar el treball que ja es venia fent 
a la ludoteca i a la biblioteca ja que 
s’ha guanyat en espai, comoditat i 
es disposa de nous materials didàc-

tics. I, d’altra banda, aquest nou 
equipament ha permès alliberar 
espais a l’edifici de l’Ajuntament i 
de Can Ballí que ara s’estan reor-
denant per tal de millorar l’atenció 
als veïns i veïnes i la feina dels tèc-
nics municipals. 

El Casal de la Gent Gran no 
para ara de fer activitats durant les 
tardes i mentre uns pinten, d’altres 
cusen o juguen a cartes. I ara que 
ve el bon temps, les partides de pe-
tanca es podran allargar fins al ves-
pre amb les noves pistes.

Durant la inauguració, celebra-
da a finals d’octubre, l’alcalde va 
explicar que el projecte es va ide-
ar amb l’objectiu que els dos col-
lectius –gent gran i infants– convis-
quessin i interactuessin en un espai 
comú. “Aquest equipament té tot 
el que necessita la gent gran del 
nostre municipi i ens permet tirar 
endavant la idea que al poble s’hi 
pot fer de tot. I viure tots plegats 
en harmonia, cadascú en els seus 
espais, però interacccionant entre 
ells”, va exposar Mascort.

Sobre la taula queden nous rep-
tes i projectes però, després d’aquest 
2012, el poble ha fet un salt qualitatiu 
notable amb aquests equipaments i 
serveis que donen un valor afegit al 
fet de ser i viure a Vilablareix. 

esther Moreno
Biblioteca

“ 
Aquí hem pogut 

 iniciar l’hora del conte 
 i ara disposem del 
 doble d’ordinadors.”

Mònica Garcia
Ludoteca

“ 
En aquest equipament 

 els nens i nenes tenen 
 més espai i poden, 
 fins i tot, córrer.”

enric Guillaumes
Casal de la Gent Gran

“ Ara podem fer moltes 
 més activitats i estem 
 molt més còmodes 
 i espaiosos.”

Toli Baena
F.C. Vilablareix

“ vam néixer com una  
escola de futbol i  
aquest camp ens 
permetrà continuar  
creixent com escola.”

El 2012 va finalitzar amb la inauguració de 
nous equipaments com l’edifici que inclou 
la ludoteca, la biblioteca i el casal de la 
gent gran i un nou camp de futbol 

El Patge recollint cartes a Can Gruart.

Equipaments de futur

http://www.vilablareix.cat/latele/inauguracio-del-nou-camp
http://www.vilablareix.cat/latele/un-espai-per-a-grans-i-petits
http://www.vilablareix.cat/latele/un-nit-per-somiar
http://www.vilablareix.cat/latele/38e-pessebre-vivent
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Quan la feina a pagès ho permetia i no te-
nien classe amb el mossèn, en Pau Rovira, 
en Miquel i l’Angelina sortien a jugar l’un 

amb l’altre. Les portes de casa eren obertes de bat 
a bat i sempre es tenien mútuament per divertir-se, 
passar l’estona o fer-se companyia. “Vam anar molt 
temps amb el mossèn i tot el que vam aprendre va 
ser amb ell però també havíem d’ajudar molt els pa-
res al camp”, explica en Miquel. 

En el record d’aquells anys hi han quedat mar-
cats records de postguerra. Records que han deixat 
també empremta en generacions posteriors. En Mi-
quel i l’Angelina recorden com passaven pel poble 
els republicans que es retiraven després de ser ven-
çuts per l’exèrcit falangista. “Gallina que veien, ga-
llina que arreplegaven,” recorda en Miquel que ja 
de ben jove es va començar a fixar en la bellesa de 
la seva veïna, la jove Angelina. 

La història d’en Miquel Vilalta i l’Angelina Condony és una 
d’aquelles històries d’amor i vida que tothom desitjaria viure. 
Veïns de porta amb porta al seu poble natal, a Sant Iscle de Coll 
Tort, tenen tots dos 80 anys i han viscut des de la infància una 
vida que els ha portat de la mà fins a dia d’avui a Vilablareix, 
on hi han fet arrels, amb 5 néts d’entre 24 i 15 anys.

Miquel Vilalta i
Angelina Codony



“No n’hi havia cap de més maca que ella”
En Miquel assegura que ell va començar a festejar 
ja de ben jove, tot i que al principi sembla que no li 
seguien gaire la corda. “Amb 10 anys jo no veia cap 
noia més maca que ella”, diu ell. En canvi, ella es 
va fer de pregar una mica més. “Jo el veia molt lleig 
aleshores”, apunta l’Angelina mentre se li escapa 
el riure. Però ja amb 18 anys, aquesta jove parella 

de Sant Iscle de Coll Tort, va comen-
çar a festejar. S’agradaven. Baixaven 
amb una bicicleta per anar al cinema 
a Sant Feliu de Pallerols o a ballar a 
Sa Cot, a Santa Pau. I amb l’Angeli-
na pujada al quadre de la bicicleta. 
“Apreníem a ballar en un prat que hi 
havia a Sant Iscle amb un gramòfon 
i sovint agafàvem ocells i els rostíem 
per fer un berenar”, recorda l’Ange-
lina d’aquells anys.

Amb 26 anys la parella es va ca-
sar a l’església de Sant Iscle amb el 
mateix mossèn que els va ajudar a 
créixer i ensenyar a llegir i escriu-
re. Un mossèn que recorden va su-
perar els 100 anys i va arribar a ba-
tejar els seus dos fills.

Una viatge inoblidable
Del viatge de noces en Miquel i l’Angelina en guar-
den també un bellíssim record. Van sortir de Sant 
Iscle per baixar fins a Girona i després baixar a 
Montserrat i a Barcelona. Des d’allà van reempren-
dre el trajecte amb tren fins a València i, d’aquí, van 
continuar la seva aventura fins a Madrid. En total 
van estar més de tres setmanes donant voltes i vivint 
aventures i anècdotes diverses que expliquen entre 
moltes rialles. 

A Girona, per exemple, en Miquel recorda com 
en arribar a l’hotel Peninsular, l’home que els va aten-
dre els va preguntar: “Francesos?”. “No, pagesos i de 
Sant Feliu de Pallerols”, li va deixar anar en Miquel. 
En total van estar tres setmanes que mai més han obli-
dat com tampoc l’esbroncada del pare d’en Miquel 
quan van tornar al poble. “És que no havíem sortit 
mai”, apunta l’Angelina mentre en Miquel afegeix 
bromejant: “No sabíem trobar el camí de tornada”.

Camí de Vilablareix
Després de casar-se van viure uns anys a casa dels 
pares d’en Miquel Vilalta fins que a l’any 1975 van 
venir, per primera vegada, a Vilablareix. El poble 
de la seva vida. El pare d’en Miquel de seguida es va 
enamorar de Can Sabater, que li havia recomanat 
en Picart, un amic seu de Montagut i Oix.

I el cert és que quan van venir per pri-
mera vegada, i tot i que la seva intenció 
era la de no quedar-se, van decidir fer el 
pas gràcies a la cordialitat i la bona acollida 
que la Concepció Noguera i l’Antoni Xu-
clà, amos de Can Sabater, els van donar.

D’aquesta manera, la família d’en Mi-
quel Vilalta i l’Angelina Codony van co-
mençar a fer de masovers al poble i hi van 
posar les primeres llavors que després es 
convertirien en unes fortes arrels.

Aquí han vist créixer els seus fills i des-
prés els seus cinc néts. En Miquel ha con-
tinuat practicant una de les seves princi-
pals aficions, la cacera i les curses. De fet, ell va ser 
qui amb tres amics més van crear la cursa de Sant 
Roc. Una afició que va realitzar fins als 67 anys. En 
Miquel també ha estat el carter del poble i, encara 
ara, va a Can Sabater a treballar l’hort. “Sóc un mi-
nistre sense cartera”, diu en Miquel que sempre ha 
tingut una gran afició, i mà esquerra, per conrear 
unes carbasses gegantines. La més gran va arribar a 
pesar 272 quilos. 

La jubilació
La jubilació els va arribar als 65 anys. 
L’Angelina recorda les tardes a la 
Sala de Ball de Girona. De fet, els 
balls de saló que es fan al Casal de 
la Gent Gran de Vilablareix es fan 
després que en Miquel passés per la 
junta. Fins i tot havien arribat a gua-
nyar algun concurs, com un que es va organitzar a 
Maçanet de la Selva i on van guanyar una caixa de 
cava. “Encara anem a practicar i a moure una mica 
les cames”, afirma l’Angelina.

Durant aquests anys han realitzat diversos viat-
ges i han celebrat les seves noces d’or en un creuer 
pel Mediterrani. L’Angelina recorda amb especial 
estima també el musical que va fer amb la seva filla 
i amb més dones del poble a la sala polivalent del 
pavelló municipal. “A la meva filla li va venir de gust 
i li agradava fer teatre i va ser tot un èxit”, explica 
l’Angelina, que també comparteix els dilluns al ves-
pre el micro del programa Micro de Nit amb el seu 
fill, en Jaume, que va ser 
l’impulsor del programa 
que s’emet setmanalment 
a la ràdio del poble.

Els anys han passat, un 
total de 80. I asseguren 
que aquí es quedaran, tot 
i que havien planejat tor-
nar algun dia a Sant Iscle. 
Vilablareix és casa seva.

En Miquel i l’Angelina van créixer plegats a 
Sant Iscle de Coll Tort.

Grans aficionats a 
conrear carbasses.

Foto recent de la família Vilalta-Codony.

Les Noces d’Or d’en 
Miquel i l’Angelina.

La família Vilalta-Codony amb el mossèn de Sant Iscle.

En Miquel i l’Angelina sempre han gaudit molt amb les seves aficions.
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 Portes molts anys lligat al bàsquet 
i sobretot ens interessa la teva etapa 
a Vilablareix, però quan i per què 
vas començar en aquest esport?

Vaig començar quan tenia 10 
anys perquè molts dels meus amics 
de l’escola hi jugaven.

–De totes les temporades que 
has estat jugador, quin és el teu mi-
llor record?

Pel que fa als resultats i la com-
petitivitat, l’etapa infantil a Pompeu 
perquè vam quedar sotscampions de 
Girona, ens vam quedar a les portes 
de la fase final de Catalunya. Però 
per la barreja de nivell, el companye-
risme entre tot l’equip... la millor va 
ser l’època cadet a Montfalgars.

–I has jugat mai contra algun ju-
gador que hagi estat professional 
del bàsquet?

El més famós és en Jordi Trias, 
però també he jugat contra juga-
dors que han estat o estan a LEB Or 
com en Quique Garrido (Palència) 
o en Jordi Vallmajó (ex Sant Josep).

–Has estat lligat a diferents clubs, 
però què et va portar a Vilablareix?

Una trucada d’un company que 
jugava al club. També perquè co-
neixia d’altres jugadors.

–I aquí a Vilablareix ja hi portes 
8 temporades. Què és el que t’hi fa 
sentir tan vinculat?

Diverses coses, com l’ambient 
de treball, el fet que és un club pe-
tit i familiar on es treballa bé. A 
més, la filosofia del club és molt si-
milar a la meva.

–Has estat jugador, entrenador 
i coordinador. Quina d’aquestes fa-
cetes t’agrada més i per què?

Quan era més jove el que més 
m’agradava era jugar, però quan 
he anat creixent el que més m’ha 
motivat i motiva és entrenar. Tinc 
ganes d’ensenyar, m’agrada treba-
llar amb gent jove.

–I com entrenador també has 
portat una mica de tot: nens, júni-
ors, sèniors, equips masculins, fe-
menins... Amb quin tipus d’equip 
et sents més a gust?

Cada categoria té les seves co-
ses maques: amb els més petits t’ho 
passes bé perquè els ensenyes la 
base del bàsquet, aprenen molt; 
amb categories com júnior he gau-
dit molt perquè pots exigir molt; a 
categories femenines has de treba-
llar d’altres aspectes més tàctics i 
psicològics.

–Tothom sap que també ets un 
dels coordinadors del club. Quines 
tasques ha de fer un coordinador? 

Molta més de la que la gent es 
pot arribar a pensar: planificar els 
equips, les taules, ocupar-se dels 

canvis de partits, solucionar pro-
blemes que puguin aparèixer... i en 
clubs petits fins i tot toca col·labo-
rar una mica en la part econòmica 
del club.

–Com entrenador portes anys 
també entrenant el sènior femení 
del club. Creus que el bàsquet fe-
mení té el mateix reconeixement 
que el masculí?

No (respon rotundament). No 
té ni el reconeixement ni el suport 
que es mereix i hauria de ser molt 
major.

–Moltes gràcies i esperem tenir 
la sort de tenir-te molts anys més al 
C.B.Vilablareix.

LA GEnT DEL bÀSQuET

Entrevista a Dani Arteaga
El C.B.Vilablareix porta 12 temporades actiu, 12 anys en què ha anat 
creixent, i un dels responsables n’és en Dani Arteaga. Després de co-
mençar jugant i entrenant a Montfalgars, Pompeu Fabra, La Salle, Ve-
druna, Quart i Sant Gregori, porta 8 temporades arrelat a Vilablareix. 
En el nostre club la seva implicació ha estat i és màxima, fent pràctica-
ment de tot: jugador, entrenador, col·laborador en totes les activitats 
imaginables del club... i des de fa 3 temporades és, amb en Dani Barto-
meu, el coordinador del club. Per tot plegat, està més que justificat fer-li 
una petita entrevista per conèixer una mica més aquest home del club.

Campions d’Espanya 2013  
amb triplet històric a Pontevedra
 Cap de setmana històric pel CTT Vilablareix el de 

l’1, 2 i 3 de març. L’equip format per en Martí Pèlac-
hs i en Sergi Bahí i entrenat per Eduard Mayorov es va 
proclamar el divendres 1 de març Campió d’Espanya 
per equips en la categoria de benjamins. I el diumen-
ge 3, Martí Pèlachs, en la modalitat individual també 
es va proclamar Campió d’Espanya perdent només 1 
set en tot el campionat. Per acabar-ho de brodar, en 
Martí i en Sergi, en la modalitat de dobles, van acon-
seguir el tercer lloc. Tres podis històrics que van por-
tar el nom de Vilablareix ben amunt i ens van situar 
com a quart club en podis aconseguits. Sens dubte una 
gran fita en la jove història del nostre club.

campions per Equips
En la competició per equips el CTT Vilablareix par-
tia com a cinquè cap de sèrie i va passar directament 
a la segona fase de grups on va acabar en primera 
posició.

A quarts de final els gironins es van desfer del Caja 
de Burgos per 3-1 i a semifinals van guanyar el CETT 
Esparreguera per 3-0 amb un gran joc d’en Martí i en 
Sergi. A la final, contra el CT Pobla de Farnals, del País 
Valencià, els nostres jugadors van estar a l’alçada i van 
guanyar per 3-1 amb una gran remuntada als dobles i 
dos punts d’en Martí Pèlachs, que va jugar concentrat 
com mai i va saber administrar amb molt de cap les úl-
times boles del partit. 

Així, el CTT VILABLAREIX es va proclamar per pri-
mera vegada CAMPIÓ D’ESPANYA 2013 PER EQUIPS 
BENJAMINS.

martí Pèlachs campió d’Espanya i 
amb en Sergi bahí tercers en dobles
Després de passar una fase de grups com a primer de 
grup amb molta facilitat, en Martí es va enfrontar el 
dissabte a Julio Garcia, botxí d’en Sergi Bahí a set-
zens de final. En Martí no va tenir cap mena de com-
passió i va guanyar fàcil per 3-0. A quarts es va des-
fer del català Norbert 
Taulé per 3-1 (únic joc 
que va cedir en tota la 
competició) i a semi-
final va escombrar en 
Marc Gutiérrez amb 
un contundent 3-0.

A la gran final l’es-
perava el també català 
Arnau Pons. El primer 
set va ser molt igualat 
i tots dos jugadors van 
notar la pressió d’es-
tar-se jugant el campionat. Al final però en Martí es 
va sobreposar millor i va guanyar per 13-11. A partir 
d’aquí, recital i espectacle del jugador del CTT Vila-
blareix. No va donar opció en cap moment al rival 
amb cops tan difícils com efectius i amb una mentali-
tat guanyadora que va ser clau perquè acabés la final 
guanyant els dos sets següents per 11-6 i 11-7. ESPEC-
TACULAR!!!!

I en la modalitat de dobles, els nostres jugadors 
van fer un excel·lent torneig fins que van caure a se-
mifinals contra la parella que acabaria guanyant el 
torneig, Núñez i López. Al final, meritòria tercera 
posició. 

Aquest triplet històric referma un cop més l’apos-
ta iniciada ja fa uns anys pel CTT Vilablareix per cons-
tituir un equip el màxim de competitiu però sempre 
partint de jugadors formats a casa. El temps ens està 
donant la raó. FELICITATS A TOTS!

Manel Segura

En Sergi i en Martí es proclamen campions d’Espanya  
per equips.

Martí Pèlachs es va proclamar 
campió individual amb un gran joc.

Per a més informació podeu visitar  

www.cttvilablareix.cat  
i seguir-nos a través del Twitter @cttvilablareix 

amb el hashtag #cttvilablareix
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Una temporada per recordar 
L’Escoleta ha guanyat fins ara tots els partits  

que han disputat durant la competició regular

 Les diferents categories del Futbol Club Vilabla-
reix estan fent una molt bona temporada. Tots els 
equips estan demostrant una evolució molt positi-
va i, especialment, cal destacar-ne la de l’equip de 
la categoria Escoleta que tot i ser el seu primer any 
de competició estan jugant a un nivell altíssim. Tant 
és així que, fins ara, no han perdut cap dels partits 
disputats.

A més, des del Futbol Club Vilablareix s’informa 
que pel cap de setmana de l’11 de maig d’enguany, i 
coincidint amb la Festa Major de Vilablareix, s’estan 
organitzant diversos partits amb diferents equips 
que prometen competició, joc i espectacle sobre la 
nova gespa artificial de l’estadi municipal.

L’entitat vol donar les gràcies, també, a tots els 
col·laboradors que han participat en la panera i fe-
licitar tant els premiats com el restaurant Imperial 
Perelló per la seva desinteressada col·laboració en la 
seva exposició i, de la mateixa manera, per la venda 
del número premiat.

Arnau Ayats, Jofre Buisac, Martin Lazarov, Jaume Nogué, 
Paula Ortega, Martí Pilsa, Ivan Rosa, Roger Segura, Ainhoa 
Serrano i Guillem Vázquez. entrenador: Marc Gazquez. 2n 
entrenador: Jordi Gibert. delegat: David Segura. Patrocina: 
Instal·lacions Tècniques Girona.

Jan Cubarsí, Ion Gutiérrez, Biel Salcedo, David Marín, Javier 
Navarrete, Ainhoa Sánchez, Arnau Torrent, Hugo Treceño, 
Adrián Espinar, Marc Carrilero, Frank Harrison Funez, Iker Ajen-
jo, Pau Ruiz i Albert Deulofeu. entrenador: Cristina Muñoz. 2n 
entrenador: Guillem Fernández. delegat: Marc Salcedo. Pa-
trocina: Restaurant Can Falgàs.

Guillem Zarco, Biel Ramírez, Oriol Fusté, Arnau Rodríguez, 
Marti Felip, Pau Cubarsí, Aitor Armijo, Marc Armengou, Nil 
Boerrigter, Genís Boada, Lamine Balde i Aniol Feliu. entre-
nador: David Garcia. 2n entrenador: Marc Avellí. delegat: 
Robert Cubarsí.

 ALEVí B (2002)

 PREBENJAMí (2006)

 ESCOLETA (2007-08)

Us presentem els equips que formen part del F. C. Vilablareix i que no van sortir en la darrera edició de La Torratxa.

inici de competicions  
amb molt bons resultats

 Fins al moment, el Club ha par-
ticipat a la primera fase de Copa 
Consell organitzada pel Consell 
Esportiu del Gironès, celebrada 
el passat 24 de febrer al pavelló de 
Vila-Roja. La competició va ser un 
autèntic èxit i totes les gimnastes 
van realitzar un paper increïble al 
llarg de tot el dia, deixant en molt 
bona posició al Club Rítmica Vila-
blareix. Cal destacar els primers 
llocs d’Irene Cubarsí en la cate-
goria benjamí A, Sibil·la Lloret en 
la categoria benjamí B i el d’Anna 
Planella en la categoria aleví B. 

A més, el passat diumenge 10 
de març, el Club va participar a la 
primera fase del Trofeu Gironí, on 
es van assolir tres podis al complet: 
Olívia Puig, Irene Cubarsí i Alba 

Archelaguet en categoria benja-
mí i Anna Planella, Ona Recasens 
i Aina Molinero en categoria aleví. 

Entre aquestes competicions, 
cal destacar la participació de les 
més grans a les competicions or-
ganitzades per la Federació Catala-
na de Gimnàstica. Per haver estat 
la primera vegada que hi participa-
ven, van fer un paper excel·lent! 
Molta sort i molts ànims per als 
propers reptes.

En aquests moments, les gim-
nastes del grup de minis (nascudes 
el 2007) estan preparant l’inici de 
les competicions en la modalitat de 
conjunts. Cal dir que totes elles es-
tan treballant de valent juntament 
amb les seves entrenadores per fer-
ho d’allò més bé.

D’altra banda, els grups de més 
grans ja han competit amb aquesta 
modalitat; aconseguint enguany el 
bon resultat de dos ors i tres plates.

Finalment, des del Club aprofi-
tem per felicitar a totes les nostres 
gimnastes amb molt d’orgull i les 
seguim encoratjant perquè treba-
llin de valent per a les properes fa-
ses del Trofeu Gironí que tindran 
lloc durant els mesos d’abril i maig 
(14 d’abril i 19 de maig respectiva-
ment) i per la fase Comarcal que 
tindrà lloc el 13 d’abril a Vila-Roja.

JA SOM UN CLUB FEDERAT!

Gimnastes benjamines A i alevines A amb 
el primer i segon lloc respectivament.

Gimnastes benjamines B i alevines B amb  
els trofeus d’un primer lloc i dos segons.

aquest estiu el Club rítmica vilablareix organitza colònies!

“ La competició va 
ser un autèntic èxit i 
totes les gimnastes  
van realitzar un paper  
increïble al llarg  
de tot el dia.”

Carles Buisac
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 L’escola va ser dissenyada per en Rafael Masó. El 
projecte, un edifici de nova planta, es va iniciar l’any 
1911 i es va construir al llarg de l’any 1912. Es conser-
ven plànols al col·legi d’arquitectes.

El projecte inicial era d’ús exclusivament docent, 
però durant la construcció, se suposa que s’hi va afegir 
l’Ajuntament, fet que va motivar afegir un pis i modi-
ficar els plànols. Encara es conserva el rètol ceràmic a 
la façana amb la inscripció “Ayuntamiento de Vilabla-
reix, MCMXII”. 

No obstant fins l’any 1916 no es va fer servir com 
escola, amb alguns períodes sense activitat acadèmica.

Al llarg dels anys aquest edifici ha tingut diferents 
usos: escola, ajuntament, habitatge dels mestres, con-
sultori mèdic...

L’obra va estar reformada i ampliada a partir dels 
anys vuitanta del segle XX, recuperant la concepció 
original del projecte de l’arquitecte i transformant 
l’edifici en un centre docent més ampli.

Avui, la façana es considera una imatge emblemà-
tica de les aportacions que va fer en Rafael Masó a la 
societat catalana.

Cristina Vilà

El Carnestoltes!
Des de la Llar d’Infants la farigola us expliquem com de bé  

ens ho hem passat disfressant-nos i pintant-nos les cares

Centenari de la construcció  
de l’edifici de l’escola 

1912 - 2012

Les abelles i marietes, els més petits, anem amb pijama!

Les granotes ens convertim en gatets!

Els més grans, els picasoques, fem un popurrí de disfresses!

L’exposició dels dibuixos que es va poder veure del  
23 de novembre a l’11 de gener a Can Gruart.

La façana de l’escola dissenyada per Rafael Masó.

Els ratolins fem sessió de perruqueria!

 Caram! En un obrir i tancar d’ulls ja som al 2013. I 
és que no ens n’adonem i el temps passa volant! Doncs 
sí, sí... hem arribat al mes de febrer i amb ell ha apa-
regut el tan preuat senyor Carnestoltes! Ai, ai... quins 
nervis que tenim petits i grans!

A la llar d’infants hem gaudit molt ja que durant 
una setmana aquest senyor ens ha dit què havíem de 
fer, i Déu n’hi do quantes coses!

Dilluns: sessió de perruqueria.
Dimarts: sessió de maquillatge.
Dimecres: sessió de màscares.
Dijous: la festa del PIJAMA!
Divendres: la festa de les DISFRESSES!

Mireu, mireu com de bé ens ho passem petits i grans 
a la llar d’infants!

Els nens i les nenes de l’escola han 
observat la façana i han fet els 
dibuixos al natural.

Ho podeu trobar al nostre web:
http://www.xtec.cat/ceip-madrenc/
clicant a blocs
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LuDOTEcA LES OREnETES

Les primeres festes  
a la nova ludoteca
El cagatió, tallers i un cap d’Any a les 12 del 
migdia són algunes de les moltes activitats que 
s’han fet per nadal en aquest nou equipament

Mònica Garcia i Sònia Jorquera

 El primer dia de Nadal a la nova 
ludoteca. Quin xivarri, quina ex-
pectació, quins nervis! Era el dia 27, 
tots i totes parlàvem del que ens ha-
via cagat el tió. I és clar, tant i tant 
es va parlar que el nostre tió, per no 
ser menys, va voler que el cagués-
sim. Era el matí i més d’un i una te-
nia molta gana. Quin esmorzar més 
bo ens va cagar el nostre amic. Grà-
cies senyor tió i fins l’any que ve!

Durant aquests dies de Nadal  
també hem fet d’altres activitats 
com, per exemple, una sortida per 
al poble, el dia dels Sants Inno-
cents. O el dia de cap d’any, que 
l’hem celebrat a les dotze del mig-
dia amb una festa de disfresses, amb 
les dotze campanades incloses, com 
ja és tradició. També hem fet tallers, 
entre ells, el joc de l’arbre que és un 
joc de taula on cada jugador tira el 
dau havent de “posar” o “treure” les 
fitxes en el seu arbre segons el que 
li hagi sortit en tirar el dau. Posa 
1, 2 o 3 o treu -1, -2 o -3. Guanyarà 
l’equip que abans ompli de fitxes el 
seu arbre. L’adult que jugui amb els 
nens/es pot aprofitar el joc perquè 
els infants aprenguin operacions 
matemàtiques bàsiques. Com gaire-
bé tots els jocs de taula (oca, domi-
nó, parxís...) és un joc competitiu. 

Hi ha guanyadors i perdedors. Hem 
d’aprofitar aquesta circumstància 
perquè els nens/es aprenguin a ac-
ceptar petites frustracions, i que en-
tenguin que “unes vegades es gua-
nya i unes altres es perd”.

En el concurs de dibuix de reis, 
aquest cop, el tema ha sigut lliure, 
encara que sempre relacionat amb 
el Nadal i això ha donat diversifica-
ció al concurs. Els guanyadors per 
diferents categories han sigut: (P3) 
Raül Armijo, (P4 i P5) Paula Teruel, 
(1r i 2n) Jan Cubarsí i (3r, 4t i 5è) 
Joel Rodríguez. Moltes felicitats!

Durant la setmana de Carnestol-
tes s’han fet activitats com el taller de 
la màscara i maquillatge. I tal com ha 
de ser, un dia hem anat disfressats. 

I, per acabar, comentar que per 
Setmana Santa hem fet activitats re-
lacionades amb la mobilitat segura.

L’HORA DEL CONTE
 Un cop al més la Biblioteca convida a tothom a l’Hora del Conte. La 

primera sessió va ser al novembre on la bibliotecària Esther va estrenar 
l’activitat a les noves instal·lacions. També han passat a explicar contes 
la Marta Angelats i dos mares del poble: la Rosa M. Ayats i l’Eva Olivan.

Els nens i nenes fent els tallers durant 
la setmana de Carnestoltes.

Sortida al poble i al parc nou.

Els nens i nens jugant al joc de l’arbre.

Festa de disfresses de Cap d’Any.

Els més petits fent el cagatió.

Podeu mirar totes les fotos de les activitats al web: www.vilablareix.cat/ludo

a la Biblioteca

 Primer de tot, deixeu que us expliquem què és un 
cercle de lectura. Els cercles de lectura són grups d’es-
tudiants que treballen junts durant una hora setma-
nal per llegir i mantenir un debat sobre allò que han 
llegit. A l’institut de Vilablareix, quan l’alumnat arri-
ba a 4t d’ESO, durant un trimestre formen cercles de 
lectura en anglès. Aquests cercles, de cinc estudiants 
cadascun, llegeixen diferents narracions curtes d’au-
tors coneguts en anglès. Durant el trimestre l’alumnat 
llegeix cinc narracions. Quan s’acaba de llegir la nar-
ració, cadascun dels membres del cercle de lectura té 
un tasca a fer. Hi ha diverses tasques: líder del debat, 
treballar amb el vocabulari, estudi d’extractes dins de 
la narració, fer connexions amb l’experiència pròpia 
de l’alumnat, fer un resum de la narració. L’alumnat 
canvia de rol quan es comença a llegir un nou relat; 
així, l’alumnat té l’oportunitat de fer tots els rols.

En els debats, l’alumnat inter-
canvia opinions i idees en anglès 
sobre el relat que acaben de lle-
gir. Cadascun del membres aporta-
rà el seu treball permetent l’apari-
ció de diferents temes relacionats 
amb la lectura. Els cercles de lectu-
ra ofereixen un espai distès i diver-
tit on l’alumnat utilitza la llengua 
anglesa d’una manera natural i es-
pontània.

La Mar Darder, en Miquel No-
gué, en Pere Ventura i en Jaume Oliveres de Vila-
blareix van formar part d’aquests cercles de lectura 
durant el primer trimestre. La Mar pensa que “l’assig-

natura ofereix l’oportunitat de fer lectura en anglès 
que normalment no fas a casa. A més a més el funcio-

nament de la classe fa que es creï 
un ambient molt amè. Els cercles 
de lectura t’ajuden a millorar la 
fluïdesa i el vocabulari en anglès.” 
A en Miquel li agrada molt llegir 
en anglès ja que “és un idioma ne-
cessari i molt útil que t’obre mol-
tes portes.” En Pere també ressal-
ta la importància de treballar en 
grups. “Treballant en grups pots 
aprendre molt dels teus com-
panys”, diu en Pere. Per últim, en 

Jaume opina que “el més útil és el debat sobre la lec-
tura on et pots expressar en anglès alhora que escol-
tes les opinions dels teus companys.”

Cercles de lectura en anglès
A partir de 4t d’ESO els alumnes de l’institut de vilablareix 

s’agrupen en grups per llegir en llengua anglesa

“ Els cercles de lectura  
ofereixen un espai  
distès i divertit on  
l’alumnat utilitza  
la llengua anglesa  
d’una manera natural  
i espontània.”

Alumnes de l’INS Vilablareix immersos en la lectura.

Què és el Grup Flexible 15?
 El G15 és un grup d’alumnes que 

decora els espais exteriors de l’Ins-
titut, arregla les coses que es fan 
malbé, construeix bancs, cases pels 
ocells, van al gimnàs a córrer, mun-
ten prestatges, etc. Actualment els 
alumnes estan fent una maqueta 
en miniatura de l’INS Vilablareix 
amb la professora Lluïsa Ros.

L’horari del G15 és cada dilluns, 
dimarts, dijous i divendres les dues 

últimes hores de l’horari escolar, i, 
en el cas dels dimecres, les últimes 
tres hores. 

Els alumnes treballen dins i fora 
les aules. A dins fan tutories, decorats 
per al teatre... A fora, treballen tant 
al pati i als espais entre mòduls com 
fora del recinte escolar: al pavelló o 
en una fàbrica anant a buscar palets.

Per fer la feina fan servir dife-
rents materials: claus, martell, tor-
navisos, serres, pintura, fustes...

Un dels bancs contruïts pel G15.
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 L’esplai de Vilablareix ha anat agafant forma en 
els darrers mesos. Des del seu inici, el desembre de 
2012, aquest ha anat consolidant tant un grup de 
nens i nenes com un equip de monitors/es. Actu-
alment l’esplai està format per una cinquantena de 
participants i 18 monitors/es dividits en 3 grups (pe-
tits, mitjans i grans) tot i que es combinen activitats 
per grups i de tot l’esplai, d’aquesta forma també es 
fomenta la relació entre les diferents edats. 

Han estat mesos intensos i d’esforç on s’ha fet a 
més de l’activitat pròpiament de lleure, tota la po-
sada en marxa de l’esplai: des de comprar material, 
posar els mobles, difusió, calendari... fins a treball 
organitzatiu a tots els nivells. 

Hem fet la primera sortida, unes colònies de dos 
dies ben a prop, a la casa de colònies de la Massana. 
Aquestes colònies van tenir una mica de tot, el matí 
de dissabte es va fer una petita excursió pels camins 
que envolten Sant Roc, jocs, taller de pilotes de ma-
labars, bombolles de sabó, mim, expressió corporal, 
acrobàcia, gimcana... i sobretot molt bon ambient i 
ganes de repetir. 

 
cASAL DE LA GEnT GRAn

 
LOcAL DE jOvES

cARnAvAL A bEnIcÀSSIm
El passat 19 de febrer un grup de socis varen despla-
çar-se a Benicàssim a celebrar el carnaval. L’estada va 
ser de tres dies en la que van gaudir de ball i música 
cada nit i d’animació diària a càrrec de l’equip Tursal.

PETAncA
El primer dissabte de març va començar el ja tradi-
cional campionat de petanca entre diferents pobles. 
Els partits enguany es juguen a les noves pistes de can 
Gruart.

cALÇOTADA POPuLAR
Un any més unes 120 persones varen assistir a la cal-
çotada popular que, per primera vegada, es va orga-
nitzar al nou local de can Gruart. Cal agrair els que 
amb molta paciència van fer els quasi 2.000 calçots, la 
botifarra, el palpís i la xuia. La vetllada va acabar amb 
una mica de ball en línia.

vIATGE A LOnDRES
Del 10 al 14 de juny s’ha organitzat un 
viatge a Londres. L’estada és de cinc 
dies, amb quatre nits d’hotel. La sorti-
da és des de l’aeroport de Barcelona i 
el trasllat es fa en autocar.

bALL En LÍnIA
Els dimarts de 10 a 11 del matí al Casal s’ha organitzat 
un curset de ball en línia amb nombrosa assistència. 
Val a dir que el local s’ha fet petit per la gran deman-
da. Una altra activitat de les moltes que s’organitzen 
des del Casal. 

Les activitats del Casal 
a ple rendiment

MÉs inForMaCiÓ al Casal

Comissió jove
 La comissió de joves de Vilablareix ja treballa un any 

més en el concert Birrablareix que es porta a terme per 
la Festa Major. Enguany es recupera aquest concert que 
l’any passat no s’havia fet. Els temps ens marquen des-
peses més petites, cosa que afavoreix la imaginació i la 
creativitat per aconseguir fer la nit jove una nit de re-
ferència al municipi. El grup de joves de la comissió es 
reuneix periòdicament per tal d’anar preparant la nit, 
aquest cop amb la incorporació d’alguns joves més.

Carnestoltes
 Els Xirois ens van acompanyar en cercavila com és 

costum en els últims anys fins al pavelló. Animació 
infantil, concurs de disfresses i xocolatada són les ac-
tivitats que sempre animen grans i petits a compartir 
una bona estona. Enguany i pensant en aquells a qui 
l’animació infantil ja els comença a quedar petita, es 
va organitzar una discomòbil amb Dj Pyrex que va 
posar els temes que més sonen per fer un carnestol-
tes al gust de tothom.

 

ja tenim logotip! 
I també ens hem fet un jersei amb 
el nom de l’esplai. A més de fer ac-
tivitats i passar-ho bé, l’esplai ens 
enriqueix, ens fa aprendre a con-
viure, compartir... aprenem moltes 
coses! Cada dissabte a la tarda ens 
podeu trobar a Can Ballí de 4 a 6. 
Tan si ets petit com gran i vols venir 
a l’esplai o vols fer de monitor/a 
només ho heu de dir… com més 
serem, més riurem!

Esplai Kamono

http://www.vilablareix.cat/latele/primera-sortida-de-lesplai
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107.5 FM 
RÀDIO VILABLAREIX

 
ATEnEu DE LA DOnA

La Setmana de la Ràdio
Per l’estudi hi van passar grups de música, les entitats i 

associacions del poble i es va organitzar una taula rodona  
amb els alcaldes de vilablareix, Sarrià de Ter i Quart

 El 13 de febrer del 2011, la UNESCO va declarar 
aquest dia com el Dia Mundial de la Ràdio. Enguany, 
Ràdio Vilablareix juntament amb una emissora de Sa-
ragossa i una altre de Madrid van ser les úniques reco-
negudes a la pàgina oficial de la UNESCO en comme-
morar l’efemèride.

Per aquest motiu, Ràdio Vilablareix, 107.5 FM (Gi-
rona) i www.vilablareix.cat/laradio, ho va voler cele-
brar amb tots vosaltres del dilluns 11 al divendres 15 
de febrer, organitzant la Setmana de la Ràdio, amb la 

presència als nostres estudis de diversos grups cata-
lans: Joanjo Bosk, Le Croupier, Nyandú, Ebri Knight, 
Pep Poblet, Cris Juanico, PulpoPop, Buhos, Cybee... 
de les entitats i associacions del poble, dels col·labo-
radors…

En definitiva, vam voler obrir les portes de l’emis-
sora municipal de bat a bat per tal que poguéssiu veu-
re quin és el dia a dia del seu funcionament, i a més 
poder gaudir de la música en directe dels artistes con-
vidats als nostres estudis de gravació.

Cris Juanico tocant en directe a Ràdio Vilablariex.

La presidenta de la UNESCO a Girona, Dolors Reig, 
entrevistada en el programa Micro de Nit dins la 
Setmana de la Ràdio.

La jove formació CyBee durant la seva visita a la 
Setmana de la Ràdio.

Taula rodona amb entitats i associacions del poble per 
parlar de la importància de la ràdio.

En Ferran i en Rubèn de Nyandú a l’estudi de gravació.

Els alcaldes Roger Torrent (Sarrià de Ter), Laura Vall-llosera  
(Quart) i David Mascort (Vilablareix) en la taula rodona 
“La ràdio i la comunicació local”. 

Didac Romagòs

Dones d’escenari 
L’Ateneu de la Dona prepara una segona obra de teatre  
a través de la qual podrem descobrir les seves vivències

Un any més... 
LES DELíCiES DEL PORC

 Una quarantena de persones va celebrar, el pas-
sat 13 de gener, un any més les delícies del porc 
que organitza l'Ateneu de la Dona. S'hi van prepa-
rar des de botifarres i carn de perol fins a xoriços 
i xuies. Tot plegat acompanyat de mongetes, una 
bona amanida, postres i cafè.

 Una de les moltes activitats que 
durant tot l’any fan des de l’Ate-
neu de la Dona és el teatre. Els di-
mecres al vespre pugen a les golfes 
del Centre Cultural de Can Gruart 
per assajar la que serà ja la seva se-

gona obra després de l’èxit assolit 
amb Plou, però plou poc.

Sota la direcció de l’Antoni 
Muñoz, el grup prepara ara un 
nou espectacle on es permetrà a 
l’espectador tafanejar la vida de 

cadascuna d’elles. «Les 
podrem veure a tra-
vés del forat del pany 
de la porta», comenta 
l’Antoni.

De fet, les obres de 
l’Ateneu de la Dona 
són obres úniques a 
les que elles mateixes 
hi donen forma a par-
tir d’un tema central 
que planteja el director 
del grup. I l’espectacle 
que ara estan prepa-
rant s’allunya de la co-

mèdia de la primera obra i s’apro-
pa a les vivències i històries de les 
vides de cadascuna d’elles.

A la cuina teatral de Can Gruart, 
doncs, l’Ateneu prepara una altra 
de les seves exquisiteses sense fer 
massa soroll. El secret d’aquest nou 
projecte està molt ben guardat.

roser Bonmatí
Presidenta de l’Ateneu  
de la Dona

“ La veritat és que ens ho
 passem molt i molt bé. 
 I per això venim. no us 
 podeu perdre la 
 pròxima obra.”

anna vilaró
Membre de l’Ateneu  
de la Dona

“ Ho recomanaria a tothom! 
 Desconnectes totalment, 
 riem, fem tonteries i, si algú 
 ens mirés, pensaria que ens 
 hem tornat leres.”

Un moment de l’assaig.

L’escalfament abans de l’assaig de l’obra.

http://www.vilablareix.cat/latele/vilablareix-celebra-la-setmana-de-la-radio
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CULTURA

CAPÍTOL IV-1 
mEDI AmbIEnT

Risc nuclear?
improbable, però n’hi ha

El panorama nuclear a catalunya

Salvador Espriu
Aquest any 2013 se celebra l’AnY ESPRIu, 
commemorant el centenari del naixement 
d’aquest escriptor

Andrés L. Pérez VelascoJordi Pagès

 Encara que ja és aigua passada, 
la central nuclear de Vandellòs I 
(Tarragona), propietat de l’em-
presa hispanofrancesa Hifrensa, 
va començar a funcionar el 1972. 
Tenia 480 MW de potència i era 
notablement diferent de la resta 
de les centrals nuclears espanyo-
les, totes elles refrigerades i mo-
derades per aigua: Vandellòs 
es refrigerava per gas i la seva 
reacció nuclear estava mode-
rada per grafit. Això suposa-
va alguns inconvenients nota-
bles des del punt de vista de 
la seguretat, del tractament 
dels residus i de la prolifera-
ció nuclear.

La fi de Vandellòs I va co-
mençar el 19 d’octubre de 1989, 
en iniciar-se un incendi en l’al-
ternador número 2, a l’edifici de 
turbines, on es produeix l’ener-
gia elèctrica. Aquest edifici era 
contigu al del reactor i al d’auxi-
liars elèctrics, on hi havia la sala 
de control. L’incendi es produ-
eix a conseqüència d’una falla-
da mecànica generada per la fis-
suració dels ancoratges dels àleps 
de la turbina. Aquestes fissures, 
per cert, es podrien haver detec-
tat mitjançant revisions de mante-
niment amb tècniques ben cone-
gudes, però que van deixar de 
realitzar el 1986, tot i les recoma-
nacions del Consell de Seguretat 
Nuclear (CSN).

Efectivament, en el seu combus-
tible gastat hi havia plutoni que po-

dia ser extret per a ús militar. Per 
la seva banda, el grafit radioactiu 
no es podia gestionar com un resi-
du de mitja i baixa activitat, por-
tant-lo a El Cabril, ja que conté 
carboni 14 amb una vida mitja-
na de més de 5.000 anys, supe-
rant la permesa per ser dipositat 
en aquest magatzem de residus. 

De fet, per a la seva eliminació 
es van proposar en el seu dia so-
lucions delirants com incinerar. 
En l’actualitat es troba en la prò-
pia central, esperant la solució 
que s’adopti per als residus d’al-
ta activitat a Espanya: ENRESA 
preveu dipositar els aproxima-
dament 200 m3 de grafit radioac-
tiu al futur magatzem Transitori 
Centralitzat (ATC) quan comen-
ci a funcionar.

El de Vandellòs I ha estat l’ac-
cident més greu d’una nuclear a 
Espanya i va estar a punt de cos-
tar-nos un gravíssim disgust.

La central nuclear de Vandellòs 
II que està situada a Hospitalet de 
l’Infant (Tarragona) i al terme mu-
nicipal de Vandellòs. Vandellòs II 
és propietat d’Endesa, amb el 72%, 

i Iberdrola amb el 28%. Es va enge-
gar el març de 1988.

La central nuclear d’Ascó I 
està situada a la població d’Ascó, 
a la comarca de la Ribera d’Ebre, 
província de Tarragona. Endesa 
és la propietària d’Ascó I al 100%. 
Tenen dues unitats. L’autorització 
de construcció de la unitat I va ser 

concedida pel Ministeri d’In-
dústria i Energia (MINER) el 
1974, la de l’altra unitat va ser 
rebuda el 1975.

La concessió d’aigua de 
refrigeració va ser atorgada 
el 1977 i després del permís 
d’explotació concedit pel 
MINER el 1982, la primera 
unitat va ser connectada a la 

xarxa elèctrica el 1983 i la sego-
na el 1985.

De la mateixa manera que la 
central nuclear I, la II també està 
situada a la comarca de la Ribera 
d’Ebre, província de Tarragona. 
Endesa, amb el 85% i Iberdrola, 
amb el 15%, són les dues propietà-
ries d’Ascó II. Així mateix té dues 
unitats. L’autorització de construc-
ció per a la unitat I va ser conce-
dida pel Ministeri d’Indústria i 
Energia (MINER) el 1974, la de 
l’altra unitat el 1975.

La concessió d’aigua de refri-
geració va ser atorgada el 1977 i 
després del permís d’explotació 
concedit pel MINER el 1982, la pri-
mera unitat va ser connectada a la 
xarxa elèctrica el 1983 i la segona 
el 1985.

“ El de vandellòs I ha estat 
 l’accident més greu d’una 
 nuclear a Espanya i va estar 
 a punt de costar-nos 
 un gravíssim disgust.”

 Va néixer a Santa Coloma de Far-
ners, on el seu pare era notari. De 
molt petit, tota la família, es va tras-
lladar a Barcelona. Salvador Espriu 
sempre es va considerar entre bar-
celoní i d’Arenys de Mar, d’on pro-
cedien les famílies dels seus pares.

Uns esdeveniments, a l’any 1922, 
el van marcar profundament. Ell i 
els seus germans van agafar alhora 
el xarampió. La cura d’en Salvador 
va ser lenta, complicada i llarga, 
havent de passar molt de temps al 
llit. Les seqüeles d’aquella malaltia 
les va arrossegar tota la vida.

Dos anys més tard, va mo-
rir d’accident el seu germà i, poc 
temps després, també va morir la 
seva germana Maria Isabel. Tot ple-
gat va fer que aquell nen, trapella 
i juganer, passés a ser un nen deli-
cat i obligat a passar llargues tem-
porades al llit. Es va convertir en 
un amant de tot tipus de literatura, 
però sobretot de llibres de religió i 
història antiga.

Quan tenia setze anys va escriu-
re el seu primer llibre: Israel. Va ser 
el seu únic llibre en castellà, ja que 
era l’idioma que coneixia. La resta 
de la seva obra sempre va ser en ca-
talà. Mai va tenir cap professor de 
català i va seguir un dur aprenen-

tatge personal. Al llarg de la seva 
vida va anar aprenent del que es-
coltava i veient l’evolució de la llen-
gua que estimava.

Abans que esclatés la guerra ci-
vil va publicar Aspectes, Ariadna al 
laberint grotesc i Miratge a Ciretea, 
que el van donar a conèixer com 
el narrador més original de la seva 
generació. Durant la guerra civil va 
escriure l’obra de Teatre Antígona, 
tot i que no va ser estrenada fins 
l’any 1958.

Aleshores, Espriu, ja havia co-
mençat a escriure poesia i, l’any 
1946, va publicar el primer volum: 
Cementiri de Sinera. Amb aquest lli-
bre i l’obra teatral Primera història 
d’Esther, va començar a ser cone-
gut. A partir de llavors la seva obra 
va ser essencialment poètica. 

Seria llarg i dens aprofundir a 
l’obra d’Espriu, però cal citar La 
pell de brau, que va consagrar-lo 
com escriptor, així com el muntat-
ge teatral que es va fer l’any 1966 
sobre diversos textos i que va por-
tar el nom de Ronda de mort a Sine-
ra. La seva constant referència a 
Sinera, no era res més que un re-
cord a Arenys (són les mateixes lle-
tres posades al revés).

Salvador Espriu va morir a Bar-
celona el 22 de febrer de 1985. La 
seva vida va passar pel silenci i la so-
litud, protegit per la gent que l’es-
timava. Va ser una bona persona i 
ell mateix es definia amb una fra-
se del poeta grec Sòfocles: “No he 
nascut per l’odi, sinó per l’amor”.

“ Al llarg de la seva vida va 
 anar aprenent del que 
 escoltava i veient l’evolució 
 de la llengua que estimava.”
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A L’OMBRA DEL CAMPANAR

CAPÍTOL XX 
mEmÒRIA HISTÒRIcA DE vILAbLAREIx

(...)

El capítol d’ingressos era la mateixa quantitat, les 175.- 
pessetes havien estat cobertes com a donatiu voluntari. 

Tres dies després, el 31 de gener de 1930, el Ple 
es torna a reunir amb sessió ordinària per a designar 

«los Vocales natos de la Comisiones de evaluación, parte 
real y personal, para la confección del repartimiento general 
de utilidades correspondiente al ejercicio 1930 a que se con-
trae el Estatuto municipal vigente...»

La designació va quedar de la següent manera:

«D. Juan Aymerich Aliu. Mayor contribuyente por 
rústica domiciliado en este término.

D. Carlos de Camps, mayor contribuyente por rústica 
domiciliado fuera de este término.

D. José Franquesa y Llach, mayor contribuyente por 
urbana domiciliado en este término.

D. Juan Roca y Roca, mayor contribuyente por 
industrial y comercio.

D. Miguel Molas Prats, representante de los Sindicatos 
agrícolas.

Vocales natos de la parte del repartimiento. Parroquia  
de Vilablareix (única)
D. Juan Buch, cura-párroco.
D. Salvador Gispert-Sauch, contribuyente por rústica 

residente y domiciliado.
D. Vicente Alsina Esteve, contribuyente por urbana 

residente y domiciliado.
D. Juan Simón Bitlloch, contribuyente por industrial 

residente y domiciliado.»

La sessió següent va ésser el 26 de febrer. A les dues 
anteriors, el 14 de febrer i el 17, no es van poder re-
unir per no haver-hi el nombre suficient de regidors.

A aquesta sessió del 26 es va convocar per elegir el 
nou alcalde.

«...convocados por el Sr. Alcalde saliente D. Salvador 
Gispet Sauch asistiendo también los Sres. Concejales que has-
ta ayer constituyeron el Ayuntamiento de este municipio.»

Una vegada llegit el R.D. relatiu a la constitució 
dels Ajuntaments

«...los Concejales que hasta ayer han actuado, los cuales 
presentes, ceden sus puestos a los entrantes entregando sus 
insignias al Sr. Presidente. Luego se procede a la lectura del 
acta de proclamación de los nuevos Concejales, los cuales, 
presentes, les da posesión del cargo el Sr. Alcalde saliente. 
Hecho lo cual cede la Presidencia al Concejal de mas edad de 
entre los nuevos designados que resulta ser D. Vicente Alsina.

El presidente de edad, anuncia que para proceder a la 
elección de Alcalde por medio de votación secreta se suspen-

de la sesión por cinco minutos para que puedan ponerse de 
acuerdo los señores Concejales para la confección de las pa-
peletas necesarias.

Reanudada la sesión el Sr. Presidente llama por orden 
alfabético a los nuevos Concejales, los cuales, uno a uno le 
entregan su papeleta la cual el Sr. Presidente introduce a la 
vista de todos dentro de una urna, votando todos y el último 
de ellos el Sr. Presidente.

Terminada la votación se efectúa el escrutinio, resultan-
do haber obtenido votos los señores siguientes:

 D. Salvador Gispert-Sauch, seis votos.
 D. Jaime Simón Arbonés, un voto.
 Y un voto en blanco.
Y resultando haber alcanzado mayoría absoluta de votos 

el D. Salvador Gispert-Sauch es proclamado Alcalde, acep-
tando el cargo y pasando a ocupar la presidencia recibiendo 
del Presidente interino las insignias que le corresponde, agra-
deciendo a sus compañeros la confianza que en él depositan 
y la cual procurará hacerse merecedor.

Finalmente se acuerda reunirse todos nuevamente maña-
na a las doce horas para la elección de teniente de Alcalde y 
demás cargos necesarios para el normal funcionamiento de 
esta Corporación, después de lo cual se levanta la sesión...»

L’endemà, 27 de febrer, es procedeix a l’elecció 
del Primer Tinent d’Alcalde, on resulta elegit D. Vi-
cente Alsina Esteve. Pel mateix procediment s’elegeix 
el segon Tinent d’Alcalde, resultant elegit D. Narciso 
Ollé Esparch.

«Seguidamente se procede á la votación de la Comisiones 
resultando elegidos por la

 Comisión de Gobernación: Vicente Alsina
  Salvio Aliu
 Comisión de Hacienda: Narciso Ollé
  Sixto Molas
 Comisión de Fomento: Vicente Alsina
  Jaime Simón
Igualmente se designa al Concejal Don Sixto Molas para 

que intervenga en los asuntos y operaciones para el recluta-
miento y reemplazo del Ejército en sustitución del Síndico, 
cargo hoy en día suprimido.

A continuación se designan los Sres. Concejales que 
deben formar parte de la Junta de Instrucción Pública, que-
dando designados D. Vicente Alsina y D. Juan Carré.

Para la Junta del Censo Electoral, D. Vicente Alsina Vo-
cal Propietario, y D. Salvio Aliu como Vocal suplente.

Finalmente se acuerda que las sesiones de la Comisión 
Municipal Permanente se celebren los viernes á las nueve y 
para las sesiones ordinarias de este Ayuntamiento en Pleno 
correspondientes á los períodos cuatrimestrales, se autoriza 
al Sr. Alcalde para convocarlos de acuerdo con el art. 55....

I no habiendo...»

J. Manel PallàsMn. Josep Ramírez i Carles, rector

(...)

Missa del Gall: el 24 de desem-
bre, vigília de Nadal, a les 12 de la 
nit tingué lloc la celebració solem-
ne de la Missa del Gall. El temple 
parroquial s’omplí de gom a gom. 
En una capella lateral, uns mem-
bres del Pessebre Vivent s’encarre-
garen d’organitzar la reproducció 
del Naixement: la Mare de Déu, 
Sant Josep, uns simpàtics pastorets 
i, sobretot, el Nen Jesús (en imat-
ge). L’Ofici solemne estigué acom-
panyat pels cants que executà la 
Coral “Sant Roc”, del poble, dirigi-
da pel Sr. Antoni Molina, amb molt 
bon gust i gran dignitat. 

Sant Esteve: a les 6 de la tarda tin-
gué lloc, dins l’església, el tradicio-
nal Concert de Nadal, organitzat 
i sufragat pel nostre Ajuntament. 
En aquesta ocasió els encarregats 
de realitzar el Concert foren els 
components de la “Coral Tribana” 
de Salt, dirigits per Quim Bonal. 
El programa que ens oferiren fou 
molt amè i variat: peces de polifo-
nia sacra, romàntica, així com can-
çons i Nadales d’arreu del món.

No cal dir que el concert fou 
molt aplaudit i celebrat. S’ho me-
reixien abastament. 

Representació del Pessebre 
Vivent: després del Concert va te-
nir lloc la representació del que ja 
podem qualificar de tradicional 
Pessebre Vivent. Constituí un verta-
der espectacle, superant, si això fos 
possible, les representacions d’an-
teriors anys. Quadres plàstics es-
tratègicament situats pels entorns 
de l’església parroquial i estètica-
ment escenificats, representant te-
mes bíblics i temes tradicionals de 
casa nostra molt ben reeixits. Els vi-
sitants que contemplaren la repre-
sentació, una bona quantitat per 
cert, quedaven gratament sorpre-
sos per la qualitat artística i pel mis-
satge de l’espectacle.

Cal felicitar sincerament els or-
ganitzadors i participants del nos-
tre Pessebre Vivent pel seu treball 
i dedicació de moltes hores, que 
fa possible cada any aquesta entra-
nyable representació. 

Ruta de la Pau: des de fa uns 
quants anys, les parròquies de Salt, 
Sant Cugat i Sant Jaume, organit-
zen per aquestes dates l’anomena-
da “Ruta de la Pau”. Es tracta d’una 
seriosa reflexió sobre el tema de la 
pau, realitzada de forma atractiva 
i original, a base de reunir-se un 
grup de persones (enguany eren 
més de cent-cinquanta) i anar, a 
peu, de nit, amb llanternes, fins a 
la nostra església i allí reflexionar i 
pregar per la pau mundial. 

Primer d’any: sempre és un mo-
tiu de joia celebrar l’inici d’un nou 
any. I enguany no fou una excep-
ció. Ultra festejar-ho amb familiars 
i amics, un bon grup de feligresos 
volgueren també fer-ho amb sentit 
cristià donant gràcies al Senyor per 
l’any transcorregut (2012), dema-
nant-li les seves benediccions per 
al que acabàvem d’encetar (2013). 
A les 11 del matí, horari de les mis-
ses habituals en diumenges i dies 
festius, tingué lloc l’Ofici solem-
ne propi d’aquesta diada que, a 
més d’estar dedicada a la Materni-
tat divina de Maria (la Theotocos 
= Mare de Déu), també ho era a 
la pregària per la pau i a l’inici de 
l’any civil.

Epifania del Senyor o festa de 
Reis: com en anys anteriors la Ca-
valcada de Ses Majestats els Mags 
d’Orient feren la seva entrada tri-
omfal a la nostra Vila, amb gran ale-
gria, no gens dissimulada, de la mai-
nada i, per què no confessar-ho?, 
també dels grans que els acompa-
nyaven: cants, caramels, gatzara... i 
uns ulls com taronges contemplant 

els rostres i les boniques carrosses 
dels entranyables personatges. A la 
plaça de l’Ajuntament, benvingu-
da de part del Sr. Alcalde, paraules 
emotives dels Mags i desfilada dels 
més petits davant d’ells per a rebre 
algun senzill obsequi. 

L’endemà, a l’església parro-
quial i a l’hora habitual, celebració 
de l’Ofici solemne de l’Epifania.

Aplec de Sant Roc: seguint la 
que ja és una, podríem dir, arre-
lada i venerable tradició, el se-
gon diumenge de Quaresma, en-
guany 24 de febrer, vam celebrar 
l’Aplec de Sant Roc. A les 11 del 
matí, Missa solemne a l’Ermita, 
plena totalment de fidels i devots 
del Sant. La cerimònia fou acom-
panyada per la Coral “Sant Roc”, 
de Vilablareix. Els cants interpre-
tats foren els propis de la litúrgia 
del segon diumenge de Quares-
ma. Com a cloenda cantaren la 
bonica sardana “Vilablareix” com-
posta per Mª Àngels Cabestré. Un 
esclat de sincers aplaudiments va 
coronar l’actuació de la nostra 
Coral. En acabar tothom pogué 
gaudir de les atraccions i parades 
que s’havien instal·lat a l’esplana-
da que s’estén davant l’Ermita. El 
dia era assolellat i fred, però molt 
agradable. 

Es procedí també a la rifa del 
xai que cada any ofereix genero-
sament la família Aliu. El número 
premiat fou el 889. Segons m’aca-
ben de comunicar, l’afortunat fou 
un matrimoni jove del poble que, 
en un gest de generositat, han re-
galat el xai a les Germanetes dels 
Pobres, de Girona, per als inter-
nats que hi ha a la seva Residència, 
els quals faran festa major, com és 
de suposar.

aprofito per agrair a tots la 
vostra generosa col·laboració 
i Per a MolTs anYs!
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DiUMENGE 21 D’AbRiL
SORTiDA AL TEATRE A bARCELONA
Obra T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré
16 h. Sortida de la rotonda Lluís Companys de Vilablareix 

DiLLUNS 22 D’AbRiL
NARRACiÓ DE CONTES iNFANTiLS
La companyia Va de contes presenta 
Els contes que més m’agraden
18 h. Biblioteca municipal

DiMECRES 24 D’AbRiL
CONCURS DE PASTiSSOS
19 a 20 h. Presentació dels pastissos / 21 h. Entrega de premis
Centre Cultural Can Gruart
Organitza: Ajuntament de Vilablareix
Col·labora: Ateneu de la Dona

DiJOUS 25 D’AbRiL
NARRACiÓ DE CONTES iNFANTiLS
La companyia Contes en Sol Major presenta 
Contes per compartir
18 h. Biblioteca municipal

DiJOUS 25 i DiVENDRES 26 D’AbRiL
ExPOSiCiÓ D’ORiENTACiÓ ACADèMiCA
I després de l’ESO què?
19.30 h. Local de Joves

DiVENDRES 26 D’AbRiL
CONFERèNCiA SObRE EL PAPER DE 
LES DONES EN EL MÓN ACTUAL
A càrrec de Fina Surina, coordinadora territorial de l’ICD a Girona
19 h. Centre Cultural Can Gruart

DiUMENGE 28 D’AbRiL
FESTA DE LA GENT GRAN
Pavelló municipal

Vilatuit
durant tota la setmana Cultural fotografia els actes que 
s’organitzen a vilablareix i puja-les a Twitter.
Per participar-hi només has d’adjuntar la imatge citant  
@vilablareix_cat. 
Anima’t i sigues el primer guanyador del vilatuit al poble!

AUTOR: albert Giménez Torrent
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Dijous, 9 de maig
a les 8 del vespre, a Can Gruart 
iNAUGURACiÓ ExPOSiCiÓ D’ART

Divendres, 10 de maig
a les 8 del vespre
CAMiNADA NOCTURNA
Sortida de la plaça de l’Ajuntament i  
arribada al Pavelló municipal

Inscripció prèvia a l’Ajuntament i Can Gruart

Preu: 3 € (anticipat) / 5 € (el dia de la caminda)

Refrigeri i obsequi per a tothom

Organitza: Veu Jove

Col·labora: Ajuntament de Vilablareix

Dissabte, 11 de maig
Tot el dia, al Camp de Futbol
TORNEiG DE FUTbOL
Diferents categories i equips convidats
Organitza: FC Vilablareix 

Col·labora: Ajuntament de Vilablareix

a les 10 de la nit, a la sala d’actes-teatre 
ObRA DE TEATRE  
“QUè FEM AMb... L’ENVÀS?!”
Adaptació de l’obra d’Hugo marc.
A càrrec de L’Olla dels maiquiets
Entrades: 3 € (anticipades a l’Ajuntament fins a 
exhaurir existències) / 5 € (20 minuts abans de 
la funció, si en queden)

Diumenge, 12 de maig
a les 9 del matí, al Pavelló
8a MARxA POPULAR bTT  
DE ViLAbLAREix
Hi haurà dos recorreguts de dificultat 
mitjana, de 22 km i 35 km aprox.
Inscripcions i lliurament de dorsals: a partir de 
les 8 el matí
Preu: Federats: 10 € (cal presentar llicència)
No federats: 15 € ( inclou assegurança)
Organitza: Club Ciclista Vilablareix - Colla 3xhora
Col·labora: Ajuntament i l’Ateneu de la dona

a les 4 de la tarda, a la plaça del 
Centre Cultural de Can Gruart
AUDiCiÓ DE SARDANES 
AMb LA CObLA LA PRiNCiPAL  
DE bANyOLES

a continuació, 
HAVANERES AMb EL GRUP  
ELS CREMATS
Hi haurà cremat per a tothom

Dimecres, 15 de maig
a les 7 de la tarda a Can Gruart
CONCERT DELS ALUMNES DE 
L’ESCOLA DE MúSiCA DEL GiRONèS
Col·labora: Ajuntament de Vilablareix

Dijous, 16 de maig
a les 10 de la nit, al Pavelló
CONCERT DE TOMEU PENyA
Preu: 15 €
Entrades: a l’Ajuntament, fleques del poble i 
taquilla

Divendres, 17 de maig
a 2/4 de 8 de la tarda, de la plaça  
de la Pau fins a la plaça del Perelló
CERCAViLA

a 2/4 de 9 del vespre, plaça del Perelló
PREGÓ DE LA FESTA MAJOR
A càrrec del director de teatre de dos 
grups locals i actor popular, com a 
pescador a La Riera, Toni Muñoz

a les 10 de la nit, a la sala d’actes-teatre 
ObRA DE TEATRE  
“QUè FEM AMb... L’ENVÀS?!”
Adaptació de l’obra d’Hugo marc.
A càrrec de L’Olla dels maiquiets
Entrades: 3 € (anticipades a l’Ajuntament fins a 
exhaurir existències) / 5 € (20 minuts abans de 
la funció, si en queden)

a partir de les 11 de la nit, al Pavelló
biRRAbLAREix  
Inici amb dos grups del poble:  
After Sunfall i Casparvon
cap a la 1 de la nit
més birrablareix amb Strombers 
… i per acabar
Mit&Offen dj’s

Dissabte, 18 de maig
a les 10 del matí, a Can Gruart
xxx CONCURS iNFANTiL  
DE DibUix LLiURE

de 10 a 1 del matí, a Can Gruart
CONCURS DE FLORS i PLANTES 
Presentació de flors i plantes

a l’1 del migdia
REPiC DE CAMPANES

a les 3 de la tarda, al Pavelló
xxx CAMPiONAT DE bOTiFARRA

a les 5 de la tarda, a la plaça del 
Centre Cultural de Can Gruart
ESPECTACLE iNFANTiL  
“ANiMALADES” 
Amb el grup Quina xerinola! 
Hi haurà xocolatada per a tothom

Durant la tarda es donaran els premis de dibuix

a les 6 de la tarda, al Camp de Futbol
PARTiT DE FUTbOL  
SOLTERS CONTRA CASATS

a 2/4 de 10 del vespre, al Pavelló
SOPAR-bALL AMb EL GRUP 
METROPOL
Preu: 18 € / Preu només ball: 5 €
El ball començarà a 2/4 de 12

Diumenge, 19 de maig
a les 11 del matí, a l’església parroquial
OFiCi SOLEMNE 
a continuació
CONCERT AMb L’ORQUESTRA  
DE CAMbRA DE L’EMPORDÀ

a les 5 de la tarda, a la plaça del Perelló
TRES SARDANES, A CÀRREC DE  
LA PRiNCiPAL DE LA biSbAL

a continuació, al Pavelló
CONCERT i bALL AMb  
LA PRiNCiPAL DE  
LA biSbAL
Després del concert,  
lliurament dels premis del 
concurs de plantes i flors

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar el programa si causes imprevistes aconsellessin de fer-ho.
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 ABRIL - MAIG - JUNY 
AGEnDA

Abril

ExPOSiCiÓ COL·LECTiVA  
DE L’ESCOLA RiU D’ART
Tot el mes d’abril
Centre Cultural Can Gruart

TASTET D’ESTiRAMENTS i 
RELAxACiÓ 
dimecres d’abril | 20 h
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 20 € 
Inici: 3 d’abril 
Per a tothom

VOLS APENDRE A JUGAR  
A ESCACS?  
dimecres 10 d’abril | 20 h
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 2 € 
Per a joves de 12 a 35 anys

TAST DE ViNS bLANCS 
divendres 12 d’abril | 20 h 
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 20 € 
Per a tothom

CURS DE MAQUiLLATGE  
divendres 12 i 18 d’abril | 20 h 
Centre Cultural Can Gruart
Preu: 20 €
Per a joves de 12 a 35 anys

SORTiDA AMb SEGWAy  
PER ViLAbLAREix 
dissabte 27 d’abril |10 a 12 h
Pels voltants de vilablareix 
Preu: 30 €
Per a joves de 12 a 35 anys

Maig
 

GESTiONA bÉ LES TEVES 
xARxES SOCiALS
dimarts 7 de maig | 20 h
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 3 € 
Per a tothom 

COSTURA DE 
SUPERViVèNCiA 
dilluns i dimecres de maig | 
20 a 22 h
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 40 € (curs de 8 hores)
Per a tothom 

TALLER DE DECORACiÓ 
CUPCAKES 
dilluns 13 de maig | 20 h
Cuina de can Ballí
Preu: 10 €
Per a tothom

iNiCiACiÓ A  
L’ORiENTACiÓ  
(cursa d’orientació  
per Vilablareix) 
dissabte 4 de maig | 10 h 
Boscos de vilablareix 
Preu: 5 € 
Per a joves de 12 a 35 anys

ViNE A bERENAR  
AMb EL REGiDOR 
divendres 31 de maig | 19 h
local de joves 
Gratuït 
Per a joves de 12 a 35 anys 

És obligat apuntar-se prèviament a les activitats. En cas de no 
arribar al mínim d’inscripcions aquestes quedaran anul·lades

Per a més informació i inscripcions:
Can Gruart 972 405 534 / Local de joves 972 396 840

www.vilablareix.cat

MARxA POPULAR DE ViLAbLAREix
Pavelló Municipal de vilablareix

8.15 h  CURSA MINI (de 0 a 8 anys) Gratuïta
8.15 h CURSA MITJANA (de 9 a 12 anys) 5 euros
8.30 h CURSA POPULAR de 10 km 5 euros

repartiment de dorsals i sortida a peu 
a partir de 2/4 de 7 del matí

esmorzar i samarreta tècnica per als participants!

REVETLLA DE SANT JOAN
Plaça de Can Gruart

SOPAR - bALL
Organitza:  

Casal de la Gent Gran i Ateneu de la Dona

Juny 

CURS DE MASSATGE 
iNFANTiL PER A FAMíLiES 
7, 14, 21 i 28 de juny | 15 a 16.30 h
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 75 €
Per a tothom amb nadons  
de 1 a 12 mesos
 
CURS DE PROTOCOL 
dimecres 12 de juny | 20 h
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 10 € 
Per a tothom 

TALLER DE SAbÓ ARTESANAL 
dijous 13 de juny | 19 h
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 5 €
Per a joves de 12 a 35 anys 

QUE ENS POSAREM  
AQUEST ESTiU 
dijous 13 de juny | 20 h 
Centre cultural Can Gruart 
Gratuït 
Per a joves de 12 a 35 anys

TAST DE VODKATONiK 
divendres 28 de juny | 20 h
Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 20 € 
Per a majors de 18 anys

SORTiDA AL PARC AQUÀTiC 
dissabte 29 de juny 
Preu: 15 €
Per a joves de 12 a 35 anys

TORnEjOS

CAMPiONAT DE FUTbOL 7 
Camp de Futbol 
Inscripcions fins el 7 de juny
Preu: 150 €/equip  
Per a tothom 

CAMPiONAT DE bÀSQUET 
Pavelló Municipal
Inscripcions fins el 7 de juny
Preu: 60 €/equip
Per a tothom

IDIOmES

CLASSES D’ANGLèS 
dimecres | 20 a 21.30 h
Centre Cultural Can Gruart
Inici: 3 d’abril 
Preu: 80 €/trimestre
Per a tothom

CLASSES DE FRANCèS 
Nivell inicial
dilluns | 19 a 20.30 h
Centre Cultural Can Gruart
Inici: 8 d’abril
Preu: 80 €/trimestre 
Per a tothom

ESPORT

PiLATES
dimarts i dijous | 21 a 22 h
dimarts i dijous | 15 a 16 h
Teatre 
Inici: 2 d’abril
Preu: 60 €/ trimestre 
Per a tothom

DANSA DEL VENTRE 
dimecres | 20 de 21.30 h
Gimnàs del Pavelló 
Inici: 3 d’abril
Preu: 50 €/trimestre  
(25 €/trimestre amb el carnet 
jove de Vilablareix) 
Per a tothom

cOncuRS

PUNTS DE LLibRE 
Format: 20 x 4 cm 
Dia límit d’entrega el 20 d’abril
Llocs d’entrega: Local de joves,  
llar d’infants, telecentre i ludoteca.
Per a tothom

 

bALL DE SALÓ 
al Casal de la Gent Gran
 aBril

dissabte 13 d’abril
Amb: Nou Transit 

dissabte 27 d’abril
Amb: Jaume Castellà “El Pinxo”

 MaiG

dissabte 11 de maig 
Amb: Cristina Cat 

dissabte 25 de maig 
Amb: Chus de Santa Coloma 

 JUnY

dissabte 8 de juny
Amb: David Casas

DISSAbTES 6 de la tarda

Dimecres 1 de maig | 13.30 h

Diumenge 26 de maig 

Diumenge 23 de juny | 21 h 

SARDiNADA POPULAR
al Casal de la Gent Gran

Tiquets: Abans del divendres 26 d’abril al Casal.

MENú
Amanida Catalana

Sardines
Postres

Pa, vi, aigua, cafè i raig

Preu: 15 €   
(socis Casal: 12 €)

MENú iNFANTiL
Amanida de pasta 

¼ de pollastre  
amb patates fregides

Postres
Pa i aigua

Preu: 8 euros
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