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

Horaris de serveis

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

Dissabte de 9 a 10 h

Oficines municipals
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Dimarts de 16 a 20 h

Serveis tècnics
Arquitecte superior: 
Manel Aguilera, els dijous

Arquitecte tècnic: 
Eulàlia Cudolà, els dimecres

Recollida d’escombraries
Dilluns, dimarts, dijous i dissabtes

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

Serveis Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

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

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

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

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

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

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

Pediatria 15.30 a 18 h - - - -

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

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

De dilluns a divendres
(feiners) cada mitja hora

Dissabtes Diumenges 
i festius

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

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

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

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

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

Hospital de Salt 7.27 fins 21.57 7.27 fins 21.57

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

Horari Bus Línia 5 - TMG

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

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

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

Ens trobem novament en el tram final de l’any i ens disposem a celebrar les 
festes de Nadal i Cap d’Any, coincidint amb la sortida d’aquest número 38 
de “La Torratxa”. 

Si hem d’analitzar el que ha estat aquest any 2008 que ara tanquem, 
no es pot deixar de fer referència al que ha estat aquest últim semestre de 
l’any, un període de recessió, amb una crisi financera i econòmica a nivell 
mundial, on sectors com la construcció i la indústria de l’automòbil hi han 
arrossegat a d’altres, provocant la pujada de la taxa d’atur, nombrosos expe-
dients de regulació d’ocupació; la pujada dels tipus d’interès i recessió en 
la concessió de crèdits a les empreses i a les famílies per part de les entitats 
financeres. Tot això fa més difícil arribar a final de mes i poder tenir accés a 
un habitatge i, per tant, fa pensar en un proper any difícil per a tothom, tant 
a nivell internacional i nacional com a nivell municipal. 

No obstant això, si fem un balanç del que ha estat aquest 2008 per a 
Vilablareix, sense perdre de vista el que he dit abans, el resultat no ens per-
met ser pessimistes de cap manera. Al llarg d’aquest any hem assolit fites molt 
importants, que teníem plantejades de fa temps.

Des de l’estiu ja no tenim una línia d’alta tensió que ens creuava el 
municipi, i això significa millorar la salut pública del municipi i eliminar 
l’impacte ambiental i visual que aquesta línia produïa.

S’han adjudicat, per primera vegada en la història de Vilablareix, 48 
habitatges de protecció per a la gent jove del municipi, i estem en disposició 
de posar-ne 46 més al mercat, aquests de promoció pública.

Hem donat llicència per a la construcció d’un nou dispensari, que 
iniciarà les obres properament i que donarà servei adequat a les necessitats 
actuals i futures.

Tenim a punt d’iniciar les obres del nou centre cultural i lúdic de Can 
Gruart, un espai de trobada, de formació i de lleure que ajudarà a la cohesió 
social del municipi i habilitarà nous espais per als més petits, amb la ludote-
ca, i per als més grans, amb un nou casal. 

Estem executant obres de millora d’infraestructures en el nucli antic 
i s’estan obrint nous vials que milloraran la mobilitat.

Tenim una activitat cultural que creix cada dia, nous cursos, xerrades, 
activitats per als joves, l’Ateneu de la Dona, el naixement de la Fira de Tardor, 
etc.; per tant, som un municipi amb inquietuds culturals i identitàries.

Estem treballant la promoció econòmica, ajudant i informant a les 
empreses que es volen implantar, fomentem l’ocupació, apostem per les no-
ves tecnologies, hem encetat la publicació de la revista Valor en Alça, etc. 

Aquestes festes de Nadal i de Cap d’Any, temps de recolliment i de 
retrobament familiar, són un bon moment per fer una parada en el camí, 
per reflexionar sobre la nostra realitat i, malgrat que la situació no sigui gaire 
engrescadora, encarar el proper any 2009 amb renovada il·lusió.

Des de l’Ajuntament, en nom propi i en el de tots els qui formem 
l’equip de govern, us volem desitjar unes molt bones Festes!

Enric Vilert
Alcalde
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plenS
SeSSió ordinària del 10 de novembre de 2008

S’aprova per unanimitat:
»  Concertar l’operació de crèdit a llarg termini per 

al finançament dels “Equipaments sector El Pere-
lló - Can Pere Màrtir. Rehabilitació de la Masia de 
Can Gruart”, per import de fins a 1.200.000 €, amb 
l’entitat Caixa de Girona, atès que ha estat l’entitat 
financera que ha presentat l’oferta més favorable.

»  Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del 
contracte de subministrament mitjançant la 
modalitat de rènting d’una màquina escombra-
dora per al servei de neteja viària.

»  Acceptar les ajudes i la normativa del PUOSC, anu-
alitat 2008, referent a l’actuació ”Implantació de 
tres sistemes de recuperació d’aigües pluvials”.  
Pressupost base: 224.626,58 €	 
Subvenció PUOSC: 71.825,51 €

»  Sol·licitar a la Diputació de Girona que executi el 
carril bici dins el projecte “Condicionament de la 
carretera GI-V-5332 a la parròquia de Vilablareix, 
amb la prolongació al límit del terme municipal”. 
Aquest carril bici té un pressupost de 336.158,64 €	

i sense moviments de terres ni reposició d’ele-
ments privats afectats, suma 210.545,45 €. Serà 
executat al mateix temps que el condicionament 
de la carretera ressenyada.

»  Formalitzar el Pacte per a la Salut per al Giro-
nès - Pla de l’Estany - Selva Interior, constituir 
el Consorci de Govern Territorial de Salut i els 
seus Estatuts, així com formalitzar el pacte de 
representació local al govern territorial de salut 
del Gironès - Pla de l’Estany - Selva Interior.

»  La moció presentada pel grup municipal de CiU 
per territorialitzar el 0,7% de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques que es destina a 
finalitats d’interès social.

junteS
SeSSió del 6 d’octubre

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

nor de serveis a l’entitat LA VOLA, per la redac-
ció del projecte de recuperació del camí fluvial 
del Marroc al municipi, per import de 9.990 €, 
més 1.598,40 € en concepte d’IVA.

»  El pressupost i l’adjudicació del contracte me-
nor d’obra a l’entitat Josep Fusté, guixaire, pel 
tancament de dues aules a la llar d’infants La 
Farigola, per import de 2.880 €, més 460,80 €	

en concepte d’IVA.
»  La 2a certificacció de l’obra “Millora de les in-

fraestructures del nucli urbà de Vilablareix, 1a 
fase”, per import de 18.086,89 €, a favor de l’en-
titat Xavier Alsina SA.

»  El pressupost i l’adjudicació del contracte menor 
d’obra de modificació de les instal·lacions al c/ 
Rocacorba i diversos, a l’entitat Fecsa-Endesa, 
per import de 20.362,37 €, més 3.582,82 € en 
concepte d’IVA.

»  El pressupost i l’adjudicació del contracte menor de 
subministrament de mobiliari per a la llar d’infants 
La Farigola, a l’entitat HiperEscola, per import de 
3.929,77 €, més 628,76 € en concepte d’IVA.
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SeSSió del 21 d’octubre

S’acorda aprovar:
»  La relació de factures i despeses que figu-

ren a l’expedient i que sumen la quantitat de 
139.180,09 €.

»  El nomenament interí per a la cobertura de lloc 
de treball d’educadora de la llar d’infants La 
Farigola, a jornada completa, de la Sra. Gemma 
Bellsolà i Gruart.

»  Inicialment el projecte executiu “Disseny de 
dues instal·lacions de recuperació d’aigües plu-
vials d’equipaments municipals, així com un 
sistema de recuperació d’aigües de renovació/
purga de la piscina municipal per a l’aprofita-
ment del reg de zones enjardinades del muni-
cipi” elaborat pels enginyers Srs. Enric Simon 
Madrenas i Marc Simon Madrenas, per import 
de 224.626,58 €.

»  La 3a certificacció de l’obra “Millora de les in-
fraestructures del nucli urbà de Vilablareix, 1a 
fase”, per import de 46.293,78 €, a favor de l’en-
titat Xavier Alsina SA.

»  El pressupost i l’adjudicació del contracte me-
nor per al subministrament i col·locació d’una 
porta enrotllable d’alumini, a l’entitat C.M. Ri-
era, per import de 2.416 €, més 386,58 € en 
concepte d’IVA.

SeSSió del 3 de novembre

S’acorda aprovar:
»  El nomenament del Sr. J. Manel Pallàs i Julià 

com a representant de l’Ajuntament per formar 
part del Consell Escolar de l’IES de Vilablareix.

»  La sol·licitud al Departament de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya d’in-
clusió en la convocatòria de subvencions per 
promoure accions de sostenibilitat local per als 
anys 2008 i 2009.

»  El pressupost d’ampliació de l’execució de l’obra 
“Millora de les infraestructures del nucli urbà 
de Vilablareix, 1a fase”, a l’entitat Xavier Alsina 
SA, per import de 6.364,93 €, més 1.018,38 € 
en concepte d’IVA.

SeSSió del 17 de novembre

S’acorda aprovar:
»  La relació de factures i despeses que figu-

ren a l’expedient i que sumen la quantitat de 
113.128,34 €. 

»  La contractació de la Sra. Cristina Vilà i Bordas 
en qualitat d’educadora de la llar d’infants La 
Farigola, a temps parcial.

»  La 4a certificació de l’obra “Millora de les infraes-
tructures del nucli urbà de Vilablareix, 1a fase”, 
per import de 73.752,16 €, a l’entitat Xavier Al-
sina SA.

»  L’acceptació de la subvenció concedida pel 
Consell Comarcal del Gironès, destinada a l’ar-
ranjament de camins municipals, rutes verdes i 
senyalització viària.

»  L’acceptació de diverses subvencions concedi-
des per la Diputació de Girona, destinades a 
l’arranjament de camins municipals, rutes ver-
des i senyalització viària.

SeSSió de l’1 de deSembre

S’acorda aprovar:
»  Una subvenció per a la Parròquia de Sant 

Menna, per a l’organització del pessebre vivent 
i la cavalcada de Reis.

»  La sol·licitud d’inclusió en la convocatòria 
d’ajuts en espècie del Departament de Governa-
ció i Administracions Públiques de la Generali-
tat de Catalunya, per a la creació de nous punts 
TIC destinats a corporacions locals.

»  El pressupost i l’adjudicació del contracte me-
nor d’obra a l’entitat Obres i Construccions 
Lloret, SA, pels treballs que s’han de dur a ter-
me a la llar d’infants La Farigola, per import de 
10.621,10 € (IVA inclòs).

»  El pressupost i l’adjudicació del contracte me-
nor d’obra a les entitats Simon-Fortià SL i Metàl-
liques Vilablareix SL per diverses obres al bar de 
la piscina municipal, per import de 4.892,30 €, 
més IVA.
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El divendres 8 de novembre a la sala polivalent del 
pavelló vam poder gaudir un altre any de la música 
de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, en la pre-
sentació del seu nou disc “Cançons de la Cançó”. 
L’espectacle consistia en una sèrie d’adaptacions de 
cançons fetes per Santi Escura i Carles Coll, que va 
interpretar el cantant figuerenc Juanjo Bosk.

El programa va incloure els temes següents:
– I si canto trist (Lluís Llach)
– Cançó de matinada (J.M. Serrat) 
– Arran de terra (Lluís Llach)
– Pare (J.M. Serrat)

– Treballaré el teu cos (Raimon)
– Me’n vaig a peu (J.M. Serrat)
– Amor particular (Lluís Llach)
– Un núvol blanc (Lluís Llach)
– Cançó de carrer (R. Muntaner)
– El setè cel (Sisa)
– Noia de porcellana (Pau Riba)
– Venim del nord, venim del sud (Lluís Llach)
– Alenar (Maria del Mar Bonet)
– País petit (Lluís Llach)
– L’Estaca (Lluís Llach)
El concert va acabar amb L’Estaca, de Lluís Llach.

Festa de 
Sant Menna
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L’animació infantil a càrrec d’en Jordi Tonietti, 
amb gran assistència de petits i grans, i la tradici-
onal castanyada van omplir el dissabte. Cal agrair 
la col·laboració de l’Ateneu de la Dona i de Josep 
Soler i Emili Burch, que van torrar i repartir les 
castanyes.

Diumenge, amb la missa acompanyada per la 
cobla Els Rossinyolets, les tres sardanes, el pedró 
i el pica-pica vam completar la festa del nostre pa-
tró, Sant Menna.
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El dissabte 18 d’octubre a la sala polivalent vam ce-
lebrar el desmantallament de les torres de mitjana 
tensió que travessaven el nostre poble. Durant l’acte 
es van atorgar els premis del concurs de redacció 
sobre les torres que van fer els alumnes de 5è i 6è 
del CEIP Madrenc. L’alcalde va fer un breu discurs 
i després vam compartir un refrigeri, mentre a la 

Festa de  
les torres

pantalla anava passant el DVD que vau trobar adjunt 
al darrer número de La Torratxa.

Els guanyadors del concurs de redacció van ser:
  1r. Miquel Nogué
  2ª. Èlia Frías
  3r. Jaume Oliveras
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Redacció guanyadora

què ha passat  
a VilablarEix?
Jo sóc un ocell, i visc amb la meva fa-
mília al sud d’Austràlia.

Com cada estiu venia a buscar 
menjar, com per exemple: hortalisses, 
raïm...

M’oriento gràcies a les torres d’elec-
tricitat, però aquest any no les vaig tro-
bar. Ho vaig preguntar a un vilatà que 
passava per allà i em va dir que volien 
construir uns edificis i per això les ha-
vien desmuntat.

 Jo, sense acabar-ho de creure, vaig 
anar a l’Ajuntament. Allà em van dir 
que volien construir-hi pisos, un insti-
tut, i una rotonda.

Jo vaig parar en un arbre per veure 
com desmuntaven les últimes torres.

Primer tallaven l’electricitat, per no 
enrampar-se.

Després hi pujaven, desmuntaven 
els fils, amb l’ajuda d’unes grues que 
les aguantaven.

Quan ja no quedaven fils llavors 
tombaven les torres, i amb l’ajuda de 
les grues les transportaven.

Jo vaig pensar que així el paisatge 
quedaria més bonic i que les obres ja 
s’havien acabat.

Però llavors vaig veure que amb 
l’ajuda d’unes màquines feien unes 
rases sota terra i hi feien passar els fils 
de l’electricitat.

Quan vaig veure aquell paisatge tan 
bonic vaig anar a buscar la meva fa-
mília i vam decidir viure a Vilablareix 
per sempre.

a c t u a l i t a t
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ExCaVaCions 
arquEològiquEs  
dE l’antiga gErunda

Els treballs d’arqueologia en el territori de l’anti-
ga Gerunda han posat al descobert diverses restes 
al prat de davant de l’església de Sant Menna. Les 
primeres rases es van obrir el 27 i 28 d’octubre, i du-
rant tot el mes de novembre hi han estat treballant 
estudiants d’Història i Història de l’Art, dirigits per 
l’arqueòleg Lluís Palahí.

Fins ara s’hi han trobat trossos de ceràmica de 
diferents èpoques i el que havia estat un gran dipò-
sit del calç, de considerable fondària, d’on surt calç 
barrejada amb terra. També s’ha trobat un mur de 
pedra del qual no s’ha determinat la funció, ja que 
no té una forma recta ni s’ha trobat paviment a cap 
dels dos costats. Tot el material que es va trobant 
(ceràmica trencada, teules, ossos d’animals i fins i 
tot una petxina) es porta al laboratori a fi de nete-
jar-lo i emmagatzemar-lo a les dependències de la 
Generalitat.

Les excavacions s’emmarquen en el Projecte 
d’intervenció arqueològica en el territori de l’anti-
ga Gerunda, redactat pel Dr. Josep Burch i Rius i pel 
Dr. Josep M. Nolla Brufau, coordinadors del Grup 
de Recerca d’Arqueologia i Prehistòria de la Univer-
sitat de Girona, projecte que serà vigent fins al 31 de 
desembre de 2011. 

Per tal que aquest projecte sigui possible, les di-
verses institucions implicades van signar un conveni 
de col·laboració mitjançant el qual es repartiran el 
pressupost previst per dur-lo a terme (457.200 €) de 
la manera següent: 

Diputació de Girona 176.700 € 38’65%
Universitat de Girona 117.700 € 25’74%
Ajunt. Sant Julià de Ramis 50.000 €  10’94%
Ajunt. Sarrià de Ter 54.600 € 11’94%
Ajunt. Vilablareix 58.200 € 12’73%

a c t u a l i t a t

Fotografies: Montserrat Pons
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CursEt dE panEllEts

El dilluns 27 d’octubre, l’Ateneu de la Dona va organit-
zar un curs de panellets, especialitat d’aquesta època, 
a Can Ballí. Hi assistiren més de trenta persones, que 
van seguir atentament les explicacions del professor: 
en Miquel de la pastisseria Costabella de Salt.

El curset va ser tot un èxit, ja que la majoria dels 
assistents van posar a la pràctica les explicacions d’en 
Miquel.

Fotografies: Sònia Poch
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VilablarEix té una 
màquina d’EsCombrar 
CarrErs

L’Ajuntament ha adquirit una màquina per tal de 
fer més ràpida i efectiva la feina de neteja viària del 
municipi. És una escombradora ecològica i silenci-
osa, que estalvia consum d’aigua i energia i treballa 
amb un nivell de soroll baix; a més, el sistema d’aspi-
ració elimina pràcticament del tot l’emissió de par-
tícules contaminants. 

Es tracta d’una màquina compacta, de dimensi-
ons reduïdes, però té les mateixes prestacions que 
les màquines més grosses. És capaç d’escombrar car-
rers i voreres, baldejar i regar carrers i voreres amb 
aigua a pressió, aspirar amb tub de gran diàmetre 
en zones verdes, mercats, etc., netejar i succionar 
reixetes d’embornals i desaigües, i treure neu i dilu-
ir gel de les voreres, si calgués. 

Pel que fa a la velocitat, mentre treballa va a 15 
km/h com a màxim i, quan no treballa, es desplaça 
a 50 km/h.

aVanCEn Els pisos 
dE protECCió oFiCial

La construcció dels habitatges de protecció ofici-
al avança segons el calendari previst. Així, doncs, 
l’Ajuntament preveu entregar el proper any els 
48 pisos que s’estan aixecant, tal com podeu veu-
re a la imatge, a l’encreuament del Carrer Pere-
lló amb la carretera de Santa Coloma. 

a c t u a l i t a t

Fotografia: Fraser & Sureda comunicació
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la FlECa 
Frigola, 
prEmiada pEr 
antiguitat

El 3 de novembre van rebre la dis-
tinció d’Establiments Antics, en la 
29ª edició d’aquests guardons que 
atorga la Cambra de Comerç, In-

dústria i Navegació de Girona, dos negocis ben cone-
guts del nostre poble. El forn de pa Frigola va rebre 
el guardó per a establiments de més de 50 anys i l’em-
presa d’explotació forestal i comerç de fustes Coll Vi-
ader, el que és dóna als més antics de 100 anys.

El forn de pa Frigola el va obrir en Francesc Fri-
gola i Roquet a finals de l’any 1943, al carrer Pere-

a c t u a l i t a t

Establiments 
antics

lló. A part de vendre pa a la fleca, també anava a re-
partir-lo per les cases, primer amb bicicleta, després 
amb moto i a finals dels 
60 amb un turisme que va 
adequar com a furgoneta. 
La nova fleca, oberta el 12 
d’octubre de 1989, la por-
ten en Jordi Frigola i Mes-
tres i la seva dona, la Glòria 
Bubé i Fulcarà. 

L’entrega dels premis 
la van fer, entre altres, el 
nostre alcalde, Enric Vilert, 
com a president de la Di-
putació de Girona i el pri-
mer tinent d’alcalde, David 
Mascort, com a delegat del 
Govern d’Universitats, In-
novació i Empresa.
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a dia d’avui, amb 95 anyS, la dolorS llegeix cada 

dia la vanguardia de cap a cap, i buSca (i troba, 

SenSe ullereS!) leS 7 diferèncieS. també dedica un 

parell d’horeS a la tarda a jugar al Solitari, tot 

plegat SenSe deixar mai de Sortir a fer la volta 

obligada del matí i de la tarda.
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Dolors 
Huix

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

la dolorS éS una dona gairebé centenària amb un aSpecte envejable, 

que renta elS platS, paSSeja i llegeix el diari cada dia. ha rentat 

roba al riu i també ha fet anar el comandament de la parabòlica. 

té una mirada intel·ligent, alhora Sàvia i inquieta. acollidora, 

afable, encomana beneStar. éS una dona feinera i trempada...  

ho Serà Sempre.

la lola dE Ca n’horta  
dEl puig, dE brunyola

Va néixer el 16 de juny del 1913 
a Can Olè, de Brunyola, i quan 
tenia tres anys la família va anar 
a viure a ca n’Horta del Puig, del 
mateix poble: «A Brunyola em co-

neixen per la Lola de ca n’Horta del 

Puig; en canvi, a Vilablareix sóc la 

Dolors [...] Érem deu germans, qua-

tre nois i sis noies... jo era una de les 

tres últimes».

Com amb totes les persones 
de la seva generació, és inevita-
ble recordar la Guerra: «La vam 

passar força bé, a pagès. Els meus 

germans no hi varen anar... es van 

amagar al bosc. L’únic que a la re-

tirada, se’ns van instal·lar alguns 

mandos durant quatre dies a casa». 

En acabar la Guerra, l’any 
1940, es va casar: «Que com vaig 

conèixer el meu home? Ui! Érem veïns 

de tota la vida, ja ens coneixíem de 

petits». De viatge de nuvis, com se 
solia fer en aquell temps, van anar 
fins a Montserrat i Barcelona.

Al cap de poc de ser casats, 
l’any 1941, van anar a viure a 
ca l’Esquerrà, de masovers, i tot 
seguit va néixer la seva primera 
filla, i després els altres dos: «Jo 

treballava a casa amb les terres i el 

bestiar, teníem de tot, xais, vaques... 

el meu marit tenia màquines de ba-

tre, li deien en Pere de les màquines. 

Ell es llogava per les cases per anar a 

batre. A l’any 1962, amb cinquanta-

dos anys, va morir sota un tractor”. 

pantalonEra a santa Coloma 

Quan feia tres o quatre anys de 
la mort del seu marit, se’n va 
anar a viure a Santa Coloma de 
Farners. La Dolors era una dona 
amb molta empenta, que no va 
dubtar a “buscar-se la vida”, com 
es diu ara: «Vaig anar a demanar 

feina a la fàbrica de confecció de 

pantalons, a Can Rami. Jo no havia 

anat mai a aprendre de cosir... quan 

vaig arribar allà, va sortir l’encarre-

gat dient que els feia falta una pan-

talonera, i jo vaig dir: “No sé pas si 

en sabré, jo!”. I em va contestar: “I 

tant que sí! És molt senzill, ja ho veu-

ràs”. Me’n va donar un i me’n vaig 

sortir prou bé... vaig acabar fent-ne 

tres o quatre cada dia». Té un deix 
d’orgull a la veu quan declara: 
«M’he fet la roba tota la vida, i tam-

bé la dels meus fills». 

A la fàbrica hi va treballar fins 
que es va jubilar; després, com que 
no se sabia estar sense fer res, es va 
posar a cuidar senyores grans, fins 
que al voltant dels setanta anys, la 
seva filla que vivia a Vilablareix, 
la va necessitar: «Vaig venir a 

Vilablareix per ajudar la meva filla, 

que tenia quatre fills i va començar a 

treballar a l’escola Les Alzines». 
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una àVia molt Estimada

La Dolors té una gran família 
formada per 3 fills, 7 néts i 9 bes-
néts, i val a dir que fins fa ben 
poc, amb noranta-dos anys, es 
cuidava de fer el dinar i de nete-
jar la cuina cada dia: «Tenia el res-

taurant obert d’una a quatre» –diu, 
tot rient ben cofoia– «La cuina 

era la meva oficina [...] El meu nét 

i fillol, en David, que estudiava a 

Barcelona, venia amb la seva colla 

d’amics i se’m presentaven a les tres 

o a les quatre de la tarda a menjar 

macarrons de l’àvia [...] em sembla 

que encara m‘estimen molt», –ens 
diu amb expressió emociona-
da.– «En David encara ara m’aga-

fa, m’aixeca enlaire i ballem, i jo li 

dic: “No em toquis, que em trencaràs 

un os!” », –ens explica, i riu amb 
ganes, i riem amb ella.

4�La Dolors, amb 4 dels 7 néts que té, fa 
uns quants anys.

Vida EndrEçada

Tot parlant, ara la conversa es 
decanta cap a la vida d’aquests 
últims anys: «A l’hivern, un cop 

rentats els plats, juntament amb 

dues veïnes del poble, caminàvem 

cada dia a la vora d’una hora, 

solíem arribar fins a l’església [...] 

Aleshores encara cosia... jo no 

m’havia comprat mai res fet a la 

botiga fins ara, però és més pràctic 

això!». Sens dubte, la Dolors és 
una persona positiva, que sem-
pre ha mirat endavant.

També és una persona siste-
màtica, que ha portat una vida 
molt ordenada. Ara, més que 

mai, segueix una rutina, tant 
que ja sabem què fa cada dia: al 
matí es lleva i esmorza, es fa el 
llit, es dutxa, es vesteix i va a fer 
una caminada d’una mitja hora 
amb una veïna; quan torna, beu 
un got d’aigua i llegeix el diari. 
Al migdia dina, renta els plats i 
s’estira una estona a descansar; a 
la tarda, després de la migdiada, 
mira El Cor de la Ciutat, berena 
una mica, i si fa bo, surt a pas-
sejar, aquest cop sola; en tornar 
agafa les cartes i fa el solitari. Al 
vespre sopa, mira el Pasapalabra, 
quan s’acaba mira les notícies i, 
al cap d’una estona, ja és hora 
d’anar a dormir.

5�La Dolors Huix, de joveneta.
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un ExEmplE d’adaptaCió 

No es troba gaire sovint, una 
dona que havia anat a rentar la 
roba al riu i que ara no tingui cap 
problema per posar una renta-
dora, una assecadora o fer anar 
el rentaplats: «I tant que no! Ara 

la vida és molt més còmoda». Real-
ment, de persones gairebé cen-
tenàries i modernes com la Do-
lors n’hi ha ben poques: la seva 
filla ens explica, divertida, com la 
Dolors, amb un comandament a 
cada mà, buscava les pel·lícules 
policíaques que tant li agradaven 

“Les meves coses me les 
faig totes, em dutxo, em 
rento la meva roba, els 

meus llençols... “

a la parabòlica. Ens imaginem 
l’escena i efectivament, és molt 
simbòlica, gairebé paradoxal. La 
generació de la Dolors és una de 
les que han vist una revolució tec-
nològica més profunda, amb can-
vis abismals en la vida quotidiana: 
de la gramola a la parabòlica, de 
rentar al riu a plegar la roba sense 
ni estendre-la... La Dolors és tot 
un exemple de l’adaptació de la 
persona al progrés.

6�Cada tarda, la Dolors fa el solitari.

r e c o r d s  d e  v i l a b l a r e i x
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Fotografies: Fraser & Sureda
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eSpero SeGuir 
competint
Dani Oliveras

Aquesta temporada 2008 he participat en el 

Campionat del Món absolut, el Campionat d’Es-

panya Outdoor i el Campionat d’Espanya Indoor. 

La meva moto era una Sherco de quatre temps.

En el Campionat del Món, vaig quedar 

classificat en 10è lloc. Aquest campionat va 

acabar el 23 de setembre a Castellolí, després 

d’haver-se fet proves per tot el món: Luxemburg, 

Irlanda, Itàlia, Grance, República Txeca, Portugal, 

Japó (2) i EEUU (2). Els tres primers classificats 

van ser 1r. Toni Bou, amb Montesa, 2n Adam 

Raga, amb Gas Gas i 3r Takahisa Fujinami, amb 

Montesa.

En el campionat d’Espanya Outdoor, vaig  

participar en sis proves a Lleó, Baiona (Ponte-

vedra), Valdelmanco (Madrid), Monegros (Fra-

ga, Osca), Igualada i La Nucia (Alacant). La meva 

classificació final va ser el 6è lloc.

En aquest moment estic participant en el 

campionat d’Espanya Indoor, que consta de cinc 

curses: Tarragona, Saragossa, Girona, Santan-

der i l’última a La Corunya, el 27 de desembre.

A falta d’aquesta prova, vaig classificat 

també en 6é lloc.

Pensava que aquesta temporada seria mi-

llor que l’anterior, però no ha anat com m’espe-

rava. A mitja temporada vaig canviar de motxiller 

i la moto no ha evolucionat com m’esperava. 

Des de La Torratxa, voldria agrair a totes 

les persones i institucions el suport que m’han 

donat. Cada vegada és més difícil trobar patro-

cinadors, ja que tothom va retallant pressupos-

tos. Així i tot, espero seguir competint la prope-

ra temporada!
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peSSebre vivent
Assumpta Bagaria

Sóc de Vilablareix per adopció, sóc d’aquí per-

què n’és la persona que estimo. És per aquest 

motiu que a poc a poc he anat fent meus aquells 

llocs i tradicions que fan del “nostre” poble, 

un poble singular i irrepetible. La Torratxa, la 

Festa Major, Sant Roc, Sant Menna, el pesse-

bre vivent, l’arribada de Ses Majestats els Reis 

de l’Orient, són algunes de les que més m’han 

agradat.

Diuen que “cada terra fa sa guerra”, i això 

és el que vaig poder comprovar quan per pri-

mera vegada vaig ser espectadora del pessebre 

vivent.

Amb la mirada d’espectador només pots 

veure el resultat final; personatges ben posats, 

ben caracteritzats, ben orientats, ben enfocats. I 

és precisament aquest resultat el que busquen 

els vilatans que ho organitzen. Vilatans que mol-

tes vegades dos mesos abans es reuneixen per 

parlar de les novetats que introduiran aquest 

any. Si bé també es cert que primer es posen al 

dia: Com va la família? Ja camina el nét? Què 

tal la feina? Ja has acabat la casa? I el genoll, 

què fa?.

Són, però, aquestes estones primeres les 

que fan possible que any rere any el pessebre 

segueixi sortint; és l’olor de poble, de proximi-

tat, d’amistat el que fa que tots sumin esforços 

per dur a terme allò que ens caracteritza i ens fa 

ser una mica més de Vilablareix.

No voldria deixar en l’oblit aquelles per-

sones que, no son de Vilablareix, o que en son 

i ja no hi viuen, però que no escatimen esfor-

ços ni dies per tal que tot tingui l’acabament 

desitjat.

És aquest aspecte el que em va captivar 

del pessebre vivent; és per aquest motiu que 

vaig passar de ser espectadora a ser “actor”. És 

per aquest aspecte que animaria tothom que 

arriba nou a Vilablareix, que ho provés, que per 

uns dies es deixés emportar per aquestes sen-

sacions que fan que puguis dir més ràpid i amb 

un deix d’orgull: “Sóc de Vilablareix”. Sense dei-

xar de ser d’allà on venim.

Espero veure-us-hi tots, tant si veniu d’es-

pectadors com d’actors.
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micro de nit arriba 
alS 200 proGrameS
Didac Romagós Pagès

Micro de Nit és el programa de la ràdio munici-

pal de Vilablareix que s’emet cada dilluns de 9 a 

11 del vespre pel 107, 5 FM. Va iniciar el seu viat-

ge el dilluns 1 de març de 2004, amb la il·lusió 

que ens ha portat a assolir els 200 programes fa 

poques setmanes. 

Voldria tenir un record especial per a tots 

aquells col·laboradors que de manera desinte-

ressada han compartit l’estudi amb vosaltres 

i també amb nosaltres. Gràcies, Isaac, Imma, 

Pere i tots els que ens heu volgut acompanyar 

per aquesta, ja llarga, travessa. 

Actualment ens trobem davant del micrò-

fon la simpàtica i activa Sra. Angelina; en Rafael 

Planella, que no para d’encadenar-nos parau-

les; posant-hi cullerada, l’experta en cuina, Fina 

Estevez, l’inquiet Xavier Ribot; l’Helena Ribas, 

amb la seva constància per la música catalana; 

l’Eva Batlle, la nostra periodista, el nouvingut 

i jove Isaac Muñoz; en Jaume Vilalta, director 

i ànima del programa, i finalment un servidor, 

Didac Romagós.

A l’altre costat, i tan necessaris o més 

que nosaltres, hi sou vosaltres, els oients. Des 

de Micro de Nit us volem fer arribar una sa-

lutació cordial i una abraçada ben forta i re-

cordar-vos que esperem la vostra participació 

a través del nostre telèfon 972 23 73 99 o bé 

afegint els vostres comentaris al nostre bloc 

microdenit.bloc.cat.

Fotografia: Fraser & Sureda comunicació
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tornen  
la lliGa  
de bàSquet, la quina 
i el campuS

11 equips i més de 1�5 jugadors

Aprofitem aquest nou número de La Torratxa 

per informar-vos de com està funcionant la tem-

porada basquetbolística dels equips del poble. 

En primer lloc, podem notificar que un any 

més estem batent rècord d’equips i de jugadors, 

i així enguany ja tenim 11 equips i més de 125 

jugadors! Tot un èxit per a un club modest com 

el nostre, i que a més inclou tant grans com pe-

tits, gent adulta i nens de 5 anys, nois i noies. A 

més, els resultats estan demostrant que el poble 

de Vilablareix en general i el Club de Bàsquet de 

Vilablareix en particular són altament competitius 

a les respectives lligues on juguen. En aquest nú-

mero de La Torratxa publiquem fotos de quatre 

equips infantil femení i premini mixt, i en properes 

revistes sortiran les de la resta d’equips del Club.

En segon lloc, un any més organitzem 

la tradicional Quina de Nadal, els dies 25 i 28 

de desembre de 2008 i el 4 de gener de 2009 

a partir de les 18 hores. Se celebrarà al pavelló 

Bàsquet

Dani Bartomeu

municipal i hi haurà regals i moltes sorpreses 

en aquestes dates tan especials i senyalades. 

Us convidem a tots a assistir-hi i a gaudir-ne!

També per Nadal organitzarem el IV Cam-

pus de Bàsquet de Nadal, que tindrà lloc els dies 

22, 23, 24, 29, 30 i 31 de desembre de 2008 i 2 i 

5 de gener de 2009. Les activitats es realitzaran 

al pavelló municipal de 9 a 13 hores i hi haurà 

diferents grups per adaptar-nos a les edats i 

nivells de tots els nens i nenes, tant si han ju-

gat anteriorment a bàsquet com no. Les inscrip-

cions es poden fer fins al dia 15 de desembre a 

l’Ajuntament de Vilablareix o bé al pavelló mu-

nicipal els dilluns, dimecres i divendres de 19 a 

20.30 h. 

Per a més informació, us podeu posar en 

contacte amb el coordinador del CB Vilablareix, 

Dani Bartomeu, al telèfon 670 991 872 o a l’adreça 

electrònica cbvilablareix@hotmail.com.
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Hem començat  
la nova temporada

Enguany és molt difícil aconseguir les fites de 

l’any passat, però un cop més, els nostres juga-

dors han començat amb empenta.

Des d’aquestes ratlles que ens ofereix La 

Torratxa, volem animar un cop més a tots els 

nois i noies, nens i nenes, i a les famílies perquè 

s’engresquin a provar aquesta disciplina espor-

tiva. Per això us convidem a visitar la web del 

Club: www.cttvilablareix.cat

També amb aquesta intenció us donem 

informació sobre el Club, amb el desig que us 

acosteu a les instal·lacions del pavelló esportiu de 

Vilablareix i gaudiu de la pràctica del tennis taula.

Equips

Lliga Catalana d’Edats: Guillem Soy, Àlex Flores, Nil Basora 
i Albert Romero 

Circuit Horitzó: Maria Puig i Guillem Quesada 
Lligues Sènior provincial: Agustí Davi, Josep Ibàñez i Josep 
Gual / Guillem Soy, Àlex Flores, Nil Basora i Albert Romero 
Lligues Benjamí provincial: Maria Puig i Guillem Quesada 
Torneig Promoció: Maria Puig i Guillem Quesada

Entrenaments

Dilluns, de 19.00 a 21.30 h
Dimecres, de 19.00 a 21.30 h
Divendres, de 19.30 a 21.30 h 

Els nostres MVP
Aquesta és una nova secció engegada 

dins la pàgina web del nostre club. Els 

MVP són els jugadors més valuosos 

distingits cada setmana segons resul-

tats, dedicació i esforç. Des que s’ha 

iniciat aquesta valoració de jugador valuós, la 

direcció tècnica i esportiva del club ha distingit 

els jugadors Nil Basora i Reixach, Guillem Soy  

i Ripoll (a la foto) i Albert Romero i Batallé.

Tennis  
taula

Xavier Soy

Resultats de la competició més significativa de la Federació Catalana de Tennis Taula
LLIGA CATALAnA D’EDATS

Fotografies: CTT Vilablareix
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Xavier Pere

Hem creScut!
Equips del FC Vilablareix 
temporada �00�-�00�
Prebenjamí (nascuts el 2002 i 2003): Arnau Ayats Peracaula, 
Jofre Buisac Gómez, Àlex Heredia López, Joel Marcos Ber-
nal, Jaume Nogué Ramió, Martí Pilsa Mascort, Marc Ro-
magós Arnau, Roger Segura Alemany, Eudald Serra Serra, 
Guillem Vázquez Bartrina, Sergi Zamora Leal. Entrenador: 

Manel Vázquez Martínez. Delegat: Carles Buisac i Mas

Prebenjamí (nascuts el 2001): Gerard Alonso Moreno, 
Aniol Avilés Peris, Cristian Baena Béjar, Daniel Baena 
Béjar, Marc Blaya Solà, Joel Casas Ramos, Pol Garcia 
Mínguez, Robert Gou Agüera, Sergi Manrique Ferrer, Xa-
vier Pere Fernández, Francesc Soler Serra, Oriol Vinyo-
les Torrent. Entrenador: Agustín Martínez Miranda. Dele-

gat: Bartolomé Baena Ruiz

Segons al �n Torneig de Tardor de la UCE 
Celrà
El 5 d’octubre els nostres equips varen participar 

en el II Torneig de Tardor que organitza la UCE 

Celrà, i tots dos equips van quedar subcampi-

ons en les respectives categories. Va haver-hi 

molta emoció fins al final i en més d’un partit es 

va haver de decidir la victòria amb llançaments 

des del punt de penal. En aquest aspecte, els 

nostres jugadors i porters van tenir una actua-

ció molt destacada. 

Resultats de la competició del Consell  
Esportiu 
Temporada �00�/0�

Promoció 2002/03 Grup D – 1a fase

1a volta

Jor. 1: FC Vilablareix-EF Gironès 5-1

Jor. 2: CP Bell.lloc-FC Vilablareix Susp.

Jor. 3: FC Vilablareix-Porqueres 5-1

Jor. 4: UE Fornells-FC Vilablareix 
Jor. 5: FC Vilablareix-Fontcoberta 
2a volta

Jor. 1: EF Gironès-FC Vilablareix 
Jor. 2: FC Vilablareix-CP Bell.lloc 
Jor. 3: Porqueres-FC Vilablareix 
Jor. 4: FC Vilablareix-UE Fornells 
Jor. 5: Fontcoberta-FC Vilablareix 

Promoció 2001 Grup B – 1a fase

1a volta

Jor. 1: FC Vilablareix-UE Fornells 5-1

Jor. 2: Banyoles-FC Vilablareix 6-0

Jor. 3: FC Vilablareix-Girona FC 6-0

Jor. 4: Sant Gregori-FC Vilablareix 
Jor. 5: S.Jordi Desv-FC Vilablareix 
2a volta

Jor. 1: UE Fornells-FC Vilablareix 
Jor. 2: FC Vilablareix-Banyoles 
Jor. 3: Girona FC-FC Vilablareix 
Jor. 4: FC Vilablareix-Sant Gregori 
Jor. 5: FC Vilablareix-S. Jordi Desvalls 

Fotografies: Pere Alonso
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La llar d’infants

aula nova de p1
Eva Pla

En aquest número de La Torratxa us volem ex-

plicar una novetat important que hi ha hagut a 

la llar: el 27 d’octubre es va inaugurar una aula 

més, que acollirà un segon grup de P1, i van 

començar 9 nens i nenes nous. La seva educa-

dora serà la Gemma Bellsolà, que ja estava amb 

nosaltres l’any passat a la llar.

Per tal de poder allotjar aquesta aula 

s’han empetitit una mica dues de les que ja hi 

havia, i així l’espai ha quedat distribuït en tres 

aules amb les mides reglamentàries. Tot i que 

ens hauria agradat que els nens i nenes nous 

comencessin l’1 de setembre, com la resta, no 

va ser possible tenir enllestida la nova aula per 

qüestions burocràtiques. Des d’aquí volem fer 

públic el nostre agraïment per la comprensió de 

les famílies afectades per l’espera. 

Així, doncs, la llar va augmen-

tant i tots ens n’alegrem moltíssim. 

Aprofitem també l’espai que ens ce-

deix La Torratxa per reiterar la ben-

vinguda als nens i nenes nous i a les 

seves famílies.

petitS caStanyerS  
i caStanyereS

El dia 30 d’octubre a la llar vam viu-

re un dia diferent. Les educadores 

ens van explicar que quan arriba la 

tardor les fulles cauen dels arbres, 

amb la pluja surten els bolets i els 

cargols i, a més, podem menjar cas-

tanyes. Així doncs, vam celebrar la 

castanyada.

 Quan ens vam 

llevar de la migdiada, 

cap allà a les 3 de la 

tarda, ens van vestir 

de petits castanyers i 

castanyeres amb un 

davantal i un moca-

dor al cap que havíem portat de casa. Així guar-

nits vam anar a veure com la castanyera –que 

era l’Eva Escuin– torrava les castanyes i ens van 

dir que si cantàvem ben fort la cançó de la cas-

tanyera podríem menjar-ne. Així, doncs, la cançó 

va començar a sentir-se per tota la llar: “Quan 

ve el temps de collir castanyes, la castanyera, la 

castanyera, ven castanyes de la muntanya..”.

A les 4, quan ja vam haver menjat unes 

quantes castanyes, vam anar cap al menjador a 

berenar. Però no era un berenar normal... hi ha-

via pa amb “xocolata d’escampar”... mmmmm... 

que bo! I després de berenar, com sempre, va 

tocar netejar i canviar-nos, que els pares ja ens 

venien a buscar. Va ser un dia diferent, un dia 

molt divertit.

Fotografies: Llar d’infants
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Fotografies: CEIP Madrenc

L’escola

caStanyada  
a l’eScola

Com cada any, pels volts de Fires de Girona a l’es-

cola es va celebrar una festa de tardor, amb la tra-

dicional castanyada com a plat fort de la jornada. 

Ja al matí els alumnes de Primària van fer 

les paperines, que els castanyers i castanyeres 

de 6è van passar a buscar per les classes des-

prés del pati. A la tarda van rebre la visita de 

pares, avis i altres familiars i amics, que van ser 

un públic agraït de les diverses actuacions que 

van precedir la torrada de castanyes: els nens 

i nenes d’Educació Infantil van fer El ball de la 

castanya, els alumnes de 1r van representar Les 

castanyes peten, peten..., els de 2n van ballar la 

cançó Io sono un bambino, els de 3r van fer La 

dansa de l’indiot, els de 4t una coreografia amb 

El calendari de tardor i els de 5è i 6è van ballar 

el Bon dia dels Pets.

Després de les actuacions, en un ambient 

festiu, animats per les actuacions dels menuts 

i, tot s’ha de dir, també per la vigília de cap de 

setmana llarg, tots plegats van degustar un dels 

fruits reis de la tardor, que alimenta i atipa com 

pocs: les castanyes!

Per acabar, els convidats van poder fer 

un tomb per l’escola i admirar els treballs dels 

alumnes i els dibuixos del concurs de mascotes 

de la nova biblioteca.

l ’ e s c o l a

Fotografies: CEIP Madrenc
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concurS  
de maScoteS per  
a la nova biblioteca

Una de les novetats d’aquest curs de les quals 

l’escola se sent més orgullosa és la nova biblio-

teca. Era un projecte de feia anys, i finalment 

s’ha pogut realitzar. Una de les activitats que 

més ha engrescat i implicat tots els nens i nenes 

ha estat el concurs de dibuix que s’ha organitzat 

per crear la mascota d’aquest nou equipament 

de l’escola: una rata de biblioteca. 

Cada alumne ha fet la seva proposta d’imat-

ge per a la mascota, i un jurat format per pares, 

mestres, alumnes i la responsable de la biblioteca 

municipal ha escollit un finalista per classe. Entre 

aquests nou finalistes s’ha votat la rateta guanya-

dora, que s’amaga precisament darrera d’un llibre 

“ratat”, devorant-lo en sentit literal i figurat. 

Amb aquest ratolí, en Pompeu, es farà un 

segell per identificar tots els llibres i documents 

de la biblioteca del CEIP Madrenc. Enhorabona 

al guanyador!

Finalistes
Curs Nom Pseudònim

P3 Cristina Vilar

P4 Ricard Expósito

P5 Marc Felip

1r Guillem Vàzquez  Pepito Guillem

2n Irene Vila  Cuixicuixi 

3r Gerard Ventura Llegir és divertit

4t Judit Quintana  Tumi

5è Miquel Nogué  Pompeu

6è Jaume Oliveras  Fèlix

l ’ e s c o l a

Guanyador
Pompeu

 

Jurat del concurs.

La nova biblioteca, un equipament molt esperat a l’escola.
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1r / Guillem Vàzquez 2n / Irene Vila

3r / Gerard Ventura 4t / Judit Quintana 6è / Jaume Oliveras

l ’ e s c o l a

P3 / Cristina Vilar P4 / Ricard Expósito P5 / Marc Felip
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l ’ e s c o l a

Cicle Inicial

Cicle Mitjà

Cicle Superior

1r Marta Tura 2n Pol Garcia 3r Andrea Viñuelas

1r Núria Vilà 2n Andrea Rojas 3r Laia Tenorio

1r Kàtia Martín 2n Xavier Ferrer 3r Arnau Vilaró
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L’institut

el nou inStitut
AMPA de l´IES Vilablareix

El passat 15 de setembre (malgrat que alguns pa-

res no vèiem clar la fi de les obres), van comen-

çar les classes al nou institut de Vilablareix.

Per als nostres fills ha estat una nova ex-

periència, d´una banda emocionant i de l´altra, 

neguitosa, ja que no només feien un canvi de 

cicle, sinó que també estrenaven institut i com-

panys que provenien d´altres pobles, a qui no 

coneixien. La veritat és que després d´un parell 

o tres de mesos de classe, l´experiència ha estat 

molt positiva. Ara ja ens parlen de companys de 

les altres poblacions i de mica en mica van fent 

el seu grup d´amics. 

Des de l´AMPA pretenem que els nostres 

fills se sentin el millor possible en aquest insti-

tut. Ja que de moment no hi ha edifici i estan en 

mòduls, intentarem fer petites col·laboracions 

per tal d´aconseguir un entorn més agradable.

La primera iniciativa que vam dur a terme 

(ideada per la direcció de l´institut i recolzada 

per l´AMPA), va ser fer una plantada conjunta 

entre pares, alumnes i professors per donar 

una mica de vida i color al pati. Tothom va col-

laborar-hi duent una planta. Va ser un matí de 

diumenge molt agradable, on a part de fer feina 

i suar, vàrem esmorzar i vàrem poder conèixer 

els nous amics dels nostres fills, i també els 

seus pares.

Després de veure la bona rebuda que va 

tenir aquesta iniciativa per part de tothom, ben 

segur que trobarem alguna altra excusa per fer 

una segona trobada, ja sigui per aportar alguna 

cosa a l´institut, o senzillament per esmorzar i 

fer la xerrada.



� 0

La ludoteca

l a  l u d o t e c a

Aquest any la ludoteca Les Orenetes celebra el 

20è aniversari: és una de les ludoteques pione-

res de Catalunya, la 2ª de les comarques gironi-

nes. Amb motiu d’aquest aniversari, hem mirat 

enrere, recordant com era a través dels records 

de les ludotecàries que hi han estat. En aquest 

número de La Torratxa hem parlat amb l’Eva Es-

cuin i la Roser Vila i en el proper, amb la Mònica 

Garcia i la Sònia Jorquera. 

EVA ESCUIN 
actualment éS la directora de la llar d’infantS la 

farigola, de vilablareix. quan no éS a la llar dedica el 

Seu tempS a una aSSociació de Salt i li agrada gaudir de la 

natura caminant o amb bicicleta. 

ROSER VILÀ
actualment éS profeSSora del cfgS educació 

infantil a l’ieS Santa coloma de farnerS i profeSSora 

col·laboradora al ioc (inStitut obert de catalunya) al 

departament d´educació infantil. eStà caSada i té 3 fillS: 

íria (7anyS), ferriol (5) i guerau (1). leS SeveS aficionS Són 

l´educació infantil, el teatre i dibuixar.

Quant de temps vas estar treballant a la 
ludoteca? I quins anys?

E.E. Vaig començar el gener del 1999 i vaig es-

tar-hi fins al 2005, uns 7 anys en total.

R.V.  Vaig començar ara fa gairebé 17 anys, con-

cretament el 22 de gener de 1992. Vaig estar-hi 

7 anys.

Com era quan hi eres?

E.E. Era i és un espai molt dinàmic, on sempre 

hi ha molt de caliu, nens i nenes entrant, sortint, 

jugant...

R.V. Hi havia dos espais diferenciats: la sala de 

baix i la sala de dalt. La sala de baix era ideal 

per fer la trobada, iniciar les activitats del dia i 

amb una mica de pati magnífic per saltar i fer la 

primera descàrrega d’energia de la tarda. Hi ha-

via uns mòduls de fusta de colors pastel, la ca-

seta, la pissarra inclinada, un guinyol de fusta… 

i la farmaciola. Al primer pis hi havia una sala 

per als més grans que va esdevenir un local de 

joves, amb butaques, billar, jocs de taula...
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A dalt de tot, hi havia l’accés al Teatre. 

Aquest espai no era de la Ludoteca però com 

que jo era membre del grup de teatre, sovint hi 

pujava amb els infants i els engrescava a fer pe-

tites representacions teatrals, playbacks, contes, 

etc. Era un espai molt utilitzat els dissabtes al 

matí, perquè els nens i les nenes que venien ja 

quedaven per muntar alguna representació per 

celebrar el Nadal, la Festa de Sant Menna, etc.

Quins records tens de la teva tasca a la 
ludoteca? Alguna anècdota?

E.E. Tinc i guardo un molt bon record de la meva 

etapa a la ludoteca. Van ser uns anys molt enriqui-

dors. La recordo com un lloc molt viu i divertit.

Una anècdota és el joc de les bruixes. 

Consisteix a buscar gent a les fosques: només 

es pot moure el que busca; un cop ha trobat 

algú, ha d’endevinar amb el tacte de qui es trac-

ta. M’ho passava molt bé jugant a aquest joc.

R.V. Era molt divertit! El carnet valia 1.000 ptes. 

l’any, per a infants de 4 a 14 anys. La ludoteca 

era el punt d’informació infantil del poble (notí-

cies, casals, colònies, espectacles, festes, etc.). I 

els que anaven a escola a Girona mantenien un 

contacte molt viu amb els que anaven al CEIP 

Madrenc a través de la ludoteca.

D’anècdotes n’hi ha moltes… recordo el 

dissabte que van entrar a robar a l´Ajuntament 

de Vilablareix i els lladres havien entrat per la 

ludoteca: tothom estava molt esverat!, recordo 

quan entre tots vam decidir de posar-li el nom de 

Les Orenetes perquè a l´entrada de la ludoteca 

hi havia un niu, o la desfilada de nuvis amb mo-

tiu de la Festa Major (moltes nenes van desfilar 

amb els vestits de núvies de les mares), també 

recordo els jocs imaginaris que es muntaven 

(per exemple: “La toronja boja”), i l’acampada 

a Sant Roc, la visita dels estudiants d´Educació 

Social de l´UdG, etc.

Quina creus que ha de ser la filosofia d’una 
ludoteca?

E.E. Crec que ha d’afavorir l’intercanvi entre els 

infants de diferents franges d’edat. La filosofia 

ha de ser potenciar el joc i donar la llibertat de 

triar i poder jugar pel simple fet de jugar, sem-

pre acompanyats pels companys/es i els/les 

educadores.

R.V. Ha de ser un lloc divertit al servei de la co-

munitat, en aquest cas, del poble. Un lloc on els 

infants de diverses edats gaudeixin de l´activitat 

que per a ells és més important: jugar. Un espai 

ampli, segur, facilitador, suggerent… un espai 

que permeti als infants relacionar-se i créixer. 

Quan jo hi treballava, en totes les comar-

ques de Girona només n´hi havia dues: a Salt i 

a Vilablareix. Jo estava orgullosa del meu poble 

perquè amb poc més de 1.000 habitants tenia 

una ludoteca.

l a  l u d o t e c a
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Formació al Local de Joves
A principis d’octubre al Local de Joves van comen-

çar les classes de reforç escolar per a joves de 12 a 

16 anys i anglès per a nens i nenes de 8 a 11 anys 

i de 12 a 15 anys. També van començar les classes 

d’anglès per a adults i de pilates, activitats que han 

agafat vertadera importància en participació.

Autobús de Banyoles
Enguany l’Ajuntament de Vilablareix s’ha sumat 

de nou a la iniciativa del Consell Comarcal del 

Gironès de mancomunar el transport nocturn 

a Festes Majors entre diferents ajuntaments. 

Per segon any consecutiu, Banyoles ha estat el 

destí d’aquest bus de nit. L’autobús passava per 

Fornells, Vilablareix, Sant Gregori, Sant Julià 

de Ramis i Medinyà. En total, el van utilitzar 42 

persones, que van poder gaudir dels concerts i 

tornar a casa sans i estalvis.

Autobús de Fires
En la mateixa línia que el servei anterior però 

amb un horari més ampli i durant més dies, es 

van organitzar autobusos en hores nocturnes 

per anar a les Fires de Girona. En concret, va 

haver-hi un autobús cada hora de les 10 de la 

nit fins a les 5 de la matinada els dies 24, 25, 

28, 31 d’octubre i 1 de novembre. La nostra lí-

nia d’autobús passava per Fornells i Vilablareix i 

ens deixava davant dels Cinemes Oscar. 

L’ampli horari i el baix cost del trajecte 

(0,50 € amb targeta de descompte que es podia 

recollir al Local de Joves o bé a l’Ajuntament) van 

fer que aquest servei tingués molt d’èxit i que es 

vagi consolidant any rere any. Uns 60 usuaris di-

Activitats 
de tardor

ferents de Vilablareix han utilitzat l’autobús. Fins 

i tot d’algun hi ha constància que l’ha aprofitat 

de veritat, obrint i tancant el servei cada dia!

Sopar Retroba’t
La segona edició va deixar un doble 

regust de boca: per un costat, tot 

el que havia preparat l’associació 

juvenil Veujove per amenitzar la 

festa va tenir bona acceptació: el sopar, el con-

cert, jocs diversos... D’altra banda, però, s’espe-

rava la mateixa participació en el sopar que en 

la primera edició –vam ser unes 70 persones, la 

meitat que l’any passat. Sort que es va animar i 

hi va acabar havent un gran ambient.

Sortida a PortAventura
El passat dissabte 18 d’octubre, les àrees de 

Joventut de Vilablareix i de Quart van organit-

zar una sortida a Port Aventura. L’autocar ens 

va recollir a quarts de 9 i ens va tornar cap allà 

les 8 del vespre. Tot i que va 

ploure moltes esto-

nes, ens ho vam 

passar d’allò 

més bé.
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Balls de saló
La valoració de les sessions de balls de saló que 

hem organitzat a la sala polivalent els dissabtes a 

la tarda és positiva: la participació ha estat bona 

i els balladors s’ho han passat molt bé.  A més, 

hi ha un incentiu afegit: a tots els assistents se’ls 

obsequia amb una degustació de pastes i begu-

des, perquè reposin forces després de ballar.

A la sessió del 13 de desembre, a la mitja 

part els balladors van poder gaudir d’un bere-

nar amb entrepà, torrons i cava, per començar a 

fer boca de cara a Nadal.

Per a després de les Festes s’han organit-

zat més sessions, que podeu veure anunciades 

a l’agenda de La Torratxa.

Petanca
Durant aquest trimestre hem organitzat el pri-

mer torneig de petanca del Casal, amb la parti-

cipació de 12 parelles.

El dissabte 6 de setembre es va organitzar 

la Diada de la Petanca. Durant un dinar obert 

a tothom, participants i no participants, amb 

assistència de 65 persones, es van donar els 

premis als guanyadors, a la sala polivalent del 

pavelló poliesportiu. 

La classificació de les tres primeres pare-

lles va ser: 

 1ª Andrés Calvo i Joaquim Teixidor

 2ª Josep Poch i Josep Cornellà

 3ª Manel Navarro i Maria Barrero

Tanmateix, es va donar un trofeu a cadascun 

dels participants, gentilesa de Jordi Masó.

Caminada
Continuem fent cada dijous les caminades a 

l’entorn del nostre poble. Sortim del Casal i val 

a dir que som un bon nombre, tot i que espe-

rem que vagi augmentant. A la nostra edat cal 

fer exercici i caminar és molt recomanable per 

a tothom. 

El grup de caminadors del Casal, en un esmorzar al centre polivalent 
d’Aiguaviva.

Fotografies: Fraser & Sureda

Els balladors gaudint de la música i de la companyia.
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Fes salut! I

Gaudeix del menjar, mou-te i fes salut! (I)
La nostra salut depèn en bona mesura de l’alimenta-
ció i de l’estil de vida que adoptem al llarg de la vida.

Estudis científics atribueixen a una alimentació in-

correcta l’origen de malalties cardiovasculars, intesti-
nals, respiratòries, obesitat, diabetis… i també almenys 
un terç dels càncers. Per contra, està demostrat que la 
base d’una bona salut es concreta en una alimentació 
saludable i en la pràctica regular d’exercici.

Per mantenir la salut i prevenir l’aparició de ma-
lalties, us oferim una sèrie de consells.

preparació delS alimentS:

–  L’alta temperatura de la cocció destrueix una part 
dels nutrients dels aliments, per la qual cosa no 
convé allargar el temps de cocció quan hem ob-
tingut la textura desitjada i s’ha eliminat el risc 
microbiològic. Escalfem només la quantitat d’ali-
ment que anem a consumir o retirar la capa de 
greix superficial abans de servir-lo a taula.

–  Es aconsellable utilitzar de manera habitual les tèc-
niques culinàries que millor preserven la composi-
ció natural dels aliments i que incorporen menys 
greixos: vapor, planxa, olla de pressió...

–  Es recomana coure els vegetals sencers o en tros-
sos grossos amb la quantitat justa d’aigua per co-
brir-los i el temps imprescindible per coure’ls, per 
evitar la pèrdua de nutrients. 

–  A l’aigua de cocció de les verdures queden dis-
solts alguns minerals i vitamines; per aquest motiu 
s’aconsella aprofitar-la (excepte la de coure espi-
nacs pel seu alt contingut en nitrats) per fer sopes, 
salses, purés... cal guardar-la en un envàs tancat, 
sense aire i a la nevera.

–  Quan fregim els aliments augmenten el seu contin-
gut calòric com a conseqüència de la gran quanti-
tat d’oli utilitzat. En tot cas, es recomana enfarinar 
l’aliment per evitar la pèrdua de nutrients. L’oli 
inicialment ha d’estar calent, però sense arribar a 
fer fum; el fum és signe de descomposició. Final-

ment s’ha d’escórrer bé l’oli sobre paper de cuina 
absorbent. 

–  L’oli s’ha de filtrar després de cada ús i conser-
var-lo en un recipient opac i tancat. No barrejar 
diferents tipus d’oli, ni afegir oli nou sobre el ja 
utilitzat. Tingueu en compte que amb els succes-
sius escalfaments, l’oli es degrada i hi ha risc per 
a la salut; per tant, quan augmenti la densitat i/o 
canviï de color el reciclarem.

–  Les patates és millor coure-les amb pela, però re-
tirar-la a l’hora del consum, ja que pot contenir 
residus contaminants. També cal treure els brots 
de les patates.

–  Les pastes (macarrons, espaguetis...) elaborades amb 
sèmola de blat dur són de major qualitat. La cocció 
grenyal (al dente) resulta més digestiva, i l’acompa-
nyament amb salsa de tomata (millor natural) i altres 
ingredients vegetals, és una bona alternativa nutrici-
onal. És millor no utilitzar habitualment pasta a l’ou 
per no augmentar el consum encobert d’ous en la 
dieta. Ull amb els nens que encara no han introduït 
l’ou en la seva alimentació, però sí el gluten!

–  A la carn, convé treure-li prèviament el greix visi-
ble i la pell, també en el cas de consumir-la picada: 
hamburgueses, pilotilles...

–  Les carns, peixos i ous, no és recomanable que 
quedin crus, ja que es digereixen pitjor. La clara 
d’ou crua té una assimilació reduïda i en general 
hi ha perill microbiològic i parasitari.

–  Per donar color als nostres guisats, podem utilitzar 
pebre vermell dolç o safrà en lloc de colorant artifi-
cial, el qual pot provocar reaccions al·lèrgiques.

–  Preferentment utilitzarem aliments frescos de 
temporada. Els aliments pretractats contenen en 
moltes ocasions greixos que augmenten el risc car-
diovascular, tenen excés de sal...

Carmen Jiménez Ruiz

Manuela Núñez Almena

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

Hi ha països presoners de la paradoxa de disposar 
de més quantitat d’aigua per unitat de superfície, 
però alhora són països on l’ímpetu destructiu i 
depredador de l’ecosistema ha adquirit caràcters 
més dramàtics. Cada any desapareixen milions 
d’hectàrees de bosc humit, a causa de la tala i la 
desforestació indiscriminada; hi han contribuït 
desmesuradament l’avanç incontenible dels cul-
tius il·lícits, de tal manera que l’oferta hídrica 
que sobrepassa els 14.000 metres cúbics anuals per 
capita, mitjana estimada per cada habitant de la 
Terra per l’ONU, està disminuint dràsticament. 
Però, com afirma un expert, «no perquè en tin-
guem una gran oferta es pot pensar que l’aigua 
és inesgotable».

Quina raó que tenia Gandhi quan va afirmar 
que «la naturalesa ens prodiga prou aigua per sa-
tisfer les necessitats de tots, però no la cobdícia 
de tots». 

L’aigua, fa temps, va deixar de ser un bé lliure 
per a la humanitat, per esdevenir un bé econòmic; 
de ser un recurs renovable, per acció o omissió 
d’ella mateixa, s’ha convertit en un recurs no re-
novable i per això mateix exposat a l’exhauriment 
progressiu i irreversible. Aquesta tesi, que fins fa 
poc era una heretgia, és cada vegada més accep-
tada pels entesos en el tema. Per això mateix ha 
despertat la cobdícia de les grans transnacionals, 
que fan tot el que poden per aconseguir el con-
trol d’aquest recurs, que no sols és vital, sinó que 
ha esdevingut estratègic per als països del món. 
Ja se senten passos d’animal gros en molts països, 
especialment del Tercer Món, que van darrera el 
control de l’aigua, la qual comença a ser per a 
elles un negoci altament lucratiu. Coca-Cola pro-

nostica que la seva aigua –en alguns països més 
cara que la gasolina– acabarà donant més bene-
ficis que les seves begudes gasoses en molt pocs 
anys. Per això només cal recordar la polèmica 
suscitada al Regne Unit fa no gaire temps, quan 
aquesta transnacional va reconèixer que estava 
envasant aigua potable de Londres, per vendre-la 
com a aigua mineral a 3 euros el litre. 

El Banc Mundial, amb les seves polítiques, està 
donant pàbul perquè faci carrera la febre privatit-
zadora en aquest front tan sensible, amb greu detri-
ment de la disponibilitat i accessibilitat de l’aigua, 
especialment per a consum humà. Per a aquest or-
ganisme, només l’afany de lucre que anima les em-
preses particulars farà possible garantir una major 
i millor disponibilitat del recurs aigua, sobretot 
tractant-se de la prestació del servei d’aigua po-
table. Per al Banc, es tracta d’un recurs més del sòl 
o del subsòl al qual cal atreure la inversió privada, 
i una manera de fer-ho, potser la més expedita, és 
la concessió per un temps prolongat del maneig i 
aprofitament d’aquest recurs. 

Aquesta figura s’ha anat obrint pas. L’aigua és 
i ha de continuar sent un bé públic essencial, la 
seva administració i gestió han d’estar a les mans 
de l’Estat. 

Fotografia: Laura Ensesa
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matèria orgàniCa
J. Manel Pallàs

Quan es parla de recollida segregada de ma-
tèria orgànica, es fa referència als residus de ma-
tèria fermentable, com ara restes de menjar o de 
plantes. 

La matèria orgànica normalment es recull en 
els contenidors marrons que es troben a la via pú-
blica, al costat dels contenidors verds de rebuig.

La recollida segregada de la matèria orgànica 
implica un important benefici ambiental, ja que 
representa entre el 40% i el 50%, en pes, de les 
escombraries, és a dir, la major part. 

Què forma part de la fracció orgànica?
Als contenidors de matèria orgànica es recull 

tot tipus de residus que es puguin compostar a 
través d’una degradació ràpida, com ara restes de 
fruita i verdura, de carn i de peix o de pa, menjar 
sòlid en mal estat, closques de fruits secs, ous i 
marisc, marro de cafè i restes d’infusions, restes 
de plantes, rams marcits i flors seques, taps de 
suro, paper de cuina i tovallons de paper usats. 
També s’han de recollir en aquests contenidors 
la gespa de jardins particulars i fulles d’arbre (en 
cap cas s’hi han d’abocar troncs d’esporgues), tot 
i que és millor utilitzar els contenidors de poda 
repartits pel municipi.

No s’hi han de llençar plàstics, paper reciclable, 
vidre, piles, puntes de cigarreta, ceràmica; és a dir, 
cap altre residu diferent de la matèria orgànica. 

Com s’ha de recollir la fracció orgànica?
Els residus orgànics s’han de recollir en bosses 

que siguin compostables, que es poden trobar en 
qualsevol supermercat.

Què se’n fa, de la matèria orgànica?
Un cop recollida, la matèria orgànica es por-

ta a una planta de compostatge on el material se 
sotmet a processos biològics que transformen els 
residus orgànics en matèries primeres. 

A les plantes de compostatge, la matèria es fer-
menta de manera controlada i es deixa madurar 

per produir compost, una mena d’adob orgànic 
semblant a l’humus. El compost es pot utilitzar en 
l’agricultura i la jardineria. 

Beneficis
La recollida segregada de matèria orgànica 

ajuda a disminuir el volum dels residus muni-
cipals que han de rebre un tractament finalista 
(incineració o abocador controlat). Això ja és un 
benefici perquè la matèria orgànica pot ser molt 
contaminant si no es porta a un dipòsit contro-
lat. D’una banda, amb l’acció de la pluja i de la 
pròpia degradació fisicoquímica pot produir un 
líquid contaminant anomenat lixiviat. De l’altra, 
genera metà, un gas molt contaminant per la seva 
capacitat d’efecte hivernacle. 

A més, la recollida segregada de matèria or-
gànica també té altres beneficis ambientals. Per 
exemple, permet generar un adob orgànic d’alta 
qualitat i utilitzar-lo per a l’agricultura i la jardine-
ria. D’aquesta manera s’estalvien recursos, però a 
més a més, s’evita l’ús de fertilitzants químics, que 
poden ser una font de contaminació d’aqüífers i 
altres ecosistemes. 

Alternativa: el compostatge a casa
Si teniu un jardí, un hort o un pati gran amb 

plantes, podeu fer el vostre compost casolà. 
L’Ajuntament té un programa de foment del 

compostatge domèstic. Adheriu-vos-hi i rebreu 
un compostador i consells pràctics per fer el vos-
tre adob orgànic. 

Per a més informació sobre aquest programa 
podeu entrar a la pàgina web de l’Ajuntament 
(www.vilablareix.cat).

Fotografia: Fraser & Sureda
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Mn. Josep Ramírez i Carles 
Rector

Tot recordant...

entorn delS biSbeS carleS i franceSc

El dia 5 d’octubre, a les 5 de la tarda, tingué 
lloc a la catedral de Girona la Missa Solemne de 
comiat del fins ara Bisbe de la nostra Diòcesi, 
Mons. Carles Soler i Perdigó. Va exercir aquest càr-
rec durant set anys i en jubilar-se, els seus dio-
cesans volguérem transmetre-li tot l’agraïment 
i reconeixement per la tasca realitzada. La nos-
tra magnífica i emblemàtica catedral s’omplí de 
gom a gom. Més de mil cinc-centes persones a 
l’interior del temple, cosa que obligà els orga-
nitzadors a instal·lar grans pantalles en llocs es-
tratègics, com ara darrere l’orgue, a fi que els 
assistents que quedaven fora de la perspectiva 
de l’Altar Major poguessin seguir la celebració 
visualment. El Bisbe Carles, notòriament emoci-
onat i quasi amb llàgrimes als ulls, agraí aquella 
multitudinària manifestació d’afecte i reconei-
xement que se li retia d’una manera espontània 
i sincera, ja que ningú era allà per força sinó lliu-
rement i de tot cor, i manifestà el seu desig de 
continuar vivint entre nosaltres, a la Residència 
Sacerdotal de Banyoles, a fi de col·laborar, ara 
com a simple capellà (sense que això vulgui dir 
que deixa de ser Bisbe, sinó senzillament que 
ara, i fora de casos puntuals en què l’actual Bis-
be li ho demani, no “en farà”) en el servei de les 
parròquies que ho necessitin. El Bisbe Carles, ho 
puc ben assegurar, estimava la nostra Parròquia 
de Vilablareix; en diverses ocasions (benedicció 
i inauguració de l’ermita de Sant Roc, Confir-
macions...) es féu present enmig nostre i tot so-
vint em demanava informació sobre la marxa de 
la nostra vila. Per això creiem que, ni que sigui 

amb aquest senzill record des de l’espai d’aques-
ta crònica, li hem de manifestar també nosaltres 
el nostre agraïment i reconeixement. I demanar 
al Senyor que li concedeixi llarga vida per conti-
nuar sembrant la llavor de l’Evangeli aquí, a les 
nostres contrades. 

Podríem dir que encara no ens havíem “re-
fet” de tota la càrrega d’emoció que l’esmentat 
comiat del Bisbe Carles suposà per a nosaltres, els 
qui verament l’apreciem, quan, al cap de quinze 
dies justos, a la mateixa hora i en el mateix marc 
incomparable, tingué lloc la consagració del nou 
Bisbe, Mons. Francesc Pardo i Artigas. Si en la ceri-
mònia suara esmentada, la catedral, tot i posseir la 
nau gòtica més àmplia del món, resultà insuficient 
davant l’afluència de fidels, aquesta “insuficiència” 
augmentà considerablement en la solemne consa-
gració del nou Bisbe; i és comprensible si tenim 
en compte que al nombre, ja de per si generós, de 
diocesans gironins, cal afegir-hi la gran afluència 
de persones vingudes d’altres indrets, sobretot de 
Granollers, on Mn. Francesc Pardo exercia com a 
rector a la Parròquia de Sant Esteve, de Torrelles 
de Foix, el seu poble natal, de Terrassa, la seva Diò-
cesi fins ara, de Barcelona i de molts altres llocs. En 
total, més de dues mil persones que feren necessà-
ria, com en el cas del Bisbe Carles i, lògicament 
molt més, la instal·lació de cadires i pantalles fins 
i tot a l’exterior de la Catedral. TV Girona trans-
meté la cerimònia, igual que Ràdio Estel i altres. 
La celebració, llarga en si mateixa (cap a tres ho-
res) fou, amb tot, seguida en un clima de respecte 
i atenció remarcables, amarats de joia profunda. 
La multitud seguia atentament i devota tots els mo-
ments de la consagració del nou Bisbe, presidida 
pel Nunci del Papa a Espanya, Mons. Monteiro, 
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acompanyat de dos cardenals i una vintena de bis-
bes arribats no tan sols de Catalunya, sinó d’arreu 
de l’Estat espanyol i fins i tot de França, en concret 
de Perpinyà. Hi assistiren, a més, autoritats civils 
i militars, en representació de la Generalitat, de 
la Diputació i de l’Ajuntament de la ciutat. Crec 
que no cal ara detallar el “curriculum” de Mons. 
Francesc Pardo, ja que els mitjans de comunicació 
social n’han parlat a bastament i és ben coneguda 
la seva trajectòria fins avui. Només vull recordar, 
com a detall simpàtic, que la seva mare va néixer 
a Mieres, població fronterera entre la Garrotxa i 
el Pla de l’Estany, i això el fa ja “una mica” més 
nostre. Ell ho té molt present i n’està cofoi. Que el 
Bon Pastor, Jesucrist, li concedeixi salut i encert en 
el seu nou destí com a Bisbe nostre. El mot “bisbe”, 
dit sigui de passada, procedeix de la paraula llati-
na episcopus, adaptació del mot grec episkopos, que 
deriva del compost epí-skopeo (“miro des de dalt”, 
“vigilo”, “vetllo per ...”) i fa referència al costum de 
molts pastors de les illes gregues que vigilaven els 
seus ramats mentre pasturaven des d’alguna pro-
pera elevació del terreny; com sigui que allà sol fer-
hi molt de vent, es protegien el cap amb una mena 
de capell o lligadura, que subjectaven al coll amb 
dues vetes llargues (d’aquí la mitra que usen els 
bisbes amb les dues cintes que pengen del darrere) 
i tenien, a més, un bastó llarg acabat en corba amb 
què enxampaven per la pota del darrere alguna 
ovella que s’apartava del ramat (d’aquí la crossa o 
bàcul acabat també en corba que porten els bisbes 
actualment). Aquests símbols episcopals volen re-
cordar-nos que Jesús va confiar als seus Apòstols i 
successors, la missió de pasturar el seu ramat, com 
apareix més d’una vegada a l’Evangeli.

feSta major de Sant menna 

Com ja hem recordat altres vegades, el dia del 
Sant és l’11 de novembre, però per raons òbvi-
es el celebrem el diumenge més proper que en-
guany fou el dia 9. Pel que fa a aquesta crònica, 
vull destacar la Solemne Missa en honor del Sant, 
a 2/4 de 12 al temple parroquial. Un bon grup 
de feligresos, que quasi omplien el recinte sagrat, 
participaren en aquesta Eucaristia. Acompanyà 
els cants litúrgics la cobla Els Rossinyolets, de 

Castelló d’Empúries, que, a més, interpretà en els 
espais adients, diverses peces clàssiques molt reei-
xides. Seguint el costum d’anys anteriors, acaba-
da la cerimònia religiosa la mateixa cobla ens ob-
sequià, al Pedró, amb tres boniques sardanes que 
feren les delícies dels balladors i dels assistents els 
quals, embadalits, contemplàvem la delicadesa 
rítmica de la gran rotllana gentil i inquieta. Quasi 
instintivament i sense proposar-m’ho, em vingue-
ren a la memòria els versos del nostre poeta Joan 
Maragall quan diu:

La sardana és la dansa més bella
de totes les danses que es fan i es desfan;

és la mòbil magnífica anella
que amb pausa i amb mida va lenta oscil·lant.

Ja es decanta a l’esquerra i vacil·la,
ja volta altra volta a la dreta dubtant,

i se’n torna i retorna intranquil·la
com mal orientada l’agulla d’imant...

La sardana

Les sardanes interpretades foren: Xènia, 
La Festa de l’Aigüeta i La Font del Vilà.

aGraïment

Però la sorpresa, almenys per a mi, arribà al final 
quan el M.I. Sr. Enric Vilert, alcalde de la nostra 
estimada vila, acompanyat del regidor de Cultura 
Sr. Manel Pallàs, em féu donació de la bonica re-
producció de La Torratxa, trofeu amb què el con-
sistori sol guardonar els matrimonis que celebren 
les seves noces d’or. En el meu cas es tracta de les 

a  l ’ o m b r a  d e l  c a m p a n a r
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noces d’or sacerdotals, ja que vaig ser ordenat ca-
pellà el 1958. En el suport de marbre que sosté 
l’esmentada reproducció de La Torratxa s’hi pot 
llegir: “A Mossèn Josep Ramírez i Carles pels 50 
anys de Sacerdoci. Sant Menna 2008”. Us assegu-
ro que en aquell moment la meva emoció va ser 
tan profunda que no vaig saber què dir, talment 
una criatura que acaba de rebre un bonic regal. 
Per això ara aprofito l’avinentesa per agrair since-
rament i de tot cor al Sr. alcalde, al consistori, a tots 
els bons amics que eren presents en aquell acte i 
a tota la població en general l’afecte que m’heu 
manifestat amb aquest detall que sempre em re-
cordarà els anys passats (i els que Déu vulgui) com 
a rector a prop vostre. Es tracta d’una de les etapes 
més joioses de la meva vida. Gràcies, amics meus!

SaGrament de la confirmació

Com havíem anunciat en diverses ocasions, el nos-
tre desig era celebrar l’administració del sagrament 
de la Confirmació dintre d’aquest any 2008, però 
les circumstàncies ho han amanit d’altra manera; 
en efecte, amb el canvi de Bisbe cal reconduir l’or-
ganigrama de moltes activitats diocesanes, entre 

elles les confirmacions. Ja he lliurat a la Secretaria 
del Bisbat la petició de data per a la Confirmació a 
la nostra Parròquia, que segurament s’esdevindrà 
el mes de maig o juny. Quan ens ho indiquin, ho 
anunciarem oportunament. El que sí que farem 
serà reprendre les sessions de catequesi, passades 
les festes de Nadal, és a dir, al mes de gener.

primera comunió

D’acord amb les catequistes i atenent la petició 
d’alguns pares, podem avançar que, si no sorgeix 
cap imprevist que ho impedeixi, la festa de Prime-
ra Comunió serà el diumenge 3 de maig de 2009, 
si Déu vol. En la trobada amb pares que farem 
abans de Nadal, ja concretarem els detalls.

Tot preparant... 

Nadal, pessebre vivent, concert de Sant Esteve, 
Cap d’Any, Reis, etc. Com en anys anteriors, tot 
serà anunciat detingudament en els programes 
que l’Ajuntament sol publicar i, pel que fa a les 
funcions religioses, en els avisos que es donen 
sempre al final de les misses. 
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mEmòria històriCa dEl 
nostrE muniCipi (V)
J. Manel Pallàs

A l’acta del 1r de gener de 1915 s’acorda:
La formación y exponer al público desde hoy has-

ta el día veinte del presente mes, de las listas de electores 
para Compromisarios en la elección de Senadores; así 
bien se dispuso fijar el bando para la formación del Alis-
tamiento de los mozos del próximo reemplazo.

El 24 de gener:
Se acuerda aderirse á las gestiones de la Co-

misión Consistorial de Barcelona cerca del Gobierno, al 
objeto de conseguir que presente a las Cortes un proyecto 
de ley que permite el establecimiento de zonas neutrales.

L’any 1915, van sortir elegits com a “Vocales 
asociados de las dos secciones” :
Sección 1ª ó sea del Perelló Juan Simon Bitlloch
 Tomás Alsina Rabionet
 Esteban Torres Reverter
Sección 2ª ó sea diseminado Andrés Casadevall Costa
 Sixto Molas Güell
 Sebastian Gispert-Sauch 
 Quintana

En sessió del 23 de maig de 1915 es va re-
unir la Junta Pericial, de la qual, a part dels sis 
membres de l’Ajuntament, formaven part Tomàs 
Alsina, Sebastián Gispert-Sauch i José Franquesa 
i van acordar: 

…nombrar á los Sres. Alfonso Ollé Carré y á 
Juan Bitlloch Vidal miembros de la Junta Pericial, para 
que en calidad de comisionados, procedan sin demora y 
celo que los distingue en el cumplimiento de sus deberes, 
á las operaciones del recuento general de ganadería de 
este término municipal, para lo cual se acuerda dividir-
lo en una zona y que una vez hayan terminado el objeto 

de la indicada Comisión, se sirvan dar cuenta por escri-
to de su resultado a esta propia Junta 

A la sessió del 30 de maig, els membres co-
missionats van presentar la relació parcial del re-
compte del bestiar i l’acta continua dient:

Acto seguido fue examinada dicha relación y se 
consultaron cuantos antecedentes y documentos se con-
sideraron necesarios para ilustrar a la Junta y apreciar 
la exactitud de aquellos, de cuyo examen se infiere que 
la citada Comisión supo interpretar fielmente el objeto 
del encargo que le fue confiado y ha sabido colocarse 
á la altura de las circunstancias que la importancia 
del servicio requerían, por cuyo motivo se acuerda dar 
un voto de gracias á la propia Comisión, por efecto que 
ha desplegado hacia el cumplimiento de sus deberes. Por 
último se adoptan los siguientes acuerdos: 1º Que la 
relación parcial del recuento de la ganadería existente 
en este término se refunda en una general en el termino 
de tres días, procediéndose a tal operación en el modo y 
forma que previene la regla 4ª del art. 56 del Reglamen-
to de 30 de Septiembre de 1885. 2º…

Els altres acords deien que la llista estaria en 
exposició pública durant cinc dies per les possibles 
reclamacions i que el 10 de juny els que ho desit-
gessin podien utilitzar el pret a la reclamació oral. 

En el termini de cinc dies no s’havia presen-
tat cap reclamació per escrit i el dia 10 no se’n va 
formular cap d’oral, per tant s’acorda que la Jun-
ta Pericial proposarà a l’Ajunatment l’aprovació 
d’aquest recompte general. A la sessió del 13 de 
juny es va aprovar per unanimitat la proposta.

A la sessió del 8 d’agost es va nomenar 
D. Esteban Torras Reverter membre de la Junta 
pericial per al bienni 1916-1917. Per al membre 
que nomenava l’Admistració, es va propasar la se-
güent terna:

– Juan Aymerich Aliu
– Vicente Alsina Esteve
– José Carré Fabrega

h i s t ò r i a
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A l’acta del 29 d’agost deia:
Seguidamente se recuerda. al objeto de dar cum-

plimiento á las prescripciones legales, nombrar inspec-
tor, para el reconocimiento de las carnes de los anima-
les destinados al consumo público, al Veterinario D. 
José Ricart Figueras, asignándole el haber anual de 
cincuenta pesetas; al propio tiempo se autoriza al Sr. 
Alcalde para firmar con dicho Sr. Veterinario el corres-
pondiente contrato.

A la sessió del 5 de setembre es va llegir el 
contracte signat per l’Alcalde i el Sr. José Ricart, 
que passava a cobrir la plaça d’“Inspector de carnes 
y de Inspector de higiene y sanidad pecuarias”.

Com cada primer de gener d’any parell, es 
va constituir el nou Ajuntament. Aquest any 1916 
deixaven el càrrec de regidors Narciso Painch 
Matas, Juan Bitlloch Vidal i Manuel Vilà Oliveras. 
Els elegits van ser Juan Simon Bitlloch, José Car-
ré Fabrega i Narciso Molas Prat. L’Ajuntament va 
quedar constituït de la manera següent:
D. Salvador Gispert-Sauc,  Alcalde
D. Jaime Ollé Esparch Teniente- Alcalde
D. Tomás Ollé Carré  Síndico
D. José Carré Fabrega  Regidor 1º
D. Juan Simon Bitlloch Regidor 2º
D. Narciso Molas Prat Regidor 3º

Les comissions van ser elegides a l’acta del 
2 de gener:
Presupuestos etc. Salvador Gispert-Sauch
 Tomás Ollé Carré
Obras etc. Jaime Ollé Esparch
 Juan Simon Bitlloch
 Policía e instrucción
 José Carré Fagrega
 Narciso Molas Prats

L’acta del 16 de gener tractava dels judicis agraris:
…bajo la Presidencia del Sr. Alcalde para oír y 

atender las reclamaciones que se hubiesen presentado 
contra los repartimientos de consumos y alcoholes del 
actual año y el de arbitrios extraordinarios, forman-
do para cubrir el déficit del presupuesto del actual 
año 1916; ninguna protesta según manifestación 

del Secretario, se ha recibido durante los ocho días 
hábiles que se concedieron al efecto, después de anun-
ciado en el B.O. del día treinta del próximo pasado 
mes, nº 156, y como tampoco en este acto ningún 
contribuyente formula reclamación, la Junta nada 
tiene que informar y acuerda la conformidad de los 
expresados repartos , los cuales se remitirán a los M.I. 
Sres. Administrador de Hacienda y Gobernador civil 
respectivamente, acompañando testimonio de la pre-
sente acta…

Com cada any, a la sessió del 6 de febrer es 
va procedir al sorteig dels vocals associats de les 
dues seccions: 
Sección 1ª ó sea del Perelló Narciso Pían Matas

 Esteban Feliu Mallorquí
 Manuel Vilá Oliveras
Sección 2ª ó sea diseminado Juan Bitlooch Vidal
 Sebastian Gispert-Sauch 
 Quintana
 Juan Jordá Birba

A l’acta de la sessió del 21 de maig es 
va nomenar els Vocals Alfonso Ollé y Carré i 
Vicente Alsina Esteva, com a perits per inspec-
cionar l’edifici de Miguel Carreras Iglesias, al 
qual s’havia donat permís per construir-lo l’1 de 
desembre de 1912. Ara demanava que se’l do-
nés d’alta en el Registre Oficial d’Edificis i So-
lars del poble. Van donar compte de la inspec-
ció el 4 de juny:

...dieron cuenta de un cometido en el senti-
do de que son ciertos los extremos contenidos en la 
instancia y relación juradas suscritas por el mencio-
nado D. Miguel Carreras é Iglesias y que comparado 
dicho edificio con otros de su misma clase y condición 
lo juzgan capaz de producir una renta integra de cu-
arenta pesetas y líquida de treinta pesetas. Y dado que 
los reunidos juzgan acertados los juicios que los men-
cionados peritos y los mismos les merecen entero crédito 
por unanimidad acuerdan aprobar en todo lo por ellos 
efectuado y en consecuencia queda fijada á dicha fin-
ca la riqueza íntegra de cuarenta pesetas y líquida de 
treinta pesetas. Se acuerda asimismo remitir el expedi-
ente instruido á la Administración de Contribuciones 
á sus efectos…
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Gener
4 diumenge quina. A les 6 de la tarda, 
a la sala polivalent del pavelló poliesportiu

5 dilluns cavalcada de reiS. A les 7 de la 
tarda: Passejada de la comitiva i carrosses reials pels 
carrers del poble. A les 8 de la tarda: Arribada de 
SS.MM. els Reis d’Orient a la plaça de l’Ajuntament
Recorregut: carrer Güell, carrer Pont d’en Canals, 
carrer Pirineus, plaça de la Pau, carrer Mosquerola, 
rotonda carretera Santa Coloma, carrer Camós, 
carrer Perelló i arribada a la plaça de l’Ajuntament

10 dissabte ballS de Saló, amb noceS 

d’or. A 2/4 de 6 de la tarda, a la sala polivalent del 
pavelló poliesportiu

24 dissabte ballS de Saló, amb david 

caSaS. A 2/4 de 6 de la tarda, a la sala polivalent del 
pavelló poliesportiu

l ’ a g e n d a
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deSembre
24 dimecres repreSentació del 29è 

peSSebre vivent. A les 11 de la nit, al voltant de l’es-
glésia parroquial de Sant Menna
miSSa del Gall. A les 12 de la nit, a l’església parro-
quial. En acabar ressopó per a tothom

25 dijous miSSa de nadal. A 2/4 de 12 
del matí, a l’església parroquial
quina. A les 6 de la tarda, a la sala polivalent del 
pavelló poliesportiu

26 divendres concert de nadal amb 

la coral Sol ixent. A les 6 de la tarda, a l’església 
parroquial
repreSentació del 29è peSSebre vivent. A les 7 de la 
tarda, al voltant de l’església parroquial

28 diumenge quina. A les 6 de la tar-
da, a la sala polivalent del pavelló poliesportiu

29 dilluns i 30 dimarts
el patGe reial recollirà leS carteS per SS.mm. elS 

reiS d’orient, a can ballí (plaça de l’ajuntament). 

De 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre
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febrer
14 dissabte ball de Saló, amb duet 

family. A 2/4 de 6 de la tarda, a la sala polivalent 
del pavelló poliesportiu

22 diumenge rua de carneStolteS. A 
les 4 de la tarda, de la plaça del Perelló fins al pa-
velló. A continuació, animació infantil, concurs de 
disfresses i xocolatada

28 dissabte ball de Saló, amb jaume 

caStellà “pinxo”. A 2/4 de 6 de la tarda, a la sala 
polivalent del pavelló poliesportiu

març
8 diumenge aplec de Sant roc. A les 
12 del migdia, Missa a l’ermita. A les 4 de la tarda, 
sardanes amb la cobla elS roSSinyoletS. Al llarg del 
dia, parades de productes artesanals i atraccions 
per als més petits. Activitats diverses de la Diada del 
Càncer dins de la fira de Sant Roc

nota: eS recomana pujar-hi a peu deS de vilablareix i altreS 

pobleS de leS rodalieS, com marca la tradició

14 dissabte ball de Saló, amb duet family. 

A 2/4 de 6 de la tarda, a la sala polivalent del pavelló 
poliesportiu

21 dissabte eSpectacle infantil, el rei de 

la caSa amb tHe farréS brotHerS. A 2/4 de 8 de la 
tarda, al pavelló

28 dissabte ball de Saló, amb david 

caSaS. A 2/4 de 6 de la tarda, a la sala polivalent del 
pavelló poliesportiu

abril

11 dissabte ball de Saló, amb amicS 

Grup. A 2/4 de 6 de la tarda, a la sala polivalent del 
pavelló poliesportiu

24 divendres devoS a vóS amb claret 

clown. A 19 del vespre, a la sala polivalent del 
pavelló poliesportiu. Preu: 6 €

25 dissabte ball de Saló, amb amicS 

Grup. A 2/4 de 6 de la tarda, a la sala polivalent del 
pavelló poliesportiu

M A R Ç

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

a can Pagès!!!!


