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40 La Torratxa fa 10 anys



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

Horaris de serveis

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

Dissabte de 9 a 10 h

Oficines municipals
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Dimarts de 16 a 20 h

Serveis tècnics
Arquitecte superior: 
Manel Aguilera, els dijous

Arquitecte tècnic: 
Eulàlia Cudolà, els dimecres

Recollida d’escombraries
Dilluns, dimarts, dijous i dissabtes

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

Serveis Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

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

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

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

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

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

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

Pediatria 15.30 a 18 h - - - -

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

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

De dilluns a divendres
(feiners) cada mitja hora

Dissabtes Diumenges 
i festius

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

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

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

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

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

Hospital de Salt 7.27 fins 21.57 7.27 fins 21.57

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

Horari Bus Línia 5 - TMG

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

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

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

Fa deu anys l’equip de govern va pensar que els vilatans 
havien d’estar informats de les activitats que es feien i dels esdeve-
niments que succeïen al poble. La millor manera d’aconseguir-ho 
era crear una revista de la qual els veïns i les entitats de Vilablareix 
fossin alhora protagonistes i col·laboradors.

Una de les prioritats va ser buscar-li un nom. Valorades di-
ferents propostes, es va escollir el nom d’un monument, potser 
desconegut per molts en aquell moment, anomenat Torre dels 
Gavatxos, Torre del Moros, Pou dels Moros i també Torratxa. Fi-
nalment, La Torratxa va semblar un nom prou adequat atès el seu 
significat i valor històric.

Amb aquest número 40, i amb 10 anys d’edició ininterrom-
puda, és hora de fer balanç. Crec sincerament que ens en podem 
sentir satisfets, ja que s’han complert els objectius que ens havíem 
proposat en el primer número, i també estem contents de la con-
tinuïtat de la revista.

D’altra banda, amb La Torratxa queda documentada la 
veritable història del nostre poble, de manera que en un futur 
els nostres descendents podran saber tot allò que en altres temps els 
havia succeït als seus avis i besavis. 

Podem estar satisfets perquè al llarg d’aquests anys han aug-
ment les activitats i entitats. Per tant, també s’ha incrementat el 
nombre de col·laboradors i això ens han obligat a augmentar la 
quantitat de pàgines en els darrers números.

Esperem que a aquesta dècada de Torratxa, li’n segueixin 
moltes més.

J. Manel Pallàs i Julià
2n tinent d’alcalde
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plenS
SeSSió ordinària de l’11 de maig de 2009

S’aprova per unanimitat:
»  El conveni d’encomanda de gestió entre l’Ajunta-

ment de Vilablareix i el Consell Comarcal del Gi-
ronès per la redacció, tramitació i implantació del 
Pla de desplegament de la recollida selectiva de 
la fracció orgànica en el municipi de Vilablareix. 
Aquest pla cal que sigui aprovat i presentat davant 
de l’Agència de Residus de Catalunya abans del 9 
d’agost de 2009.

»  Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del con-
tracte d’obres “Disseny de dues instal·lacions de re-
cuperació d’aigües pluvials, així com d’un sistema 
de recuperació/purga de la piscina municipal per 
a l’aprofitament del reg de zones enjardinades del 
municipi”, mitjançant oferta econòmica més avan-
tatjosa, diversos criteris d’adjudicació, amb procedi-
ment negociat amb publicitat, i expedient de trami-
tació ordinària, a l’entitat Floret SL.

»  L’acceptació de les ajudes i normativa del PUOSC, 
anualitat 2009, en relació amb l’actuació “Rehabi-
litació de la Masia de Can Gruart”.

 – Pressupost base: 2.181.817,79 € (IVA inclòs)
 –  Pressupost d’actuació: 2.018.181,45 € 

(IVA inclòs)
 –  Subvenció PUOSC 2009: Programa general: 

250.000,00 €; programa específic de dina-
mització i equilibri territorial: 400.000,00 €

»  Presentar al·legacions a l’aprovació inicial del Pla 
Director del Sistema Urbà de Girona. 

Cal fer esment d’una consideració general referent a 
la necessitat de vetllar per l’autonomia municipal.

SeSSió extraordinària de l’1 de juny de 2009

S’acorda per unanimitat:
»  Aprovar definitivament les bases d’adjudicació i 

el procediment de selecció dels adquirents dels 
habitatges de protecció oficial de règim general 
a Vilablareix, promoguts per la societat municipal 
VILABLAREIX FUTUR SL, d’acord amb el con-
tingut de la proposta inicial.

»  Aprovar provisionalment la modificació puntual 
del Pla Parcial del sector “El Perelló” i “Can Pere 
Màrtir”, redactat pels serveis tècnics municipals. 

junteS
SeSSió del 6 d’abril de 2009

S’acorda aprovar:
»  Els criteris de baremació per a la inscripció a la 

llar d’Infants La Farigola per al proper curs esco-
lar 2009-2010.

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor 
d’obres a l’entitat Metàl·liques Vilablareix SL, pels 
treballs de construcció i col·locació d’una barana 
a la piscina municipal, per import de 1.365,12 €, 
més 218,42 € en concepte d’IVA.

»  Les condicions de l’ordenança fiscal núm. 8 de la 
Diputació de Girona reguladora del preu públic 
del servei d’assistència tècnica en la redacció de 
projectes municipals, per a la redacció del pro-
jecte “Reforma i adjudicació de l’Ajuntament de 
Vilablareix”.
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SeSSió del 18 de maig

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

pedient i que sumen 131.037,78 €.
»  Els padrons de contribuents de la taxa de recollida de 

deixalles per a restaurants i establiments de caràcter 
familiar i de la taxa de conservació del cementiri.

»  La sol·licitud al Consell Comarcal del Gironès 
d’inclusió en la convocatòria de subvencions per a 
l’arranjament de camins municipals, rutes verdes i 
senyalització viària.

»  La sol·licitud d’inclusió en la convocatòria per a 
la concessió de subvencions per a la realització de 
plans d’ocupació del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya, exercici 2009.

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor 
de serveis amb l’entitat Fraser & Sureda Comu-
nicació SL per al disseny i maquetació del llibre 
recopilatori de les entrevistes de La Torratxa, per 
import de 8.319’00 €, més 1.331’04 € en concepte 
d’IVA. 

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor de 
serveis amb la impremta Aubert per a la impressió 
de 1.200 exemplars del llibre recopilatori de les en-
trevistes de La Torratxa, per import de 8.945’00 €, 
més 1.431’20 € en concepte d’IVA. 

SeSSió de l’1 de juny

S’acorda aprovar:
»  La contractació de monitors/es per a les colònies 

i el casal d’estiu municipal 2009.
»  El contracte menor de serveis amb l’entitat Ca-

tering Vilanova Sl, pel servei de catering del casal 
d’estiu municipal.

»  La 1a certificació de l’obra “Adequació de dues zo-
nes verdes al c/ Marroc”, per import de 35.452,38 €, 
a favor de l’entitat Floret SL.

»  La contractació i adjudicació mitjançant un con-
tracte menor del subministrament i instal·lació de 
tendals per al pavelló poliesportiu a l’entitat Joan 
Vilar i Trapero.

»  Sol·licitar subvencions per a inversions i millores o 
reformes en equipaments esportius municipals en 
la convocatòria de l’Àrea de Cooperació Munici-
pal de la Diputació de Girona.

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor del 
subministrament d’una taula calenta a l’entitat Edi-
fred Empordanesa Disseny i Instal·lació SL, per im-
port de 3.165,40 €, més 500,46 € en concepte d’IVA.

SeSSió del 20 d’abril de 2009

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

pedient i que sumen 131.823,08 €.
»  Els preus públics per la prestació del servei del ca-

sal d’estiu i colònies.
»  El Pla de seguretat i salut del projecte “Adequació 

de dues zones verdes al c/ Marroc”.
»  Sol·licitar al Servei de Cooperació Municipal de 

la Diputació de Girona una subvenció de 9.000 € 
per fer front a les despeses de les obres d’accés a 
la piscina municipal i de canvi de la barana de la 
zona lúdica de la Plaça Catalunya.

SeSSió del 4 de maig

S’acorda aprovar:
»  El Pla de seguretat i salut del projecte d’equipa-

ments culturals del sector El Perelló i Can Pere 
Màrtir. Rehabilitació de la Masia de can Gruart.

»  El contracte de prestació de serveis d’ús de carrer/s 
i monitors de la piscina municipal coberta de Salt, 
pel desenvolupament de l’ensenyament de natació 
i de les activitats relacionades amb aquest esport, 
curs 2008-2009, amb la llar d’infants La Farigola.

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor 
de serveis amb la Sra. Eulàlia Codolà i Andreu, en 
qualitat d’arquitecta tècnica, per la coordinació 
de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra 
“Adequació de dues zones verdes al c/ Marroc”, 
per 1.400 €, més 224 € d’IVA.

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor 
d’obres a l’entitat SIMSA, els treballs d’enllume-
nat exterior de la Plaça de la Pau, per 14.555,64 €, 
més 2.328,90 € d’IVA.

»  El pressupost i adjudicació de la redacció d’un 
projecte executiu i direcció facultativa per l’arran-
jament del camí de can Figueras i part del camí de 
Can Xapes, als enginyers Enric Simon i Madrenas 
i Marc Simon i Madrenas, per import de 5.450 €, 
més 872 € en concepte d’IVA.
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nova avinguda 
lluís Companys 
L’obertura de l’avinguda Lluís Companys des de la car-
retera de Santa Coloma al carrer Marroc ja és un fet. 
Aquesta avinguda serà l’eix principal entre la nova ur-
banització i la part antiga del nostre municipi. A més, 
l’obertura del carrer s’ha aprofitat per fer arribar part 
de les aigües pluvials al riu Marroc i part de les aigües re-
siduals fins al nou col·lector que va paral·lel al Marroc.

La construcció d’aquesta nova via va ser una de 
les moltes exigències que va fer l’Ajuntament als 
promotors de la urbanització del sector El Perelló 
– Can Pere Màrtir. 

D’altra banda, en aquesta zona s’hi farà també 
un carril bici que unirà la urbanització amb el nou 
carril bici que es construirà al carrer Marroc.

El ConsEllEr ausàs 
inaugura El punt tiC 
dEl loCal dE JovEs

El 12 de juny el conseller de Governació i Administra-
ció Pública de la Generalitat de Catalunya, Jordi Ausàs 
i Coll, va inaugurar el Punt TIC que s’ha instal·lat al 
Local de Joves. Abans de l’acte d’inauguració el conse-
ller, acompanyat per l’alcalde i els regidors, va fer una 
visita a l’Ajuntament i va signar en el llibre d’honor.

Un Punt TIC o telecentre és un espai on els usua-
ris disposen d’ordinadors connectats a internet, i tam-
bé del suport d’un professional, el dinamitzador, que 
els ajuda a endinsar-se en la nova societat del conei-
xement: mostra els avantatges de les Tecnologies de 
la Informació i la Comunicació (TIC) i proporciona 
una formació entenedora perquè la tecnologia deixi 
de ser un misteri i passi a ser una eina útil. Aquest nou 
punt TIC és el segon del nostre poble; el primer funci-
ona des de l’any 2003 al telecentre de la biblioteca.

Fotografies: Fraser & Sureda comunicació
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Fotografia: Eva Rivera

FEsta dE la gEnt gran

Com cada any, la jornada d’homenatge a la gent 
gran de la nostra vila va començar amb la celebració 
d’una missa, que en aquesta edició va acompanyar 
la coral Sol Ixent, de Fornells. Després de recollir 
tothom, l’autobús es va dirigir cap a La Jonquera, 
on el grup va visitar el Museu de l’Exili.

Acabada la visita al museu, es va fer el tradicional 
dinar de germanor al restaurant Els Caçadors, de 
Maçanet de Cabrenys, on es va homenatjar les per-
sones que han fet o faran els 80 anys durant aquest 
any i els que celebren les noces d’or. 

En aquesta ocasió van rebre la insígnia de pla-
ta pels 80 anys: Dolors Rivera i Acedo, Joan Jordà 

i Aymerich, Maria Butchosa i Rigau i Enriqueta 
Piñana i Domènech. La distinció La Torratxa, 
pels seus 50 any de matrimoni, la van merèixer 
aquest any les parelles següents: Leonor Botó i 
Lluís Bassa, Roser Pont i Josep Cornellà, Elvira 
Roselló i Joan Jordà i Angelina Codony i Miquel 
Vilalta. Felicitats a tots!

Matrimonis que celebren les Noces d’Or. Persones que fan 80 anys.
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tEatrE a vilablarEix: 
dEvos a vós

Els espectadors que van assistir al teatre a la sala poliva-
lent s’ho van passar d’allò més bé amb el joc de paraules 
de l’obra interpretada per Claret Clow. L’assistència va 
ser bastant alta i la valoració de l’obra, molt bona. 

 

sortida al tEatrE  
a barCElona 
Com cada any, per la Setmana Cultural es va orga-
nitzar una sortida al teatre, aquesta vegada l’obra 
seleccionada va ser El Joc dels Idiotes que representa-
ven al teatre Condal intèrprets d’èxit assegurat, com 
Joan Pera i Lloll Bertran. 

 Si, tal com diuen, riure és fer teràpia, els assis-
tents segur que en van fer amb el repartiment d’ac-
tors del muntatge. L’obra consistia en un enrevessat 
pla que perseguia confondre la premsa del cor per-
què no es fes ressò d’un embolic entre un empresari 
casat i una top model.

La proposta va tenir molt èxit i l’autobús, a càr-
rec de l’Ajuntament, es va omplir del tot.

ConCurs dE pastissos 
dolços i salats

Uns trenta-quatre pastissos dolços i quatre de salats 
van participar en el concurs d’enguany. En la catego-
ria de dolços, la guanyadora va ser Hermínia Ventura, 
seguida de Roser Bonmatí i Lucía Antonia Santoyo. 
Al concurs de salats només es va donar un premi, que 
va merèixer Roser Bonmatí. Enhorabona!

Setmana 
cultural
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Festa major 
2009

A l’entrada del bon temps Vi-
lablareix es vesteix de festa i 
qui més qui menys participa 
en unes quantes de les mol-
tes propostes del programa 

de Festa Major. Aquest any 
va haver-hi molta afluèn-
cia de gent a la majoria 

dels actes, en especial a la 
inauguració de l’exposició 
d’art, el pregó, l’animació 
infantil, el sopar ball i els 
actes del diumenge. 
Tot i així, en aquest any de 

passió pel Barça, el futbol -i també 
la coincidència amb l’exposició de flors de Gi-

rona-, han restat participació a alguns actes. Potser 
l’assistència més fluixa va ser a la Discomòbil light 
el dissabte 9 de maig i a les sardanes i havaneres 
del diumenge 10. El cap de setmana següent, en 
canvi, hi va haver una gran assistència a tots els ac-
tes que s’havien organitzat. 
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marxa popular btt 
– vilablarEix 2009
Cent setanta inscrits van participar a la 4a edició de la 
cursa, organitzada per la Colla BBT 3xHora de Vilabla-
reix. El circuit oferia dues possibilitats: una volta llarga, 
de 30 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell, i una vol-
ta curta, de 22 quilòmetres de recorregut i un desnivell 
de 550 metres. El guanyador de la volta llarga va ser Jor-
di Martín Mas i el de la curta, Xavier Ferrer Montes.

a c t u a l i t a t
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Guanyadors dels concursos

Botifarra

Parella guanyadora: Enric Pilsa i David Mascort
Finalistes: Josep Soler i Ramon Teixidor

florS i planteS

Flor 

1a Pilar Galindo / 2n Joaquim Andreu / 3r Pilar 
Egea i Josep Cornellà 
Planta decorativa

1a Glòria Naspreda / 2a Dolors Sitjà / 3a Lídia
Planta crassa

1r Família Bassa / 2n Mercè Vicente / 3r Neus Vendrell

Participants a les exposicions 

pintura 

Sílvia Vilagran, Rafel Planella, Isaac d’Aiguaviva, 
Sió Garrido, Raquel Martí, Marina Álvarez, Pilar 
Espuña, Abilia Fernández, Maikel Sebastien

BonSaiS

Josep Poch

punt de creu

Remedios Robledo, Pilar Egea, Pilar Marcó, Lurdes 
Vivancos
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taller del caSal i treBallS SoBre roBa 

Xesca Carbó, Maria Gay, Carme Boada, Catalina 
Casals, Màxima Cerro, Maria Colomer, Roser Juanola, 
Mercè Llobet, Delfina Miguel, Maria Mainegre, 
Marina Parés, Maria Pérez, Josefina Planas, Pilar 
Ribot, Carme Trull, Lurdes Vendrell, Mercè Vicente.

patchwork

Angelina Parramon, Carme Agustí, Pili Robles, Sònia 
Poch, Maria Fernández, Consol Torrent, Lídia Pérez, 
Roser Carreras, M. Àngels Garríguez, Gemma Riera, 
Amaya Cañón, Andrea Losas, Cristina Roset, Isabel 
Pintiado, Assumpció Martínez, Micaela Porras, Rosa 
Rojas, Encarnación Espuche, Pepi Nogué, Núria 
Pons, Carme Gutiérrez, Carme Matemala.
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la FEsta maJor 
dEls pEtits

Com cada any, dins la Festa Major hi ha una tarda 
pensada especialment per als menuts: enguany el 
grup Encara farem salat va animar la festa infantil 
amb l’espectacle La volta al món. Després es van do-
nar els premis del XXI concurs infantil de dibuix 
lliure (a les fotos de la dreta, diversos moments de 
l’entrega de premis). La celebració es va tancar amb 
la tradicional xocolatada. 

6Categoria de 1r i 2n d’Educació Primària

5Categoria d’Educació Infantil

6Categoria de 3r a 5è d’Educació Primària

6Categoria de 6è d’Educació Primària a 2n d’ESO
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440 pErsonEs al sopar

El sopar ball va ser l’acte més multitudinari, popular 
i exitós de la Festa Major. En primer lloc cal felicitar 
l’Ateneu de la Dona per la preparació del magnífic 
sopar, servit amb diligència gràcies a la col·laboració 
del JAV, juntament amb alguns pares i mares dels 
equips de futbol. Quan va començar el ball amb La 
Montecarlo, a més dels assistents al sopar, molts més 
balladors es van afegir a la festa. En canvi, l’assistència 
al ball de La Salseta del Poble Sec va ser més fluixa. 

La coral La Tribana, de Salt, va acompanyar la 
missa de Festa Major. Del concert que van oferir cal 

destacar la interpretació de la sardana Vilablareix, 
de M. Àngels Cabestre, que s’estrenava en versió de 
cant coral.

També hi va haver una gran a fluència de públic 
al concert de La Principal de la Bisbal que es va fer 
al pavelló poliesportiu. El repertori, basat en músi-
ca de cinema, es va acabar com és tradicional amb 
música de casa nostra. Com fa l’orquestra des que es 
va estrenar, també va tocar la sardana Vilablareix, en 
una gran interpretació.
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Copa, lliga i 
Champions al pavElló

La “febre” blaugrana també s’ha viscut a Vilablareix. 
El dimecres 13 de maig es va instal·lar una pantalla 
gran al pavelló per poder veure la final de la Copa 
del Rei. El partit el va guanyar còmodament el Bar-
ça, per 1 a 4, i va aconseguir d’aquesta manera tan 
clara la 25ª copa.

El dissabte 16, durant el sopar popular de la Festa 
Major, l’equip d’en Pep Guardiola, batejat per TV3 com 
el Zigazaga team, es proclamava campió de la Lliga.

I finalment, la joia de la corona d‘aquesta tempo-
rada: la Copa d’Europa. El dimecres 27, de nou una 
multitud de vilablaretencs es va apropar al pavelló 

per veure la final de la Champions en patalla gran i 
viure plegats la gesta que segellava aquest any màgic. 

Des de La Torratxa ens volem sumar a la gran 
temporada del Barça, amb la seva Copa, Lliga i 
Champions.

Fotografia: Jaume Vilalta

a c t u a l i t a t
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Fotografia: Marc Roca

Fotografia: Jaume Vilalta
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xx marxa popular 
dE sant roC

El diumenge 31 de maig es va celebrar la XX marxa 
popular de Sant Roc, amb sortida i arribada al pave-
lló poliesportiu. Hi van prendre part 230 persones, 
95 caminant i la resta, 135, corrent pels diferents 
paratges del terme municipal de Vilablareix.

Al final del repartiment de trofeus, es va fer un 
reconeixement a La Montserrat Dalmau i Juan i a 
en Miquel Molas Ollé per la seva col·laboració en 
aquesta marxa popular que ja ha arribat a la vintena 
edició. Tots dos van rebre com a homenatge un tro-
feu amb l’espadanya de Sant Roc.

GuAnyAdoRS 

Cursa d’1 km

1a Claudia Marcó
2a Carla Batllori
3r Javi Mendoza

Cursa de 3 km

1r David Bassa
2n Bernat López
3a Maria Marcó

Marxa dones

De 13 – 16 anys

1a Ariadna Peláez

De 17 – 35 anys

1a Glòria Reig 
2a Gemma Avellí
3a Sílvia Domènech

De 36 - 50 anys

1a Catalina Frigola –  
Guanyadora absoluta
2a Conxi Ontañon
3a Sílvia Xerino

Més de 51 anys

1a Montse Carrasco
2a Carmen Llerena
3a Soledad Martínez

Marxa homes

De 13 – 16 anys

1r Aniol Coll
2n Eudald Coll
3r Marc Bassa

De 17 – 20 anys

1r Hachin
2n Mohamed

De 21 – 40 anys

1r Rafa Cañizares – 
Guanyador absolut
2n David Julià
3r Xavier Viñal

De 41 – 55 anys
1r Joan Massó
2n Jordi Fortià
3r Òscar Alfonso

Més de 55 anys

1r Francesc Badosa
2n Josep Ferré
3r Josep Antoni López

a c t u a l i t a t

Fotografies: Jordi Frigola

Fotografies: Fraser & Sureda comunicació
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Amb aquest número rodó, el 40, que ja fa 

una mica de respecte, la Torratxa comme-

mora el 10è aniversari de la seva creació. 

Aquesta avinentesa ens ha donat motiu 

per mirar endarrere, per fer balanç i va-

lorar la situació actual, i també per mirar 

endavant. Com era la primera Torratxa, per 

què es va crear, de qui són els mèrits... què 

ens agrada més de la nostra revista i... com 

volem que sigui, a partir d’ara? Ho desco-

brirem una mica a les pàgines següents, 

que hem dedicat al desè aniversari de La 

Torratxa. Com a lectors, també hi podeu dir 

la vostra i enviar-nos les vostres opinions i 

suggeriments a torratxa@vilablareix.cat.

Comencem la retrospectiva reproduint 

algunes de les portades més emblemàti-

ques. Les recordeu?

La Torratxa fa 10 anys
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Andrés Pérez, 
col·laborador des 
del primer número
Quan va sortir la primera Torratxa, l’octubre de 
1999, l’Andrés era el president de l’Associació de Ve-
ïns de Vilablareix. D’aquí va néixer la seva relació 
amb la revista, una relació ininterrompuda, ja que 
no ha deixat mai de col·laborar-hi. Sempre ha es-
tat fidel a la cita amb els lectors, en cadascun dels 
quaranta números que han arribat a les cases dels 
vilablaretencs.

L’Associació de Veïns s’havia creat feia poc per 
resoldre algun conflicte puntual. Concretament, els 
veïns reivindicaven a través de l’Associació que es 
posessin semàfors, i també que eliminessin un dis-
pòsit de camions de benzina que hi havia al costat 
de l’autopista, a 500 m del col·legi. Una altre triomf 
de l’Associació de Veïns va ser aconseguir rebaixar 
gairebé un 60 % l’import especial per asfaltar. 

Moltes gràcies
En Manel Pallàs ha estat el coordinador del Consell 
de Redacció de La Torratxa des del primer número, 
l’autèntica ànima de La Torratxa. Sense la seva 
perseverança, insistència i gairebé tossuderia, més 
d’una vegada la revista no hauria sortit a temps.

“Voldria expressar el meu agraïment a totes aquelles 
persones que han col·laborat en aquests quaranta 
números, particularment al claustre del CEIP Madrenc, 
a l’equip mèdic del nostre consultori, a l’Andrés Pérez, 
a en Joan Ribot i a les persones que ens ha explicat els 
seus records a les entrevistes. Tots ells no han deixat 
mai de participar i s’han mantingut fidels a la cita amb 
la revista del poble al llarg d’aquests deu anys.”

Després d’això, l’Associació es va dissoldre, 
“malauradament”, segons l’Andrés, ja que “l’asso-
ciacionisme permet assolir objectius que individu-
alment no s’aconseguirien i, a més, fomenta l’ager-
manament de la gent”.

 Per l’Andrés, “La Torratxa és un òrgan d’expres-
sió dels veïns de Vilablareix i una eina útil per donar 
a conèixer la vida del poble i la labor de l’Ajuntament. 
La revista és un element positiu més del canvi es-
pectacular que ha fet el poble en aquests deu anys”.

La Torratxa fa 10 anys
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Fotografies: Fraser & Sureda comunicació
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Marta Morales
dependenta  
de la farmàcia

“La trobo molt maca 
i entretinguda... i 
la meva mare se la 
llegeix de cap a peus!”

Eva Escuín
directora de la llar 
d’infants

“A la llar esperem 
cada Torratxa amb 
il·lusió, a veure com 
ha quedat la nostra 
pàgina, com surten 
els nens i nenes... a 
més, la utilitzem per 
treballar amb ells.”

Àngel Bartomeu
pintor

“Gràcies a la Torratxa, 
t’assabentes de 
moltes coses del teu 
mateix poble que, si no 
hi hagués la revista, et 
passarien per alt.”

Hem sortit al carrer:
què és per a tu La Torratxa

Narcís Serra Roca

“A casa, tots la 
repassem de dalt a 
baix. No hi ha res que 
no m’agradi. Sempre 
em fa gràcia rebre-la.”

Josep Soler
del Restaurant 
El Perelló

“La Torratxa em 
sembla bé, hi surten 
les coses que es fan 
al poble... M’agrada 
especialment 
l’entrevista amb 
els avis, i tots els 
esports.”

Mònica Julià

“M’interessen sobretot 
les activitats dels 
nens. M’encanta mirar 
les fotos, a veure qui 
surt... Guardo totes 
les torratxes per a 
quan les nenes siguin 
grans. Així sabran com 
era el poble quan eren 
petites, els farà gràcia 
veure la gent com era 
fa anys...”

Fotografies: Fraser & Sureda comunicació
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“La Torratxa gaudeix 
d’una bona salut”
Amb moTiu deL número 40 de LA TorrATxA, 
PArLem Amb enric viLerT, L’ALcALde AcTuAL 
de viLAbLAreix, eL mATeix que LA vA imPuLsAr 
fA 10 Anys. 

A La Torratxa sembla que no li ha afectat la crisi 
dels 40. Com veu la revista, al cap de 10 anys? Té 
bona salut?
La Torratxa al cap de 10 anys s’ha fet gran i la crisi 
dels 40 no solament no l’ha afectat sinó que, com el 

vi, el pas del temps l’ha millorat. Al llarg d’aquests 
anys ha adaptat els continguts, ha canviat la seva 
imatge i format, inicialment només era en format 
paper i a dos colors ara la tenim en color i, a més, 
en format digital, aprofitant l’ús de les noves tecno-
logies, i un llarg etcètera que em fa pensar i afirmar 
que gaudeix d’una bona salut.

S’han complert els objectius que es proposava 
quan va néixer, que s’explicaven en l’editorial del 
primer número?
Crec que s’han complert els objectius de què es 
partia el 1999, tot just encetada una nova legislatu-
ra, i amb un nou equip de govern a l’Ajuntament. En 
aquell editorial escrivia:
“El municipi està mancat d’una publicació...” i tam-
bé deia “...és hora que tothom estigui assabentat del 
que passa a l’Ajuntament...”. “Publicar una revista 
comporta esforç, idees i hores de dedicació...”.
La Torratxa ha sortit al carrer escrupolosament tots 
i cadascun dels trimestres fins avui, una fita gens 
fàcil. Moltes són les publicacions que comencen i 
molt poques les que tenen continuïtat i la nostra 
compleix 10 anys!. Enhorabona al consell de redac-
ció i a tots els col·laboradors que hi han participat. 
També, perquè la Torratxa ha reflectit la història 
d’aquests anys de vida del municipi; esdeveniments 
culturals, esportius, socials, etc., els acords i decisi-
ons adoptats als òrgans de govern de l’Ajuntament, 
ha entrevistat moltes persones que ja tenen una llar-
ga experiència de vida relacionada amb el municipi, 
per citar només algun dels aspectes que ha tractat.
Aquests i molts altres aspectes són els que em fan 
dir que s’han complert els objectius plantejats el 
1999 i confirmar que realment calia endegar i posar 
en marxa La Torratxa.

Quin futur li augura?
La Torratxa s’ha convertit en una eina comunicativa 
necessària i esperada per tots els veïns de Vilabla-
reix. El treball fet fins ara, l’experiència acumula-
da, la rigorositat i dedicació del consell redactor i 
l’aposta decidida de l’equip de govern per mantenir-
la fa que el futur estigui assegurat.
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dubte podeu enviar un mail a cbvilablareix@

hotmail.com o bé trucar al 670 991 872 (Dani 

Bartomeu – coordinador del C.B.Vilablareix).

També volem aprofitar aquest nou núme-

ro de La Torratxa per informar-vos que ja està 

obert el període de preinscripcions per jugar al 

nostre club la temporada 2009-2010, la qual co-

mençarà la primera setmana de setembre. Per 

jugar a bàsquet al C.B.Vilablareix no cal ser el 

més alt del món ni tampoc el més bo; només 

volem nens i nenes, nois i noies a partir de 6 

anys amb ganes de jugar a bàsquet, amb ganes 

de fer amics, amb ganes de fer esport.

De nou, per preinscriure-us o per resoldre 

qualsevol dubte podeu utilitzar el mail i el telè-

fon que us hem anotat més amunt.

Bàsquet

Dani Bartomeu

el campuS

de BàSquet 
arriBa a la 6a edició

Enguany, entre el 22 de juny i el 31 de juliol, 

celebrem la 6a edició del Campus de bàsquet 

del Club Bàsquet Vilablareix. Aquest estiu hi 

haurà aspectes que es mantindran respecte a 

les anteriors edicions, però també novetats que 

pretenen ampliar els serveis que oferim als nois 

i noies del poble.

Així, dintre els aspectes continuistes, el 

Campus seguirà celebrant-se de dilluns a diven-

dres de 9 a 13 hores, i aquestes hores es repar-

teixen entre el pavelló (de 9 a 12) i la piscina (de 

12 a 13 hores). Durant les tres primeres hores 

es faran grups i activitats segons els nivells i 

edats, i tot i que el bàsquet serà el nexe de tot el 

Campus, en el cas dels més petits també es farà 

algun joc i iniciació a algun altre esport.

Com cada any també hi ha la possibilitat 

de fer servir el servei de menjador de 13 a 15 

hores gràcies a la col·laboració del Casal de Vi-

lablareix.

Els destinataris serien tots aquells nois i 

noies amb o sense nocions de bàsquet i que tin-

guin entre 6 i 15 anys.

Pel que fa a les novetats, dintre l’horari del 

Campus i al mateix pavelló també hi ha la pos-

sibilitat de realitzar un curs d’anglès i/o classes 

de reforç a través de l’acadèmia d’idiomes Car-

me Huguet i de CH Formació, respectivament.

Per a inscripcions us podeu dirigir a l’Ajun-

tament de Vilablareix (horaris d’oficina), així com 

al pavelló municipal (a la tarda). Per a qualsevol 
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millor és fer-li caure la baba a més d’un veient-

los dins el terreny de joc. 

En finalitzar els partits es van donar trofeus 

a tots els equips participants i es va fer un obsequi 

a tota la mainada que va participar en el torneig.

Va tancar el nostre torneig un partit de 

pares dels jugadors del FC Vilablareix contra 

l’equip dels amics de Vista Alegre/Carme. Aquí, 

de futbol ben poc, però de riures i ganes de pas-

sar-ho bé no en van faltar.

Hem acabat la Lliga
La competició del Consell Esportiu del Gironès 

que disputaven els nostres equips ha arribat al 

final. D’ara fins a la fi de la temporada jugarem 

partits amistosos i tornejos de clubs.

Els resultats d’aquesta 2a fase de la com-

petició han estat els següents:

Prebenjamí 2002/03  Prebenjamí 2001
FC Vilablareix-UE Llagostera 0-6 Sta. Eugènia-FC Vilablareix 6-0

CE Vedruna-FC Vilablareix 3-3 FC Vilablareix-UE Vilaroja 4-2

CE Flaçà-FC Vilablareix 6-0 FC Vilablareix-CF Salt 1-5

FC Vilablareix-UE Porqueres 3-3 Girona FC-FC Vilablareix 6-0

GEIEG-FC Vilablareix 3-3 FC Vilablareix-AE St.Gregori 4-2

UE Llagostera-FC Vilablareix 4-2 FC Vilablareix-Sta. Eugènia 4-2

FC Vilablareix-CE Vedruna 0-6 UE Vilaroja-FC Vilablareix 6-0

FC Vilablareix-CE Flaçà Susp. CF Salt-FC Vilablareix 5-1

UE Porqueres-FC Vilablareix 6-0 FC Vilablareix-Girona FC 0-6

FC Vilablareix-GEIEG 4-2 AE St. Gregori-FC Vilablareix 4-2

Sorteig d’una panera
El diumenge 17 de maig vàrem sortejar una fan-

tástica panera que durant unes setmanes havia 

estat exposada al Forn de Pa J. Frigola, que molt 

amablement ens va cedir un espai de la seva 

botiga per poder-la exposar. El número guanya-

dor va ser el 1284. Volem aprofitar aquestes lí-

nies per fer arribar la nostra gratitud a aquest 

establiment per la seva col·laboració. 

Futbol

Xavier Pere

ii torneig  
de futBol-7  
del fc vilaBlareix

El passat dia 16 de maig, amb motiu de la Festa 

Major del poble, es va disputar el II Torneig de 

Futbol-7 organitzat pel FC Vilablareix.

Els més menuts de tots, l’Arnau, en Roger, 

en Jofre, en Martí, en Marc, en Sergi, en Jaume, 

en Guillem, l’Àlex, en Joel, l’Eudald i en Joa-

quim, els nostres prebenjamins dels anys 2002 

i 2003, són els que van donar el tret de sortida a 

aquest torneig amb un fantàstic partit disputat 

contra l’EF Gironès-Sàbat.

Tot seguit va ser el torn del prebenjamins 

de l’any 2001, és a dir, en Pol, l’Oriol, en Marc, en 

Xavier, en Dani, en Cristian, en Gerard, en Robert, 

en Joel, en Sergi, l’Aniol, en Francesc i en Brian, 

que no van ser menys i també ens van fer gaudir 

en un emocionant partit contra l’AE Cornellà.

Van ser dos encontres farcits de gols i 

molta emoció fins al final, on els nostres joves 

jugadors van demostrar una vegada més que 

jugar a futbol ho fan molt bé, i el que encara fan 
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Per presentar la nova activitat, al setembre, 

el club va organitzar una jornada de portes ober-

tes on totes les nenes i nens que van voler van 

poder provar aquest esport. Aquesta temporada 

l’activitat de gimnàstica rítmica es fa el dimarts 

i el divendres de 17.30 a 19.00 h, i durant el curs 

2009/2010 la idea és mantenir aquests horaris. 

Les responsables d’aquesta activitat es-

portiva som l’Aida Muñoz i l’Anna Albó, dues 

entrenadores amb moltes ganes de fer arrelar 

la gimnàstica rítmica a Vilablareix. 

La gimnàstica rítmica és un esport carac-

teritzat per l’elegància, la coordinació, l’expres-

sió corporal i la flexibilitat. A més, les entrena-

dores procurem potenciar la part creativa de les 

gimnastes i treballar amb elles des d’un vessant 

alhora lúdic i educatiu.

Gimnàstica 
rítmica

Anna Albó i Aida Muñoz

e s p o r t s

neix el cluB 
rítmica vilaBlareix, 
que ofereix una 
nova activitat 
eSportiva al poBle

Aquest curs escolar que estem a punt 

d’acabar s’han ampliat les activitats esportives 

que es poden practicar al poble. A partir del se-

tembre, al pavelló poliesportiu, els nens i nenes 

han tingut l’oportunitat de formar-se en gimnàs-

tica rítmica, ja que ha nascut una nova entitat 

que organitza les classes d’aquesta disciplina 

esportiva: el Club Rítmica Vilablareix. 

Actualment el club està format per 17 

gimnastes i dues tècniques, i de cara a la tem-

porada que ve s’espera que el nombre de parti-

cipants augmenti. Les gimnastes tenen entre 3 i 

11 anys i estan dividides per grups d’edat. Totes 

elles han participat en competicions organitza-

des pel Consell Esportiu (I i II Fase de Copa Con-

sell i Fase Comarcal) on han assolit molt bons 

resultats. 
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Fotografia: Fraser & Sureda comunicació
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Casada amb El barbEr dE 
vilablarEix 

Va conèixer el seu marit ba-
llant a la Festa Major. En Jaume 
era el barber de Vilablareix, i ens 
explica orgullosa que el seu home 
era una persona a qui li agrada-
va de fer goig. Es van casar l’any 
1957, ella amb 28 anys i ell amb 
31, una edat ja una mica tardana 
en aquell temps: “Vam festejar 
onze anys, perquè la meva ger-
mana es va posar malalta, amb un 
fill de dos anys, i vam voler espe-
rar. Al final vam decidir casar-nos 
igualment...”. Malauradament, al 
cap de quinze dies d’haver-se ca-
sat, la seva germana es va morir.

I acabats de casar, van anar a 
viure a Vilablareix, a casa d’ell, 
amb la mare, dues germanes i un 
germà del seu marit. “Al cap d’un 
any va néixer el nostre primer 

molt viu encara el record del 
dia que va esclatar la guerra: 
“Jo era amb el meu pare, que 
treballava un camp d’Anglès a 
prop de l’escola... van tallar la 
carretera posant-hi un rascle 
del revés, van fer una barrera 
amb sacs de sorra i vigilaven 
darrera dels sacs”.

Una altra anècdota que té pre-
sent i reviu amb paraules textuals: 
“– No aniràs pas més a missa, Ma-
ria –va dir-li un veí a la seva mare.
– Per què? –va preguntar la mare.
– Perquè ara anem a cremar 
l’església.“

“Recordo que duien una am-
polla de vi i una llesca de pa amb 
pernil mentre l’anaven a cre-
mar”. El seu pare se’n va deslliu-
rar pel fet de tenir sis filles. Però 
algun dels seus cunyats no se’n 
va poder escapar. “Quan anàvem 
a dormir, la meva mare deia: Ai, 
qui sap què deuen fer els meus 
gendres...”.

Maria 
Butchosa

La mare deL noStre aLcaLde éS fiLLa d’eStanyoL, i viu a viLabLareix 

deS de L’any 1957, quan eS va caSar amb eL barber deL pobLe. 

encara recorda amb detaLLS aLgun emboLic de faLdiLLeS que 

coneixia peL fet de Ser La teLefoniSta. tota La vida ha eStat una 

dona enèrgica, trebaLLadora, aSSenyada i pràctica. ara éS una 

mare i àvia orguLLoSa deLS SeuS. 

la inFànCia i la guErra a 
Estanyol

Nascuda a Can Torra d’Estanyol 
el 18 de març del 1929, era la pe-
tita de sis germanes, i es portava 
vint-i-dos anys amb la gran: “Em 
feia més de mare que de germa-
na. El meu pare ens deia: A mi 
m’han tocat set dones...! Ara no-
més en quedem dues, la Consue-
lo i jo... ella està en una residèn-
cia a Santa Coloma.”

Li preguntem pels records 
d’infància... “Aleshores els diu-
menges hi havia la Teisa i anà-
vem a Girona a mercat, em feien 
anar molt maca!”. Sempre desit-
java que arribés el diumenge. 

I ben aviat, quan tenia set 
anys, va venir la guerra. No en 
té mal record, d’aquella època, 
perquè vivien en una casa de 
pagès i, per sort, no es pot pas 
dir que passessin gana: “Tení-
em farina, ous, llet, verdures, 
conills, gallines...”. La Maria té 

r e c o r d S  d e 
v i l a B l a r e i x
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fill, un noi, l’Enric”. El van seguir 
dues noies, primer la Dolors i dos 
anys més tard, l’Elvira. La petita 
va morir de leucèmia a l’edat de 
set anys: “Va ser molt dur... anà-
vem contínuament a Barcelona, 
però no hi va haver res a fer, eren 
uns altres temps... El metge em va 
dir que necessitaria un trasplanta-
ment, però en aquella època no 
era possible”. A La Maria li costa 
parlar-nos de la seva petita Elvira, 
i li tremola una mica la veu quan 
recorda aquest episodi dissortat 
de la seva biografia.

La conversa pren un nou 
rumb quan li demanem que ens 

parli de Vilablareix. Té ben pre-
sents encara les festes majors dels 
anys seixanta. “Recordo perfec-
tament l’envelat, allà a l’escola, 
amb aquells arbres quedava molt 
bé. Però aquells envelats d’abans, 
és clar... no eren impermeables! 
Van plegar de posar-los perquè 
cada any plovia. I si feia un ruixat, 
després tota la tarda degotava...”.

sECrEts dE tElEFonista

Dona de molta energia, la Maria 
no va parar mai de treballar. Fins 
i tot de soltera treballava la terra, 
però això sí, sense cobrar! Com 
que eren sis germanes, de tant 
en tant també els tocava fer fei-
nes d’home. 

Al cap de poc d’arribar a Vila-
blareix ja li van oferir feina: “Volien 
posar un telèfon i em van pregun-
tar si jo voldria fer de telefonista”, 
i ens explica que abans li van fer 
un dictat de prova per comprovar 
que sabia escriure. També portava 
la comptabilitat del telèfon d’Esta-
nyol i d’Aiguaviva. I ara li riuen els 
ulls, amb expressió entremaliada: 
“Si volia, podia fer anar la palanca 
i ho sentia tot. Recordo un cas que 
l’home parlava amb una “amiga”, 
i a la seva dona, que sempre venia 
a explicar-m’ho tot, li vaig deixar 
sentir una mica, i ella va dir... jo di-
ria que era el meu home! Ho vaig 
fer perquè em sabia greu, i a veure 
si així se n’enterava una mica.” 

Estava distreta, la Maria. Du-
rant una temporada concreta, a 
Vilablareix hi havia tres matrimo-
nis amb embolics de faldilles. Un 
parlava per telèfon al matí, l’altre, 
al migdia, i el tercer, a la tarda. 
“Era divertit, això!” diu la Maria, 
tota enriolada. Ens reprodueix 

una conversa que li va quedar, 
d’un d’aquests marits que trucava 
a la seva dona i li preguntava: 
“– Cap on aniràs a comprar? 
La dona responia: 
– Cap allà, per què m’ho pre-
guntes? 
I el marit, amb veu innocent:
– No, perquè si puc, passaré amb 
el camió, i així ens veiem...
Al cap d’un moment l’home tru-
cava a l’amant i li deia: 
– Avui hem de quedar cap a l’al-
tre costat!”

De tota manera, amb els anys 
es fa balanç de tot i la Maria co-
menta, reflexiva: “Al principi fa 
gràcia, però al final n’estava tipa, 
de sentir-ho tot!”

trEballant pEr aJudar El marit

Ara es posa trista i ens explica 
que quan va emmalaltir la seva fi-
lla Elvira va haver d’anar durant 
un mes i mig a Barcelona, i van 
haver d’agafar una altra noia per 
fer de telefonista. Aquesta noia 
hi va estar deu anys més, fins que 
van posar telèfon directe. 

Després la Maria va treballar 
a Can Vilaró, on feia motllos per 
fer testos, figures... tot de cerà-
mica negra. “M’agradava molt; 
jo sempre vaig estar treballant 
per ajudar el meu home a fer al-
gun caler. Així vam poder tenir 
aquesta casa i l’any 1980 hi vam 
venir a viure”.
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També va treballar a la 
fàbrica de plàstic fent 
planxes de plàstic, per 
fer televisors i altres 
aparells. El seu home 
també hi treballava: 
ell feia el líquid per 
omplir les planxes.

El sEu noi, l’EnriC

El seu fill era un nadó espavilat, 
que va començar a parlar molt 
aviat: “Va venir un metge a casa i 
com que l’Enric amb sis mesos ja 
deia papa i mama, el metge li va 
tocar el cap i va dir: Caram aquest 
noi, té el cap molt tancat, per això 
parla així!”. Al cap d’uns anys la 
senyora Fàbregas, la professora, 
li va recomanar que el portés al 
Bell-lloc a estudiar, perquè creia 
que servia per fer carrera.

 “De petit era una mica entre-
maliat, li agradava caçar escorpins i 
rates... i també anar amb bicicleta. I 
després, de jove, portava els cabells 
molt llargs, perquè era moda als 
anys setanta, i en una feina al des-
patx d’advocats li van dir: Ja pots 
venir a treballar amb nosaltres, 
però aquí no hi volem noies! I lla-
vors es va haver de tallar els cabells. 
I ara no sé mai on és...! Un cop per 
setmana ve a sopar, i normalment 
vol pa amb tomata i embotit, i un 
bon plat de fruita al darrere.”

la Filla i la néta

Per a la seva filla Dolors no-
més té elogis: “Treballa en un 
despatx d’arquitectes i és molt 
trempada. Ara està esperant una 
criatura, l’ha adoptat. Però jo 
sempre li dic: No estaràs mai tan 
bé com ara!”. 

I la seva única néta, la filla de 
l’Enric, és la nina dels seus ulls. 
Li encanta parlar d’ella: “La Car-
me és molt espavilada: no para 
mai, ara està fent un postgrau... 
fa igual que el seu pare, sempre 
estudia. Oh, i diu que es casarà 
al novembre! És infermera i tre-
balla a Figueres”, diu tota orgu-
llosa. També ens descriu, com-
plaguda, la relació que té amb 
el seu pare: “Quan estan junts 
sempre estan abraçats, s’ajuden 
molt. Tot és el papa”.

Tot i que dotze anys enre-
re va tenir problemes de salut, 
ara la Maria es troba prou bé, i 
porta una vida del tot normal: 
“M’aixeco i faig la feina de casa, 
vaig a comprar amb uns veïns, 
em faig el dinar...” això sí, ens 
confessa:“Jo de cuinar no en sé 
pas gaire, però m’agrada”. Una 
dona amb vuitanta anys acabats 
de fer, tot un exemple per la 
seva autonomia.

Fotografies: Fraser & Sureda comunicació
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La llar d’infants

Fotografies: Llar d’infants La Farigola

Jessica Alfaro

l a  l l a r  d ’ i n f a n a t s

Fotografies: llar d’infants La Farigola
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per als pares. També vam experimentar amb pè-

tals de roses. Eren vermells, suaus i feien olor.

I ara que ja ha arribat el bon temps ens 

agrada molt anar a l’hort que tenim a la llar, on 

hi plantem maduixes, plantes aromàtiques... 

D’aquesta manera podem observar i experi-

mentar amb tots els aliments que poden arribar 

a sortir de la terra. Ens encanta fer de jardiners: 

agafar la regadora i remenar la sorra amb la 

pala, o les mans... 

Els infants de La Farigola us volem explicar què 

vàrem fer per Sant Jordi i la setmana cultural. 

Les educadores van explicar les activitats pro-

posades i van convidar els familiars a participar-

hi. I efectivament, uns quants pares van venir 

a explicar-nos contes, cantar cançons, fer tite-

lles... Des d’aquí els volem donar les gràcies. 

A més, vàrem aprofitar aquesta setmana 

per conèixer Sant Jordi, la princesa i el drac, i vam 

fer roses per regalar a les mares i punts de llibre 

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

l ’ e s c o l a

el ceip madrenc 
rep el premi Baldiri 
reixac 

El conseller d’Educació, Ernest Maragall, va lliu-

rar el 25 de maig un dels premis Baldiri i Reixac 

al CEIP Madrenc, en reconeixement del seu pro-

jecte pedagògic. 

Rosa M. Via, directora del CEIP Madrenc, 

ens explica que “és un premi que hem aconse-

guit amb l’esforç i el treball de tots: mestres, 

alumnes, pares, personal d’administració i ser-

veis, professionals de diferents àmbits, moni-

tores… N’estem molt orgullosos i ens anima a 

continuar treballant amb il·lusió”.

Els Premis Baldiri Reixac, que la Fundació 

Lluís Carulla va fundar l’any 1978, estan desti-

nats a l’estímul de l’escola catalana i valoren la 

qualitat dels diferents projectes que desenvolu-

pen competències globals i que posen en rela-

ció les diferents matèries del currículum impul-

sant el coneixement i l’ús del català. 

petitS artiSteS 
contemporaniS

Durant el segon trimestre, tots 

els cursos de l’escola hem par-

ticipat en el projecte Expressart, 

una proposta didàctica del Mu-

seu d’Art Contemporani de Barce-

lona (MACBA). Treballant a partir 

de diverses situacions i materials 

que conté una maleta, hem ela-

borat murals, objectes en tres 

dimensions i també narracions, 

alguns dels quals estan exposats 

a l’escola. El projecte es va com-

pletar amb la visita al MACBA 

que vam fer el dia 24 d’abril.

Els alumnes de cicle superior van fer un 

treball en petit grup de construcció d’una caixa 

amb tres objectes escollits de la maleta Expres-

sart, a partir de la qual es crea una narració. Cada 

alumne de cicle mitjà va elaborar un treball de 

composició amb tres elements personals que 

representaven una situació real o imaginària, a 

partir de la qual van crear una narració. Els de 

cicle inicial van elaborar un treball en gran grup 

per construir una ciutat amb material de rebuig. 

Finalment, educació infantil va elaborar conjun-

tament un mural sobre el mar amb materials 

com ara cafè, roba, ous, espinacs, xocolata...

Fotografies: CEIP Madrenc
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feSta de fi de curS

Un any més els alumnes i els mestres hem cele-

brat la cloenda del curs acompanyats dels pares 

i familiars. Els nens i nenes ens han obsequiat 

amb unes actuacions que pretenen ser el resum 

del que han anat treballant al llarg del curs, i 

després hem gaudit tots plegats d’un magnífic 

sopar i ball.

Amb el regust de les bonísssimes mandon-

guilles que ens va preparar l’Ateneu de la Dona per 

sopar i el record de la música del ball amenitzat 

pel DJ Gerard, ens disposem a canviar d’activitats 

a l’estiu per descansar i començar el curs vinent 

amb energies renovades. Us desitgem també un 

bon estiu a tots els lectors de La Torratxa! 

Fotografies: Pere Alonso
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colònieS a la 
vall de núria

Escrit pEls alumnEs dE 6è, amb 
l’ajuda dE lEs mEstrEs montsE 
GutiérrEz i ainhoa pérEz.

Com cada any els nens i nenes de sisè hem anat de 

colònies tres dies i dues nits a la Vall de Núria.

Excepcionalment, aquest any hem trobat 

neu. Teníem previst fer activitats de primavera com 

tir amb arc, ball de nit, taller d’astronomia, canoes, 

el “tuby” i d’altres. A causa de la neu, una part de 

les activitats de primavera no les vam poder fer, així 

que les vam substituir per d’altres d’hivern, com 

trineus i una excursió amb raquetes de neu. Men-

tre fèiem l’excursió vam veure animals salvatges, 

els muflons, els isards, les marmotes i els voltors. 

Ens van meravellar, ja que no estem acostumats a 

veure’ls i ens va semblar molt divertit. 

No cal dir que ens ho vam passar molt bé 

amb els companys i companyes. Ens ha que-

dat un bon record de les colònies i de totes les 

anècdotes que vam passar junts. 

Fotografies: CEIP Madrenc
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l’ e S c o l a
L’institut

el treBall de 
SínteSi: “noSaltreS 
i elS noStreS veïnS”
Una vegada acabat el 6è de Primària es succeei-

xen una sèrie de canvis a la vida docent: es can-

via de centre, es canvia d’estudis, de professo-

rat i apareixen matèries i continguts nous. Una 

de les novetats dels estudis de Secundària és 

el treball de síntesi. Aquest és un treball que es 

realitza de manera obligatòria els tres primers 

cursos de l’ESO. Consisteix en un treball inter-

disciplinari, és a dir, fa l’abordatge d’un tema 

des de l’òptica de les diferents matèries que 

presenta el currículum.

A l’Institut de Vilablareix l’eix que guiarà 

el treball de síntesi al llarg dels tres cursos és 

“Nosaltres i els nostres veïns”. Aquest primer 

curs l’hem desenvolupat des de l’òptica 

“Nosaltres i els nostres veïns d’Aiguaviva, 

Fornells, Quart, Vilablareix i el municipi de Girona”. 

Hem realitzat un treball de grup al llarg de 

tota una setmana, del 30 de març al 3 d’abril, i 

s’ha basat en dos àmbits :

–  Les sortides: visitant les poblacions 

d’Aiguaviva, Fornells de la Selva, Quart, 

Vilablareix i Girona i portant a terme ac-

tivitats de recollida de dades, realització 

d’itineraris, activitats sobre el territori... 

–  Les activitats d’aula d’elaboració de càlculs, 

de textos, selecció d’informació, presa de 

decisions, extracció de conclusions...

La composició dels grups ha estat hetero-

gènia i s’han desfet els grups classe; així hem po-

gut agrupar alumnat de les dues classes. Aquest 

és un fet que l’alumnat ha valorat positivament.

La distribució de les sortides s’ha fet amb 

el criteri de compartir informació dins del ma-

teix grup, així que no tothom va fer les mateixes 

l ’ i n s t i t u t

Pili Serra
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sortides, però sí les mateixes activitats realitza-

des a diferents àmbits. Tothom va fer la sortida 

a Vilablareix, però, pel que fa a les altres, vam 

dividir els membres del grup de tal manera que 

uns feien la sortida a Quart i Fornells i els altres, 

a Girona i Aiguaviva. 

La col·laboració amb els ajuntaments i, 

més concretament, amb els regidors i regidora 

d’ensenyament, va ser molt gratificant. Per un 

costat, cal agrair l’aportació econòmica per als 

trasllats entre pobles, i per l’altre, la implicació 

humana ajudant l’equip de professorat en l’ela-

boració del treball, facilitant el contacte amb 

professionals i/o serveis, rebent l’alumnat i rea-

litzant tasques de guiatge i informació.

Aquest treball ha posat de manifest que els 

projectes nous engresquen la gent, que aporten 

coneixement i cohesionen els agents implicats en 

aquest gran àmbit que es diu Educació perquè, 

com defensa José Antonio Marina, filòsof i escrip-

tor, “per educar un nen fa falta la tribu sencera”.
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La ludoteca

bé un taller de maquillatge a la carta. El nostre 

objectiu és trencar la rutina i contribuir, des de 

la ludoteca, a la celebració de la primavera i 

la diada de Sant Jordi que els nens i nenes ja 

fan a l’escola i que petits i grans fan arreu del 

nostre país.

Setmana cultural

A la ludoteca aquesta primavera també hi ha 

hagut Setmana Cutural, amb diverses activi-

tats que tenen l’èxit assegurat, com ara una 

sessió molt participativa d’animació infantil, o 

l a  l u d o t e c a
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Montse Planella,  
la primera ludotecària

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

Vaig començar a l’any 1989, quan es va obrir, i 

hi vaig estar fins al 1992. Era molt joveneta.

Com era quan hi eres?
La ludoteca estava formada per dos espais. La 

part de baix era per als petits i la de dalt per als 

més grans. L’objectiu de la ludoteca era crear un 

punt de trobada per als nens i nenes del poble 

on poguessin jugar, llegir i relacionar-se amb 

nens de diferents edats en un context diferent 

al de l’escola.

Teníem molts jocs, sobretot jocs de taula, 

simbòlics, de construcció, una caseta de fusta, 

papers i llapis per pintar... A la part de dalt hi ha-

via un billar, jocs per als més grans i una petita 

biblioteca. També hi havia un pati exterior.

Quins records tens de la teva tasca a la 
ludoteca? Alguna anècdota?
Tinc molts records. Va ser una feina que em va 

omplir molt. Estar en contacte amb nens i nenes 

és molt enriquidor i dóna molta felicitat i ale-

gria. Al principi va ser com un repte poder dis-

treure, motivar i ensenyar nens de tantes edats 

diferents i amb gustos i aficions diferents. Però 

amb el pas del temps t’adones que el que volen 

és que estiguis per ells i que els ensenyis a ju-

gar i que els deixis el seu espai “vital” per poder 

passar-s’ho bé. També fèiem festes de disfres-

ses, ballàvem...

Quina creus que ha de ser la filosofia d’una 
ludoteca?
Una ludoteca és senzillament un lloc per jugar, 

aprendre i divertir-se.

Mònica Garcia, 
la ludotecària actual

Quant temps fa que estàs 
treballant a la ludoteca?  
I quins anys?

Vaig començar el dia 3 de febrer de 1999 i fins ara. 

Aquest any ha fet 10 anys.

Com és actualment la ludoteca?
És un local amb dues plantes, la planta baixa 

està destinada als més petits, els de P3 a P5. A 

la primera planta trobem jocs a partir de 1er. El 

pati comunica amb la piscina municipal i això 

ens permet sortir a jugar en aquest espai quan 

la piscina no està oberta i el temps ho permet.

Quins records tens de la teva tasca a la 
ludoteca? Alguna anècdota?
Tinc records molt bons de la ludoteca i encara hi 

puc continuar gaudint. Recordo una postal de Na-

dal d’en Nil quan feia P5 que deia “t’astimu”. Tam-

bé coses no tan agradables, com quan un grup de 

nens es van quedar tancats al lavabo... afortuna-

dament tot va quedar en un ensurt. Recordo tota 

la gent que ha treballat a la ludoteca: la Montse 

Planella, la Roser Vilà, l’Eva Escuin, la Sònia Poch, 

l’Eva Pla, la Georgina Sánchez, la Paula Planella, 

la Marta Serra, en Didac Romagós, la Núria Mo-

list, la Sònia Jorquera i la Marina Àlvarez.

Quina creus que ha de ser la filosofia d’una 
ludoteca?
Una ludoteca ha d’oferir als nens i nenes la possibi-

litat de jugar. El joc és una activitat que proporciona 

plaer, però també ajuda al desenvolupament de les 

facultats físiques i psíquiques, ajuda a relacionar-se 

amb els altres, és un mitjà d’autoaprenentatge....

La ludoteca ha d’oferir joguines, que són 

els instruments a través dels quals es realitza el 

joc. Les ludotecàries han de possibilitar el temps, 

l’espai, el material lúdic i els companys de joc.

coincidint amb eL 20è aniverSari de La Ludoteca LeS oreneteS, hem parLat amb toteS LeS LudotecàrieS que Se n’han fet càrrec aL 

LLarg d’aqueStS 20 anyS. en eL número 38 de La torratxa vam entreviStar L’eva eScuin i La roSer viLà. ara uS oferim eLS recordS 

de La primera Ludotecària, La montSe pLaneLLa, i LeS impreSSionS de La directora actuaL, La mònica garcia.
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Caminada setmana cultural
Amb motiu de la setmana cultural, el diumenge 26 

d’abril vam fer una excursió pels entorns del muni-

cipi. En concret, vam resseguir tota la part del ter-

me municipal que limita amb Bescanó i Montfullà, 

passant per la part més desconeguda que té la riera 

de Reramús com un dels seus atractius principals. 

Aquesta vegada érem 8 que vam estar 

caminant i comentant el que trobàvem durant 

unes tres horetes. Tot i amenaçar pluja des de 

primer moment, va aguantar tot el matí.

Properament repetirem l’experiència. 

Comissió Pj i Jove
Les dues comissions del local de joves han fet 

algunes reunions aquests últims mesos per tal 

d’anar preparant les activitats de la Festa. Els 

més grans, preparant el concert i el partit de 

futbol de solters contra casats, i els més joves, 

amb la discomòbil i altres activitats que volen 

anar fent al llarg de la primavera i l’estiu.

Port Aventura
Aprofitant les vacances de Setmana Santa, les 

àrees de joventut de diferents municipis vam 

ajuntar esforços novament per poder anar a Port 

Aventura. Va tornar a ploure, però va ser divertit. 

De Vilablareix hi havia 8 joves que van poder co-

nèixer jovent de Quart, Sant Gregori i Bordils.

Torneig Futbol 5
A la plaça de Catalunya vam fer un matí de fes-

ta de Setmana Santa un campionat de Futbol 5 

amb la participació de 3 equips d’edats compre-

ses entre els 12 i els 15 anys. El campionat es va 

allargar tot el matí, amb lligueta i final per tal de 

decidir el campió. 

El “ciberlocal”
Ja fa temps que tenim pàgina web, però hem 

fet el salt a les xarxes socials per poder estar 

més a prop de tothom. 

Facebook: estem a punt d’arribar als 200 

amics, però si encara no som amics teus agre-

ga’ns (busca’ns com a “local de joves”). Podràs 

estar informat de tot el que fem i comentar el 

que vulguis!

Fotolog: tenim un fotolog on anem co-

mentant les activitats que tenim preparades i 

com han sortit les que s’han fet (busqueu-nos 

com a “vilablareix”).

Activitats 
d’hivern

l o c a l  d e  j o v e s
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Una vegada superat el primer llustre, anem 

pel segon. A l’equip anem tirant amb els sis pi-

lars que, amb més o menys intervenció, hem 

anat sortejant els atzucacs que van sortint quan 

menys ens ho esperem. La Fina, la Sra. Angeli-

na, en Rafel, en Xavier, en Didac i en Jaume.

El bloc “microdenit.bloc.cat” funciona 

com mai. Dins el servidor Bloc.cat, sempre es-

tem a les primeres posicions i això, no cal dir, 

ens fa estar en un estat emocional interessant. 

Més de 200 lectures setmanals i amb una mit-

jana de cinc comentaris en cada post... ben avi-

at haurem d’incloure un espai al programa per 

parlar d’allò que es parla al bloc. 

Passats els 230 programes, hem acon-

seguit aquella participació que programa rere 

programa demanem sense defallir. Ens agra-

den els refranys, així que podem aplicar aquí 

aquell que diu: quien la sigue, la consigue, i el 

que volem aconseguir és que el programa ser-

veixi per escampar als quatre vents totes aque-

lles inquietuds, queixes, comentaris, critiques... 

en definitiva, tot allò que fa que una comunitat 

sigui viva. La Torratxa, amb 40 números i quasi 

10 anys de vida, ho ha aconseguit. Seria agosa-

rat pretendre aconseguir el mateix ressò amb 

un espai de 2 hores setmanals de ràdio. Per al-

tra banda, no ens volem pas marcar un objectiu 

fàcil, i de tossuts en som i força.

L’espai de participació municipal, que fa 2 

anys es va allargar fins a 20 minuts just a la mei-

tat del programa, allà a les 10 de la nit, fa que 

cada dilluns tinguem un o diversos regidors de 

diferents colors. Últimament s’està convertint 

en una plataforma on, en major o menor mesu-

ra, es repliquen o aclareixen alguns dels punts 

que s’han posat damunt la taula en la interven-

ció del programa anterior.

Us animem, doncs, a participar-hi. Només 

cal que us llanceu i trieu com; de camins n’hi ha 

un piló: 

– microdenit.bloc.cat

– 972 23 73 99

– microdenit@vilablareix.cat

– microdenit@hotmail.com

– a l’estudi els dilluns de 9 a 11 de la nit

– col·laborant en un espai fix

Jaume Vilalta
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Activitats del Casal
Durant la Festa Major es van exposar els treballs 

d’artesania elaborats des del setembre passat, 

corresponents a dues modalitats: agulla i fil i 

pintura sobre roba, de l’altra. En pintura sobre 

roba cal agrair la col·laboració de Xesca Carbó.

Excursió a Croàcia
Un bon grup de vilablaretencs vam fer una excur-

sió o “viatget” a Croacia del 7 al 12 de juny. Vam vi-

sitar l’encantador poble de Cavtat, la ciutat de Du-

brovnik, patrimoni de la UNESCO, coneguda com 

“la perla de l’Adriàtic”, i també Mostar, construïda 

en temps de l’Imperi Otomà. A més, vam conèixer 

Medugorje, un dels centres marians més grans 

del món, i vam fer un volt per la vila marinera de 

Neum. I vam anar amb vaixell a l’illa de Korcula, fa-

mosa perquè hi va néixer Marco Polo. L’última po-

blació que vam conèixer va ser Ston, coneguda per 

la seva muralla, que és considerada la segona més 

gran del món. Sis dies que van donar per a molt!

Comença la lliga de petanca 
El dissabte 9 de maig va començar el campionat 

de petanca entre diferents municipis de la co-

marca segons el sistema de lliga a doble volta. Hi 

participen, a més de Vilablareix, equips dels po-

bles veïns de Fornells de la Selva, Riudellots de 

la Selva, Vilobí d’Onyar, Aiguaviva i Riudarenes. 

Sardinada
Més de 100 persones van participar a la sardina-

da que es va fer l’1 de maig a la sala polivalent 

del pavelló poliesportiu. Durant el dinar es van 

donar els premis del torneig de primavera de 

petanca, cedits per Jordi Masó. La festa va aca-

bar amb un ball amb música disc.

J. Manel Pallàs
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FasCinaCió  
pEr grèCia

ara quE fa cEnt anys quE Es va trobar 
l’Escultura d’Esculapi a EmpúriEs, El 
musEu d’art dE Girona Ens acosta obrEs dE 
dalí, miró i picasso quE normalmEnt Estan 
En musEus dE barcElona o madrid. tEnim 
tEmps dE vEurE-lEs fins a final d’aGost.

“Fascinació per Grècia. L’art a Catalunya als se-

gles XIX i XX” és el títol de l’exposició central del 

Museu d’Art de Girona per a aquest 2009. La mos-

tra es va inaugurar el 2 d’abril i finalitzarà el 30 

d’agost. S’emmarca en els actes que s’han orga-

nitzat arreu de Catalunya amb motiu del centenari 

de les excavacions d’Empúries i del descobriment, 

la tardor de 1909, de l’escultura de l’Esculapi, avui 

exposada de nou a la ciutat emporitana. 

La descoberta de la figura del déu grec de 

la medicina va coincidir amb el moment àlgid del 

moviment noucentista al nostre país, que anys més 

tard es plasmaria en l’edició de la col·lecció Bernat 

Metge de clàssics grecs i llatins traduïts al català. El 

1948 l’edició definitiva de la traducció de l’Odissea 

a càrrec del poeta Carles Riba culminava la passió 

pel món grec de la primera meitat del segle XX.

Al Museu d’Art es podran admirar més 

d’un centenar d’obres procedents de col·leccions 

privades i museus d’arreu de l’estat: Museo del 

Prado, Museu Picasso, Fundació Miró, Museu 

Nacional d’Art de Catalunya, Centro de Arte Rei-

na Sofía... L’exposició proposa un viatge artístic, 

històric i cultural a través de la influència dels 

cànons grecs en l’art català dels segles dinou i 

vint. Compta amb peces d’artistes destacats com 

Joan Miró, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Enric 

Casanovas, Damià Campeny, Marià Fortuny... 

Al costat de les excepcionals 

obres d’aquests artistes s’hi po-

dran trobar referències d’escriptors 

i poetes del nostre país que també 

van quedar profundament mar-

cats per la tradició cultural grega, 

com Jacint Verdaguer, Carles Riba 

o Salvador Espriu, juntament amb 

textos d’autors pròpiament grecs 

com Konstantinos Kavafis i Iorgos 

Seferis, entre molts d’altres.

Jordi Pagès
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Què és la grip nova?
La grip nova, també coneguda com grip nova o grip 
H1N1, és una malaltia respiratòria dels porcs, causa-
da pel virus de la grip tipus A, que provoca amb fre-
qüència brots de grip entre aquests animals. Encara 
que, en general, els virus de la grip nova no infecten 
els humans, en algunes ocasions s’han presentat ca-
sos d’infeccions en persones. Els casos en humans es 
presenten més sovint en persones que tenen contac-
te directe amb porcs.

Com es transmet?
Els virus de la grip es poden transmetre directament 
dels porcs a les persones i de les persones als porcs. 
Les infeccions en humans pels virus de la grip dels 
porcs tenen més probabilitat de presentar-se en les 
persones que estan en contacte proper amb animals 
infectats, com les que treballen en granges de porcs 
i les que participen en fires d’exhibicions d’animals 
de cria. La transmissió de la grip nova entre humans 
es creu que es produeix de la mateixa manera que la 
grip estacional, principalment de persona a persona 
quan una persona amb grip tus o esternuda. 

Algunes vegades, les persones poden contagiar-
se en tocar un objecte que té el virus de la grip i 
després posar-se les mans a la boca o al nas.

Cal recalcar que la transmissió del virus de la 
grip nova, com de la resta de virus de la grip, és per 

Grip nova

via respiratòria (a partir de les secrecions nasals o 
orals), i que en cap cas es transmet per via digestiva, 
per la qual es recorda que es pot menjar qualsevol 
tipus d’aliment que contingui porc o productes de-
rivats d’aquest animal, ja que no comporta cap risc 
de transmissió de grip nova.

Quins són els símptomes?
Els símptomes de la grip nova en les persones són 
similars als de la grip estacional comuna; destaquen 
la febre, malestar general, manca de gana i tos. Al-
gunes persones amb grip nova han presentat també 
augment de la secreció nasal, mal de coll, nàusees, 
vòmits i diarrea.

Com es diagnostiquen les infeccions en 
humans?
Per diagnosticar una infecció per virus de la grip del 
tipus A d’origen porcí s’ha de recollir una mostra 
obtinguda de l’aparell respiratori entre els primers 
4 a 5 dies d’infecció (quan una persona infectada 
té més probabilitat d’estar contagiant el virus). Tan-
mateix, algunes persones, especialment els infants, 
poden disseminar el virus durant 10 dies o més. 
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Existeixen medicaments per al tractament 
de les persones amb infeccions pel virus?
Hi ha alguns fàrmacs com l’Oseltamivir i Zanamivir 
que es poden utilitzar per al tractament de la infec-
ció pels virus de la grip nova. Aquests antivirals po-
den disminuir la intensitat dels simptomes, reduir 
la durada de la malaltia i disminuir la seva conta-
giositat. No obstant això, només s’han d’utilitzar 
sota prescripció d’un metge, ja que l’ús inadequat 
pot provocar resistències del virus i, a més, no estan 
exempts d’efectes secundaris.

La vacuna actual contra la grip estacional 
protegeix contra la grip d’origen porcí 
tipus H1N1?
La vacuna contra la grip estacional protegeix les perso-
nes contra tres soques dels virus de la grip: un virus A 
(H3N2), un virus A (H1N1) i un virus B. És poc proba-
ble que la vacuna contra la grip estacional proporcioni 
protecció contra els virus H1N1 de la grip nova.

Anteriorment s’han presentat casos 
de contagi del virus de la grip nova de 
persona a persona?
Sí. Hi ha alguns casos documentats de persones que 
han contagiat el virus de la grip nova a altres perso-
nes. Per exemple, a Wisconsin el 1988, un presumpte 
brot d’infeccions per grip nova en porcs va causar 
múltiples infeccions en éssers humans i encara que 
no es va establir un brot en la comunitat, es van iden-
tificar anticossos que demostraven la transmissió del 
virus d’un pacient a professionals sanitaris.

Quines són les fases d’alerta de pandèmia 
de l’Organització Mundial de la Salut?
En la naturalesa, els virus gripals circulen contínua-
ment entre els animals, sobretot entre les aus.

En la fase 1 no hi ha entre els animals virus que 
hagin causat infeccions humanes.

La fase 2 es caracteritza per la circulació entre 
els animals domèstics o salvatges d’un virus gripal 
que ha causat infeccions humanes.
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La fase 3 es caracteritza per l’existència d’un vi-
rus gripal animal que ha causat casos esporàdics o 
petits conglomerats de casos humans, però no ha 
ocasionat una transmissió de persona a persona su-
ficient per mantenir brots a nivell comunitari.

La fase 4 es caracteritza per la transmissió com-
provada de persona a persona d’un virus animal ca-
paç de causar “brots a nivell comunitari”. 

La fase 5 es caracteritza per la propagació del 
virus de persona a persona almenys en dos països 
d’una regió de l’OMS.

La fase 6  és la fase de pandèmia que vol dir que la 
infecció té una extensió mundial i pot afectar tothom.

Les fases d’alerta de pandèmia, doncs, fan referèn-
cia a l’extensió de la malaltia, i no pas a la seva gravetat.

Es pot viatjar?
L’OMS no recomana cap restricció dels viatges ni el 
tancament de fronteres. No obstant això, la prudència 
aconsella que les persones malaltes ajornin els viatges 
internacionals i que els qui presentin símptomes des-

prés d’un viatge internacional busquin atenció mèdi-
ca, seguint les orientacions de les autoritats sanitàries.

On ampliar la informació?

Departament de Salut de la Generalitat  

de Catalunya  http://www.gencat.cat/

Ministeri de Sanitat i Política Social 

http://www.msc.es

Organització Mundial de la Salut 

http://www.who.int/es/

European Centre for Disease Prevention and 

Control http://ecdc.europa.eu

Centers for Disease Control and Prevention 

http://www.cdc.gov/

Dr. Miquel Quesada Sabaté

Dispensari mèdic de Vilablareix
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l’EsCassEtat d’aigua 
(v-1)
Andrés L. Pérez Velasco

El Fons Mundial per a la Naturalesa (WWF) ha ad-
vertit que el desenvolupament dels conreus de rega-
diu és el primer responsable de l’escassetat d’aigua 
a l’Estat espanyol.

Aquesta realitat ens fa preguntar-nos: Hi ha prou 
aigua a l’Estat espanyol? Les dades oficials que es 
manegen són que Espanya rep a l’any 346.000 hectò-
metres cúbics d’aigua de pluja, encara que una gran 
part s’evapora en un territori semiàrid i el que que-
da als rius es redueix a 109.000 hectòmetres. Malgrat 
tot, aquesta és una quantitat gegantesca si es té en 
compte que el consum total a Espanya és de 20.000 
hectòmetres cúbics. Els 89.000 restants van als rius i 
finalment al mar. Si això és suficient o no depèn de 
com es contempli el problema. “Necessitem aigua, 
encara que amb la que tenim, ben gestionada, n’hi 
ha prou, perquè estem entre els tres primers països 
del món en consum”, assegura Pedro Arrojo, pro-
fessor del Departament d’Anàlisis Econòmiques de 
la Universitat de Saragossa i expert en economia de 
l’aigua. A més, Espanya també disposa de 1.070 grans 
embassaments -el país que més en té en relació amb 
la seva població-; ningú nega que siguin necessaris, 
però sí que es qüestiona que augmentin.

Cal partir de la dada essencial que el consum 
d’aigua per habitant a l’Estat espanyol és dels més 
alts del món. En part és conseqüència inevitable 
del desenvolupament d’una agricultura d’alta ren-
dibilitat en sòls d’escassíssima pluviometria, però 
no és aliè a aquest malbaratament el fet que un bé 
molt escàs al nostre país sigui pràcticament gratuït. 
Encara és vigent l’ancestral i falsa creença que l’ai-
gua, pel fet de ser un producte natural, és quelcom 
il·limitat. Però no tan sols no ho és, sinó que cada 
vegada ho serà menys, atès el seu valor creixent en 

el benestar de les persones i en el desenvolupament 
social i econòmic de les poblacions.

Més de les tres quartes parts de l’aigua consu-
mida a l’Estat espanyol s’utilitzen per al regadiu. Al 
voltant del 14% la consumeixen les ciutats i pobles 
i un 6% per la indústria. S’entén bé que el regadiu 
absorbeixi una proporció tan important de l’aigua, 
perquè l’agricultura més rendible es dóna precisa-
ment a l’Espanya seca, i depèn en gran mesura de 
la disponibilitat d’aigua. Aquesta mateixa realitat 
és la que explica que Espanya sigui un dels majors 
consumidors d’aigua del món. En qualsevol política 
que busqui el bon ús de l’aigua a la península és 
fonamental analitzar els sistemes de reg, per anar 
implantant els més eficients, i decidir si s’han de po-
sar més superfície de terres en regadiu o no. 

El regadiu amb prou feines ocupa 3,3 milions 
d’hectàrees, un 15% de la superfície total cultivada del 
nostre país. Si bé el reg dels cultius pot augmentar la 
producció en les explotacions, en moltes ocasions no-
més serveix per produir excedents que no tenen sor-
tida en el mercat. En altres, l’aigua es destina a regar 
cultius típics de secà, com vinya i oliveres, cosa que els 
converteix en grans consumidors de recursos hídrics.

Malgrat això, les autoritats es dediquen a seguir 
afavorint el regadiu. Durant la dècada dels 90 es va 
transformar una superfície de regadiu equivalent a 
la de 210 estadis de futbol al dia. I encara que a Es-
panya la sequera s’està convertint en un fenomen 
habitual, i es preveu a termini mitjà una disminució 
de les precipitacions d’un 40% per efecte del canvi 
climàtic, per al 2008 estaven previstes 130.000 noves 
hectàrees de regadiu. Sense comptar les que portarà 
el nou Pla Nacional de Regadius a partir del 2009.
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rECiClEm
J. Manel Pallàs

Reciclar és transformar un material per ser reutilitzat, 
no necessàriament amb la seva forma original. Per-
què les nostres deixalles es puguin reciclar cal que les 
separem i les dipositem en contenidors separats o les 
portem a les deixalleries o minideixalleries.

L’actual tecnologia de l’anomenat reciclatge ens 
permet reaprofitar un bon nombre de productes 
usats, com ara l’oli de fregir, els fluorescents, les pi-
les botó, CD i DVD, etc. En realitat, doncs, contribu-
ir al reciclatge és fer que visquem en un món menys 
empudegat i tòxic.

El 2006 es van consumir 570 milions de CD i DVD. 
La seva vida útil és cada cop més curta, i una bona part 
acaba a les escombraries. Tot i que estan fets d’un plàs-
tic anomenat policarbonat, que no és tòxic, aquest ma-
terial trigaria uns cinc mil anys a degradar-se.

Reciclem els CD i DVD
Els CD i DVD estan fabricats amb materials sintètics, 
la major part de plàstic: el policarbonat. Aquest plàs-
tic és imprescindible perquè es necessita un suport 
que tingui una qualitat òptica molt elevada per al 
lector làser.

Per fabricar un CD s’utilitzen uns 16 g de policar-
bonat, material que representa un 50% del cost indus-
trial de la fabricació del disc. A part del policarbonat, 
els discs han d’incorporar alumini, laca i colorants, 
tots ells materials no biodegradables. Això fa que tin-
guin un impacte mediambiental elevat i aquest és el 
motiu pel qual és fonamental reciclar-los.

El policarbonat no és un residu tòxic, sinó una 
deixalla inerta que també és una matèria primera 
potencialment reciclable.

En el procés de reciclatge, en primer lloc una tri-
turadora trenca el policarbonat del CD o DVD. A con-
tinuació, a través d´un procés de rentatge es destinta 
el plàstic i se n’extreuen les restes d’etiquetes, amés 
de la capa metàl·lica, un residu d´alumini o plata que 
contenen. Un cop netejat el policarbonat es treu fent-
lo voltar en una sitja i a continuació s’envia a la màqui-
na extrusora per ser reciclat mecànicament. El procés 
consisteix a escalfar el policarbonat fins al punt de 
fusió perquè adopti la forma d´un fil continu que des-

prés es refreda i es talla a la mida d’una llentia. Aquest 
procés s’anomena granulació, i permet utilitzar no-
vament el policarbonat com a matèria primera. Fent 
servir aquest mètode és possible recuperar 13 grams 
de policarbonat d´un CD, o sigui, un 90%. 

La massa resultant, anomenda gransa, és utilit-
zada com a matèria primera per diverses indústries 
per fabricar ulleres, carcasses de material ofimàtic, 
telèfons, comandaments a distància i altres elements 
per al sector de l’automoció, com ara fars, manilles 
i quadres de comandaments de cotxes.

La multinacional japonesa Sanyo ha desenvolu-
pat un CD biodegradable que utilitza com a matè-
ria primera el blat. El nou disc ha rebut el nom de 
“MildDisc”. El CD i la caixa estan fets completament 
de midó derivat de la resina de blat (àcid polilàc-
tic), que es converteix en aigua i diòxid de carboni 
després de 50 anys, una alternativa que redueix con-
siderablement l´impacte mediambiental d´aquest 
tipus de productes.

Altres multinacionals han desenvolupat un nou 
producte anomenat Blu-ray Disc (BD-ROM), que ja 
es planteja com a substitut del DVD de policarbonat 
actual i que consisteix en un disc com els tradicionals 
de CD, però fet a base de paper. Sens dubte, una al-
ternativa molt menys impactant que la dels discs de 
policarbonat, especialment a l’hora de reciclar-los.

Un altre avantatge extra del BD ROM o disc de 
paper Blu-ray, és que es pot destruir fàcilment amb 
unes tisores o un ganivet, un factor de seguretat ide-
al per a les companyies a les quals interessa que la 
seva informació no arribi a mans extranyes.

Fotografia: Fraser & Sureda comunicació

Els CD i DVD es poden llençar a les minideixalleries del poble.
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Mn. Josep Ramírez i Carles 
Rector

da, des de la Creu Roja, i/o altres entitats sanitàries, a 
donar sang “per salvar vides”. El Cos i la Sang de Crist 
precisament el que fan és això. És Ell mateix qui ens 
ho assegura; i la seva Paraula és Paraula de veritat, no 
enganya: “Qui menja el meu Cos i beu la meva Sang té 
vida i jo el ressuscitaré en el darrer dia” (Jn. 6, 55 ).

Els nens i nenes que van fer la Primera Comu-
nió, havien estat preparats acuradament durant 
dos cursos per unes excel·lents catequistes i els seus 
bons pares havien estat informats de la importància 
d’aquest acte i de la seva continuïtat, en les reunions 
prèvies a què havien assistit. Se’ls havia recordat que 
el dia que van portar els seus fills a batejar van con-
treure el compromís formal i seriós d’educar-los cris-
tianament; i cal respectar els compromisos, siguin 
de l’ordre que siguin, sobretot quan s’han contret 
solemnement davant Déu i la Santa Església. Causa 
pena i tristesa comprovar que per a molts infants 
la seva Primera Comunió suposa també la darrera. 

Cert que en la vida d’un bon cristià ha d’haver-hi 
una darrera Comunió, però aquesta, en tot cas, serà 
la que es rebi en forma de Viàtic, juntament amb 
la Santa Unció, en el moment decisiu de passar de 
la casa terrenal a la Casa del Pare. I entre aquestes 
dues Comunions, la Primera rebuda d’infants i la 
darrera o Viàtic, ha d’haver-hi una continuïtat re-
gular en la celebració i recepció de l’Eucaristia. Per 
això el bon cristià procura, si li és possible, assistir 
cada diumenge a Missa i participar-hi activament.

Acabo de llegir un senzill escrit que du per títol 
“El Papa recorda la seva Pimera Comunió”. És realment 
interessant; el Papa s’adreça a un grup de nenes i 
nens de Roma i, responent a un noi que li demanà 
si recordava el dia de la seva Primera Comunió Be-
net XVI afirmà, entre altres coses: “Sí; recordo molt 
bé aquell dia. Era un bonic diumenge de març de 
1936...; un dia assolellat; l’església, molt bonica; la 

Tot recordant...

primera comunió

Com ja havíem anunciat anteriorment, el dia 3 de maig 
tingué lloc la celebració de les primeres Comunions. 
Aprofitant la proximitat de la Festa del Cos i la Sang 
de Crist (Corpus) el 14 de juny, que té la finalitat de 
recordar i exaltar la presència real de Jesús en el Pa i 
el Vi consagrats, voldríem oferir unes senzilles conside-
racions entorn d’aquest admirable Sagrament que un 
grup de nenes i nens van rebre per primera vegada a la 
nostra Parròquia. Els orígens de la festa de Corpus es 
remunten al segle XIII, època en què des d’alguns sec-
tors es negava la presència real eucarística de Crist. Ara, 
quasi vuit segles després, la cosa no ha canviat gaire ja 
que la nostra societat, descristianitzada, es mostra indi-
ferent, en el millor dels casos, a un Déu que ha volgut 
romandre com a aliment per refer les nostres forces 
en el camí de la vida. Jesús, com bé sabem, en l’última 
Cena avançà sagramentalment la seva mort sacrificial 
en la creu, tal com indiquen les seves paraules en el 
moment sublim de la consagració: “preneu i mengeu: 
això és el meu cos lliurat per vosaltres...; la meva sang 
vessada...”. En el prefaci I de l’Eucaristia proclamem: 
“...el seu Cos immolat per nosaltres és menjar que ens 
enforteix; la seva Sang vessada a favor nostre és begu-
da que ens purifica...”. L’Eucaristia, per tant, suposa 
l’aliment de salvació que Jesús ens ha deixat, el qual, 
podríem dir, es desplega en una doble direcció: com a 
perllongació del passat: representa (re-presenta = tor-
na a fer present) la redempció de Crist a la Creu; i com 
a avançada del futur, ens actualitza el banquet celestial, 
sembrant en nosaltres la llavor de la immortalitat. No 
costa pas gaire comprendre la incidència del pa en el 
fet quotidià de mantenir i donar-nos vida; i pel que fa a 
la sang, avui dia estem en immillorables condicions de 
copsar la seva importància, quan tan sovint se’ns convi-

a  l ’ o m b r a  d e l  c a m p a n a r
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música, també. Érem una trentena de nenes i nens 
del nostre poble, que no tenia pas més de 500 habi-
tants; vaig comprendre que Jesús havia entrat en el 
meu cor, m’havia visitat, precisament a mi i amb Je-
sús, Déu mateix. I això és un do d’amor que val cer-
tament molt més que qualsevol altra cosa que pugui 
ser donada a la vida; em vaig sentir ple d’una gran 
alegria perquè Jesús havia vingut a mi. I vaig com-
prendre que començava aleshores una nova etapa 
de la meva vida –jo tenia 9 anys; que des d’aleshores 
era important mantenir-me fidel a aquesta trobada, 
a aquesta comunió. En la mesura de les meves pos-
sibilitats vaig prometre al Senyor: “Jo voldria estar 
sempre amb tu”. I li vaig demanar: “però tu sigues 
amb mi”. I així he anat endavant en la meva vida. 
El Senyor m’ha pres sempre per la mà i m’ha guiat 
en situacions difícils. D’aquesta manera l’alegria de 
la Primera Comunió ha estat el començament d’un 
camí que hem fet junts”. 

Un record senzillament entranyable, no us sem-
bla? I sobretot, la importància que Benet XVI dóna 

a la continuïtat, per tal que aquella Primera Comu-
nió no fos també, i malauradament, la darrera, com 
passa sovint a casa nostra.

La relació dels nens i nenes que van fer la Prime-
ra Comunió a Vilablareix és aquesta:

Paula Serra Martín
David Cuyàs Hernández
Oriol Pérez Felipe
Gervasio Cañas Aparicio
Aroa Sánchez de Pedro
Arnau Fusté Busom
Elisabet Cabret Munyas
Carles Manchado Ferrer
Gina Pla Bellsolà

La Mireia Corona Martínez la va celebrar a Sant 
Pere de Montfullà el dia 9, ja que resideix allà, en-
cara que havia assistit a Catequesi a Vilablareix, se-
guint el costum de les dues parròquies de fer con-
juntament la preparació.

Fotografia: Foto El Cisne
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feSta major

Com cada tercer diumenge de maig, també en-
guany van tenir lloc a la nostra vila els actes de ce-
lebració de la Festa Major de primavera. Pel que fa 
a aquesta secció, vull assenyalar només que el diu-
menge esmentat, que s’esqueia el dia 17, a 2/4 de 
12 del migdia se celebrà a l’església parroquial el 
solemne Ofici, amb una bona assistència de feligre-
sos. Ens acompanyà la Coral “La Tribana”, de Salt, 
conduïda magistralment pel seu director  Francesc 
Petit (en “Xicu”, com li agrada que l’anomenin fa-
miliarment). La cerimònia religiosa fou “amanida” 
amb diverses interpretacions de peces adients a 
cada moment de l’acció litúrgica, acabada la qual 
i en el mateix recinte sagrat, ens obsequiaren amb 
l’execució d’un bon grapadet de cançons ben bo-
niques i ben nostres. El repertori fou aquest: “Ste-
lla Splendens”, del Llibre Vermell de Montserrat; 
“Et incarnatus est”, de Joan Cererols; “L’Emigrant” 
(que feu rodolar més d’una llagrimeta, mal dissi-
mulada, per les galtes d’algun dels oients); “Mun-
tanyes del Canigó”, popular catalana; la nadala “El 
Noi de la Mare”, sempre ben acollida encara que 
no sigui Nadal; i com a cloenda, la bonica sarda-
na “Vilablareix”, de Mª Àngels Cabastre. No cal dir 
que la magnífica interpretació d’aquestes peces 
fou llargament aplaudida i agraïda.

canvi d‘horariS delS ServeiS religioSoS a la parròquia

El Sr. Bisbe m’ha demanat si podia fer-me càrrec 
també de la Parròquia d’Aiguaviva, ja que el seu 
Rector, Mn. Alfons Riera, es jubila per diverses ra-
ons, entre elles l’edat, i per tant no podrà aten-
dre-la més. Com es lògic, vaig acceptar, amb molt 
de gust, aquest encàrrec; però això ens porta a 
fer una reestructuració dels serveis religiosos, es-
pecialment de les Misses, ja que he de combinar 
i sincronitzar els horaris de les tres parròquies: 
Vilablareix, Montfullà i Aiguaviva. Reunit el Con-
sell Parroquial, vaig demanar-los el seu parer i vam 
quedar que el millor horari seria aquest, pel que fa 
a Vilablareix: Missa anticipada cada dissabte, a les 
8 del vespre (al Perelló, baixos de l’Ajuntament) i 
Missa cada diumenge i Festes de precepte a les 11 
del matí a la Parròquia.

Aprofito aquesta avinentesa per manifestar un 
cop més el meu agraïment, i el dels feligresos, a 
l’Ajuntament el qual en deixar-nos el local esmentat 
fa possible que gent gran del Perelló a qui resulta 
pràcticament impossible desplaçar-se a la Parrò-
quia, pugui complir els seus deures de bons cristians 
amb la Missa anticipada prop de casa seva. I també 
agraeixo a tots la comprensió que heu manifestat 
acceptant aquests canvis d’horaris que en el fons es 
realitzen per ajudar els nostres veïns d’Aiguaviva, 
que bé s’ho mereixen.    

 Tot preparant...

miSSa a Sant roc

El 16 d’agost és Sant Roc, que enguany s’escau en 
diumenge. La missa la celebrarem a l’ermita en honor 
del nostre co-Patró.

Bon estiu a tothom !
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mEmòria històriCa dEl 
nostrE muniCipi (vii)
J. Manel Pallàs

El  18 de juliol  de 1917 es va reunir la Junta Pericial, 
per nomenar dos vocals i resoldre un problema de 
tributs en el nou ajuntament i escola:

 Se acuerda nombrar á los vocales D. Jaime Ollé Es-

parch y D. Vicente Alsina para que como comisionados por 

esta Junta se personen sobre el terreno de Dª Teresa Ribot, 

después de D. Tomás Alsina y D. Salvador Gispert-Sauch y 

actualmente propio del Ayuntamiento por razón del edificio 

construido y donado por los Sres. Alsina y Gispert-Sauch 

al Municipio en virtud de permuta, a fin de que infor-

men sobre la petición de que sea Baja del amillaramiento 

la riqueza de tres pesetas que consta aún a nombre de la 

mencionada Dª  Teresa Ribot por tributar ya por concepto 

de urbana por razón del edificio mencionado , dando luego 

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

 El 22 de juliol els vocals de Junta Pericial van 
emetre el seu informe:

...se da cuenta del informe remitido por los Sres. D. 

Jaime Ollé Esparch y D. Vicente Alsina en virtud de la 

comisión que se les confió en la sesión anterior, en compro-

bación de los extremos consignados en la instancia promo-

vida por el Sr. Alcalde de este pueblo para que sea Baja en 

el amillaramiento la riqueza de pesetas tres consignada á 

nombre de Dª  Teresa Ribot por corresponder al terreno en el 

que está edificada la nueva Casa Consistorial, Escuelas y 

habitación de la Sra. Profesora que tributa ya por concepto 

de Edificios y Solares. Y hallando los reunidos que el me-

ritado informe se halla ajustado á la realidad se acuerda 

aprobarlo y en virtud se dá de Baja de amillaramiento de 

este pueblo la expresada riqueza de tres pesetas figurada 

aún á nombre de la repetida Sra. Ribot. Se acuerda así bien 

remitir este expediente al Sr. Administrador de Contribucio-

nes á los efectos de su aprobación definitiva. Y sin...

El 29 de juliol , nova reunió de la Junta Pericial:
Luego procedióse al nombramiento de los indi-

viduos que han formar parte de la Junta pericial en 
el bienio 1918 y 1919, quedando elegidos péritos D. 
Manuel Vila Oliveras  y  D. Miguel Carreras Iglesias 
enseguida se trató del nombramiento de un Suplen-
te que recayó á José Riuró Ventura  y para el nom-
bramiento de otros dos péritos y dos Suplentes que 
compete á la administración se acordó mediante 
terna proponer los siguientes:

1ª  Terna: Juan Aymerich Aliu, vecino
  Narciso Painch Matas, vecino
  Narciso Serra Ollé, vecino

Suplentes
1ª  Terna:  Juan Bitlloch Vidal, vecino
  Narciso Ribot Fonrbernat, vecino
      Pedro Tarrés Gallostra, vecino

2ª  Terna: Luis Figueras Mias, vecino
   José Tarrés Roura, vecino
   José Franquesa Llach, vecino

Suplentes
2ª  Terna: Francisco Ollé Esparch, vecino

   Juan Estañol Carré, vecino

  Tomás Ollé Carré, vecino

Acto seguido y por unanimidad se acuerda:
Primero:- Adherirse á las declaraciones formula-

das y á los acuerdos adoptados por la Asamblea de 
Senadores y Diputados celebrada el dia 19 del corri-
ente en Barcelona.

Segundo:- Formular la más enérgica protesta 
por la violencia ejercida por el Gobierno contra la 
Asamblea.

Tercer:- Comunicar estos acuerdos á la Presiden-
cia de la Asamblea. Y sin ...

A la sessió del12 d’agost es respon a l’Estat sobre 
un expedient obert al municipi:
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Seguidamente el Sr. alcalde manifestó que según 
la convocatoria la sesión tenía por objeto entender 
en el expediente sobre la liquidación de créditos á 
favor y en contra del Estado á que se refiere la Ley de 
2 de marzo último y cuyo cumplimiento recuerda la 
circular del Sr. Delegado de Hacienda inscrita en el 
Boletín Oficial nº 95 de 9 actual, á que se dá lectura.

Luego se dá cuenta de que el estado de debitos 
al Estado á que se refiere dicho expediente está re-
dactado en sentido negativo por no constar en li-
bro ni antecedente alguno adeude este Municipio 
ninguna cantidad por ningún concepto; siendo 
igualmente negativo al referente á créditos á favor 
de esta Municipalidad y en contra del estado, sien-
do ambos referidos estados, aprobados, pero con la 
salvedad, en el referente á créditos á favor de este 
pueblo que si bien nada en concreto se consigna, se 
acreditan aún los recargos municipales del período 
en que el Banco de España tenía á su cargo la recau-
dación de las contribuciones, no pudiendo fijar su 
importe por no saberlo, debido á que el Estado nin-
guna noticia ha facilitado referente á las cantidades 
cobradas por dicha Entidad. Y sin...

A la sessió del 5 de setembre es va discutir com 
es podia anivellar el pressupost. Les despeses supe-
raven de 1.500 pessetes els ingressos. Quan passava 
això, es consignaven uns “arbitris extraordinaris” 
sobre articles de menjar, beure i cremar no inclosos 
en la tarifa general de consum. 

 A la del 27 de setembre es va aprovar el pressu-
post i el total d’ingressos i despeses era de 

3.176 pessetes i 4 cèntims. 

7 d’octubre
Seguidamente se dá cuenta de una comunicación 

del Sr. Administrador de contribuciones de fecha 1º 
del actual por la cual se pone en conocimiento de esta 
Corporación que por acuerdo de 20 de Septiembre 
último dictado en merito de expediente promovido 
por el Sr. Alcalde D. Salvador Gispert-Sauch, se supo-
ne sea dado de baja en el Amillaramiento de Rústica 
de este término municipal de riqueza de tres pesetas 
que figuran á nombre de Teresa Ribot, correspondi-
ente al terreno sobre el cual se construyó el terreno 
destinado á casa Consistorial, Escuela y habitaciones 
de la maestra. La Junta en pleno manifestó quedar 
enterada y dar un voto de gracias al Sr. Alcalde por 
sus gestiones prácticas sobre el particular. Y sin...

El primer de gener de 1918 es va constituir 
l’Ajuntament. La sessió consistia en la sortida dels 
“Concejales” als quals corresponia per haver acom-
plert el temps del seu càrrec i en la presa de posses-
sió dels elegits.

“A estos se recibió el juramento que en forma 
han prestado de fidelidad, puntualidad y cumplimi-
ento de las obligaciones que el cargo les impone. 
Acto seguido entregaron los salientes D. Salvador 
Gispert-Sauch, D. Jaime Ollé y D. Tomás Ollé, las in-
signias propias de su cargo, en cuya virtud quedan-
do estos desligados , y posesionados los nuevamente 
elegidos D. Salvador Gispert- Sauch, D. Juan Carré 
Roca y D. Jaime Simón, diose por terminado el acto 
que firman los señores Concejales permanentes, los 
salientes y los entrantes que a dicha sesión han asis-
tido conmigo de que certifico.”

A continuació es va fer la votació per al càrrec d’al-
calde, i va quedar reelegit D. Salvador Gispert-Sauch. 
Després es va passar a la votació per als altres càrrecs, 
i l’Ajuntament va quedar constituït d’aquesta forma:

D. Salvador Gispert-Sauch,  Alcalde
D. Juan Carré Roca,   Teniente- Alcalde
D. Jaime Simón Arbonés,  Síndico
D. José Carré Fábrega,  Regidor 1º
D. Juan Simón Bitlloch Regidor 2º
D. Narciso Molas Prat Regidor 3º

Per celebrar les sessions es va quedar els diumen-
ges a les 10 del matí.
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juliol

dijouS a la freSca

dijouS, 2 de juliol A les 10 del 
vespre, a la plaça del Perelló, cinema al carrer amb 
la pel·lícula: Mamma Mia!

dijouS, 9 de juliol A la plaça del 
Perelló, Emergent a 2/4 de 10 del vespre:
Nose beatbox (música)
Sol fa circ (malabars)
Folkincats (música)
Mag Isaac (màgia)
Sol fa circ (malabars)
Josep Thió (música)
David Julià (foto-sketch)

dijouS, 16 de juliol A les 10 del 
vespre, a la plaça del Perelló, cinema al carrer amb 
la pel·lícula: Bolt

dijouS, 23 de juliol A les 10 del 
vespre, a la plaça del Perelló, cinema al carrer amb 
la pel·lícula: Slumdog Millionaires

dijouS, 30 de juliol A les 10 del 
vespre, a plaça del Perelló, cinema al carrer amb la 
pel·lícula: El Intercambio

SetemBre

12 diSSaBte Ball de Saló. A les 6 de la 
tarda, a la sala polivalent del pavelló, amb Notes 

d’Or. Preu: 4 euros. Organitza: Casal de la Gent 
Gran

26 diSSaBte Ball de Saló. A les 6 de la 
tarda, a la sala polivalent del pavelló, amb Jaume 

Castellà – El Pinxo. Preu: 4 euros. Organitza: Casal 
de la Gent Gran




