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

Horaris de serveis

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

Dissabte de 9 a 10 h

Oficines municipals
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Dimarts de 16 a 20 h

Serveis tècnics
Arquitecte superior: 
Manel Aguilera, els dijous

Arquitecte tècnic: 
Eulàlia Cudolà, els dimecres

Recollida d’escombraries
Dilluns, dimarts, dijous i dissabtes

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

Serveis Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

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

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

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

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

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

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

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

Pediatria 15.30 a 18 h - - - -

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

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

De dilluns a divendres
(feiners) cada mitja hora

Dissabtes Diumenges 
i festius

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

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

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

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

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

Hospital de Salt 7.27 fins 21.57 7.27 fins 21.57

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

Horari Bus Línia 5 - TMG

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

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

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

Acabem de dir adéu a un estiu en què al poble s’hi han fet 
diverses obres  alguna encara s’està acabant. L’avinguda Lluís Com-
panys, des de la carretera de Santa Coloma al carrer Marroc, farà 
que tinguem una nova i necessària connexió entre els dos costats 
de la carretera de Santa Coloma; amb les zones verdes del carrer 
Marroc gaudirem d’un nou espai verd; els dipòsits de recuperació 
d’aigües representaran un estalvi de l’aigua, i la rehabilitació de 
Can Gruart ens permetrà tenir un espai cultural; finalment, sembla 
que tindrem ben aviat enllestida la urbanització del Perelló - Can 
Pere Màrtir, per on molts vilatans ja han fet alguna passejada.

D’altra banda, amb el setembre ha començat un nou curs 
escolar. A l’IES s’han posat en marxa dos mòduls nous, de manera 
que ja s’hi imparteixen els dos primers cursos d’ESO. Pel que fa 
al CEIP Madrenc, els professors i alumnes seguiran treballant un 
altre curs amb condicions bastant precàries, tot esperant que el 
Departament d’Educació consideri que Vilablareix necessita més 
recursos i decideixi fer l’escola nova.

L’estiu del 2009 ha estat marcat en l’àmbit polític del país 
per alguns fets destacats, com ara que s’ha firmat el nou finança-
ment, gràcies al qual passarem d’un índex de riquesa del 94’7% al 
105’6%. En un pla més simbòlic, hem vist com a Arenys de Munt, 
amb un comportament encomiable per part de la ciutadania, van 
expressar lliurement la seva opinió d’autodeterminació.

Ara estem a l’espera de la resolució del Tribunal Constituci-
onal sobre el nou Estatut, un text que va ser aprovat pel Parlament 
de Catalunya el 30 de setembre de 2005, retallat al Congrés de 
Diputats i aprovat pel poble de Catalunya en referèndum el 18 de 
juny de 2006.

J. Manel Pallàs i Julià

2n tinent d’alcalde
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SeSSió ordinària del 14 de juliol de 2009

S’aprova per unanimitat:

»  Inicialment el projecte “Equipaments culturals del 

sector El Perelló i Can Pere Màrtir. Projecte executiu 

llar de jubilats - ludoteca municipal”, redactat pels 

arquitectes Sr. Manel Bosch i Sr. Antoni Sánchez-For-

tun, per import de 2.691.076 €.

»  Un annex al Conveni de delegació a la Diputació de 

Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i ins-

pecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals.

»  Sol·licitar al Servei Territorial de Ports i Transports 

de la Generalitat de Catalunya, el subministrament 

de quatre marquesines destinades a parada fixa d’au-

tobusos al municipi.

»  Sol·licitar a la Direcció General de Promoció de l’Habitat-

ge de la Generalitat de Catalunya, l’exempció de prestar 

aval d’una entitat financera, per les quantitats entregades 

a compte, abans del lliurament de les claus dels habitat-

ges de protecció oficial (règim general) promoguts per 

la societat mercantil municipal Vilablareix Futur SL.

»  Sol·licitar al Departament de Governació i Adminis-

tracions Públiques, la remoció del projecte “Reforma i 

adequació de l’Ajuntament”, pel “Equipaments cultu-

rals del sector El Perelló i Can Pere Màrtir. Projecte exe-

cutiu Llar de jubilats – Ludoteca municipal”, redactat 

pels arquitectes Sr. Manel Bosch i Sr. Antoni Sánchez-

Fortun, amb un pressupost inicial de 2.691.076 €.

»  Sol·licitar al Departament de Governació i Admi-

nistracions Públiques un augment de la subvenció 

(200.000 €), a l’atorgada pel PUOSC anualitat 2010 

(100.000 €) atès que el pressupost inicial del projecte 

que es planteja és de 2.691.076 €, quantitat molt su-

perior a la del cost de reforma i adequació de l’Ajun-

tament, factors a considerar si tenim en compte la 

importància funcional i social de l’actuació.

»  El conveni amb la Diputació de Girona, per a la in-

clusió de l’Ajuntament de Vilablareix a la Xarxa de 

Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) i 

Annex i Aplicatiu borsa de treball.

»  Les instruccions internes de contractació de la socie-

tat mercantil municipal Vilablareix Futur SL.

S’aprova per majoria absoluta, amb el vot en contra del 

grup municipal de CiU:

»  Les festes locals de l’any 2010:

 – dilluns 24 de maig

 – divendres 29 d’octubre (Sant Narcís)

SeSSió ordinària del 28 de Setembre de 2009

S’aprova per unanimitat:

»  L’acta de delimitació de termes entre els municipis de 

Aiguaviva, Bescanó, Salt i Girona amb Vilablareix.

»  L’acceptació de la subvenció concedida per la Direc-

ció General de Recursos del Sistema Educatiu del 

Departament d’Educació, en concepte de suport al 

finançament de les places de llars d’infants de titula-

ritat municipal per al curs 2008-2009.

»  El reglament de funcionament del Consell de Partici-

pació de la llar d’infants municipal La Farigola.

»  Les ordenances fiscals de l’ exercici 2010. Només s’apuja 

1 cèntim d’euro el cànon de consum i 2 cèntims d’euro 

el cànon de conservació de comptadors i de la xarxa.

»  Les segones bases d’adjudicació i procediment de 

selecció dels adquirents dels habitatges de protecció 

oficial, de règim general a Vilablareix, promoguts per 

la societat mercantil municipal Vilablareix Futur SL.  

Un del canvis és que l’empadronament requerit als 

sol·licitants passa de 5 anys a 6 mesos.

S’aprova amb l’abstenció del grup municipal PSC:
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tació del camí Plagoi, per import de 9.514,18 €, més 

1.522,27 € d’IVA.

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor 

d’obres a l’entitat AMSA, pels treballs de reparació 

del vial de Mas Falgars, per import de 38.004,44 €, 

més 6.080,71 € d’IVA.

»  La contractació de la Sra. Gemma Bellsolà i Gruart, 

en qualitat d’educadora de la llar d’infants munici-

pal La Farigola i del Sr. Lassina Camara, en qualitat 

d’ajudant de jardiner, a jornada completa. 

»  La 1a certificació de l’obra “Rehabilitació de la Masia 

de Can Gruart”, per import de 55.058,85 €, a favor 

de l’entitat Euritmia Construcciones SA.

»  La 2a certificació de l’obra “Adequació de dues zones 

verdes al c/ Marroc, per import de 106.176,23 €, a 

favor de l’entitat Floret SL.

»  El contracte entre el Consorci de Transport Públic de 

l’Àrea de Girona i l’Ajuntament de Vilablareix per a la 

distribució i recàrrega dels títols de transport (targetes) 

de la zona integrada de l’ATM de l’Àrea de Girona.

SeSSió del 20 de juliol

S’acorda aprovar:

»  La relació de factures i despeses que figuren a l’expe-

dient i que sumen 106.848,31 €.

»  El pla de seguretat i salut del projecte “Disseny de 

dues instal·lacions de recuperació d’aigües pluvials 

d’equipaments municipals”, així com un sistema de 

recuperació d’aigües de renovació/purga de la pisci-

na municipal per a l’aprofitament del reg de zones 

enjardinades del municipi.

»  Sol·licitar al SOC de la Generalitat de Catalunya la 

pròrroga de subvenció per a la contractació de la Sra. 

Eva Ribera Brugués, AODL de l’Àrea de Promoció 

Econòmica, el contracte de treball de la qual finalitza 

el dia 5 de novembre de 2009.

»  Els preus públics del servei de menjador escolar al 

CEIP Madrenc, curs escolar 2009/2010

 – Alumnes fixos; 5,40 €

 – Alumnes esporàdics: 7,00 € 

»  Sol·licitar a la Diputació de Girona (Cooperació mu-

nicipal) un conveni econòmic per a l’execució del 

projecte “Rehabilitació de la Masia de Can Gruart”, 

per import de 400.000 €.

»  El pressupost i adjudicació de la direcció facultativa 

del projecte executiu per a la “Millora d’infraestruc-

»  La moció de suport a les consultes populars munici-

pals per la independència.

S’aprova amb l’abstenció dels grup municipals CiU i PSC:

»  La modificació de crèdits núm. 2/09 en el pressupost 

d’enguany. 

junteS
SeSSió del 15 de juny de 2009

S’acorda aprovar:

»  Els criteris de baremació per a la inscripció a la llar d’in-

fants Las Farigola per al proper curs escolar 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 € € d’IVA.

»  Acceptar 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 pro-

jectes municipals, per a la redacció del projecte “Re-

forma i adjudicació de l’Ajuntament de Vilablareix”.

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor del 

subministrament d’una taula calenta a l’entitat EDI-

FRED Empordanesa disseny i instal·lació SLL, per 

import de 3.165,40 €, més 500’46 € d’IVA.

SeSSió del 6 de juliol de 2009

S’acorda aprovar:

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor de 

serveis de l’entitat Catering Vilanova SL, del servei de 

menjador de la llar d’infants municipal La Farigola, 

curs escolar 2009-2010.

»  Acceptar les següents subvencions concedides per la 

Diputació de Girona.

 –  2.166,60 €, destinada a l’accés a les noves tec-

nologies.

 –  9.000,00 €, per fer front a les despeses d’ade-

quació de la piscina municipal.

 –  1.144,82 €, per a actuacions en matèria forestal.

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor 

d’obres a l’entitat AMSA, pels treballs de pavimen-



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

6

tura urbana i d’instal·lacions de Vilablareix, zona c/ 

Ponent, c/ Migdia i c/ Perelló” als enginyers Enric i 

Marc Simon i Madrenas, per import de 14.835,84 € 

més 2.373,73 € d’IVA.

SeSSió del 27 de juliol

S’acorda aprovar:

»  La 2a certificació de l’obra “Rehabilitació de la Masia 

de Can Gruart”, per import de 59.820,76 €, a favor 

de l’entitat Euritmia Construcciones SA.

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor 

d’obres a l’entitat Gómez tanques metàl·liques, pel 

tancament perimetral del camp de futbol 7, per im-

port de 2.850,11 €, més 456,02 € d’IVA.

»  La 3a certificació de l’obra “Adequació de dues zones 

verdes al c/ Marroc, per import de 76.799,93 €, a 

favor de l’entitat Floret SL.

»  La sol·licitud de subvenció al Departament de Gover-

nació i Administracions Públiques de la Generalitat 

de Catalunya, per a l’adquisició d’un vehicle poliva-

lent i multifuncional per a la realització de tasques i 

serveis municipals.

»  El contracte menor de serveis amb l’entitat Preven-

plag SL, per a la desratització i desinsectació al muni-

cipi, per import de 3.154,66 €, IVA inclòs. 

SeSSió del 24 de d’agoSt

S’acorda aprovar:

»  La relació de factures i despeses que figuren a l’expe-

dient i que sumen la quantitat de 102.982,83 €.

»  Sol·licitar a la Secretaria d’Acció Cívica del Dept. de 

Governació i Administracions Públiques de la Gene-

ralitat de Catalunya, una subvenció per fer front a les 

despeses de direcció d’obres del projecte “Rehabilita-

ció de la Masia de Can Gruart”, destinat a hotel d’en-

titats al municipi, d’acord amb el detall següent:

 –  Honoraris direcció d’obres d’arquitectes: 

117.474,84 €

 –  Honoraris direcció d’obres d’arquitectes tèc-

nics: 24.396,30 €

 –  Honoraris coordinació de seguretat i salut: 

986,00 €

»  La contractació de la Sra. Cristina Vila i Bordas, en 

qualitat d’educadora de la llar d’infants municipal 

La Farigola, a jornada parcial.

»  La contractació i adjudicació mitjançant contracte 

menor del subministrament i instal·lació de cortines 

al CEIP Madrenc, a l’entitat Joan Vilar i Trapero.

»  La contractació d’un ordinador per al dispensari mu-

nicipal, per import de 550 €, més 88 € d’IVA i del 

subministrament d’equipament mèdic per import de 

4.232,94 €, més 296,31 € d’IVA.

»  L’acceptació de la cessió parcial a la Corporació mu-

nicipal de les obres d’urbanització del sector El Pere-

lló i Can Pere Màrtir, de la unitat d’execució: Façana 

a la carretera GI-533 que va des del c/ Pont d’en Ca-

nals fins al c/ Perelló.

»  La contractació de la Sra. Eulàlia Cudolà i Andreu, 

en qualitat d’arquitecta tècnica, a jornada parcial 

(24 hores).

SeSSió ordinària de la junta general de 
la Societat mercantil municipal Vilablareix 
Futur Sl

S’aproven per unanimitat els comptes anuals de l’exercici 

2008, amb un balanç de situació d’actiu de 160.515,91€ 

i de patrimoni net i passiu de 160.515,91€.

SeSSió del 21 de Setembre

S’acorda aprovar:

»  La relació de factures i despeses que figuren a l’expe-

dient i que sumen 55.265,37 €.

»  La 1a certificació de l’obra “Disseny de dues instal·lacions 

de recuperació d’aigües pluvials d’equipaments muni-

cipals, així com un sistema de recuperació d’aigües de 

renovació/purga de la piscina municipal per a l’aprofi-

tament del reg de zones enjardinades del municipi”, per 

import de 39.269,94 €, a favor de l’entitat Floret SL.

»  La 3a certificació de l’obra “Rehabilitació de la Masia 

de Can Gruart”, per import de 53.451,86 €, a favor 

de l’entitat Euritmia Construcciones SA.

»  La 4a certificació de l’obra “Rehabilitació de la Masia 

de Can Gruart”, per import de 63.660,32 €, a favor 

de l’entitat Euritmia Construcciones SA.

»  La 4a certificació de l’obra “Adequació de dues zones 

verdes al c/ Marroc, per import de 19.391,20 €, a 

favor de l’entitat Floret SL.

»  La devolució de l’aval bancari a l’entitat Obres i cana-

litzacions Lloret SA per l’execució de l’obra “Cons-

trucció de la llar d’infants municipal”.
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més zonEs vErdEs 
gràCiEs al “plan E”
Els 401.055 € que el Plan E ha assignat a la nos-

tra població s’han destinat a fer dues noves zones 

verdes: la del carrer Marroc i les de cada costat de 

l’avinguda Lluís Companys. 

El Plan Español para el Estímulo de la Economía 

y el Empleo, conegut com el “Plan E” o el Pla Zapate-

ro, és un conjunt de mesures de suport a les empre-

ses i famílies, de foment de l’ocupació, financeres i 

pressupostàries i de modernització de l’economia. 

nova avinguda  
lluís Companys

Ja està obert el pas per la nova avinguda Lluís Companys, 

que posa en contacte la part antiga del Perelló amb la 

nova urbanització del Perelló - Can Pere Màrtir. Amb 

l’obertura al trànsit de la nova via hi ha hagut un canvi 

de circulació en el carrer Perelló, des de l’avinguda fins 

a la carretera de Santa Coloma. A més d’unes voreres 

amples, la nova avinguda té un carril bici, que connecta-

rà amb el que s’està construint al carrer Marroc.

Aquesta avinguda era uns dels compromisos as-

sumits pel promotor en el conveni per a la realitza-

ció de la urbanització esmentada. 

7
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projECtE dóna’t 
una oportunitat 
Dóna’t una oportunitat és un projecte innovador impul-

sat per l’Ajuntament conjuntament amb l’Ateneu de la 

Dona de Vilablareix, que es proposa reforçar la igualtat 

d’oportunitats en el treball i millorar les capacitats pro-

fessionals de les dones del poble. Està subvencionat pel 

programa de Projectes Innovadors del Servei d’Ocupa-

ció de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu.

L’objectiu del projecte és la qualificació professional 

de qualitat de les participants a fi que puguin entrar en 

el mercat laboral. Concretament, aprenen l’ofici de jar-

dineria i fan cursos d’anglès, català i informàtica.

Pel febrer va començar el curs d’anglès, dirigit 

preferentment a les dones del poble que estan a 

l’atur o volen canviar de feina, i al setembre ha con-

tinuat la formació amb el curs de català.

El taller de jardineria, en què van participar una 

trentena de dones, es va acabar el 29 de juliol. Les 

participants van treballar en el disseny i la construc-

ció d’un jardí interior, situat al vestíbul de la planta 

baixa de l’edifici del consistori, i en un jardí exterior, 

al costat de la carretera de Santa Coloma de Farners. 

Atesa l’excel·lent acollida que ha tingut aquest 

projecte, l’Ajuntament vol continuar impartint for-

mació en oficis masculinitzats a dones en situació 

d’atur i per a la seva millora professional i laboral. 

Durant tot el 2009 se seguirà oferint formació i 

acompanyament laboral, i es faran accions de sensi-

bilització a les empreses, una tasca que ha de conti-

nuar en els propers anys.



a c t u a l i t a t

9

a c t u a l i t a t

9

a c t u a l i t a t

9

vilablarEix Estalviarà 
aigua gràCiEs a la 
rECupEraCió d’aigüEs 
pluvials

Ja han començat les obres de les dues instal·lacions 

de recuperació d’aigües pluvials que permetran es-

talviar una bona quantitat d’aigua. Es tracta, d’una 

banda, d’un dipòsit que es construeix al magatzem 

municipal per recollir les aigües pluvials del teulat i 

que s’utilitzaran per regar les zones verdes del ma-

teix magatzem i del seu entorn.

L’altre dipòsit, de 150.000 litres, s’instal·la a la 

zona verda entre el carrer Marroc i el carrer Mig-

dia, davant del pavelló. Aquest dipòsit recollirà les 

aigües pluvials del sostre del pavelló, amb les quals 

es regarà la nova zona verda que s’està arranjant al 

carrer Marroc, i també recollirà els 20.000 litres que 

calen per netejar els filtres de la piscina municipal.

Clausura dEl Curs dE 
músiCa dE l’Emg
El 13 de juny es va fer la clausura del curs 2008-09 

a l’Auditori de Girona, amb la participació de 55 

alumnes de Vilablareix, dels quals en destaquem 

dos, que acabaven cicle: Joan Miquel Jordà, de Vila-

blareix, que va aprovar el grau elemental de bateria, 

i Laia Besalú, que va aprovar el grau elemental de 

llenguatge musical. Enhorabona!
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transport públiC 
subvEnCionat pEr a 
nEns, nEnEs i jovEs dE 
4 a 18 anys

Els nens i nenes de 4 a 12 anys poden viatjar amb 

autobús de franc. Només cal que paguin 35 € que 

val la targeta que els acredita i podran pujar tan-

tes vegades com vulguin a l’autobús de la xarxa de 

transport públic de Girona. 

El llibre recull les entrevistes dels deu anys 
de La Torratxa

prEsEntaCió dE 
RecoRds de VilablaReix

El divEndrEs 5 dE sEtEmbrE, maria mErcè 
roca va prEsEntar RecoRds de VilablaReix, un 
llibrE quE rEcull lEs EntrEvistEs publicadEs 
durant Els dEu anys d’Existència dE la 
torratxa. amb aquEst rEcull l’ajuntamEnt 
ha volgut quE pErduri En forma dE llibrE la 
mEmòria dE la gEnt gran dEl nostrE poblE.

A l’acte, que es va fer el primer divendres de se-

tembre a les 8 del vespre al pavelló, hi van assistir 

molts dels entrevistats que encara són entre nosal-

tres, acompanyats de les seves famílies, tots plegats 

molt contents, orgullosos i emocionats de veure’s 

protagonistes d’un llibre d’edició molt acurada. Les 

entrevistes, obra de diversos autors, s’han revisat 

per donar unitat al llibre, que s’ha completat també 

amb material gràfic inèdit i fotografies fetes expres-

sament per a l’edició del recull.

En la presentació, Maria Mercè Roca va fer una 

síntesi de les constants que marquen les 36 vides ex-

plicades en primera persona pels protagonistes del 

llibre: la Guerra, l’escola, la feina... són els referents 

d’una generació nascuda entre el 1909 i el 1929. 

També va comentar algunes de les anècdotes que li 

havien cridat l’atenció.

L’alcalde, Enric Vilert, va posar èmfasi en la volun-

tat de recollir la memòria de les persones, com a part 

fonamental de la història de la vila. Tal com va explicar 

Joan Ribot, el criteri de selecció dels entrevistats era que 

fossin més grans de vuitanta anys, i també es buscava 

l’equilibri entre homes i dones i entre ambdós costats 

del riu que divideix el terme municipal de Vilablareix.

El responsable de la revista La Torratxa, Manel Pa-

llàs, va explicar que es continuaran fent entrevistes, amb 

la voluntat de deixar connstància escrita de les vides 

dels habitants més grans de la població. Potser algun 

dia, doncs, hi haurà material per a un segon recull.

L’Ajuntament regala a cada casa del poble un 
exemplar d’aquest llibre, que ja es pot recollir 

a les oficines de la casa de la vila.

Per als joves de 12 a 18 anys, l’Ajuntament sub-

venciona un 50 % del cost en les dues primeres tar-

getes de 10 viatges. 

Val la pena aprofitar-ho! Demaneu informació a 

l’Ajuntament.

Fotografia: Fraser & Sureda comunicació

Fotografia: Fraser & Sureda comunicació
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l’idEntiFiCador 
digital idCat ja 
Es pot tramitar a 
l’ajuntamEnt

Els habitants de Vilablareix ja poden tramitar a 

l’Ajuntament l’idCAT, un identificador digital que 

serveix per fer tràmits per Internet. Permet ope-

rar amb diferents administracions tot garantint la 

identitat a la xarxa; a més, assegura la integritat i la 

confidencialitat de les transaccions i de les dades 

que s’envien. 

Les operacions que es poden fer amb l’Id-

CAT són molt nombroses, des de fer una petició 

a l’Ajuntament o demanar hora per al metge al 

CAT Salut, fins a tramitar completament la decla-

ració de la renda o tenir la vida laboral de cadascú 

on line, entre moltes d’altres. L’idCAT també per-

met fer altres operacions, com ara signar correus, 

documents electrònics i formularis web, i fer-hi di-

verses operacions. 

Amb aquest identificador els tràmits per In-

ternet tenen validesa oficial, cosa que fins ara no 

era possible, ja que la xarxa electrònica no ofereix 

prou seguretat. 

L’IdCAT l’emet l’Agència Catalana de Certifi-

cació (CATCert), amb la col·laboració d’una sèrie 

d’entitats de registre col·laboradores, entre les quals 

hi ha l’Ajuntament de Vilablareix.

HEm pErdut posiCions! 
Jaume Vilalta

No sé si és que ja notem la grip abans d’hora, o és 
per la famosa crisi, o potser no us va fer prou peça 
el berenar que preparaven les dones de l’Ateneu.... 
la qüestió és que Vilablareix està quedant enrera 
en el rànquing de donació de sang. I això no ho 
podem permetre, no us sembla? 

Ja sé que molta gent dóna sang directament al 
Trueta i per això no compta en l’estadística de Vi-
lablareix. Tot i així, us animo a venir a la propera 
campanya que farem al poble a finals de febrer o 
principis de març. 

Amb aquestes campanyes als pobles l’Associació 
de Donants de Sang vol incentivar el gest voluntari 
de donar sang, i ens proposen als delegats de cada 
població que animem els nostres donants. Així ho 
continuaré fent, i quan s’acosti la propera us faré 
memòria, a veure si amb una empenta podem igua-
lar-nos als índexs dels pobles que ens envolten. Gràci-
es a totes i a tots els donants de sang vilablaretencs!

Fotografia: Fraser & Sureda comunicació

Fotografia: Jaume Vilalta
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FEsta dEl 
pubillatgE 
2009 
El diumenge 14 de juny, es 

va celebrar la festa del pu-

billatge a Vilablareix, en 

què es va proclamar la pubi-

lleta d’aquest any, Judit Quinta-

na, que va estar acompanyada per diversos hereus, 

pubilles, hereuets i pubilletes d’altres indrets de 

Catalunya. 

També van voler ser-hi diverses personalitats muni-

cipals i del món del pubillatge.

L’acte va estar amenitzat amb un espectacle de 

circ, després del qual es va fer la cerimònia de comi-

at dels actuals hereu, pubilla, hereuet i pubilleta de 

Vilablareix 2008. En acabar, hi va haver un berenar 

per a tots els assistents.
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rEvEtlla  
dE sant joan

Unes 150 persones van assistir al sopar de la revetlla 

de Sant Joan. Grans i petits van tirar petards, coets i 

tot el que fes llum i soroll, i l’organització hi va posar 

focs artificials. La vetllada, com és tradició, es va aca-

bar amb ball, aquest any amb el grup Bombai Trio.
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2a Fira 
de 

Tardor
El diumenge 20 de setembre es va cele-

brar la 2ª Fira de Tardor, dedicada a la 

pagesia i l’artesania, que s’ha consolidat 

en la segona edició com un punt de troba-

da a l’entrada de la nova estació ple d’atractius per 

als habitants de Vilablareix i també per als visitants 

de les poblacions veïnes. 

Aquest any la Fira ha crescut força respecte a la pri-

mera edició, i ha presentat un munt de novetats per a 

petits i grans, d’entre les quals destaquem el vermut 

que preparaven les dones de l’Ateneu  i que alguns vo-

luntaris ajudaven a servir  a la plaça del Perelló. 

Cal dir que després d’un matí esplèn-

did i amb molta assistència de gent, a 

la tarda la tardor es va fer notar amb 

un xàfec que va fer que molts dels firai-

res desmuntessin a correcuita. Acabada 

la pluja, es va poder fer la plantada de 

gegants que, després de fer un recorre-

gut per diferents carrers del poble, van ar-

ribar a la plaça del Perelló. Allà cada colla 

va fer la seva ballada, i l’actuació dels ge-

gants es va cloure amb un ball conjunt de 

totes les colles participants: Anglès, Cal-

des de Malavella, Flaçà, Hostalric, Maçanet 

de la Selva, Riudellots de la Selva i Sarrià de Ter. 

La festa es va acabar amb l’actuació dels Basto-

ners de Sils. 

L’organització agraeix novament la col·laboració 

dels masos i vilatans que van aportar productes de l’hort, 

diferents estris d’artesania i animals de granja, i també 

la participació de diverses associacions de Vilablareix. 
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“Torratxetes” a l’estand 

de l’Ajuntament

L’Ajuntament enguany hi ha instal·lat tres estands. 

Un dedicat a la ludoteca, on s’exposaven diversos 

treballs manuals fets pels nens i nenes; un altre, de-

dicat a llocs emblemàtics del poble  –església de Sant 

Menna, ermita de sant Roc i la Torratxa– ; en el ter-

cer es venien bosses de la Fira i unes noves galetes 

artesanes que s’han anomenat “torratxetes”, elabo-

rades per l’Ateneu de la Dona, fetes amb clara d’ou, 

xocolata, avellana, sucre i pa d’àngel, i que tenen la 

forma de la torre que els dóna nom.

1 5

Fotografia: Jordi Miñarro4
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Col·laboradors amb productes de l’hort  
i eines del camp

Mas Creus, Can Jordà, Can Saüch, Mas Curt, Can 

Barnés, El Viver Nou, Mas Molas, Can Sínia, Can 

Moixac, Can Llinàs, Can Ramió, Can Castellà, Ca 

l’Estanyolet, Can Faixedas, La Massana, Can Casa-

dellà, Àngel Sureda, Miquel Vilalta, Rafel Planella, 

Robert Cubarsí i Josep Montal.

Col·laboradors en l’organització

Ateneu de la Dona, Casal de la Gent Gran, Pessebre 

Vivent, Joves de Vilablareix, Club de Futbol Vilabla-

reix, Puntaires de Vilablareix i Secció local d’ERC, 

Emili Burch, Robert Cubarsí, Josep Soler, Josep M. 

Virulés, treballadors de l’Ajuntament. 
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Concurs de Fotografia 

“Ensenya’ns la Fira”

Una de les novetats d’aquesta segona edició de la 

Fira ha estat el concurs de fotografia convocat sota 

el lema “Ensenya’ns la Fira”. S’hi van presentar dis-

set fotografies, una per autor. Dels concursants, vuit 

eren de Vilablareix i nou d’altres poblacions de les 

comarques gironines. El jurat estava format per tres 

professionals de la fotografia, un artista del poble i 

un representant de l’Ajuntament. 

Podeu veure totes les fotografies participants a la 

web www.vilablareix.cat, i en aquesta pàgina, les obres 

guanyadores.

1r premi   Bi-animaLETs  
Joan màrmol sosa  
Calonge

2n premi   BaLL dE BasTons  
marina Álvarez Castro  
Vilablareix

3r premi   Carro  
Lluís soler Llavaneras  
Borrassà

a c t u a l i t a t
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1a FEsta dE l’atEnEu 
dE la dona

L’Ateneu de la Dona és una de les associacions del po-

ble més conegudes, i cal dir que està travessant una tem-

porada especialment activa. Una bona mostra d’aques-

ta vitalitat és aquesta primera Festa de l’Ateneu de la 

Dona, que es va celebrar el dissabte 19 de setembre.

La festa va començar amb la representació al pa-

velló de l’obra Sembla que fem Antiviana, a càrrec de 

la secció de teatre de l’Ateneu, dirigida per Mar Ca-

sas. Hi van participar Roser Bonmatí, Angelina Co-

dony, Dolors Ferrer, Gracia Garcia, Maria Mainegre, 

Engràcia Serra, Hermínia Ventura i Anna Vilaró. A 

continuació Ingrid Calpe i Miquel Torrent van llegir 

una sèrie de contes per a adults, i la vetllada va aca-

bar amb un sopar d’unes 160 persones. 

Des de La Torratxa els desitgem que puguin or-

ganitzar moltes edicions d’aquesta festa!
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Nova temporada 
i Nou espai web

Amb l’arribada de la tardor toca repassar les 

activitats de l’estiu  –bàsicament el Campus–  i 

l’inici d’una nova temporada.

La darrera edició del Campus va comptar 

amb uns 40 inscrits, tant nens com nenes d’en-

tre 6 i 15 anys d’edat. Com és normal, el bàs-

quet va ser el punt central del Campus, tot i que 

també hi va haver temps per a d’altres esports i 

per a una dosi diària de piscina. Estem orgullo-

sos que aquest any pràcticament tots els moni-

tors han estat jugadors del Club – fa 6 anys van 

formar part del primer equip de base– , i això 

demostra el creixement, en nombre de gent i en 

edat, del Club de Bàsquet de Vilablareix.

Bàsquet

Dani Bartomeu

Pel que respecta a la temporada que ve, 

ja hem començat els entrenaments de tots els 

nostres equips, que inclouen nens i nenes, nois 

i noies a partir dels 6 anys d’edat. Les inscripci-

ons continuen obertes, i tot aquell o aquella que 

vulgui informació o venir a provar el món del 

bàsquet, sense cap compromís de quedar-s’hi, 

pot trucar al 660 174 766 (Dani Bartomeu), al 605 

864 014 (Dani Arteaga) o enviar un correu elec-

trònic a l’adreça cbvilablareix@hotmail.com.

També aquest mes de setembre hem inau-

gurat el web www.cbvilablareix.cat, on es pot 

consultar tota l’actualitat del Club: notícies, fo-

tografies, resultats, classificacions, jocs, etc. i 

tothom qui ho desitgi pot participar en el fòrum. 

Volem que aquest nou web sigui un punt de tro-

bada tant per als membres del Club com per a 

la gent de fora.
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e S p o r t S Futbol

Xavier Pere

eNgeguem la Nova 
temporada

Comencem la nova temporada 2009-2010 de 

Futbol 7 amb la mateixa il·lusió amb que vàrem 

començar les dues anteriors. 

El F.C. Vilablareix segueix creixent: tenim 

11 noves incorporacions que ens permeten ins-

criure tres equips a la lligueta del Consell Espor-

tiu del Gironès, que són:

–  Benjamins de 1r any (any 2001) – 11 jugadors

–  Prebenjamins de 2n any (any 2002) – 9 jugadors

–  Prebenjamins de 1r any (anys 2003 i 04) – 15 

jugadors

De l’equip de prebenjamins de 1r any, 

cal remarcar que n’hi ha 5 que són de catego-

ria Escoleta, i jugaran amb l’equip de categoria 

superior, ja que no són prou per poder fer un 

equip. Aquesta circumstància, lluny d’acovar-

dir-los, farà que “es creixin” i facin molt bons 

partits i resultats, tal com va quedar demostrat 

al Torneig de Palafrugell la temporada passada, 

amb un resultat extraordinari.

Aquesta temporada, a causa del creixe-

ment del Club, hem incorporat 4 entrenadors 

nous; en Marc Santamaria, que entrenarà els 

benjamins, en Xicu Ventura, que portarà els 

prebenjamins de 2n any, i en Gerard Vilaró i 

l’Alejandro Montáñez, que s’encarregaran dels 

prebenjamins de 1r any i de l’Escoleta.

Si ens voleu venir a veure jugar a casa i a 

animar-nos:

–  Benjamins any 2001: dissabtes a les 12 h.

–  Prebenjamins any 2002: dissabtes a les 11 h.

–  Prebenjamins any 2003 i Escoleta any 2004: 

dissabtes a les 10 h.

Per acabar, direm que l’Ajuntament ha po-

sat una tanca al voltant del camp de futbol; això 

ens ha permès fixar les porteries i no haver-les 

de desplaçar contínuament. Estem molt con-

tents, perquè així podrem fer els entrenaments 

al mateix camp durant tota la temporada.
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Handbol

Marc Madruga

e s p o r t s

Ja teNim HaNdbol  
a vilablareix!
A principis de juliol es va iniciar un projecte en-

grescador a Vilablareix: un nou esport, una nova 

oferta per als nois/noies del municipi.

Els orígens immediats de l’handbol es re-

munten a principis de segle. Aquest esport va 

ser creat per les federacions d’atletisme i els 

moviments gimnàstics. Al començament es ju-

gava en un terreny de joc igual al camp de fut-

bol i amb equips d’onze jugadors dels quals un 

feia de porter.

Cap al 1960 es va anar abandonant pro-

gressivament l’handbol a onze per l’handbol a 
set (amb equips de set jugadors i un terreny de 

joc més petit, de 40 x 20 metres) que es prac-

ticava en gimnasos coberts durant l’hivern a 

causa del fred. En ser més ràpid i espectacular, 

l’handbol a set ha guanyat la partida a l’handbol 

a onze, que actualment ja no es practica.

El 1936 l’handbol pren part en els Jocs 

Olímpics de Berlin. Els grecs ja jugaven a la pi-

lota amb les mans, encara que sense porteries, 

en un joc anomenat urania, que coneixem per-

què Homer el descriu a L’Odisea.

Actualment l’elit de l’handbol mundial 

està marcat per les lligues espanyoles i alema-

nyes, amb equips com l’Hamburg, el Kiel, el FC 

Barcelona, el Ciudad Real o l’Ademar de Lleó; el 

referent espanyol pel que fa a pedrera és el BM 

Granollers. 

Una part dels integrants del club que neix a 

Vilablareix han format part de la història del club 

vallesà, com Jordi de Toro, jugador d’elit que ha 

jugat a la màxima divisió, amb equips com l’Al-

tea, el Pilotes, el BM Granollers, el Barakaldo o 

l’Oviedo. També comptem amb Josep M. Gutiér-

rez, jugador internacional que va jugar amb el 

BM Granollers, i que és un referent de l’handbol 

gironí i català. En l’apartat tècnic, Marc Madruga 

va ésser coordinador de la base del club grano-

llerí i entrenador d’equips de base.

Actualment, jugadors dels equips de base 

participen en les respectives seleccions catala-

nes, masculina i femenina. 

Els entrenaments són dimarts, dijous i di-

vendres per a nens en les categories: benjamí, 

aleví, infantil, cadet i sènior. I en categoria fe-

menina, benjamí, aleví i infantil.

Trobareu més informació a 

www.hcgirones.blogspot.com 

o bé posant-vos en contacte amb Sergi 

Cama mitjançant el telèfon 690177105.
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Fotografia: Fraser & Sureda comunicació



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

2 3

«A estudi hi anava amb bicicleta».

Acabats els estudis es va quedar a 

treballar a la casa una temporada, 

però no hi estava prou bé «perquè 

llavors aquells mossos em feien 

treballar molt!». Així que va agafar 

una beca per anar a estudiar a 

Caldes de Montbui, i allà es va 

treure el títol d’expert agrícola. 

Després va ingressar a fer el servei 

militar, de voluntari a artilleria: 

«Vaig fer la mili dels dinou als vint-

i-dos anys a Girona”.

En joan dE la massana

Amb vint-i-dos anys va tornar a La 

Massana a treballar: «Va ser quan 

el pare va comprar el camion», amb 

el qual anaven a recollir llet per les 

cases. El recorda com si el tingués al 

davant: «un Ford Cycling matrícula 

60139 de Barcelona». Després 

van comprar la primera màquina 

recol·lectora de Vilablareix: «La 

el cotxe, un 2.000 de matrícula de 

Girona... només tenia dues marxes» 

 encara s’enrabia en pensar-hi. 

La germana del seu pare es va 

haver de treure el carnet per poder 

dur el cotxe: «la tia Joaquima va 

tirar la casa endavant». També 

recorda amb claredat que al mas 

s’hi van refugiar moltes monges  

de l’Institut de Religioses de 

Sant Josep de Girona, conegudes 

com les “vetlladores” perquè la 

seva fundadora, Maria Gay, va 

començar amb un grup de noies 

vetllant malalts: «En acabar la 

guerra hi havia cap a quaranta  

monges, a casa!». 

pagès amb Estudis

Després de la Guerra va començar 

a anar a l’escola, a la Salle de Salt; 

eren tota una colla: «Hi havia els 

del Perelló, en Boschdemont... 

vam fer una agrupació i ens 

trobàvem sovint». Després va anar 

als Maristes de la Mercè, a Girona: 

Joan Jordà  
i Aymerich

Home actiu, molt treballador. diu que ara ja no fa res, però ajuda el 

fill amb el pinso, porta els vedells, els dissabtes du els ous per vendre 

a les carnisseries... la impressió que fa és justament la contrària 

de la dita: poca fressa i molta endreça. també ens fa venir al cap un 

concepte molt en voga a principis del segle passat: la bonHomia.

En Joan va néixer el 15 de març de 

1929 a La Massana, d’on la família 

duia la masoveria. El seu pare ja 

era fill d’allà i la seva mare era de 

can Camós. Explica que «som sis 

germans, jo sóc el més gran, i gràcies 

a Déu encara som tots vius: tres noies 

i tres nois» (de fet la seva mare va 

tenir set fills, però un es va morir 

amb set mesos, cosa que en aquell 

temps era ben corrent). Els germans 

d‘en Joan estan repartits entre Cassà, 

Salt, Vilassar de Dalt, Vilaür i Fornells. 

Amb tres anys en Joan va anar a 

Montagut, a viure amb dues ties, 

«perquè una era mestra i em 

volia allà amb ella... els pares van 

creure que era el millor per a mi»; 

després la van destinar a Olot: 

«Allà hi vaig deixar el biberó i el 

pipu». El 1936 va esclatar la guerra 

i se’n va tornar cap a La Massana 

de Vilablareix.

la guErra

Durant la Guerra el seu pare va 

ser fora. Ell era petit, però encara 

recorda coses: «Els del Comitè ens 

van requisar la màquina de batre, i 

r e c o r d S  d e 
v i l a b l a r e i x
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cosechadora la portava l’Ernest 

Roura; també portava el tractor i la 

màquina de batre – la que separa 

la palla del blat, sabeu?». (Ens veu 

joves, en Joan!). 

Van comprar un altre cotxe i en 

Joan es va treure el carnet per dur-

lo ell, «un Fiat 6 cilindros matrícula 

32192». Sens dubte, les matrícules 

li queden gravades a la memòria!

la massana nova

La Massana era d’una tia soltera, 

que en morir va deixar la finca a 

un nebot, en Joan Frigola: «Podia 

haver tocat a una banda o altra, 

però l’hi va tocar a ell, i va dir que 

s’ho volia portar ell sol...»

Van fer-se, doncs, una casa nova 

per viure, en un tros de terra 

proper: «Al pare sempre li havia 

agradat aquesta terra i vam 

decidir de fer la casa aquí». En 

aquell temps no es demanaven 

permisos, ni hi havia plànols... «No 

hi ha fonaments ni res, tot pico i 

pala. Jo anava als picapedrers a 

buscar pedres amb un tractor i un 

remolc. La vam fer amb en Simon 

i en Jaume, i els hi pagàvem a 9 

pessetes l’hora. La vam començar 

el dia que el meu pare feia anys, 

el 18 de febrer del 1954... aquest 

dia vam començar amb el pico i la 

pala». 

La casa estava acabada per Nadal 

de l’any següent, i ara es coneix 

com la Massana nova, can Jordà, o 

també la casa d’en Joan Massana.

amor EntrE sardanEs  
i pastorEts

Amb l’Elvira es van conèixer anant 

al mercat de Girona i després es 

van començar a tractar  i  

a agradar  ballant sardanes...  

«I ens vam començar a engrescar 

fort per Nadal, quan vam anar 

als pastorets... després ens va 

semblar que anàvem bé i vam anar 

continuant... També hi havia una 

coneixença entre els pares, i és 

clar, no cal pas preguntar si era 

bona o dolenta...!» – riu en Joan.

Els pares eren amics de 

Campllong. L’Elvira era nascuda 

d’allà, de cal Tano, i corrobora en 

tot moment el que ens explica en 

Joan: «Ens vam anar engrescant i 

mira... sempre més i mai menos!».

Van festejar dos anys llargs i 

després es van casar al Santuari dels 

Àngels. Pel Roser, el 7 d’octubre, 

van fer 50 anys de casats, i ho varen 

celebrar amb una missa oficiada 

pel seu germà, mossèn Josep Maria 

Jordà, a Sant Roc. 

un viatgE dE nuvis 
dE pEl·lícula

En aquell temps  –en Joan i l’Elvira 

es van casar l’any 1959– , els viatges 

de nuvis solien ser a Montserrat: 

un parell de dies i cap a casa, però 

en Joan i la seva dona van fer un 

senyor viatge!

El matrimoni riu només de pensar 

en el viatge de noces: «El nostre 

viatge de nuvis va ser tota una 

aventura! El meu pare, que en pau 

descansi –explica en Joan– ens va 

comprar un quilomètric (era com un 

llibre ple de tiquets i a mesura que 

anaves viatjant t’anaven tallant els 

tiquets), i ens va dir: “Mira perquè 

aneu pel món!” I apa, amb un 

grapat de calers a la butxaca... vam 

fer 10.000 quilòmetres amb tren».

Anaven per lliure, no tenien res 

reservat; si els agradava el lloc, 

s’hi quedaven uns quants dies; si 

no, se n’anaven a una altra banda. 

Un plantejament de viatje ben 

modern, sens dubte.

En Joan i l’Elvira relaten, divertits, 

que van sortir la mateixa nit del 

casament des de Girona: «El 
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tren va passar amb tres hores de 

retard... i amb un ploure que 

feia..!». Després van arribar a 

Barcelona, «i és clar, a aquella 

hora no trobàvem res enlloc... al 

final vam dormir i l’endemà vam 

marxar cap a València» on es van 

quedar només un parell de dies 

perquè volien ser per les festes 

del Pilar a Saragossa, «però vam 

marxar amb recança perquè a 

València hi estàvem molt bé».

Van passar el Pilar a Saragossa i 

després van marxar cap a Tudela, 

«com que teníem ànecs, volíem 

anar a veure la casa dels ànecs»; de 

Tudela van anar a Sant Sebastià, 

i tot seguit, a Madrid, «Tot això 

amb el quilomètric!». Però el 

quilomètric se’ls acabava i van 

haver d’agafar l’avió per tornar de 

Madrid a Barcelona. 

Com a anècdota, en Joan recorda 

que quan eren per sobre de 

Saragossa amb l’avió, un motor va 

fallar, «i sort que l’avió tenia quatre 

motors... vèiem les flames per la 

finestra! En arribar vaig anar a 

veure el pilot i m’ho va confirmar... 

vam planejar fins a Barcelona!». 

Un cop a Barcelona, per acabar 

el viatge van complir com a bons 

catalans, ja que abans es deia que 

un català no és ben casat si no 

ha anat a Montserrat, doncs hi 

varen anar. «Ens hi vam quedar 

un parell de dies, i després vam 

agafar l’últim tren, i cap a Girona. 

Vam acabar els quilòmetres del 

quilomètric, ben just!»

«Vam marxar el 7 d’octubre i 

vam tornar al dia abans de Sant 

Narcís, el 28 d’octubre, i encara 

vam tornar amb calers!». Déu n’hi 

dó!: vint-i-un dies de viatge de 

noces, en aquell temps, no ho pot 

pas explicar tothom. Però també 

diuen que no n’han fet cap més, 

de viatge...

un fill i trEs néts

En Joaquim Jordà, l’únic fill que 

van tenir, va arribar el 29 de juliol 

de l’any 1962. «Va ser una gran 

il·lusió, no solament per nosaltres, 

sinó pels pares i per tots». En 

Joaquim és present a l’entrevista, i 

en Joan se’l mira emocionat.

Ara en Joaquim, casat amb 

l’Assumpta, ja és pare de tres fills, 

els tres néts que alegren la vida d’en 

Joan. En Joan Miquel, de quinze 

anys, la Judit, de catorze, i el petit 

Jordi, la joguina de tots, de tan sols 

sis mesos. Tots viuen a la mateixa 

casa i formen una gran família, 

d’aquelles que ja no en queden.

vilablarEix, avui

A en Joan li agrada que Vilablareix 

creixi, però no gaire més. «En un 

poble massa gran la gent no es 

coneix». Això sí, troba que el poble 

ha canviat a fi de bé: «Nosaltres 

estem molt bé; ara, millor que no 

vinguin gaires cases per aquí...».

Fotografies: Fraser & Sureda comunicació



l a  l l a r  d ’ i n f a n t s

2 62 6

La llar d’infants

Afra Falgueras

s’acaba uN curs...
El 18 de juliol va ser un dia molt important per 

a La Farigola, perquè vam celebrar la festa de 

final de curs, un esdeveniment molt divertit tant 

per als nens i nenes i les educadores com per a 

les famílies.

Aquest curs, com que érem una bona co-

lla, vam decidir fer la festa al pavelló. Tant els 

pares i les mares com els nens i les nenes van 

col·laborar portant menjar i begudes per tal de 

fer una mica de “pica-pica”. La llar va decorar el 

vestíbul del pavelló per crear un ambient més 

festiu i, a més a més, l’animador infantil Carles 

Cuberes ens va oferir el seu espectacle Cançons 
de butxaca. 

Ens ho vam passar molt bé i va ser molt 

emotiu, sobretot per als nens i nenes que aquest 

curs deixaven la llar per tal de fer un nou camí 

cap al que anomenem “l’escola dels grans”. Va 

ser un record inoblidable per repetir en els se-

güents anys, i un bon final de curs per agafar 

empenta per al proper.

Fotografies: Jordi Miñarro

Fotografies: Llar d’infants
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... i eN comeNça uN 
altre!
Com cada any, el dia 1 de setembre hem enge-

gat un nou curs a la llar d’Infants La Farigola. 

L’escola ha anat creixent i ja som una 

bona colla! Tenim l’aula de P0 o de la marieta 

Berta preparada per als més menuts. Dues clas-

ses de P1: la del cargol Oriol i la dels ratolins. I 

finalment, dos grups de P2: els espantaocells i 

els picasoques, que són els veterans de la llar.

Hem començat el curs amb molts nens i 

nenes nous i, per tant, també ha començat el pe-

ríode d’adaptació, un temps en què els infants 

s’acostumen al nou ambient, als companys i a 

les educadores. 

Estem en plena recta d’inici, amb moltes 

ganes d’anar sumant mesos per arribar a Nadal, 

Setmana Santa... ja veureu quines fotos que 

sortiran a la Torratxa!



l ’ e s c o l a

2 82 8

L’escola

comeNça el Nou 
curs al ceip 
madreNc

Nens i nenes emocionats i impacients van co-

mençar un nou curs escolar el 15 de setembre. 

També van encetar-lo mestres, il·lusionats i al-

hora preocupats per quadrar horaris i adminis-

trar bé els recursos disponibles, que sempre 

són escassos!

Fotografies: CEIP Madrenc
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oNze NeNs i oNze 
NeNes eNtreN  
a l’“eScola  
delS granS”
Nora Reverter

El setembre passat es va iniciar un nou curs 

escolar. Nosaltres també iniciem una nova 

etapa, ja que hem començat P3 a l’”escola 

dels grans”. Això suposa adaptar-nos a alguns 

canvis: cares noves, nous espais, un horari 

diferent, etc. Per anar-nos-hi acostumant, els 

primers dies només hi anàvem una estoneta 

al matí o a la tarda. Però els dies d’adaptació 

van passar de pressa i va arribar el dia que 

ens vam trobar tots junts a la classe. Alguns 

ja ens coneixíem de la llar d’infants, però d’al-

tres encara no ens havíem vist mai. Cada ve-

gada ens costa menys dir adéu als pares, avis 

i germans i agafar-nos al tren per anar cap a 

classe! Quan hi arribem posem els esmorzars 

dins les gavetes, pengem les jaquetes i les 

bossetes i anem a seure per dir-nos bon dia 

tot cantant una cançó. També esperem impa-

cients per veure quina sorpresa ens té prepa-

rada el follet Benet: un conte, una cançó, co-

ses noves per a la classe...?

Esperem que aquest curs que comen-

cem ens porti moltes il·lusions, alegries i bons 

records!

Fotografia: CEIP Madrenc

Fotografies: Fraser & Sureda Comunicació
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L’institut

priNcipi de curs a 
l’ies vilablareix

Després d’un estiu molt calorós ha començat el 

segon curs als mòduls de l’IES Vilablareix, sen-

se edifici però amb moltes incorporacions no-

ves, tant de professors com d’alumnes. 

Aquest any s’ha ampliat l’institut fins a segon 

d’ESO, amb l’arribada de cinquanta-vuit alumnes 

nous, i per aquest motiu disposem de dos mòduls 

nous que consten de dues aules, de dues aules de 

desdoblament i de quatre lavabos nous.

Per primer cop ja hi ha professor de plàs-

tica, en Jaume Vilanova. També s’han incorporat 

en Manel Torramadé, de ciències naturals, l’Albert 

Escriu, d’anglès i castellà, la Yolanda Frigola, de 

castellà, la Laura Lladó, d’educació física, i la Mar-

ta Sala, de música. Tots ells, molt contents d’estar 

en aquest institut i amb moltes ganes de fer bé la 

feina i de passar-s’ho bé amb els alumnes. 

Amb l’ampliació del professorat han ar-

ribat noves optatives com “Iniciació al rugbi”, 

“Còmic i il·lustració”i “Història del rock”; que 

juntament amb les ja existents formen una vari-

ada oferta per a tots els gustos.

Els alumnes nous en un principi esta-

ven una mica espantats, però de seguida s’han 

amotllat al seu nou institut.

Aquí teniu les primeres impressions d’al-

guns dels alumnes de primer d’ESO.

L’insTiTUT, ELs noUs EsTUdis
Òscar Gallardo, Xavi Garolera, Eduard Galià 
(1r A)

Els nervis ens envaïen quan vàrem arribar a 
uns mòduls blancs i a un pati molt gros ple de perso-
nes desconegudes que no ens deixaven de mirar. Un 
cop a dins, hi havia els professors que ens van reunir 
a tots els de primer per dir-nos quina classe ens toca-
ria. Estàvem plens de nervis.

Després vàrem entrar a la classe, on ens van 
fer apuntar a l’agenda els horaris. Uf!, vàrem pensar 
després de veure que fèiem quinze minuts més els di-
lluns, els dimarts i els dijous. 

Tots cap a casa! Va sonar el timbre i ens en 
vam anar.

Les dues setmanes següents vàrem fer les clas-
ses d’una hora, amb un pati de vint-i-cinc minuts. 
Les optatives de francès, dibuix i Enjoy drama són 
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divertidíssimes. Ens ho passem tan bé que l’hora pas-
sa volant.

Per nosaltres l’institut és encara més divertit 
que el col·le. La nostra opinió dels amics nous i els 
professors és un excel·lent!

La PrimEra imPrEssiÓ
Carlos Fernández, Mar Darder, Xavier Ferrer 
(1r A)

Quan vam arribar ens vam sorprendre molt en veure 
tanta gent que no coneixíem, però per altra banda teníem 
ganes de fer altres amics i amigues. La Pili Serra, la di-
rectora, ens va demanar que anéssim al menjador. Allà 
ens va explicar les normes del centre. Després vam fer un 
joc de presentació. Un cop acabada aquesta activitat, que 
ens va agradar molt, els professors es van presentar.

La Sara, la nostra cotutora, ens va explicar les 
assignatures que faríem durant el curs. Hi ha diver-
ses assignatures que no fèiem a l’escola: tecnologia, 
naturals, que es fa en part al laboratori i l’optativa 
(podíem triar entre francès, Fem mates, Enjoy Drama 
i còmic). I educació física, la fem en anglès!

Com que som del poble, ja sabíem com era el 
pati. Al menjador es fan servir safates i el càtering és 
el mateix que a l’escola.

La nostra opinió personal és bastant bona, ja 
que els companys i els mestres ens han semblat molt 
interessants.

EL PrimEr dia a L’insTiTUT
Jordi Verdaguer, Pau Simón, Juan Soto 
(1r A)

Vam començar el matí aixecant-nos a les 8, tots nervi-
osos. Després d’esmorzar ja teníem les forces suficients 
per començar el primer dia. Aquell dia només faríem 
de 9 a 12. 

A les 8.30 havíem quedat uns quants per anar 
a l’institut junts. Quan ja hi érem ens van fer en-
trar als alumnes de 1r i 2n d’ESO. Ens van explicar 
les normes en general. Aquell dia va ser molt curt, 
però divertit. Vam estar fent un joc de convivència 
per conèixe’ns millor. Tot seguit ens vam repartir per 
classes. Un cop allà, ens van apuntar l’horari a la 

pissarra i el vam haver de copiar. Aquí es va acabar 
el primer dia de classe a l’institut.

L’endemà va ser de 8.30 a 13.15 i de 15.15 
a 17.15. Quan no fem tarda pleguem a les 14.15. 
A partir d’aquell dia quedem a les 8.10 davant de 
casa d’en Pau. I quan hi som tots anem a l’institut. 
Quan arribem guardem les bicicletes. A l’hora del pati 
només tenim vint minuts, però els intentem aprofitar 
bé. El menjador està bastant ben organitzat. Pel que 
fa als deures, els trobem bastant bé.

L’institut per dins, no el veiem tan malament 
com la gent diu. Les classes estan bé: tenim aire con-
dicionat, bons professors, i les aules són més grans del 
que mai ens hauríem pensat.

EL PrimEr dia a L’iEs
Anna Sencianes, Aida López 
(1r A)

Va sonar el timbre! Vam entrar al menjador. Els profes-
sors ens van explicar un joc de coneixença que consistia 
a fer preguntes als companys de 1r d’ESO. Quan ens van 
cridar els professors es presentaren. Vam sortir al pati i 
ens van dir a quina classe havíem d’anar. A continuació 
vam entrar a l’aula i un cop allà ens van dir l’horari.

Els primers dies ens van estar explicant com 
anirien les classes. RING! Toca el timbre per sortir 
al pati, a esmorzar. El menjar és molt bo. Després de 
dinar, sortim al pati a jugar.

Quan sortim i arribem a casa i obrim l’agen-
da, veiem que no hi ha gaires deures! Això segur que 
canviarà!

Fotografies: IES Vilablareix
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BEnVinGUTs a L’iEs dE ViLaBLarEiX!
Francesc Álvarez, Santi Bosch, Marc Omar, 
David Chornet 
(1r B)

Quan vam arribar a l’IES ens vam posar molt 

contents de veure molta gent amb la qual podríem fer-nos 

amics. Ens vam reunir els divuit de Vilablareix i vam co-

mençar a parlar amb gent nova.

De cop i volta va sonar un timbre molt fort i vam 

entrar en una sala on ens vam asseure en cadires i els 

professors es van presentar un per un. Quan vam sortir 

al pati vam fer un joc de presentació i vam conèixer molta 

gent. Un cop acabat el joc, ens van dir cap a quina classe 

(1r A o 1r B) ens havíem de dirigir. Vam tornar a casa 

pensant que l’endemà coneixeríem molta gent.

Els primers dies no ens posaven gaires deures, i pen-

sàvem que sempre seria així... Però això ha canviat! Ara 

tenim l’agenda plena, no hi podem fer ni una guixada.

Els professors són molt amables, ens ho expliquen 

tot molt bé. Estem fent assignatures noves: tecnologia, labo-

ratori, educació física en anglès... També tenim optatives: 

francès, Fem mates (matemàtiques amb jocs), Enjoy drama 

(teatre en anglès) i còmic i il·lustració.

Nosaltres opinem que l’institut és bastant divertit 

i entretingut. També hem conegut molta gent. Opinem 

que l’institut no és tan dolent com diuen... almenys el de 

Vilablareix.

PRIMERES DUES SETMANES
Arnau Vilaró, Ariadna López, Katia Martín, 
Jaume Oliveras 
(1r B)

El primer dia de l’institut tots estàvem nerviosos. Ens pre-

guntàvem com canviaria la nostra vida en aquell nou lloc 

anomenat institut. En arribar ens van fer seure en una 

sala on els professors es van presentar. Just després vam fer 

un joc per conèixe’ns mútuament. Així va acabar el nostre 

primer dia a l’institut.

Al cap de dues setmanes tot ha canviat per complet: 

deures, exàmens, estudiar, etc. Però, tot i que la nostra vida 

ha fet un gir de 360 graus, ens hem d’acostumar a tot.

La nostra opinió és que els professors són estrictes, 

però entretinguts i divertits. Els treballs tampoc no són gai-

re avorrits, més aviat són genials.
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La ludoteca

Fotografies: Sònia Poch

al casal d’estiu 
l’uNivers Ha estat 
uNa festa

Hola a tothom! Sóc en Treki, l’amic extraterreste 

que els nens i nenes del casal han conegut aquest 

any juntament amb el meu company i amic Nau-

ta. Com cada any en aquestes dates, els nens i ne-

nes al casal han fet activitats diverses, totes elles 

relacionades amb un centre d’interès. Aquesta ve-

gada el tema era l’univers, aprofitant que aquest 

és l’Any Internacional de l’Astronomia.

Us explico que hem fet cada setmana:

1.  Introducció a l’astronomia, on els nens i ne-

nes han fet experimentació i han pogut veure 

com es formaven cristalls de gel amb sal o els 

efectes de la sal en una patata. I també han 

pogut veure les pel·lícules Space chimps, els 

més petits, i Zathura, els més grans.

2.  Fenòmens de l’univers: en aquesta setmana 

es va parlar dels cometes, dels diferents tipus 

de galàxies, dels meteorits, etc. i els nens i 

nenes van passar una nit al pavelló, on van 

rebre la nostra visita, ja que no hi volíem ni 

podíem faltar. Va ser molt emocionant conèi-

xer els nostres amics.
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5.  Som astronautes! I l’última setmana li va tocar 

ser el protagonista a en Nauta. Alguns nens i 

nenes van marxar de colònies, però tots van 

seguir amb el tema de l’univers. L’últim dia 

tots van rebre el diploma al millor astronau-

ta per la feina ben feta. Ho vam celebrar amb 

una festa com cal: amb música, ball, menjar i 

beure i moltes ganes de divertir-se.

Val a dir que... l’univers és una festa! I ara 

m’acomiado de tots dient-vos: Fins molt aviat! 

El vostre amic,

Treki

3.  El sistema solar: sol, planetes, estacions, 

eclipses, dia i nit, orientació,etc. De tot això 

i més es va tractar la tercera setmana i els 

nens i nenes s’ho van passar d’allò més bé 

en l’excursió al Cosmocaixa, experimentant 

amb tot el que veien. Va ser molt divertit!

4.  Les estrelles: aquesta setmana els nens i ne-

nes van ser les estrelles del dia 24 en l’actu-

ació que es va fer al pavelló. S’ha de dir que 

tots ho van fer molt i molt bé! A en Nauta i a 

mi ens va agradar molt!
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Un estiu 
mogut

27 de juny: sortida a Waterwold 

Les taules de dinamitzadors juvenils del Gi-

ronès permeten unir esforços i, com en el cas 

d’aquesta sortida, ajuntar joves de diferents po-

bles per omplir un autobús i anar al Waterwold 

de Lloret. De Vilablareix, van ser catorze els que 

van gaudir d’un dia de piscines, tobogans i re-

lax en bona companyia.

Classes de reforç i d’anglès

L’arribada de l’estiu és sinònim de vacances per 

als estudiants, però si no fem res, correm el risc 

d’arribar rovellats al setembre. Per això, el local 

de joves va oferir diferents matèries, de les quals 

finalment es van fer anglès i repàs.

Classes de mecanografia
Dominar el teclat requereix un esforç, però 

sempre és més divertit si es fa en colla i amb un 

professor de la broma. Així ho van fer un grup 

de deu persones que van aprofitar les caloroses 

primeres hores de les tardes del mes de juliol 

per aprendre a escriure a màquina. 

21 de juliol: 3x3 de bàsquet
Un 3x3 de bàsquet també és una activitat que 

funciona a Vilablareix. I aprofitant que als joves 

els agrada practicar aquesta modalitat de par-

tits, vam proposar-ne un a l’estiu. Set equips 

van estar més de tres hores jugant a bàsquet 

sense parar! 

23 de juliol: Campionat de Pro

El Pro és un joc de consola en el qual s’enfron-

ten dos jugadors en un partit de futbol, amb la 

particularitat que es poden agafar els equips re-

als de les lligues europees. En altres paraules, 

ets en Guardiola i pots fer i desfer al teu gust en 

el teu equip. Aquest torneig és dels que agra-

den i disset joves s’hi van presentar... la cosa es 

va allargar.
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També hem fet un campionat de futbolí, 

slot i billar, que no han tingut tanta participació.

Torneig de futbol sala

Ja l’esperàvem! La tercera edició del torneig d’es-

tiu de Vilablareix és d’aquelles coses que agraden. 

L’ambient familiar i les ganes de jugar  i també de 

guanyar  és el que fa que el torneig sigui molt més 

que jugar a futbol. Hi va haver set equips (Pes 

United, Chichos, Gerunda Boys, Veujove, Andre-

aferre, Espai color i la Colla dels dimarts) que van 

jugar des de mitjans de juny fins a finals de juliol. 

Esport, salut i diversió en un mateix lloc.

4 de setembre: Festa de l’escuma
Vam fer un intent frustrat el dia 1 d’agost a l’ex-

terior del local de joves, però un vent fort s’en-

duia l’escuma i suposem que també la gent que 

venia, ja que només una desena de persones 

van deixar-s’hi caure. Però el segon intent va 

ser el bo, a la plaça Perelló i malgrat que el cel 

era amenaçador, molta més gent va gaudir de 

l’escuma i de la música. Va durar aproximada-

ment una hora, fins que es va posar a ploure i 

les primeres aigües de tardor es van emportar 

les rialles... i l’escuma!

5 de setembre: autobús a 
Festes d’olot 
Les Festes del Tura a la capital de 

la Garrotxa sempre atrauen els 

joves, així que vam fer un bus 

juntament amb el Consell Co-

marcal i Sant Gregori. Va anar bé: 

vint-i-quatre de cada poble, au-

tobús ple fins a la bandera i cap 

a Olot falta gent! Tornada sense 

grans contratemps, i tothom sa i 

estalvi a casa seva.

6 de setembre: dia verd 
Feia temps que ens ballava pel cap fer un dia 

amb el medi ambient com a fil conductor de 

les nostres activitats. Vam demanar l’inflable 

del Departament de Medi Ambient  titulat “Re-

ciclar saltant”  i vam muntar jocs i tallers per fer 

que els nens i nenes, a més de passar-ho bé, se 

n’anessin a casa una mica més coneixedors del 

món que els envolta.

A les deu del matí ja s’inflava al camp de 

futbol 7 una estructura de contenidors i es co-

mençaven a parar les taules per acollir els ta-

llers i jocs.

La caminada prevista es va suspendre per 

falta de participació (com que només hi havia 

l’organitzador, que ja sabia el joc de descoberta 

i el recorregut, no tenia gràcia fer-lo!). En canvi, 

els jocs i algun dels tallers proposats sí que van 

triomfar. Destaquem la bossa de cartró i el mo-

neder fet amb un tetrabric per anar a l’última 

moda. De totes maneres, l’any que ve esperem 

més participació.

Fotografies: Local de joves
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J. Manel Pallàs

Cloenda dels balls de saló
El dissabte 27 de juny es va celebrar al pavelló 

la cloenda de la temporada de balls de saló amb 

un sopar-ball en què 110 persones van moure el 

cos amb la música de David Casas.

Petanca 
El 18 de juliol, durant un dinar es van entregar 

els premis del campionat de petanca en què 

han participat, a més de la Petanca Vilablareix, 

equips de Fornells, Riudellots, Vilobí, Aiguaviva 

i Riudarenes. 

Va presidir l’acte el nostre alcalde, Enric 

Vilert, acompanyat de la regidora Marta Fusté i 

de diversos alcaldes i regidors en representació 

dels altres municipis participants.

dia del soci
El diumenge 30 d’agost a la sala polivalent del 

pavelló es va celebrar el Dia del soci, amb l’as-

sistència de 150 persones que van gaudir d’un 

aperitiu, un dinar i un recital d’havaneres. L’al-

calde, Enric Vilert, i la regidora de Gent Gran, 

Dolors Ferrer, van acompanyar els socis en 

aquesta celebració.

assemblea general
El 3 de setembre es va celebrar l’assemblea ge-

neral ordinària, en què es va donar compte de 

les diferents activitats organitzades pel Casal i 

de l’estat de comptes de l’associació, entre al-

tres punts de l’ordre del dia.

Bona 
participació
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diada de l’11 de setembre
Més de 100 persones van participar en el dinar 

de la Diada, un àpat ben complet a base d’ama-

nida catalana, carn a la brasa, postres, cafè...

Festa major Tursal
Del 13 al 16 de setembre un bon nombre de socis 

del Casal va assistir a la festa major Tursal que en-

guany s’ha celebrat en un hotel de Platja d’Aro. 

Ball de saló
El 12 de setembre va començar a la sala 

polivalent del pavelló la temporada de balls de 

saló dels dissabtes. El ball serà el segon i últim 

dissabte de cada mes, a les sis de la tarda. 

activitats per a la Gent Gran
El 14 de setembre van començar les diferents 

activitats que organitza el Casal, com ara cami-

nar, agulla i fil, curset de pintura, petanca... Per 

informar-vos podeu passar pel local del Casal, 

a Can Ballí.

Excursió a montserrat
El proper dissabte 17 d’octubre s’organitza una 

sortida a Montserrat, atenent a les peticions 

dels socis de fer una sortida de dia.

l l a r  d e  j u b i l a t s
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se us fa curt 120?
La raó principal d’una emissora municipal, més 

ben dit, la principal raó de les paraules, és que 

alguna persona les escolti. Per què, si no, una 

emissora municipal? Al nostre entendre, és el 

mitjà més ràpid i proper per fer arribar a tots els 

vilatans l’oportunitat d’assabentar-nos de prime-

ra veu de les notícies, propostes, activitats de 

l’equip de govern del nostre municipi i tenir la 

possibilitat de poder contrastar-les, debatre-les o 

rebutjar-les. Aquesta és la feina dels partits polí-

tics a l’oposició, la veu de tots a la ràdio. Això sí 

que és important! I poder dir-hi la nostra, si cal 

en el mateix moment, en directe per via telefòni-

ca, sense haver d’utilitzar missatgers. Però, ma-

lauradament, en aquesta secció de participació 

política encara tenim el telèfon ple de pols. 

Els vilatans són més participatius en les 

altres seccions del programa: el Tot Torna, de la 

Sra. Angelina Codony, la Cuina de la Sra. Fina 

Estévez, la recent estrenada secció de cinema 

clàssic, amb la jove Carla Bonadona, les inte-

ressants entrevistes d’en Didac Romagós, ame-

nes i ben estructurades, el nostre subdirector, 

el company Xavier Ribot, enciclopèdia vivent 

amb moralina i, com no podia ser d’altra ma-

nera, algú que coordini i dirigeixi aquest equip 

d’amateurs de la ràdio, en Jaume Vilalta.

Ens comuniquem per relacionar-nos. Ne-

cessitem la comunicació per informar-nos. Us pot 

semblar que els que hi col·laborem no aportem 

res amb les nostres converses, que no tenen 

cap mena d’interès. Modestament, intentem 

posar-hi tot l’interès per millorar. Els 120 minuts 

de durada dels programes de cada dilluns se’ns 

fan curts. 

També podeu escoltar-nos i aportar les 

vostres opinions al bloc del nostre programa 

(microdenit.bloc.cat) o escriure un correu elec-

trònic a l’adreça microdenit@hotmail.com.

Amb tota la il·lusió us recomano 
que ens escolteu cada dilluns de 9 a 
11 del vespre al 107, 5 FM.

Rafael Planella Llorà (Secció Art de la Paraula)
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exposició arístides 
maillol

Del 20 d’octubre al 31 de gener podeu visitar 

l’exposició sobre el gran escultor rossellonès 

Arístides Maillol a la sala d’exposicions que la 

Caixa de Catalunya té a La Pedrera (Passeig de 

Gràcia, 92 Barcelona). 

L’exposició presenta totes les facetes de 

l’obra de Maillol, que va des de les formes he-

reves de l’escultura del segle XIX, fins a la mo-

dernitat del segle XX. Les seves escultures són 

solemnes i senzilles, amb un gran equilibri, cen-

trant-se en el nu femení.

Aristides Maillol (Banyuls de la Maren-

da 1861-1944) és un escultor, pintor i gravador 

francès d’origen català. Als tretze anys pinta el 

seu primer quadre, una marina. Des de Perpinyà 

marxa a París i és admès, el 1885, a l’École de 

Beaux-Arts i fa amistat amb Antoine Bourdelle i 

Paul Gauguin. Fa diverses exposicions i, influït 

pel seu amic Gauguin, des del 1895 es dedica a 

l’escultura. 

El 1905 li arriba l’èxit i, a partir d’aquell 

moment, fa exposicions a París, Nova York, Ber-

lín, Chicago... Té encàrrecs i il·lustra diversos 

llibres.

galería on line del 
museo del prado

El MUSEO DEL PRADO de Madrid ha obert un 

servei que permet consultar quasi 2.000 obres 

de la seva col·lecció connectant-se a l’adreça: 

www.museodelprado.es/coleccion/
galeria-on-line

 

Disposa d’un cercador avançat amb el 

qual es pot filtrar la informació per categories, 

com ara l’autor, el títol de l’obra, el tema o la 

cronologia.

Jordi Pagès
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Grip nova

Què hi ha de nou de la grip nova?
Des de l’article publicat al darrer número de juny 

a La Torratxa l’estat de la grip nova ha variat i per 

aquest motiu és bo explicar la situació actual i l’ac-

titud que hem de prendre. Cal dir d’antuvi que la 

grip nova és una malaltia viral semblant a la grip 

epidèmica de cada hivern, però amb una diferència 

fonamental: és més lleu.

L’OMS ha situat la grip nova en fase 6, que vol dir 

que la infecció s’ha estès per tot el món i pot afectar 

bona part de la població. Sabem que en països que 

ja han passat l’hivern, com ara l’Argentina i Austrà-

lia, les xifres de mortalitat deguda a la grip nova són 

inferiors a les de la grip tradicional. En el nostre am-

bient queda per veure si la tendència actual  que les 

poques morts per grip nova succeeixen com fins ara 

en persones més aviat joves amb patologies prèvies  

es manté. Alguns mitjans de comunicació han sem-

brat pànic i no és bo, perquè una preocupació ex-

cessiva podria ocasionar sobresaturació del sistema 

sanitari quan arribi l’epidèmia, que aniria en detri-

ment dels que el poden necessitar més.

Hi ha tres aspectes que voldria comentar. El primer 

es refereix als que recorden que la grip del 1918 va pro-

duir milers i milers de morts, però obliden de dir que 

va afectar població amb pobresa, malnutrició i condici-

ons insalubres d’habitatge, i no recorden que les pan-

dèmies dels anys 1957 i 1968 van tenir una letalitat molt 

més petita, perquè les circumstàncies sanitàries havien 

canviat i es disposava ja d’antibiòtics per tractar les pul-

monies per sobreinfecció bacteriana. 

El segon aspecte és que en un primer moment es 

va parlar molt de l’ús dels medicaments antivirals, cosa 

que va provocar en alguns llocs del món l’acaparament 

d’aquests fàrmacs. Ara la situació està més definida, i 

aquests estarien indicats només després de valoració a 

la consulta i posterior visita a l’hospital, si escau, de per-

sones greus o de grups de risc segons el seu estat, com 

ara embarassades, nens menors de 5 anys o persones 

amb malalties cròniques severes. Hem de tenir present 

que aquests medicaments no preve-

nen de tenir la grip, tenen efectes se-

cundaris i en persones sense compli-

cacions només redueixen menys d’un 

dia la durada de la malaltia.

En tercer lloc, s’està parlant molt 

de la vacuna quan encara no se sap ni 

quan es tindrà, ni si serà prou eficaç, 

ni estarà àmpliament utilitzada com 

per saber els seus possibles efectes secundaris. Les pres-

ses no són bones: una vacuna produïda a corre-cuita 

l’any 1976 als Estats Units per evitar una epidèmia de 

grip va provocar una epidèmia d’efectes secundaris 

greus. Com s’ha pogut veure a les notícies, no hi ha 

encara un criteri consensuat sobre quins grups de per-

sones serà recomanable vacunar (sanitaris, bombers, 

cossos de seguretat, mestres...).

De les dades que hi ha actualment hem de dir 

que podem estar tranquils, que hem de fer el ma-

teix que sempre hem fet en una grip: repòs a casa, 

bona hidratació, bona alimentació, és a dir, allò que 

ens recorden les nostres àvies: que la grip s’ha de 

covar i que dura una setmana si et mediques i set 

dies si no ho fas. És important una bona higiene, no 

tossir davant una altra persona i tapar-se el nas i la 

boca en fer esternuts perquè la podem encomanar 

als altres els primers cinc dies de la malaltia; també 

rentar-se les mans abans dels menjars i sempre que 

s’hagi entrat en contacte amb els mocs. No cal fer-

se cap anàlisi. S’aconsella consultar quan una grip 

mantingui una febre alta passats 5 dies i sempre que 

hi hagi una simptomatologia important, com ara di-

ficultat per respirar o expectoració amb sang. 

Tot i això, ens haurem d’anar adaptant a les indi-

cacions que ens recomanin les autoritats sanitàries 

a mesura que es tingui més coneixement de com 

evoluciona l’epidèmia.

Dr. Artur Marquès

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

En el darrer número de La Torratxa deia: “Cal par-

tir 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 desenvolu-

pament d’una agricultura d’alta rendibilitat en sòls 

d’escassíssima pluviometria…”. 

És a la zona de llevant on es concentra l’agricul-

tura més rendible en termes d’economia de mercat. 

En molts casos, l’agricultura no és ja un mitjà de 

vida, sinó una indústria, un sector econòmic –Mario 

Conde i la Duquesa de Alba figuren entre els agri-

cultors espanyols més subvencionats– en què s’in-

verteixen i es guanyen grans sumes de diners.

Una part del model agrícola de l’Estat espanyol viu 

de les diferents subvencions (des que la Unió Europea 

va reconsiderar la Política Agrària Comuna, PAC, cal 

preguntar-se si s’han de continuar subvencionant cultius 

extensius com la remolatxa, els cereals, el blat de moro 

o el cotó, que consumeixen molta aigua, salinitzen els 

sòls i donen un rendiment econòmic escàs) destinades 

a fer rendibles les explotacions agràries i ramaderes; 

l’altra, sobre la base de cultius exòtics de productes fora 

de temporada. Unes i altres responen a una política 

imposada per les multinacionals de les llavors, pinsos 

i adobs que, juntament amb les institucions financeres 

mundials, tanquen aquest cercle de despropòsits.

Perquè, si aprofundim una mica més enllà del que 

és estrictament superficial, ens trobem amb territoris 

en què s’ha instal·lat un model econòmic depredador, 

tant en el terreny social com en les seves relacions amb 

el medi físic. Si aquest model no es reconeix com a 

tal, és gràcies al fet que, en una interpretació des de 

pressupòsits falsos, es considera com a producció allò 

que en gran mesura és una destrucció, velada des de la 

ideologia del sistema. En el cas de l’agricultura horto-

fructícola, monocultiu d’àmplies zones, s’ha configu-

rat un model hiperintensiu en l’ús d’energia, capital i 

força de treball. L’esmentat model aprofita la flexibi-

litat i la capacitat d’adaptació de l’explotació familiar, 

i la disponibilitat de mà d’obra immigrant, obligada 

a acceptar condicions de treball infrahumanes, a més 

de favorables condicions climatològiques. D’aques-

ta manera, a la zona més àrida d’Europa es localitza 

l’activitat més consumidora d’aigua. Una activitat amb 

mercats controlats per grans cadenes de distribució 

europees que pressionen a la baixa els preus per als 

productes agrícoles que tradueixen en gran mesura 

l’apropiació i el deteriorament, pràcticament sense 

cost, del patrimoni natural d’aquests territoris peri-

fèrics. La destrucció, en el seu moment, d’aproxima-

dament 14 milions de quilos de maduixa per poder 

mantenir els preus, és un exemple pròxim d’allò que 

significa alimentar aquest model des del qual s’entra 

en el joc de forma dependent i subordinada, encara 

que una minoria local pugui també fer nego ci, i es 

dóna la paradoxa que el creixement i reproducció 

d’aquest model contribueixen a reforçar l’ascens dels 

centres d’acumu lació i de poder des dels quals s’exer-

ceix, cada vegada en major mesura, el control. 

No és fàcil donar receptes sobre què cal fer, però 

amb les dades que es tenen sobre els problemes 

derivats de la manca d’aigua i de la qualitat que té 

aquesta aigua, i després de comprovar que l’agri-

cultura, directament i indirectament, està generant 

uns forts impactes sobre l’entorn natural, així com 

en la salut dels consumidors, podria aventurar la ne-

cessitat de replantejar-se el model agrari.
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rECiClEm batEriEs
J. Manel Pallàs

Les bateries de mòbils són acumuladors secs. És 

a dir, són piles recarregables que es poden utilitzar 

durant molt de temps. Contenen alguns metalls pe-

sants, com el cadmi, que són potencialment perillo-

sos. Quan llencem les bateries de mòbil a les escom-

braries, hi llencem els metalls pesants, i això genera 

un risc per a la salut i per al medi ambient.

Si s’aboquen al medi incontroladament, l’ai-

gua de pluja pot arrossegar els metalls cap als cur-

sos subterranis d’aigua i, des d’aquests, cap als rius 

i el mar, amb la possible afectació d’éssers vius. Si 

es cremen de manera incontrolada, els metalls es 

poden vaporitzar i dispersar per l’aire i, quan plou, 

ser arrossegats cap a terra i cap a cursos d’aigua. La 

major part dels metalls pesants són bioacumulatius 

i passen d’un organisme a l’altre a través de la cade-

na alimentària. Per això, les bateries de mòbils es 

consideren residus especials i estan subjectes a una 

recollida i tractament específics.

Tipus de bateries de mòbils
Les bateries tenen diferents dimensions i pesos, 

adaptats al disseny del nostre mòbil.

Podem trobar bateries de níquel i cadmi, o de liti. 

Les bateries de níquel i cadmi són de les més co-

munes del mercat. Van ser les primeres que es van 

comercialitzar i es calcula que, amb un bon mante-

niment, tenen una vida màxima de tres anys.

Les bateries d’ió liti són les més recents en el 

mercat dels telèfons mòbils. Tenen molta més ca-

pacitat d’emmagatzemar energia, i augmenten con-

siderablement la vida útil del telèfon mòbil. A més, 

són molt lleugeres, ja que pesen prop de la meitat 

d’una equivalent de níquel i cadmi. 

A més, hi ha models de telèfons que accepten 

bateries alcalines. 

Tractament i reciclatge
El procés de tractament i reciclatge de les bateries 

de mòbil es fa a les mateixes plantes de tractament 

on es processen les piles.

El primer pas és separar les bateries per tipus. 

Les bateries se sotmeten a un procés mecànic amb 

diferents etapes de trituració. Després de passar per 

un procés vibratori i un rentat amb aigua, se sepa-

ren els metalls fèrric i no fèrric, el plàstic, el paper i 

la pols d’acumulador. La pols d’acumulador passa al 

procés hidrometal·lúrgic per recuperar els diferents 

metalls que conté. Afegint àcid i reactius s’obtenen 

diferents materials llestos per ser emmagatzemats i 

venuts: cobalt, níquel, coure, ferro, alumini, cadmi, 

titani i liti, entre altres. 

Amb els materials recuperats es poden fabri-

car noves bateries, acer inoxidable, altaveus per a 

equips de música i altres productes.
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Mn. Josep Ramírez i Carles 
Rector

Tot recordant...

14 de JuNy. coNfirmació

El dia es llevà radiant i lluminós; el sol acaronava 

amb els seus raigs daurats la nostra vila com anun-

ciant que la comunitat cristiana de Vilablareix, i 

tothom que volgués participar-hi, tindria el goig 

de fruir de la presència del nostre bisbe Francesc, 

que per primera vegada ens visitaria des de la seva 

recent consagració episcopal, per administrar el sa-

grament de la Confirmació a un grup de deu nois i 

noies que durant dos anys s’havien preparat per a 

aquest important esdeveniment, rebent l’adequada 

catequesi. 

Per motiu d’agenda del bisbe, la missa solemne 

començà a dos quarts d’onze del matí. El temple 

parroquial era ple de gom a gom, ja que també hi 

havia feligresos de Montfullà (entre els confirmands 

dos pertanyien a aquesta parròquia veïna i germa-

na). Acompanyà la cerimònia amb els seus cants 

litúrgics, executats amb unció i perfecció, el Cor 

Parroquial de Sant Jaume, de Salt. El bisbe anava 

a conferir a aquell grup de nois i noies el Do de 

l’Esperit Sant. 

Abans de continuar, em permeto reproduir, del 

llibret Missa de cada dia, unes reflexions molt adi-

ents sobre l’acció de l’Esperit en les nostres ànimes: 

“La santificació duta a terme per l’Esperit Sant i 

acceptada lliurement per cadascú de nosaltres com 

una vida que neix i es desenvolupa, comença ara i 

aquí a la terra, per obrir-se pas vers el camí del Reg-

ne, fins arribar a la vida eterna en Déu. És treball di-

ficultós avançar pel desert vers la Pàtria. I requereix 

constància i un gran esforç personal i comunitari. 

Perquè viure i actuar amb un cor nou i un nou es-

perit és aprendre cada dia la compassió i la bondat, 

la humilitat i la paciència, la tendresa i la misericòr-

dia. És assolir pacientment i a força de pregària, la 

vida de l’amor i el goig, el compromís de la pau i la 

benvolença, de la fidelitat i la dolcesa i així arribar 

al domini d’un mateix. És treball i perseverança, 

certament, però amb l’alè de l’Esperit, que sempre 

ens assisteix, tot és possible” (Introducció al XXIII 

diumenge de durant l’any). 

En la seva homilia, adreçada a tots els assistents 

però especialment als nois i noies que es confirma-

ven, el bisbe, en el fons, exposà aquestes mateixes 

idees, amb exemples i comparacions molt ben es-

collits, trets dels costums i maneres de comportar-

se del jovent d’avui. Tots assumiren el missatge i es 

comprometeren a ser-hi fidels. Si ho faran així o no, 

ja és cosa de la generositat i disponibilitat de cadas-

cú. Esperem que sí.

Els nois i noies que reberen el sagrament de la 

Confirmació són: Arantza-Sophia Alonso Valencia i 

Louis-Rodrigo Alonso Valencia, ambdós de Montfu-

llà, i Mireia Font Grabulosa, Anna Gallegos Vila, Jo-

an-Miquel Jordà Bagaria, Judit Jordà Bagaria, Xavier 

Llagostera, Laura Pinilla Saiz, Mònica Ribot Graba-

losa i Laura Sureda Trullàs, de Vilablareix.

Al final de la missa es féu ofrena al bisbe d’uns 

obsequis que els membres del Consell Parroquial 

havien preparat acuradament i que acceptà amb 

agraïment, no exempt d’emoció. Se li féu donació 

també d’una quantitat en metàl·lic, fruit de la gene-

rositat de les famílies d’aquells que es confirmaven i 

que ell lliurarà a Càritas Diocesana. 

Finalment, després de saludar amb cordialitat 

els assistents, el bisbe s’acomiadà de tots puix l’es-

peraven en una altra parròquia, prometent, però, 

que tornaria en una altra ocasió amb més calma per 

conèixer bé la nostra vila. L’esperem.

Un “pica-pica” suculent i generós per a tothom 

clogué la festa.
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Nota: recordem als qui es van confirmar que si 

encara no han recollit la fotografia de record, po-

den passar per la parròquia. N’hi ha una per a cada 

u (ben bonica, per cert).

16 d’agost. festa de saNt roc

La parròquia, en un intent generalment reeixit, vol 

homenatjar cada any la figura de l’emblemàtic i ca-

ritatiu pelegrí Roc (nat a Montpeller, a França, el 

1295 i mort també a Montpeller el 1327). Com és 

sabut, sortint de la seva ciutat, amb la intenció inici-

al d’anar a Roma i després a Terra Santa, Roc va tro-

bar-se amb la tristament famosa pesta que assolava 

Itàlia i va dedicar-se  –ja que tenia coneixements de 

medicina–  a atendre els malalts de diverses ciutats 

d’aquell país: Roma, on es diu que curà un cardenal 

que després el presentà al Papa; Novara, Cesena, Pi-

acenza... fins que ell mateix fou víctima de l’esmen-

tada pesta, en una cama. Conta la tradició que es 

retirà a un bosc apartat, prop de Piacenza, per no 

ser carregós per a ningú, i cada dia un gos  –altres 

versions diuen un àngel – li portava un pa per poder 

alimentar-se, i bevia aigua d’un rierol proper. A la fi 

volgué retornar a la seva pàtria; a la frontera, però, 

donat el seu aspecte físic (vestits esquinçats i bruts, 

cabells i barba descurats, etc.) el van prendre per 

un espia i el conduïren a Montpeller on acabà els 

seus dies en una presó, desconegut de tothom. Va 

morir al cap de cinc anys (en tenia trenta-dos), i fou 

aleshores que els seus compatriotes descobriren la 

vertadera identitat de Roc, puix la cel·la s’omplí de 

llum i d’una fragància extraordinària i ben aviat co-

mençaren a venerar-lo com a Sant. La seva devoció 

s’estengué per França i tot seguit pel món catòlic. 

Fou un cas especial de devoció popular, fins i tot 

abans que el seu culte fos reconegut oficialment per 

l’Església. El canonitzà solemnement el Papa Urbà 

VIII el 4 de juliol de 1629. 

a  l ’ o m b r a  d e l  c a m p a n a r

Fotografia: Girona Flash
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També arribà a casa nostra el culte a Sant Roc 

i els nostres avantpassats saberen honorar-lo bas-

tint una ermita, que corona el puig que du el seu 

nom. Aquesta ermita amb el pas del temps s’anà 

esfondrant fins a convertir-se en una autèntica ruï-

na, cosa que aconsellà, i fins i tot obligà, a celebrar 

durant molts anys el ben conegut aplec del segon 

diumenge de Quaresma a l’església parroquial 

(d’on ve que encara avui per a molta gent, sobretot 

de fora, la parròquia de Vilablareix sigui coneguda 

com la parròquia de Sant Roc, quan en realitat és 

de Sant Menna). 

Finalment, atenent a la devoció del poble, al pes 

de la història i a uns inicials treballs de recupera-

ció de l’ermita per part d’un grup de voluntaris, el 

nostre Ajuntament dugué a terme recentment les 

gestions necessàries per bastir sobre l’esmentada 

ruïna una esplèndida edificació bellament executa-

da, com un exemple de bon gust i mestratge arqui-

tectònic. Aquesta construcció respecta els elements 

originals que encara es conservaven (majestuosa 

espadanya, fragments de murs, altar...), s’aixeca ai-

rosa al mig de l’esplanada que l’envolta, lliure ja, 

gràcies també a la intervenció de l’Ajuntament, de 

l’antiestètic i perillós monòlit de ciment, suport 

d’un senyal geodèsic, que s’alçava quasi a fregar el 

mur sud, cosa per la qual podem assegurar que avui 

la contemplació de l’ermita i el seu entorn constitu-

eix un meravellós espectacle. 

Així doncs, com cada any, vam pujar a Sant Roc 

i allà celebràrem, amb la solemnitat que ens perme-

ten les circumstàncies, la missa solemne a les 11 del 

matí. Enguany el 16, festa del Sant, s’esqueia pre-

cisament en diumenge; van ser molts els fidels que 

volgueren participar d’aquesta Eucaristia. I que per 

molts anys puguem fer-ho.

catequesi de primera comuNió

Començarà, si a Déu plau, el primer divendres d’oc-

tubre, com cada any, a les set de la tarda i als locals 

parroquials, ubicats a la rectoria, al costat de l’es-

glésia. Preguem als pares que estiguin interessats 

que els seus fills facin la Primera Comunió, que ho 

comuniquin al més aviat possible a la parròquia o a 

alguna de les catequistes. (Que no ens trobem, com 

cada any, que arriba el primer dia de catequesi i la 

majoria encara no s’han matriculat i aleshores tot 

són corredisses). 

Les raons que han de moure uns pares cristians 

a demanar la Primera Comunió per al seu fill o filla, 

no són allò de: “és una tradició...”; “sempre s’ha fet 

així...”; “farem una gran festa...”; “és el que toca...”, 

sinó quelcom molt més profund. En les reunions 

que tindrem amb els pares i mares ja s’exposarà de-

tingudament aquest tema. De moment, i per anar 

obrint camí, jo convido els interessats a llegir detin-

gudament, tot meditant-lo amb serenitat, el capítol 

6è de l’Evangeli de Sant Joan, on l’Apòstol reprodu-

eix l’anomenat “Discurs de Pa de Vida” de Jesús. Si 

s’entén bé aquest discurs, ja quasi està tot dit.

Tot preparant...

festa maJor de saNt meNNa, titular  

de la parròquia

El dia del Sant és l’11 de novembre, però per ra-

ons de calendari ho celebrarem el diumenge dia 8. 

L’Ajuntament, com cada any, ja publicarà els progra-

mes corresponents. Voldria, però, recordar, com he 

fet altres vegades, quelcom que molt sovint s’oblida: 

les festes majors arreu, potser d’una manera especial 

a casa nostra, han estat tradicionalment associades 

al culte dels patrons de cada lloc. Potser sí, temps 

era temps, van sorgir amb motiu de realitats puntu-

als: entrada d’alguna estació climatològica (solsticis, 

equinoccis...) o d’alguna activitat humana (collites, 

sega, verema...); però el que no es pot negar és que 

el cristianisme les va convertir, ben aviat, en celebra-

cions joioses i familiars en honor del sant patró de 

cada lloc. I nosaltres volem continuar aquesta tradi-

ció i ser-hi fidels.

cicle de Nadal: pessebre viveNt, coNcert de saNt 

esteve, cap d’aNy, reis...

Encara falten dies, però no ens n’adonarem i ja els 

tindrem aquí. Anem-nos preparant ja des d’ara amb 

la il·lusió de sempre. 
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LeucadiH i S t ò r i a

mEmòria HistòriCa dEl 
nostrE muniCipi (viii)
J. Manel Pallàs

A la sessió del 6 de gener de 1918 es van constituir 

les següents comissions:

Presupuestos etc.  Salvador Gispert-Sauch

   Juan Simón Arbonés

Obras etc.  Juan Carré Roca

   Juan Simón Bitlloch

Policía e instrucción José Carré Fábrega

   Narciso Molas Prat

Luego procediose al nombramiento de Contador recayó 

en D. Juan Simón. Acto seguido acordose la formación y 

exponer al público desde hoy hasta el día veinte del pre-

sente mes, las listas de electores para Compromisarios en 

la elección de Senadores; así bien se dispuso fijar el bando 

para la formación del Alistamiento de los mozos del actual 

reemplazo.

I el 3 de març de 1918:

Se acuerda nombrar á D. Vicente Cánovas y Soler, 

vecino de Gerona, apoderado de este Ayuntamiento para 

que pueda cobrar los recargos municipales liquidados sobre 

toda clase de contribuciones y los que en lo sucesivo se li-

quiden á favor de esta Corporación y para que firme de su 

percibo los documentos que sean necesarios. Acto continuo 

se pasó a la clasificación de soldados cuya acta se halla en 

el expediente general de la quinta. Y sin...

A les sessions del 10 i 17 de març es va parlar 

dels expedients d’excepció dels “mozos del actual 

reemplazo”:

El punt de l’ordre del dia del 28 d’abril va ser:

El Sr. Presidente da cuenta de que por la Comisión mix-

ta de Reclutamiento se han confirmado los fallos de este 

Ayuntamiento de los expedientes de excepción, declarando 

á los mozos Enrique Sala Sarrà y Martín Grabulosa Serra 

exceptuados al servicio a filas. Y sin...

A la sessió del 30 de juny:

Seguidamente, dando cumplimiento á lo dispuesto en la 

Circular é Instrucciones dictadas por la Comisaría general de 

Abastecimientos en 31 de Mayo y 12 de Junio últimos, respec-

tivamente, se acuerda nombrar por ser los tres mayores contri-

buyentes, por rústica y pecuaria, á D. Vicente Alsina Esteve, 

D. José Franquesa y Llach yh D. Juan Aymerich Aliu para 

formar la Junta local para asistir á los agricultores en todas 

las dificultades que pueda suscitar la ejecución de lo dispues-

to en las referidas disposiciones sobre la estadística de cereales 

y legumbres de la próxima recolección que en su presencia han 

sido leídas; los cuales han prometido cumplir y hacer cum-

plir lo ordenado en las precitadas disposiciones quedando así 

constituida la expresada Junta. Y no habiendo...

El 4 d’agost s’acorda:

Seguidamente se da cuenta de los acuerdos tomados 

en la reunión de Alcaldes de esta comarca que tuvo lugar 

en Gerona el dia 27 de julio último, ratificando los de la 

Asamblea del día 21 del mismo mes concretados en la certe-

za de la falta de trigo, su necesidad de adquirirlo, bien sea 

en los mercados nacionales ó extranjeros al precio de tasa 

para que el pan pueda ser vendido á 0’55 pesetas el kilo-

gramo; por unanimidad, este Ayuntamiento acuerda rati-

ficar dichos acuerdos y dar traslado de este á la Alcaldía de 

la capital á los efectos procedentes. Y no habiendo...

Al 18 d’agost hi trobem:

Dióse cuenta de que durante el periodo de exposición al 

público del anuncio insertado en el boletín Oficial del día 3 

del actual , nº 93 sobre la declaración de utilidad pública de 

un camino vecinal de la carretera de Manresa á Gerona á la 

de Gerona a Santa Coloma de Farnés por Salt y Vilablareix, 

solicitada al Gobierno civil por el Presidente de la Mancomu-

nidad de Cataluña, en nombre y representación de la misma, 

no se había formulado ninguna reclamación escrita contra el 

mismo. Preguntados los asistentes á este acto si alguien tenía 

reclamaciones verbales que hacer nadie contestó. En su virtud 
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y visto que no ha habido contra tal anúncio reclamaciones 

escritas ni verbales se hace así constar por medio de la presente 

acta y se acuerda comunicarlo al M. af. Sr. Gobernador civil 

de esta provincia para sus efectos, firmando la presente los 

Sres. concurrentes. Conmigo, de que certifico.

I signen l’alcalde i els regidors. 

A la sessió del 1r de setembre de 1918, es va donar 

compte de l’expedient de liquidació de crèdits a favor 

i en contra de l’Estat, que havia enviat la “Delegación 

de Hacienda” per tal que fos aprovat. L’acta deia:

Examinado el estado número 3 y visto lo consignado 

por la Intervención se acuerda lo siguiente: 1º rechazar 

el crédito en contra de este Ayuntamiento 

que pretende poseer la Hacienda de pesetas 

197’,, y 6’,, por consumos y 1’20 p% sobre 

pagos respectivamente, de los años hasta 

1893-94, porque el mismo está fijado en 

abierta oposición al artículo 29 de la Ley 

de contabilidad de 1º de julio de 1911 que 

fija que todo crédito á favor del Estado pres-

cribe á los quince años, siendo por demás 

anómalo que por la Delegación de Hacien-

da se haya dejado de cumplir en el artº 30 

de la misma Ley que determina que tales 

créditos deben ser baja de las cuentas de gastos y rentas 

públicas mediante expediente que debe instruirse al final 

de cada año; y 2º rechazar así mismo el crédito de pesetas 

3’60, 4’75, 3’47, 2’68 y 5’84 del 1’20 p% pagos de los 

años 1903, 1904, 1905, 1906, 1907 respectivamente por 

cuanto dichas cantidades se hallan debidamente satisfec-

has, según los correspondientes asientos del diario de en-

trada de Caudales de la Intervención de Hacienda. (No se 

acompañan las cartas de pago por hallarse unidas á las 

cuentas municipales de dichos años).

Examinado el estado nº 4 y visto lo que en el mismo se 

consigna se acepta el crédito á favor de este Ayuntamiento de 

pesetas 8’49. 2’19 y 00’34 de pagos de 1911, 1914 y 1915 

respectivamente y 00’65 de recargo de cédulas de 1915. 

Cuyas cantidades de pagos se supone fueron satisfechas in-

debidamente por este Municipio y aplicadas por la interven-

ción á dicho año del que en realidad correspondían, ya que 

se reclaman los créditos por igual concepto del estado nº 3.

Y no habiendo…

El 10 de novembre de 1918 es van designar els 

vocals nats, que havien de formar part de les comis-

sions de valoració

En su virtud, y teniendo á la vista los repartos de rústica, 

padrones de Edificios, y Solares y Matrícula industrial, se efec-

tua la mencionada designación en la forma siguiente:

Vocales natos de la Comisión de valuación de la 

parte real.

D.  Salvador Gispert-Sauch Burch, Mayor contribuyente 

por rustica, residente en este pueblo.

D.  Vicente Alsina Esteve, Mayor contribuyente por urba-

na, residente es este término.

D.  Carlos de Camps, Mayor contribuyente por rustica, fo-

rastero.

D.  Juan Roca Roca, Mayor contribuyente por contribución 

industrial.

D.  Juan Ollé Vidal, Representante del Síndi-

co Agrícola de este pueblo.

Se hace constar que no existen en este tér-

mino empresas mineras, por cuya razón no 

se efectua la designación del vocal que les 

corresponden.

Vocales natos de la Comisión de valuación 

de la parte personal:

D. Mariano Ricart Vall-llosera, Cura párroco.

D.  Salvador Gispert-Sauch Burch, vecino, 

primer contribuyente por rústica.

D.  Vicente Alsina Esteve, Mayor contribuyen-

te por urbana, residente es este término.

D.  Juan Roca Roca, Mayor contribuyente por contribución 

individual.

Se acuerda al público el precedente acuerdo el plazo de 

siete dias, á fin de que puedan producirse las reclamacio-

nes que procedan, las que seran resueltas por esta Junta 

municipal, dentro los tres dias siguientes. Y no…

Com que els assistents no van presentar cap re-

clamació ni n’hi va haver cap per escrit, a la sessió 

del 21 de novembre es van ratificar les comissions.

A la primera sessió de l’any 1919, que es va celebrar 

el 5 de gener, es van prendre els següents acords:

1º Ratificando el Plebiscito municipal de la Autono-

mía integral de Cataluña, hace constar este Ayuntamiento 

la suya adhesión á las bases de Autonomía presentadas al 

Gobierno por el Consejo Permanente de la Mancomunidad 

de Cataluña.

2º Aceptando la invitación del mismo Consejo, se 

acuerda asistir á la reunión general de Municipios de 

Cataluña que tendrá lugar en la fecha que aquel fijará, 

h i s t ò r i a
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para deliberar sobre el concurso que han de prestar los 

Ayuntamientos Catalanes para la efectividad de los acu-

erdos que tome la Asamblea de la Mancomunidad de Ca-

taluña, para asegurar la más inmediata implantación 

de la Autonomía.

3º El Ayuntamiento delega á D. Salvador Gispert-

Sauch Burch para que en representación del mismo asista 

á la mencionada reunión general con llenas facultades 

para intervenir en sus deliberaciones y acuerdos. 

Asimismo se acuerda la formación y exponer al público 

hasta el dia veinte del presente mes las listas de electores 

para compromisarios en la elección de Senadores, así bien 

se dispuso fijar el bando para la formación de Alistamiento 

de mozos del actual reemplazo. Y no …

El 2 de febrer es va acordar as-

signar el tipus de jornal regulador, 

segons determinaven els articles 91 i 

92 del reglament per a l’aplicació de 

la Llei de Reclutament i reemplaça-

ment de l’Exèrcit, amb una quantitat 

de 2,75 pessetes.

El 30 d’abril es va celebrar una 

sessió extraordinària en la qual es 

nomenava:

a D. Salvador Gispert-Sauch para que en nombre de 

la entidad concurra a la “Conferencia de la Agricultura 

Catalana”

El 4 de maig es va celebrar el sorteig dels vocals 

associats. Van sortir elegits:

Sección 1ª ó sea del Perelló Narciso Painch Matas

 Jaime Ollé Esparch

 Esteban Torres Reverter

Sección 2ª ó sea diseminado  Juan Bitlloch Vidal

 Sixto Molas Güell

 Andrés Casadevall Costa

 

Van prendre possessió del càrrec a la sessió del 

25 de maig.

A la sessió del 3 d’agost de 1919:

dióse lectura de un escrito de D. Pablo Bartomeu y 

Batllori, vecino de Gerona, en calidad de apoderado de la 

Exma. Sra. Condesa de Llivia , vecina de Barcelona en 

solicitud de permiso para talar el bosque de la finca Tor-

re Romaguera, vulgo “Gruart” de este término, situado 

en ambos lados de la carretera de Gerona a Sta. Coloma 

de Farnés, y resultando que por la Junta provincial de 

conservación Forestal de Gerona, en la sesión que celebró 

el 28 de Junio último autorizó al recurrente la corta de 

encinas i cambio de cultivo de su finca, sin oposición se 

acuerda informar el expediente de conformidad con lo que 

se solicita, concediendo á D. Pablo Bartomeu y Batllori 

el indicado permiso mediante reunión de la instancia y 

proyecto á la Jefatura de Obras Públicas de esta provin-

cia, y no habiendo…

El 28 de setembre es va nomenar 

D. Tomás Ollé Carré, perit de la Jun-

ta pericial per al bienni 1920 i 1921. 

Per al membre que nomenava l’Ad-

ministració, es va proposar la següent 

terna:

Vicente Alsina Esteve

Juan Aymerich Aliu

Jerónimo Brugué Coll

I a la sessió del 7 de desembre de 

1919 es pot llegir:

…Seguidamente se procede a la declaración de las 

vacantes ordinarias y extraordinarias que hayan de ser 

sometidas á la próxima renovación bienal, conforme á lo 

prevenido en el art. 45 de la vigente ley mpl., que resultan 

ser los siguientes: Distrito único . Vacantes ordinarias a 

cubrir: Tres que las produciran D. José Carré Fábrega, D. 

Juan Simon Bitlloch y D. Narciso Molas Prat.

Resultando en su consecuencia que el mismo total de 

Concejales para la próxima renovación bienal será de tres 

vacantes; de cual declaración se dará la debida publici-

dad, comunicándose al efecto al M. af Sr. Gobernador civil 

para su inserción al Boletín Oficial de esta provincia, con-

forme se halla prevenido. Y no…

El 28 de desembre s’acorda:

Por unanimidad destituir del cargo de Veterinario Ins-

pector de higiene y sanidad pecuaria de este término á D. 

José Ricart, por haberse ausentado de esta comarca y no 

poder desempeñar el cargo con la asiduidad y prontitud 

con que la ha hecho hasta hoy, sintiendo que por la menci-

onada circunstancia se halla de prescindir de los servicios 

del mencionado funcionario, y no…



l’ a g e n d a

l ’ a g e n d a

5 1

O C T U B R E

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

N O V E M B R E

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

D E S E M B R E

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

octubre

10 dissabte ball de Saló. A les 6 de la tar-
da, a la sala polivalent del pavelló, amb David Casas. 
Preu: 4 euros. Organitzat pel Casal de la Gent Gran

31 dissabte ball de Saló. A les 6 de la tar-
da, a la sala polivalent del pavelló, amb Notes d’Or. 
Preu: 4 euros. Organitzat pel Casal de la Gent Gran

Novembre

fEsta dE sant mEnna

7 dissabte aNimació iNfaNtil A les 6 de 
la tarda, al pavelló, amb Pep Puigdemont i Cia. A 
continuació, a l’aparcament del pavelló, castanya-

da popular

teatre. El sopar dels idiotes, amb l’Olla dels Mai-

quiets. A les 10 del vespre, a la sala d’actes – teatre 
de l’Ajuntament

8 diumeNge missa solemNe amb l’acom-
panyament de la cobla Els Rossinyolets. A les 11 
del matí, a l’església parroquial. Seguidament, 
tres sardanes al padró. A continuació, refrigeri

13 diveNdres coNcert. A les 8 del ves-
pre, a la sala polivalent del pavelló, amb l’Orques-

tra de Cambra de l’Empordà. 

15 diumeNge teatre. Enterra’m a Pe-

quín, amb l’Olla dels Maiquiets. A les 7 de la tar-
da, a la sala polivalent del pavelló. 

14 dissabte ball de Saló. A les 6 de la 
tarda, a la sala polivalent del pavelló, amb Jaume 
Castellà “Pinxo”. Preu: 4 euros. Organitzat pel Casal 
de la Gent Gran

28 dissabte ball de Saló. A les 6 de la tar-
da, a la sala polivalent del pavelló, amb Juan Bravo. 
Preu: 4 euros. Organitzat pel Casal de la Gent Gran

desembre 
12 dissabte ball de Saló. A les 6 de la 
tarda, a la sala polivalent del pavelló, amb Chus. 
Preu: 4 euros. Organitzat pel Casal de la Gent Gran

13 diumeNge Activitats al pavelló en su-
port de La Marató de TV3

A partir de les 12 del matí, activitats diverses

A les 2 del migdia, dinar popular

A les 5 de la tarda, Quina de La Marató 

20 diumeNge Quina. A les 6 de la tarda, 
a la sala polivalent del pavelló. Organitza: Secció de 
Bàsquet de l’Associació Esportiva de Vilablareix



AfEgir 
ANuNCi 

NEuMàTiCs 
PErELLó!!!


