
any X · desembre 2009

42



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

r e v i s t a  d e  v i l a b l a r e i x
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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.

Tinc la sensació com si fos ahir quan, coincidint amb el número 2 

d’aquesta revista,  vaig  tenir l’oportunitat d’escriure l’editorial de Nadal, 

i ja fa 10 anys. Els mateixos que té de vida La Torratxa.

En aquella ocasió manifestava els reptes que teníem per davant tot 

l’equip de govern i la il·lusió i la responsabilitat de saber donar la resposta adi-

ent a cada cas,  tenint en compte que feia només sis mesos que governàvem.

Sens dubte la revista ha estat, al llarg d’aquests anys,  una corret-

ja de transmissió, un canal d’informació constant on s’han reflectit les 

decisions preses, el seguiment de projectes, la seva culminació, la vida 

cultural, social... i on també ha quedat escrita, a través de les entrevistes a 

les persones de més edat, una part de la nostra història més recent. 

Al llarg d’aquests anys, molts són els canvis que hem anat obser-

vant tant al municipi com al nostre país. Si faig memòria, aquests 10 anys 

de mandat donen una certa perspectiva en el temps per veure que totes 

aquelles idees i il·lusions del 1999, algunes molt agosarades, que prete-

nien fer un pas endavant, fer de Vilablareix un lloc amable per viure-hi, 

amb una ordenació del territori acurada, una millora dels serveis, una 

dotació d’equipaments i recursos de tot tipus, promoció d’habitatge per 

als joves...  avui,  al tombant del 2009, ja són moltes una realitat. I, cosa 

que és mes important encara, aquest camí cap al progrés i la millor qua-

litat de vida del municipi ja no té marxa enrere.

No em vull oblidar de tots els regidors i regidores que al llarg 

d’aquests anys han contribuït a fer-ho possible, i especialment vull donar les 

gràcies als companys i companyes de l’equip de govern amb qui he compar-

tit el camí, alguns des del primer dia, i amb els quals hem arribat fins aquí.  

 Crec que una dècada bé val una reflexió, i que aquestes dates són 

un bon moment per fer-la. Posant la mirada en el futur, encetarem un 

nou any en un context econòmic, polític i social  difícil i complex que cal 

afrontar amb responsabilitat, i continuar treballant per tirar endavant els 

projectes municipals i la construcció nacional del nostre país. 

Des de l’Ajuntament, en nom propi i de tots els qui formem 

l’equip de govern, us volem desitjar unes molt bones Festes!      

Enric Vilert Butchosa

Alcalde de Vilablareix
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SeSSió ordinària de l’11 de novembre de 2009

S’aprova per unanimitat:

»  Ratificar les al·legacions presentades a l’avantprojecte 

de Pla Territorial Parcial de les comarques gironines.

»  Definitivament el projecte “Equipaments culturals del 

sector El Perelló i Can Pere Màrtir, Projecte executiu 

Llar de Jubilats – Ludoteca municipal”, redactat pels 

arquitectes Manel Bosch i Antoni Sánchez-Fortun.

»  La 5a certificació de l’obra “Rehabilitació de la Masia 

de Can Gruart”, per import de 276.020,77 €, a favor 

de l’entitat Euritmia Construcciones SA.

»  Acceptar la subvenció per import de 412.864,17 €, 

concedida pel Departament de Governació i Admi-

nistracions Públiques de la Generalitat de Catalu-

nya, per a l’operació “Viver d’empreses”, presenta-

da en el programa FEDER, tram local, i la concedi-

da per la Diputació de Girona (Àrea de Promoció 

Econòmica) per import de 206.432,09 €.

»  El text refós de la modificació puntual de les Normes 

Subsidiàries de Planejament de Vilablareix. Polígon 

d’Actuació Urbanística Marroc II.

»  El text refós de la modificació del Pla Parcial del sec-

tor El Perelló i Can Pere Màrtir.

junteS
SeSSió del 5 d’octubre de 2009

S’acorda aprovar:

»  La construcció de 2 edificis plurifamiliars de 46 habitat-

ges de protecció oficial, locals i aparcaments amb l’entitat 

Vilablareix Futur SL, per un import de 4.871.151,42 €.

»  Acceptar les subvencions concedides per la Diputa-

ció de Girona:

–  De 7.771,06 €, destinada a inversions i millores o 

reformes en equipaments esportius municipals.

–  De 4.000 € per a la creació de la xarxa de serveis 

locals de Promoció Econòmica.

»  La 5a certificació de l’obra “Adequació de dues zones 

verdes al c/ Marroc, per import de 60.102,55 €, a 

favor de l’entitat Floret SL.

»  La 2a 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 84.349,20 €, a favor de l’entitat Floret SL.

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor d’obres 

amb l’entitat La Vola, per a la redacció del projecte de 

restauració ecològica del riu Marroc al seu pas per Vila-

blareix, per import de 5.000 €, més 800 € d’IVA.

SeSSió del 19 d’octubre de 2009

S’acorda aprovar:

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

dient i que sumen 69.061,73 €.

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor 

d’obres amb l’entitat Floret SL, pels treballs de des-



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

5

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

5

Servei normal per a empadronats al municipi: 145 € 

(mensual, horari: 9 a 12 i 3 a 5)

Servei normal per a treballadors/es d’empreses del 

municipi: 176 € (mensual, horari: 9 a 12 i 3 a 5)

Servei normal per a no empadronats al municipi: 

210 € (mensual, horari: 9 a 12 i 3 a 5)

Reserva de plaça (fins que el nen/a tingui 6 mesos): 

50 € (mensual)

SeSSió del 7 de deSembre de 2009

S’acorda aprovar:

»  La concessió d’una subvenció a la parròquia de Sant 

Menna per import de 3.450 €, per a l’organització 

del pessebre vivent i la cavalcada de Reis.

»  La participació en la convocatòria del Premi Medi 

Ambient a iniciatives locals per a la mitigació del can-

vi climàtic de les comarques de Girona 2009. 

»  Projecte: “Dues instal·lacions de recuperació d’aigües 

pluvials d’equipaments municipals, així com un siste-

ma de recuperació d’aigües de renovació/purga de 

la piscina municipal, per a l’aprofitament del reg de 

zones enjardinades del municipi”.

»  La 4a certificació de l’obra “Disseny de dues instal-

lacions de recuperació d’aigües pluvials d’equipa-

ments municipals, així com un sistema de recupera-

ció d’aigües de renovació/purga de la piscina muni-

cipal, per a l’aprofitament del reg de zones enjardi-

nades del municipi”, per import de 19.943,44 €, a 

favor de l’entitat Floret, SL.

»  La concessió d’una subvenció de 6.000 € a l’Associa-

ció Esportiva Vilablareix.

»  El pressupost i adjudicació de la direcció facultativa 

del projecte executiu per l’obra “Completar els trams 

de calçada lateral així com completar els existents 

del costat esquerre de la carretera de Santa Coloma 

(direcció Vilablareix – Santa Coloma), entre el PK 

2,895 i PK 2,760)” als enginyers Enric i Marc Simon i 

Madrenas, per import de 6.222 €.

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 €.

brossar la llera del riu Marroc, amb eliminació de ca-

nyes, per import de 5.477,77 €, més 876,44 € d’IVA.

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor 

d’obres amb l’entitat SIMSA SA, per la instal·lació 

de l’enllumenat al camp de futbol 7, per import de 

13.729,06 €, més 2.196,65 € d’IVA.

»  Sol·licitar a l’Institut Català d’Energia de la Generali-

tat de Catalunya, poder ser beneficiaris dels ajuts per 

als projectes següents:

–  Auditories energètiques d’edificis i serveis no in-

dustrials existents: CEIP Madrenc.

–  Auditories energètiques d’edificis i serveis no indus-

trials existents: pavelló poliesportiu municipal.

–  Millora de l’eficiència energètica a l’enllumenat 

exterior existent.

SeSSió del 2 de novembre

S’acorda aprovar:

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor de 

serveis amb l’entitat ECOR SL (Estudios, contratas, 

obras y reformas SL), per la modificació de la redacció 

del projecte executiu del camp de futbol de gespa arti-

ficial, per import de 2.450 euros, més 392 € d’IVA.

»  La recepció inicial de les obres d’urbanització, instal-

lacions i dotacions de l’Avinguda Lluís Companys.

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor 

de serveis amb l’entitat Floret SL, pels treballs de 

jardineria a la zona verda al costat de la carrete-

ra de Santa Coloma, per import de 6.893 €, més 

1.102,88 € d’IVA.

SeSSió del 16 de novembre

S’acorda aprovar:

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

dient i que sumen 144.313,02 €.

»  La 6a certificació de l’obra “Adequació de dues zones 

verdes al c/ Marroc, per import de 92.969,79 €, a 

favor de l’entitat Floret SL.

»  La 6a certificació de l’obra “Rehabilitació de la Masia 

de Can Gruart”, per import de 231.000,65 €, a favor 

de l’entitat Euritmia Construcciones SA.

»  Els preus públics del servei de la llar d’infants muni-

cipal La Farigola:

Matrícula: 75 € (una sola vegada)

Material: 45 € (anual)
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ExCavaCions 
arquEològiquEs  
a vilablarEix

Les excavacions arqueològiques a la vil·la roma-

na del nostre poble, inscrites dins el projecte del 

Ministeri de Ciència i Tecnologia: De l’Oppidum a 

la Ciuitas. Anàlisi d’un procès històric en el ter-

ritorium Gerunda, han permès identificar l’exis-

tència d’una vil·la romana (una mena de casa 

senyorial). 

Els treballs s’han desenvolupat al llarg dels me-

sos de setembre i octubre de 2009 i hi han participat 

27 estudiants de la Universitat de Girona, dividits en 

dos equips amb beques específicament concebudes 

per participar en aquestes excavacions.

El sondeig es va realitzar a l’espai disponible en-

tre l’accés a l’església de Sant Menna i la carretera, 

amb importants resultats: es van recuperar estruc-

tures més coherents que en altres sondejos i en un 

bon estat de conservació.

 La zona est del sondeig estava ocupada per una 

estructura rectangular, allargassada, orientada de 

nord a sud i delimitada per murs de rierencs i mor-

ter que configuraven un conjunt de dues estances 

calefactades per un hipocaust (cambra subterrània 

utilitzada per escalfar la cambra de sobre, emprada 

sobretot a les termes), amb un praefurnium (con-
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l’aigua dE pluja i la 
dE la pisCina muniCipal 
s’aproFitarà pEr rEgar 
Eva Agulló

L’estiu de l’any 2008 va ser una època de sequera 

que va obligar una bona part de la població a limitar 

l’ús dels recursos hídrics a través de petites mesures 

d’estalvi d’aigua. Davant la importància de disposar 

d’un recurs tan preuat i escàs com és l’aigua, i des-

prés d’haver patit les conseqüències d’una època de 

sequera, l’Ajuntament ha endegat un projecte amb 

l’objectiu de reduir el consum d’aigua potable, tot 

impulsant l’aprofitament de l’aigua de pluja i l’ai-

gua de renovació i de purga de les piscines munici-

pals per regar zones enjardinades públiques. Octubre 2009. Dipòsit del pavelló finalitzat.

ducte d’alimentació de la cambra de foc d’un forn 

antic) a la banda nord i, probablement –ja que que-

da parcialment fora de l’excavació–, una banyera 

a l’extrem sud. La zona de ponent sembla ser una 

zona de servei, dedicada com a mínim a l’alimenta-

ció del forn situat a la banda nord.

Els treballs desenvolupats a l’entorn de l’església 

de Sant Menna al llarg dels dos darrers anys perme-

ten avançar les conclusions següents:

–  Hi havia una vil·la d’època romana d’una certa 

importància. La qualitat constructiva dels murs 

perimetrals de les termes, així com altres ele-

ments indirectes com la proximitat del mauso-

leu de la Torratxa, donen fe de la importància 

i categoria de l’establiment.

–  Les escasses dades estratigràfiques permeten 

situar la construcció de la vil·la en època baix 

republicana, amb una important continuïtat 

almenys en època alt imperial.

–  A l’entorn s’han localitzat altres estructures 

(un dipòsit, una claveguera i alguns murs dis-

persos) dels quals solament el dipòsit es pot 

atribuir de forma ferma a època romana.

–  L’edifici romà va ser objecte d’una espoliació 

continuada, la qual cosa, juntament amb altres 

factors, ha fet que pràctiacment hagi desapare-

gut, almenys en aquest sector.

(Extret i adaptat a partir de l’informe de Lluís Pa-

lahí Grimal, de l’Institut de Recerca Històrica de la 

Universitat de Girona.

Fotografia: Serveis Tècnics
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Octubre 2009. Dipòsit de polièster reforçat localitzat al costat del 
magatzem municipal.  

El mes de juliol d’enguany es van iniciar les 

obres d’instal·lació de dos dipòsits. L’objectiu ha es-

tat captar l’aigua actualment no aprofitada de pluja 

de la coberta del pavelló municipal i la de la nau del 

magatzem, així com l’aigua de renovació i purga de 

la piscina municipal, i conduir-la fins a uns dipòsits 

soterrats mitjançant un sistema de canals per em-

magatzemar-la. Aquesta aigua serà bombejada per 

regar les zones verdes del municipi. 

del pavelló i les aigües de renovació de la piscina es 

localitza a la zona verda del costat del pavelló muni-

cipal. Aquest dipòsit de formigó armat té capacitat 

per emmagatzemar 150 m3 d’aigua. 

Del conjunt de cobertes del pavelló, 2.600 m2 se-

ran aptes per la recollida de pluvials, les quals amb 

un sistema de canals s’ajuntaran en un col·lector so-

terrat que conduirà aquestes aigües cap al dipòsit. 

En aquest dipòsit també s’emmagatzema l’aigua 

de purga i de renovació de la piscina, formada 

per l’aigua procedent de les dues piscines, que 

s’aboca al clavegueram, per tal de ser renovada, 

segons exigeix la normativa tecnicosanitària. Un 

cop al dia es purga un 5% de la capacitat total 

de les piscines. Això vol dir que els 24,1 m3 que 

es llencen cada dia es reaprofitaran per regar 

(2.170,8m3/any). 

En època de poques pluges, el dipòsit s’abastarà 

d’aigua de xarxa només quan s’arribi a nivells infe-

riors a un terç de la capacitat del dipòsit, mitjançant 

un sitema de sonda electrònica que actua quan s’ar-

riba a aquests nivells baixos de volum d’aigua. 

Totes dues instal·lacions disposen d’un siste-

ma per filtrar les aigües pluvials recollides a les 

cobertes. 

Quin ús es farà de l’aigua recuperada? 

Tant l’aigua emmagatzemada al dipòsit del pave-

lló com la del dipòsit del magatzem s’utilitzaran 

per regar les zones verdes properes a aquestes 

instal·lacions. Concretament, el dipòsit del pavelló 

servirà per regar la zona verda del carrer Marroc, 

de 1.662 m2. Per regar aquesta zona es necessiten 

9.732 litres. En cas de tenir el dipòsit de 150.000 

litres ple, es podrà regar aproximadament 15 vega-

des aquesta zona.  

L’aigua emmagatzemada al dipòsit de recuperació 

de les aigües pluvials de la coberta del magatzem 

municipal s’utilitzarà per regar la zona verda muni-

cipal annexa, de 4.350 m2. Per regar aquesta zona 

es necessiten 26.100 litres. Per tant, en cas de te-

nir el dipòsit de 45.000 litres ple, es podrà regar 

unes 10 vegades aquesta zona. Un altre ús possible 

d’aquesta aigua recuperada serà abastir la màqui-

na de neteja viària. 

Les instal·lacions de recuperació d’aigües

Recuperació d’aigües pluvials del magatzem muni-

cipal. Al costat del magatzem s’ha instal·lat un dipò-

sit de polièster reforçat de 45 m3 de capacitat. S’ha 

optat per un sistema soterrat, per optimitzar l’espai 

i evitar un impacte visual negatiu. El sistema de cap-

tació de l’aigua instal·lat a la nau del magatzem mu-

nicipal permetrà recollir l’aigua de pluja de 750 m2 

de la coberta. 

Recuperació d’aigües pluvials del pavelló i d’aigua 

de renovació i purga de la piscina. El dipòsit soterrat 

que emmagatzema les aigües pluvials de la coberta 

Fotografia: Serveis Tècnics
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s’inaugura la plaça 
dE la pau

El dissabte 10 d’octubre es va inaugurar la plaça 

de la Pau, una vegada acabada amb els nous fanals 

instal·lats perquè la plaça quedés ben il·luminada. 

La plaça té al centre un monument a les víctimes de 

la Guerra Civil en forma d’obelisc de dotze metres 

acabat amb el colom de la pau.

L’autor de l’obra, l’escultor Domènec Fita, va fer 

una síntesi de com va idear el monument i els alum-

nes d’educació infantil (P4) van obsequiar l’escul-

tor amb unes fotos del treball que estan fent a classe 

sobre la seva obra.

La inauguració va concloure amb unes paraules 

de l’alcalde Enric Vilert i un aperitiu per al públic 

assistent.  
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ben conegut de tothom. La meva idea era utilitzar 

un material clar, perquè valora la forma, i vaig triar 

l’acer inoxidable. A més, el colom gira empès pel 

vent de diferents direccions, de manera que l’escul-

tura és mòbil i es pot veure en diferents angles.

També hi ha un rètol, que jo volia que fos com 

més simple millor, amb l’escrit dedicat als morts de 

la Guerra a Vilablareix.

Un altre element important és la corona de vi-

dres de colors, que representa una estructura vege-

tal, amb paraules de pau al voltant, i la peça hexago-

nal a una alçada de dos metres que ve determinada 

per la zona que delimiten els arbres.

L’autor de L’escuLtura, L’artista gironí 
domènec Fita, ens expLica com va 
anar desenvoLupant eL projecte i què 
simboLitza L’obra.

Com va sorgir la idea?
La idea va sorgir de l’Ajuntament, que volia fer una 

acció per recordar que durant la Guerra civil hi ha-

via hagut morts per les dues bandes i per reforçar 

la idea de la reconciliació i de la pau. Això era l’any 

2005, i finalment l’hem pogut inaugurar.

Com va idear l’escultura?
Em van ensenyar la plaça on havia d’anar, i vaig veu-

re que hi havia un fanal de 12 metres d’alçada que, 

a més de donar llum, era un punt alçat que es veia 

bé des de tots els costats. Observant l’espai, el pas 

en diagonal que travessa la plaça, els arbres... em va 

semblar que situar l’escultura a un costat era com 

donar preferència a un dels dos carrers que la limi-

ten. D’altra banda, l’alçada del fanal l’assimilava a 

un obelisc, amb tota la càrrega simbòlica i espiritual 

que aquesta forma representa. Vaig escollir, doncs, 

aquest punt central per situar-hi l’escultura. 

Quina simbologia té el monument?
El símbol principal que vaig escollir és el colom amb 

la branca d’olivera al bec, que evoca la pau, com és 
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FEsta dE sant mEnna

Aquest any la festa del nostre patró, Sant Menna, 

que s’escau l’onze de novembre, s’ha celebrat en 

dos caps de setmana diferents.

D’una banda, el dissabte 7 al matí es va inaugu-

rar l’avinguda Lluís Companys i les zones verdes del 

carrer Marroc. A la tarda es va celebrar l’animació 

infantil al pavelló, amb el grup de Pep Puigdemont. 

En acabar la festa infantil, les castanyes estaven es-

perant ser cruspides tant pels petits com pels grans. 

A la tradicional castanyada de tardor d’aquest any es 

van torrar 65 kg de castanyes!
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A les 10 del vespre del mateix dia, a la sala d’ac-

tes de l’Ajuntament es va representar per segona ve-

gada, de nou amb la sala plena, l’obra El sopar dels 

idiotes. Aquesta part del grup de L’Olla dels Maiqui-

ets va estar dirigida per Sergi Frias.

El diumenge 8, a les 11 del matí, es va celebrar 

la Missa Solemne amb acompanyament musical en 

honor al nostre patró i a continuació, al Padró, tres 

sardanes i el tradicional aperitiu. La cobla Els Rossi-

nyolets va amenitzar la vetllada.
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El divendres 13, a la sala polivalent, l’Orquestra 

de Cambra de l’Empordà ens va oferir un concert 

de música clàssica a la primera part i sardanes a la 

segona. L’orquestra dirigida per Carles Coll, en el 

seu vintè aniversari, va iniciar el programa amb la 

Serenata Op 6 de J.Suk, de la qual van interpretar An-

dante con moto, Allegro ma non troppo e gracioso, Adagio 

i Alegro giooaso, ma non troppo presto. A continuació, 

cinc sardanes compostes per músics figuerencs: Una 

mirada de Pep Ventura, El salt de la reina, de F. Mau-

né, Vora al niu d’ E. Sans, A Montserrat Vayreda, de J. 

Cristau i Figueres, del mateix director de l’orquestra, 

Carles Coll. Van acomiadar el concert amb la sarda-

na Somni de Manel Saderra i Puigferrer. 

Val a dir que es van esgotar totes les invitacions 

que s’havien previst.

D’altra banda, el diumenge 15, a la sala poliva-

lent del pavelló, un altre grup de L’Olla dels Maiqui-

ets va representar l’obra Enterra’m a Pequín, dirigida 

per Pere Vivoles.

Cal felicitar tant els directors com els actors i tèc-

nics pel nivell d’interpretació que van aconseguint 

en les seves representacions.
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l’Aleix. La filla gran també els ha 

donat dos néts: en Gerard, de vint-

i-quatre anys, i l’Eduard, de divuit 

anys i metre noranta d’alçada!

La miLi

Em Joan va fer el servei militar 

durant un any i mig a  Barce-

lona, on ho va passar força bé 

gràcies al fet que sabia l’ofici de 

La famíLia

Amb l’Anita, la seva, dona, es van 

conèixer -com moltes parelles del 

seu temps- anant a ballar: «Ens 

vam conèixer al Coliseu, allà al 

pont de la Creu Blanca. Hi anà-

vem a ballar... i mira, va ser amor 

a primera vista! (riu). Després 

vam continuar... i fins avui!»

El viatge de nuvis el van fer a 

Barcelona i a Montserrat, com era 

habitual també a l’època. Recor-

dant el temps del festeig, en Joan 

reflexiona: «Veig les parelles d’ara 

i em fan llàstima. Nosaltres vam fes-

tejar vuit anys... sempre anaven sor-

tint coses i no ens podíem casar». 

Van tenir tres fills: una nena, 

l’Anna Maria, que ara ja té cin-

quanta anys, el nen, que tindria 

quaranta-dos anys (quan tenia 

cinc anys es va morir d’un tumor 

al cap) i la petita, la Joana, que 

viu amb ells i té un fill de sis anys, 

Joan Ferrer

En Joan va néixEr El 1928 a Can Tou vEll, pErò és ConEguT pEl 

nom dE la Casa on ha visCuT molTs anys: Can sínia. Era El pETiT dE 

CinC gErmans, dEls quals ara En quEdEn TrEs dE vius. En Joan és un 

homE CrEaTiu, dETallisTa i TraçuT. En dóna fE l’original dECoraCió dE 

l’ExTErior dE la Casa on viuEn aCTualmEnT.

En Joan dE Can Sínia

Li preguntem d’on surt el nom 

de can Sínia, i ens explica: «No-

saltres venim del manicomi [de 

Salt]: allà hi havia dos masos 

i el meu avi vivia allà, en una 

casa de pagès, i tenia una sínia 

de bombar l’aigua, per regar 

l’hort». 

Per la Guerra en Joan tenia 

vuit anys i recorda «que van 

cremar l’església del Perelló, i 

també que la gent anava a bus-

car sants i els cremaven». Tam-

bé ens parla de la postguerra: 

«Es va passar molta misèria... 

menjar no en va faltar, però a 

vegades a les cases petites el pa 

venia justet.»

Va anar a estudi un any i mig 

al Perelló i un any i mig més a La 

Salle de Girona: «Només recor-

do que resàvem molt i molt, per 

això sempre dic que tots els vells 

som uns sants (riu)... ja tenim 

mig cel guanyat!»

R e c o R d s  d e 
V i l a b l a R e i x
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barber: «Abans d’anar a la mili 

havia anat a aprendre de barber 

amb en Jaume Vilert, el pare de 

l’alcalde, i també el seu cunyat... 

Allà el tinent em va dir: “Tú bar-

bero? Tú haces cara de payés, y no de 

barbero!” i jo li vaig dir: “Mi tenien-

te: soy payés pero barbero también”. 

I ja no vaig haver de tocar més 

mosquetons». Als barbers els 

donaven propina: «Guanyàvem 

més que no pas un manobre a 

fora (de la caserna)».

dE barbEr a paStor, paSSant 
pEr paLEta

Tornant de la mili es venia el 

mas on vivien. Tots els germans ja 

eren casats, i no hi havia cèntims 

per comprar-lo. «Però el meu 

pare em va dir que volia comprar 

la casa, i així me la podria deixar 

a mi, i jo li vaig dir: “Però si sóc el 

petit, no em toca pas a mi!” I ell 

em va contestar: “Quan et casis 

ja ho arreglarem”». En Joan es 

va quedar a treballar a casa i un 

cop va tenir la casa força enllesti-

da, amb 28 anys, es va casar amb 

l’Anita. «Després el meu pare em 

va dir que ho volia deixar tot al 

repartidor. I jo li vaig dir: Doncs 

així, què hi faig aquí, pare, tre-

ballant? I me’n vaig anar per les 

meves: vaig anar a treballar al 

veïnat de Salt, a la fàbrica de les 

vetes (la Comacros), de nit. Allà 

hi havia molt de vapor, i a mi no 

m’agradava gens».

«Ja casats, vam viure set anys 

al carrer dels Alemanys, en una 

casa de la família de la meva 

germana. I en aquests set anys 

ens vam anar fent una casa de 

tres pisos a Salt (treballàvem els 

diumenges, l’Anita i jo). Abans 

havia ajudat a un paleta, li feia 

de manobre, perquè em dona-

va més que a la fàbrica. Vaig fer 

vint-i-cinc anys de paleta...

A Can Sínia vaig fer una nau 

per a vuit mil pollastres!». 

Als cinquanta-tres anys va tenir 

un infart i el metge li va dir: «No 

treballaràs mai més» i li va recoma-

nar que tingués un ramat perquè 

li convenia caminar. Aquesta con-

versa amb el metge, que es podia 

haver quedat en una anècdota, li 

va determinar els següents anys: en 

Joan, efectivament, va començar a 

menar un ramat i va arribar a tenir 

tres-centes ovelles: «Després vaig 

anar reduint la quantitat, perquè 

el cor em fallava i l’any 2000 em 

van operar: porto quatre bypassos. 

L’angina de pit se’m va dilatar i em 

van operar... però goiti: som aquí! 

Ara fem una vida molt tranquil·la. 

Només tinc dues cabres, que nete-

gen el prat d’aquí davant, i també 

crio algun xai. Amb la malaltia de 

la llengua blava se me’n van anar 

les que em quedaven...»

ConCurS dE goSSoS d’atura

«En Muxach de la Coloma em 

venia a esquilar les ovelles i en 

va animar a anar als concursos. 

Primer vaig anar a Campllong i 

després ja ens vam embrancar 

a anar més lluny: a Castellar de 

n’Hug i a Ribes de Freser, Caste-

llterçol, Andorra...Vaig comprar 

un gos de la mateixa cadellada 

de la mare de la famosa Coloma, 

la Taca, que es deia Xeri. És una 

raça de gos que ve d’Escòcia, ara 

ja pràcticament ningú no té gos 

d’atura català. Vaig estar vint anys 

anant a concursos. Em volien fer 

Tota la mainada que hi havia al Perelló (en 
Joan és el de l’esquerra): En Quim de can 
Ribot, Joan Espuña, Ricardo de can Jan 
Ollé, en Quim de ca la Pilar, en Peret de can 
Ballí, en Peret de ca la Mercè.
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Fotografies: Fraser & Sureda comunicació

anar al País Basc i tot! Però vaig 

haver de dir que no: qui s’hauria 

cuidat del bestiar, mentrestant? 

No podíem pas anar-hi.».

A les acaballes de la conversa, 

en Joan es mostra un mica entris-

tit per la marxa que ha agafat el 

món i clarament pessimista res-

pecte al futur: «Abans la vida era 

més dura però més sana. Ara no 

sabem ser feliços perquè tenim 

massa... el món va malament».
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Ja tenim 
entRenadoRs 
foRmats al nostRe 
club 
Portem 3 mesos de temporada i ja ens han passat 

moltes coses... i moltes més que en passaran. De 

moment hem arrencat els partits i les competi-

cions amb els 11 equips i més de 100 jugadors 

que componen el club. Hem gaudit de victòries, 

hem patit derrotes, però l’esport està format per 

aquests contrastos. 

D’aquest inici de temporada podem des-

tacar diverses coses. En primer lloc, com a club 

que sempre ha potenciat la base, per fi ha arri-

bat un punt on aquells nens de deu o onze anys 

que fa uns anys començaven a jugar a bàsquet 

al nostre pavelló, ara estan començant a fer 

d’entrenadors de nens com fa pocs anys eren 

ells. Creiem que aquesta ha de ser la nostra filo-

Bàsquet

Dani Bartomeu

sofia, fer un club on tothom col·labori, sigui des 

de l’àmbit que sigui. 

En segon lloc, amb la idea de fer un club 

de tots, ja es pot consultar la nostra pàgina web: 

www.cbvilablareix.cat. En aquest web es poden 

consultar les classificacions i calendaris de tots 

els equips, així com participar al fòrum, mirar 

fotos actuals (i aviat també antigues) i estar al 

cas de les novetats del club. 

Pel que fa als diferents equips, en aquest 

número de La Torratxa apareixen les fotos dels 

equips aleví masculí, aleví femení, preinfantil 

masculí i cadet femení, així com les classifica-

cions d’aquests dos últims equips. En propers 

números de La Torratxa adjuntarem informació 

dels altres equips. 

Finalment, us recordem que aquest any 

tornarem a organitzar la Quina de Nadal. Els 

dies i hores d’enguany són els següents (sem-

pre al pavelló municipal de Vilablareix):

25 de desembre a les 18.30 h

27 de desembre a les 18.00 h

3 de gener a les 18.00 h

CADET FEMENÍ J G P NP TF TC Punts
1 SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET 6 6 0 0 331 217 12
2 CB ARBUCIES 6 5 1 0 499 278 11
3 FD CASSANENC B 6 5 1 0 371 158 11
4 C.B. LLAGOSTERA 6 5 1 0 321 219 11
5 CB HOSTALRIC 5 5 0 0 374 168 10
6 CB VILABLAREIX 6 2 4 0 255 424 8
7 F.E. BEGUR 6 1 5 0 185 345 7
8 C.B. FARNERS B 5 1 4 0 256 295 6
9 BAR ARCADIA B.LLORET 5 1 4 0 236 310 6
10 C.B. SANT HILARI 6 0 6 0 174 399 6
11 AEEIS CE PALAMOS 6 0 6 0 197 495 6
12 C.B. NOU CAULES 3 2 1 0 222 113 5

PREINFANTIL J G P NP TF TC Punts
1 PIA OLOT 5 4 1 0 305 167 9
2 BASQUET PORQUERES 4 4 0 0 253 99 8
3 C.B. VILABLAREIX 4 3 1 0 247 128 7
4 C.B. VILOBI D’ONYAR 4 3 1 0 243 210 7
5 C.B. L´ESCALA 4 2 2 0 216 229 6
6 C.B. SARRIA DE TER 4 2 2 0 188 217 6
7 C.B. OLOT 4 2 2 0 169 199 6
8 CE ONYAR BLANC 4 2 2 0 179 231 6
9 PETIT PLANÇO OLOT 5 1 4 0 175 213 6
10 C.B. ROSES 5 1 4 0 107 254 6
11 C.B. BELL-LLOC 5 0 5 0 137 272 5
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Futbol

Xavier Pere

filosofia del club 
i obJectius de la 
noVa tempoRada

Aquest any ens presentem en una nova tempo-

rada esportiva en què tenim objectius clars com 

a club, la qual cosa no significa que els assolim 

(això en l’esport, no es pot dir mai). Per la nostra 

part, lliutarem per mantenir ben alta l’autoesti-

ma de la mainada que tenim, intentant incenti-

var-los i educar-los en la pràctica d’aquest bonic 

esport de grup.

Actualment tenim una plantilla forma-

da per 3 equips, amb 35 esportistes. La majo-

ria són del nostre poble, i alguns nouvinguts, 

que han estat rebuts amb els braços oberts. Ens 

emociona veure que de fora del nostre poble ja 

ens tenen en compte per a la pràctica del futbol 

base com si fóssim una escola.

El futur del nostre club, i per tant del fut-

bol a Vilablareix, es basa en una bona formació, 

no tan sols en l’àmbit esportiu. Una formació 

integral que des del nostre començament, ara 

ja fa més de dos anys, intentem oferir. Perquè 

la nostra il·lusió és aconseguir que les genera-

cions que estan pujant ara i les que puguin anar 

venint arribin a conquerir fites importants.

No tingueu cap dubte que des del Fut-

bol Club Vilablareix intentem, dins les nostres 

possibilitats, tenir unes instal·lacions com Déu 

mana, i uns recursos humans de qualitat amb 

la formació adequada per a la tasca que estan 

desenvolupant, per tal de portar a bon fi els nos-

tres projectes. Afortunadament, dins el nostre 

club tenim uns excel·lents col·laboradors que, 

amb formació o sense, ens ajuden i ens animen 

a tirar això endavant, cosa que ens encoratja 

encara més a seguir quan les coses no surten 

com nosaltres voldríem.

Ja tenim bloc

El Futbol Club Vilablareix ja disposa de bloc a 

Internet. A l’adreça http://fcvilablareix.blogspot.

com trobareu fotos de tots els nostres equips, 

comentaris, cròniques i resultats dels partits 

disputats els caps de setmana.

Si us voleu posar en contacte amb nosal-

tres, ho podeu fer a través del nostre correu elec-

trònic: fcvilablareix@hotmail.com o trucant als 

telèfons 659540774 (Agustín) o 646560395 (Xevi).

Notícies

En Xicu Ventura ens ha hagut de deixar per 

causes alienes a la seva voluntat. El seu lloc 

l’ocuparà en Marc Gázquez, que entrenarà 

l’equip dels prebenjamins de segon any.

El nostre director tècnic i esportiu, Agus-

tín, es va casar el dia 7 de novembre. Moltes 

felicitats!
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Sergi Cama

l’handbol comença 
a aRRelaR a 
VilablaReix

Ja s’han iniciat totes les competicions amb 

molt bons resultats esportius per als equips 

de l’entitat. L’equip sènior és a la zona alta 

de la classificació i darrerament s’ha reforçat 

amb 3 jugadors: un porter, un central i un pi-

vot que intentaran ajudar l’equip. A part d’ai-

xò, l’equip compta amb l’ajuda de Jordi Gra-

nès, excoordinador del BM Granollers, que 

dirigirà l’equip sènior.

 La base segueix progressant tant en nom-

bre de jugadors com en l’aprenentatge de l’hand-

bol. L’acollida ha estat molt positiva i des dels 

benjamins fins als cadets estan demostrant cada 

setmana el bon ambient i el treball que fan a les 

sessions d’entrenament.

 

Jugadors a les seleccions

Enrique Suárez ha participat en entrenaments 

de la selecció catalana cadet masculina, i David 

Mariscal i Temi Figueras, en la selecció infantil 

masculina, preparant els Campionats d’Espa-

nya de seleccions que es faran a Almeria el pro-

per mes de gener.

Els equips de base van presenciar el partit 

de Lliga entre el BM Granollers i el BM Cuenca. 

 

Juga a handbol!

Qui vulgui entrenar-se i provar aquest es-

port pot enviar un correu electrònic a l’adreça: 

hcgirones@gmail.com, o bé venir un dimarts o 

dijous a partir de 2/4 de 6 al pavelló municipal 

de Vilablareix.

Tenim equips en les categories següents: 

benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil i sènior.
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Gimnàstica 
rítmica

e s p o r t s

hem doblat  
el nombRe de nenes!
Un any més, la gimnàstica rítmica de Vilablareix 

ha començat la temporada. 

Des del 6 d’octubre, 26 nenes estan prac-

ticant aquesta activitat esportiva i coneixent el 

món de la gimnàstica rítmica. Aquest any hem 

doblat el nombre de practicants respecte a l’any 

anterior, en què vam començar a oferir aquesta 

pràctica esportiva a a Vilablareix.

La gimnàstica rítmica combina elements 

del ballet, la gimnàstica i la dansa, aspectes que 

les gimnastes del Rítmica Vilablareix van treba-

llant dia a dia durant els entrenaments. L’equip 

tècnic s’ha proposat que totes les gimnastes 

participin en competicions i trobades de la de-

marcació de Girona.

La primera exhibició pública tindrà lloc 

durant el festival de Nadal al Pavelló de Vilabla-

reix el dissabte dia 19 de desembre a les 5 de la 

tarda. Hi esteu tots convidats!
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taula

Xavier Soy

continuem cReixent

Aquesta nova temporada que vam encetar el 

mes de setembre, el Club Tennis Taula Vilabla-

reix ha crescut en nombre de llicències i de 

practicants d’aquest esport. 

Aquest any tenim representants del Club 

disputant cinc lligues: la 3a Nacional Espanyola, 

la Catalana d’Edats, la 1a Territorial, la 2a Territo-

rial i la Lliga d’Edats Territorial Elit.

El nostre objectiu és arribar al màxim 

nombre possible d’interessats i per aquest 

motiu publiquem els nostres horaris de pràc-

tica esportiva, les competicions en què par-

ticipem i les dades de contacte on us podeu 

adreçar per aclarir qualsevol dubte o ampliar 

la informació.

HORARIS 2009-2010 
(Local polivalent)

– De dilluns a dijous: de 19.00 a 21.30 h 

– Divendres: de 18.30 a 20.15 h

–  Dissabtes: només partits (matí o tarda depe-

nent de la competició) 

–  Els dimarts el local està destinat als grups que 

només vénen un dia a la setmana prèvia sol-

licitud i pagament d’una quota mensual.

–  Els dijous els joves poden utilitzar el local 

sempre que els acompanyi una persona major 

d’edat i comunicant-ho amb antelació.

–  Els dilluns, dimecres i divendres corresponen 

a dies d’entrenament per a jugadors federats.

Dades de contacte

Per a qualsevol consulta us podeu dirigir al club 

trucant als mòbils següents:

Adam Bonany: 650 78 20 99 / 

Manel Segura: 607 81 25 00

O bé per correu electrònic a l’adreça 

info@cttvilablareix.cat. 

També podeu consultar la nostra web: 

www.cttvilablareix.cat
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La llar d’infants

Visita de la 
castanyeRa

Sense adonar-nos-en, ja han pas-

sat dos mesos des que vàrem entrar 

a la llar, i que bé que hi estem! 

L’altre dia ens va venir a veure una senyora 

vella que li diuen la castanyera, i amb ella và-

rem cantar una cançó molt divertida: “Quan ve el 
temps de collir castanyes, la castanyera, la casta-
nyera...”, i vam menjar moltes castanyes. També 

vam aprofitar per vestir-nos, petits i grans, de 

castanyers i castanyeres, tot posant-nos un da-

vantal, un mocador al cap i pintant-nos colorets 

a les “galtones”. Heu vist quin goig que fèiem?

Fotografies: La Llar d’infants
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fulles i més fulles 
peRtot aRReu!
Com ja sabeu, la tardor és aquella època de 

l’any en què les fulles es tornen groguenques i 

vermelles i cauen dels arbres. 

Per tant, hem portat a la llar moltes fu-

lles que hem recollit amb els pares i les hem 

tocat, olorat, aixafat, tirat enlaire, ens hi hem 

enterrat , etc. I quina experiència més bona 

que hem viscut!

Fotografies: La Llar d’infants
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L’escola

l ’ e s c o l a

la castanyada  
a l’escola

El dia 28 d’octubre, a la tarda, vam celebrar la tra-

dicional castanyada que fem cada any en aques-

tes dates. Abans de menjar-nos les castanyes, que 

prèviament havia torrat un grup de pares i mares, 

a la pista de l’escola cada curs o cicle va ballar 

danses o cantar cançons tradicionals catalanes. 

Fotografies: Pere Alonso
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Aquestes activitats estan emmarcades 

dins el tema general d’escola dedicat a L’any 

Amades, coincidint amb el fet que el 2009 s’ha 

commemorat el 50è aniversari de la mort del 

més gran folklorista del nostre país.

Fotografies: Pere Alonso
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Cicle Inicial

Cicle Mitjà

Cicle Superior

1r Antonela
Imma Corominas

2n Emma
Marta Tura

3r  Taca
Ferran Pilsa

1r Somnis
Gerard Ventura

2n Vila Nadal
Isaac Simon

3r Cabra
Janira Quintana

1r Júlia
Dominike Ninantay-Yáñez

2n Jingle Bells
Miquel Nogué

3r Colplay
Benjamí Puig

finalistes del concuRs de felicitacions de nadal
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L’institut

nou GRafit peR 
decoRaR l’ies 
VilablaReix

El diumenge 25 d’octubre, en plenes Fires, uns 

quants pares i alumnes de l’IES de Vilablareix 

varen quedar de bon matí per habilitar, deco-

rar i enjardinar les instal·lacions. Per celebrar-

ho van fer un esmorzar on no va faltar de res. 

Com a novetat d’aquest any, el grafiter 

Pau Güell de Fornells ens ha decorat el mòdul 

de la Dalmaua. El grafitti ens explica com el co-

neixement ens ajuda a fer volar la imaginació. 

Esperem que els nostres alumnes s’inspirin.

Tres alumnes al XII Cros Ciutat de Girona
Com que aquest any l’institut ha entrat en el Pla 

Català de l’Esport, podrem participar en dife-

rents activitats esportives, una de les quals és 

el Circuit Gironí de Cros, que està compost per 

12 proves que es disputaran al llarg dels mesos 

de novembre, desembre i gener.

El diumenge 22 de novembre, tres de les 

nostres alumnes varen córrer en el XII Cros Ciutat 

de Girona, que és la quarta prova d’aquest circuit. 

Les alumnes que hi van participar van ser la Sara 

Moreno, la Paula Huix i l’Ona Barneda, i aquesta 

darrera va quedar primera just després de totes 

les participants que venien amb clubs d’atletisme. 

Visita al Planetari Viatger
Una altra activitat que han fet els alumnes de l’ins-

titut és la visita al Planetari Viatger de “la Caixa”, a 

Fornells. Hi van veure una exposició molt interes-

sant sobre Tintin i el seu viatge a la lluna, que trac-

tava tots els aspectes del primer viatge a la lluna i 

les semblances i diferències entre el còmic d’Her-

gé, molt avançat en el seu temps, i la realitat.

Amb el planetari, els alumnes es van en-

dinsar una estoneta en el nostre firmament i el 

meravellós món dels estels.  

Concurs de pintura ràpida del Barri Vell de 
Girona
El divendres 16 d’octubre, just abans de les Fi-

res, tots els alumnes de 2n d’ESO de l’IES de Vi-

lablareix varen participar en el concurs de pintu-

ra ràpida del barri vell de Girona organitzat pel 

GEiEG. Varen estar tot el matí dibuixant i pintant 

des del Pont de Pedra i el passeig Canalejas. 

El nivell de dibuix dels alumnes de l’insti-

tut és alt i varen dibuixar amb destresa les cases 

del riu Onyar, un dels paisatges més mítics de 

la ciutat. Tan cert és que el nivell és alt, que una 

de les nostres alumnes va quedar segona en la 

categoria infantil. Molts altres alumnes tenien 

possibilitats per aconseguir el premi, però l’es-

collida va ser la Teresa Sumerakin. Molt conten-

ta, va anar a recollir el merescut premi el dia 6 

de novembre a les oficines del GEiEG. Ja tenim 

una artista!

Fotografies: IES Vilablareix
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La ludoteca

Marina Álvarez

s’acosten  
les festes de nadal

La ludoteca de Vilablareix ha tornat a obrir les 

portes al setembre, després d’un mes de va-

cances. Aprofitant l’estació de la tardor, aquest 

any els nens i nenes han fet tallers i manualitats 

típics tardorencs, que vam poder veure a la II 

Fira de la Tardor, el diumenge 20 de setembre. 

Hi havia fulles de tardor de plastilina, un carro 

de pinces, monstres i esquirols fets amb pinyes, 

cistells de vímet, ninos de ràfia, etc.

Una altra novetat d’aquest any és el decret 

que regula el funcionament de les ludoteques, 

tot indicant que els nens i nenes menors de qua-

tre anys no poden ser usuaris de la ludoteca. Per 

això l’Ajuntament ha organitzat una activitat ex-

traescolar per als nens i nenes de tres anys, que 

es fa a l’escola de dilluns a divendres, de 5 a 7 

de la tarda. Els infants hi fan activitats lúdiques i 

creatives: diferents jocs i tallers, escolten contes, 

ballen, juguen amb joguines, etc.

Fotografies: La ludoteca
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Per altra banda, ara que s’acosta Nadal, 

la ludoteca està preparant les activitats que es 

faran durant les festes, tot esperant que els nens i 

nenes s’animin a participar-hi. En aquest període, 

els menors de tres anys podran venir a la ludo-

teca, ja que es converteix en ludocasal.

Finalment, us oferim alguns consells per 

seleccionar joguines: 

–  Tenir en compte l’edat i les capacitats 

del nen/a 

–  Partir de les preferències del nen/a i 

no dels gustos de l’adult 

–  Regalar joguines variades que facilitin el 

desenvolupament de totes les capacitats 

del nen/a 

–  Repartir els regals de joguines du-

rant tots els mesos de l’any 

–  Ser crítics amb la publicitat i edu-

car els nens/es en això 

–  Orientar-nos amb les indicacions 

pedagògiques i d’edat que se so-

len incloure en els envasos 

–  Buscar i respectar les indicacions de seguretat 

–  No fer distincions quant al sexe del destinatari 

–  Intentar no afavorir la violència ni l’agressivi-

tat amb les joguines regalades 

–  Ser conscients que totes les joguines poden 

ensenyar alguna cosa 

–  Regalar joguines en les quals el protagonista 

sigui el nen o la nena, i no la joguina.

Fotografies: La ludoteca
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Berenar amb el regidor
Des del mes d’octubre, l’Àrea de Joventut està 

organitzant cada mes un berenar on es convida 

un regidor de l’Ajuntament. Fins ara s’han fet 

berenars amb l’alcalde, Enric Vilert, amb el regi-

dor de Serveis, Educació i Esports, Manel Pallàs 

i amb la regidora de Gent Gran, Cooperació i 

Participació, Dolors Ferré. 

Durant els dies previs es van recollint pre-

guntes i comentaris de tots els joves que s’hi 

interessen i el dia del berenar són els mateixos 

joves que traslladen les qüestions al regidor. 

Si voleu venir a conèixer algun dels re-

gidors i comentar el vostre punt de vista, no-

més cal que estigueu atents: cada mes tenim un 

regidor/a diferent.

Caminada per Vilablareix
El diumenge 15 de novembre es va fer una ca-

minada pels entorns del municipi. El temps va 

acompanyar i els sis participants van poder gau-

dir d’un fantàstic dia de tardor en plena natura i 

descobrint tot allò que el nostre municipi amaga.

Xerrada “Com maximitzar els nostres 
recursos”
La Taula d’Infància i Joventut prepara algunes 

xerrades al llarg de l’any per tal d’exposar di-

ferents temes que considera que són d’interès. 

Aquesta vegada es va fer una xerrada sobre 

com podem estalviar alguns diners amb petits 

canvis d’hàbits de la nostra vida diària. Llàstima 

que no va haver-hi gaire participació!

Classes i cursos
Com cada any, quan arriba l’octubre comencen 

a engegar tots els cursos que des del local de jo-

ves es programen per a totes les edats. Aquest 

any tenim reforç, anglès, francès, pilates, i d’al-

tres de poca durada, com ara els cursets de cui-

na. Destaquem el curs de fotografia que va tenir 

lloc durant el mes d’octubre i que va ser seguit 

per 14 persones.

Si us voleu apuntar a qualsevol dels cur-

sos, teniu temps fins que s’acabin.

Busos nocturns a Fires de Girona
Un any més molts ajuntaments del Gironès i el 

Consell Comarcal faciliten als joves un servei 

d’autobús nocturn per tal que no hagin d’agafar 

el cotxe particular i puguin tornar a casa tranquil-

lament. Enguany la nostra ruta, que uneix els po-

bles de Vilablareix i Fornells de la Selva, va tenir 

917 passatges en els sis dies en què es va oferir 

el servei, que a poc a poc es va consolidant.

Port Aventura
Ja comença a ser un clàssic fer un autobús cap a 

terres de Tarragona per passar el dia al parc. Aques-

ta vegada va ser el dissabte 17 d’octubre, en plena 

celebració del Halloween a Portaventura. La veritat 

és que van aconseguir que els 22 viatgers de Vila-

blareix quedessin impressionats amb l’ambienta-

ció i els personatges que transformen el lloc!

Activitats 
per a tots
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Petanca
Del 26 de setembre al 28 de novembre s’ha ce-

lebrat el segon campionat de petanca de socis 

del Casal.

Excursió a Montserrat
El dissabte 17 d’octubre, 65 socis van anar d’ex-

cursió a Montserrat. En arribar, hi havia una hora 

de temps lliure o per visitar el museu, situat en 

un espai projectat per Josep Puig i Cadafalch l’any 

1929 i que des del 2004 disposa d’una nova entra-

da sense barreres arquitectòniques. 

Al museu hi ha sis col·leccions ben dife-

rents i els objectes exposats, més de 1.300 peces, 

pertanyen a un període cronològic molt ampli. La 

peça més antiga és un sarcòfag egipci del segle 

XXII abans de Crist, i la més recent, una escultu-

ra de Josep M. Subirachs de l’any 2001.

 Per acabar, visita a la sagristia i després, 

desplaçament fins a Vallirana per dinar. L’excur-

sió va concloure amb una passejada pel Port 

Vell de Barcelona. Un dia rodó!

Excursió al monestir de Sant Benet de Bages
El dissabte 21 de novembre es va organitzar una 

excursió al Monestir de Sant Benet de Bages. 

Un cop van arribar al monestir, els esperava la 

guia. Van veure l’audiovisual i van fer la visita al 

monestir, un dels monuments més emblemàtics 

i significatius de la comarca del Bages, situat al 

municipi de Sant Fruitós de Bages. 

El dinar va tenir lloc en un restaurant de 

Tavèrnoles, i després es va fer una visita al pan-

tà de Sau des del Parador. 

Ball de saló
Des del dissabte 12 de setembre, el segon i l’úl-

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

s’han anat celebrant al pavelló les sessions de 

balls de saló amb música en directe, que han 

tingut una assistència correcta, tot i que amb 

pocs participants de Vilablareix.

Activitats per a la gent gran
Es continuen realitzant les diferents activitats que 

organitza el Casal, com ara caminar en grup, agu-

lla i fil, curset de pintura, petanca... Per informar-

vos podeu anar al local del Casal, a can Ballí.
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“T’ha tocat! Ara et toca a tu!”

Així, d’aquesta manera, la direcció de 

Micro de Nit –al 107.5 FM, dilluns de 9 a 11 del 

vespre–, m’encomanava la tasca d’escriure 

quelcom que representés la ràdio en l’edició 

corresponent de la revista municipal i/o local.

L’abast només local pot ser millorat en diver-

sos aspectes. Un d’ells podria ser enviant exem-

plars a diferents indrets d’Espanya i del món. 

En aquest darrer cas, la internacionalitat 

s’aconseguiria de manera automàtica, ampliant 

considerablement la seva categoria, l’estatus de la 

publicació. També podrien fer-ne una edició digi-

tal. Per això caldria que es fixessin en la ràdio, que 

surt cada setmana a través de les noves tecnolo-

gies mediàtiques, senyals de fum, tam-tam, inter-

net, interbrut, inter semi-sec... Tot i que per igualar 

el nivell d’aquesta, necessitarien tenir un equip 

director i de col·laboradors ple d’estrelles com les 

que té la ràdio. A saber: Jaume, Dídac, Fina, Ange-

lina, Carla (la noia de les pel·lícules clàssiques), i 

fins i tot un mestre que exerceix un magisteri tan 

estratosfèric, que ens deixa a tots bocabadats. No 

es facin il·lusions de fitxar-ne cap, perquè tenen un 

contracte blindat.

La revista en què 

surten aquestes línies té un 

nom que li ha vingut cedit 

per una torre de l’època en 

què, per cert, es va comen-

çar a elaborar una manera 

de menjar els calamars ar-

rebossats amb una pasta d’ou i farina. D’aquí ve 

el nom de l’època en qüestió, o no? Allò de Rò-

mul i Rem alimentats per una lloba no té color, 

ni capacitat de convicció davant d’uns cruixents 

calamars a la romana acabats de fer.

Un agraïment específic 

per al senyor Gutemberg, in-

ventor de la impremta. El pa-

per sembla que va ser inventat 

pels xinesos –Ricola no, tal com 

diu l’anunci de la televisió. Un 

agraïment també per a Edison, 

Hertz... per les seves investigaci-

ons i descobriments en el camp de la ràdio i les 

ones, ja que sense la seva intervenció no hauria 

estat possible fer això que ens té ocupats les dar-

reres hores de cada dilluns. Gràcies, doncs.

Voldria, en acabar, agrair la col·laboració de 

tantes i tantes organitzacions, institucions, perso-

nalitats, persones conegudes i desconegudes que 

han donat i donen suport a l’aventura radiofònica 

del poble, amb el seu esforç desinteressat, apor-

tant idees i suggeriments, crítiques, positives i 

negatives. Estiguin convençuts que les seves indi-

cacions no seran tingudes en compte, només fal-

taria! On quedaria la llibertat radiofònica? Je, je...

microdenti.bloc.cat

107.5FM dll-21-23h

microdenit@vilablareix.cat

Xavier Ribot i Pérez (Secció “Sense cap ni peus”)
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Els tres primers classificats en aquest cam-

pionat van ser: 1r. Antoni Bou (Montesa), 2n. Adam 

Raga (Gas Gas) i 3r. Takahisa Fujinami (Montesa).

En el campionat d’Espanya outdoor, que 

consta de sis proves, en Dani ha quedat classi-

ficat en 5è lloc, darrera d’Antoni Bou (Montesa), 

Jeroni Fajardo (Beta), Albert Cabestany (Sher-

co) i Adam Raga (Gas Gas).

En el campionat d’Espanya indoor, que 

consta de quatre proves (Saragossa, Tarragona, 

Girona i La Corunya), a falta de disputar-se la 

darrera, en Dani està classificat en 4t lloc, dar-

rera d’Antoni Bou (Montesa), Albert Cabestany 

(Sherco) i Jeroni Fajardo (Beta).

A part de la competició, durant el mes de 

juliol en Dani va organitzar cursets de cinc dies 

o de cap de setmana per a joves pilots a Can 

Vendrell (Sant feliu de Buixalleu); i també du-

rant la temporada, en diferents ciutats de l’Es-

tat, com Bilbao o Santander.

Els espònsors que li han donat suport 

durant la temporada han estat: Diputació de 

Girona, Ajuntament de Vilablareix, Ullastres 2 

temps, Pneumàtics Perelló i Reparauto.  

dani oliVeRas  
i caRReRas
Aquesta temporada 2009 en Dani ha participat 

en el campionat del món outdoor i en els cam-

pionats d’Espanya outdoor i indoor, amb una 

moto Gas Gas.

En el campionat de món ha quedat 10è. 

Aquest campionat consta de 12 proves, i en les 

cinc primeres (dues a Irlanda, dues al Japó i una 

a Portugal), en Dani va haver de participar infil-

trat, ja que s’havia trencat els dos metacarpians 

del peu dret.

Fotografies cedides per Dani Oliveras
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l’estàtua d’asclepi 
ha toRnat a 
empúRies

Tenim ben a prop un dels jaciments arqueolò-

gics més importants de Catalunya. Va ser un an-

tic port i successivament una ciutat grega i ro-

mana. Va ser entrada de les cultures clàssiques 

a la Península Ibèrica. És molt interessant i reco-

manable la visita a les restes. A vegades el que 

tenim al costat és el més desconegut i conèixer 

els orígens de la nostra cultura és un privilegi 

que tenim al nostre abast molt fàcilment.

Aquest any és el centenari de la trobada 

de l’estàtua grega d’Asclepi (segle II aC). Des-

prés de molts anys fora del Museu d’Empúries, 

ara ha tornat restaurada. Pot ser un bon motiu 

per fer-hi una visita i poder-se passejar per les 

darreres excavacions fetes a la ciutat romana.

Fent un petit resum, recordem que, on 

avui hi ha el poble de Sant Martí d’Empúries hi 

havia un petit istme, on el segle VII aC habitaven 

indígenes que mantenien contactes comercials 

amb etruscos, fenicis i grecs.

A la primera meitat del segle VI aC, els co-

merciants grecs fundaren, sobre aquest poblat 

indígena, un primer assentament (Palaiàpolis), i 

anys després crearen un nou sector de la ciutat 

(Neàpolis). Aquestes són les restes que es po-

den visitar actualment de la ciutat grega, que 

s’anomenà Emporion.

L’any 218 aC, un exèrcit romà va desem-

barcar al port d’Empúries, amb motiu de la guer-

ra amb els cartaginesos. Aquest va ser l’inici de 

la romanització de la Península Ibèrica.

El 195 aC s’instal·là un campament mili-

tar a Empúries i va començar a néixer una nova 

ciutat (romana) creada a principis del segle I 

aC. Posteriorment, les ciutats grega i romana es 

van unir, sota el nom de Municipium Emporiae. 

Amb el pas dels anys aquesta ciutat va anar per-

dent importància, mentre que Gerunda (Girona) 

Barcino (Barcelona) i Tarraco (Tarragona), ana-

ven creixent.

A la segona meitat del 

segle III dC, la ciutat romana 

i el sector de Neàpolis van 

ser abandonats i la població 

es va concentrar a Sant Martí 

d’Empúries.

El 1908 es va comen-

çar la recuperació científica 

d’Empúries, amb l’inici de 

les excavacions. Actualment 

s’ha excavat només una 

quarta part del jaciment.

Jordi Pagès



m e d i 
a m b i e n t

m e d i  a m b i e n t

3 6

l’EsCassEtat d’aigua 
(v-3)
Andrés L. Pérez Velasco

A l’entrega anterior d’aquesta secció (L’escassetat 

d’aigua V-2) deia:

“No és fàcil donar receptes sobre què cal fer, 

però amb les dades que es tenen sobre els proble-

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

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

cultura, directa i indirectament, està generant uns 

forts impactes sobre l’entorn natural, així com en la 

salut dels consumidors, podria aventurar la necessi-

tat de replantejar-se el model agrari”.

Però hi ha solucions.

Els sistemes de goteig i subterrani són els més 

eficients, mentre que els d’aspersió i de superfície 

generen un alt consum d’aigua i la salinització de 

terres, amb el consegüent dany a l’ambient. 

Dels mètodes de reg en l’agricultura, els més uti-

litzats fins al moment són el reg per aspersió i el reg 

de superfície. Aquest últim és un dels més ineficients 

i l’utilitzen, en general, els petits agricultors —els 

que no poden accedir a equips hidràulics comple-

xos—, però que predominarà cap al 2030, tot i ser 

un sistema que consumeix molta energia i a vegades 

causa problemes de negament i salinització.

En segon terme s’utilitzen el reg per goteig i el 

reg subterrani, dos tipus de reg localitzat, cada ve-

gada més populars perquè són més eficaços, ja que 

apliquen petites quantitats d’aigua en llocs localit-

zats, com en les arrels dels conreus, cosa que permet 

reduir el consum del líquid vital.

L’Organització de les Nacions Unides per a 

l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) assegura que els 

resultats obtinguts en molts països demostren que 

els agricultors que han decidit canviar el seu sistema 

de reg en solcs o d’aspersió per un de reg per go-

teig, van disminuir el consum d’aigua entre un 30 i 

un 60 per cent.

Sobre la base d’aquest resultat, es preveu que el 

reg per goteig i el subterrani probablement seran les 

tecnologies que aplicaran en el futur en els països en 

desenvolupament, on la mà d’obra és abundant i els 

recursos financers, escassos, tal com estableix l’orga-

nisme internacional en el document Aigua i conreus. 

Així s’aconseguirà l’ús d’aigua òptim en l’agricultura.

El reg per goteig és un sistema que té l’avantatge 

d’incrementar els rendiments dels conreus, pel fet 

que les plantes reben la quantitat d’aigua necessària 

i això redueix la salinització dels sòls. Però, tot i que 

aquesta tecnologia és simple, requereix un cert ni-

vell d’inversió i un manteniment acurat.

La FAO planteja en el document esmentat que el 

reg suplementari i a petita escala, tant tradicional com 

modern, podrien tenir un paper important en l’incre-

ment de la productivitat de les àrees de temporal.

La tecnologia de reg, malgrat ser una de les acti-

vitats més subvencionades del món, no s’ha desen-

volupat ràpidament pel fet que té uns costos econò-

mics i ambientals que continuen sent molt alts. “Els 

agricultors adoptaran tecnologies de reg que estalvi-

ïn aigua si tenen incentius, i un dels més importants 

és l’augment del preu de l’aigua de reg” (d’això en 

parlarem a la pròxima entrega), indica la FAO.

Un altre mètode d’estalvi, segons l’organisme 

internacional, seria que la reducció de la càrrega 

contaminant de les aigües residuals de finques, in-

dústries i àrees urbanes, es pogués utilitzar en els 

sistemes de reg, en considerar que el valor d’aquests 

afluents com a fertilitzant és tan important com el 

valor de l’aigua.
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Fi dE la bombEta 
d’Edison
J. Manel Pallàs

A partir de l’1 de setembre, els fabricants europeus 

no podran distribuir bombetes incandescents de 

més de 100 Watts als comerços. Aquesta mesura no 

impedirà que els consumidors puguin seguir com-

prant aquest tipus de bombetes, ja que els co-

merços podran vendre-les fins al 31 d’agost de 

2010.

Els consumidors podran triar a partir 

d’ara entre les bombetes fluorescents o 

les halògenes, que costen entre 2 i 10 eu-

ros, força més cares que les tradicionals, 

que valen uns 60 cèntims de mitjana. 

La Comissió Europea insisteix, però, que 

aquest preu s’amortitzarà ràpidament, 

perquè calcula que les famílies europees 

es podran estalviar uns 50 euros de mitja-

na cada any en la factura de la llum.

La retirada de les bombetes incandes-

cents de 100 W  és el primer pas cap a la re-

tirada de totes les bombetes tradicionals, que 

es produirà el 2012, complint el que han aprovat 

recentment tant el Parlament Europeu com el Con-

grés dels Diputats. Per complir el pla europeu, des-

prés de les bombetes de 100 W es retiraran les de 75 

W el setembre de 2010; les de 60 W el setembre de 

2011; i les de fins a 40 W el setembre de 2012.

Les bombetes de baix consum que poden substi-

tuir directament les bombetes d’incandescència són 

les anomenades làmpades fluorescents compactes 

(CFL) o bé les bombetes halògenes de rosca. 

Les làmpades fluorescents compactes consumei-

xen un 80 % menys d’energia que una bombeta in-

candescent, ja que aquesta dissipa entorn del 75 % 

de l’energia que consumeix en forma de calor. A 

més, duren vuit vegades més que les d’incandescèn-

cia. D’altra banda, les bombetes halògenes propor-

cionen la mateixa llum que les incandescents, redu-

eixen el consum un 30% i duren dues vegades més.

La Comissió Europea considera que la subs-

titució de les bombetes tradicionals per les de 

nova generació representarà un estalvi miliona-

ri. En concret, calcula que s’estalviarà anualment 

40.000 milions de quilowatts l’hora a partir de 

l’any 2020, xifra que equival al consum d’energia 

d’onze milions de llars. A més, la CE també es-

tima que les emissions de CO2 es reduiran 15 to-

nes cada any, cosa que contribuirà a arribar a l’ob-

jectiu de reduir el 20% de les emissions el 2020. 

La llum ultraviolada de les noves bombetes o el 

mercuri que porten a l’interior (5 mil·lígrams) no 

representen cap risc per a la salut de les persones. 

Aquestes bombetes no es podran tirar a les escom-

braries, sinó que es retornaran als comerços, que les 

recol·lectaran perquè es puguin reciclar.
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Mn. Josep Ramírez i Carles 
Rector

Tot recordant...

festa maJoR de sant menna, patRó de la 

paRRòquia (11 de noVembRe) 

Pel que fa a l’ofici en honor del sant, el celebràrem 

el diumenge dia 8 amb tota la solemnitat al nostre 

abast. A les 11 del matí ens reunírem al temple par-

roquial i amb l’acompanyament de la cobla Els Ros-

sinyolets, desenvolupàrem tota la litúrgia pròpia de 

la festa. En l’homilia, el mossèn glossà la simpàtica 

figura de Sant Menna. Recordà el seu origen egipci i 

la seva trajectòria vivencial: fou soldat de les legions 

romanes, però un bon dia descobrí el cristianisme 

gràcies a uns companys de milícia ja cristians i sol-

licità el baptisme; un cop batejat comprengué que 

la seva missió no era la guerra sinó la pau i tornà a 

Egipte, el seu país d’origen, on es dedicà a fer de 

guia de caravanes a través del desert. Finalment, 

fidel al seu compromís cristià, vessà la sang en el 

martiri per amor a Jesucrist i a la seva Església. En 

una època com la nostra, Menna constitueix un ver-

tader estímul per a aquells que, malgrat les dificul-

tats i “modes” actuals, continuen mantenint-se fidels 

a l’Evangeli i, a la vegada, suposa també un repte 

per a tants cristians i cristianes que abandonen la 

seva fe i giren l’esquena al Nostre Senyor i Salvador 

Jesucrist.    

ReestRuctuRació del calendaRi de les actiVitats 

paRRoquials 

Estem vivint uns temps de canvis constants en, pràc-

ticament, tots els angles de la vida i les nostres par-

ròquies, amb el seu tarannà, no se n’han  deslliurat. 

No fa pas moltes dècades cada parròquia tenia el 

seu rector propi, que vivia a la rectoria i podia aten-

dre totes les necessitats dels seus feligresos, visitant 

periòdicament cada llar, sobretot on hi havia algun 

malalt, i atenent el culte i servei religiós, catequesi, 

administració de sagraments... Avui els termes s’han 

invertit: abans una parròquia de certa categoria 

comptava amb dos o tres capellans (rector, vicari, 

sagristà...); ara, un capellà sol ha d’atendre dues, 

tres o més parròquies, de vegades ben importants, i 

això comporta, vulguis no vulguis, unes limitacions 

en el servei, cosa per la qual convé establir uns orga-

nigrames que permetin al mossèn fer-se present en 

cada comunitat parroquial que té encomanada pel 

Bisbe, el més freqüentment possible. És el que ens 

està passant a casa nostra. Cert que s’albira, gràcies 

a Déu, un refloriment de les vocacions al sacerdoci 

i cal pregar perquè aquesta realitat no s’estronqui 

sinó que vagi en augment (l’experiència multisecu-

lar de l’Església ens ho demostra); però trigarem a 

comptar amb el nombre suficient de mossens que 

cobreixin les necessitats, cada dia més peremptòri-

es, de les nostres comunitats cristianes. Mentrestant 

s’han d’anar cercant pautes d’actuació pastoral que 

permetin atendre al màxim les necessitats i drets 

espirituals de les persones que desitgin viure amb 

fidelitat la seva condició de cristians i feligresos. 

Precisament amb aquesta intenció i tenint en 

compte que actualment el mateix rector té cura 

de les parròquies de Montfullà, Aiguaviva i Vilabla-

reix, el passat dia 18 de novembre vam reunir-nos 

el Consell Parroquial de cada població per establir 

un calendari de les celebracions més emblemàti-

ques i solemnes de cada any (les habituals roman-

dran com fins ara), donada la dificultat de tripli-

car-les en cada ocasió. 

Celebracions religioses anyals: de mutu acord, 

els tres consells parroquials, amb el vistiplau del 

rector, van acordar establir un sistema de rotació 

cíclica; és a dir: una de les tres parròquies, per torn, 

acollirà aquelles celebracions religioses que només 
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tenen lloc un cop l’any: Missa del Gall, benedic-

ció de palmes el Diumenge de Rams, funcions de 

Setmana Santa (Dijous Sant, Divendres Sant, So-

lemne Vetlla Pasqual). Els feligresos de les altres 

dues parròquies que desitgin participar en aquests 

actes (esperem que siguin molts), podran assistir-

hi desplaçant-se a la parròquia de torn. De fet les 

tres poblacions es troben a poca distància l’una de 

l’altra i avui en dia, tot i que sempre suposa una 

certa molèstia, és relativament fàcil traslladar-se. A 

més, creiem que Nostre Senyor s’ho mereix, sem-

pre que, naturalment, no hi hagi impediments que 

ho facin inviable. 

Enguany començarem per la Parròquia de Vila-

blareix. 

A les 12 de mitjanit del dia 24, i després de la 

primera representació del Pessebre Vivent, MISSA 

DEL GALL a l’Església Parroquial. Ens hi acompa-

nyaran un bon nombre de socis del conegut G.E.i 

E.G. (Grup Excursionista i Esportiu Gironí).

 Les celebracions del dia de Nadal, Cap d’Any 

i Reis, amb els diumenges intercalats, segons els 

horaris habituals a cada Parròquia. Pel que fa a les 

celebracions de Setmana Santa, ja anirem concre-

tant quan s’apropi l’ocasió, però també tindran lloc 

a Vilablareix. Seguint encara amb el mateix tema, 

cal advertir que en certes circumstàncies, com ara 

Primeres Comunions o Festa dels Jubilats, haurem 

de fer canvis puntuals a fi de poder celebrar la missa 

a cada parròquia i a una hora adient. 

Agrairem tot suggeriment o iniciativa que ens 

vulgueu fer a fi de millorar la marxa de la nostra 

vida parroquial. Podeu adreçar-vos al mossèn o a 

algun dels membres dels esmentats consells parro-

quials, que són:

Aiguaviva: Jordi Bohigas, Paco Jiménez, Josep 

Pinto i Josep M. Vall·llosera.

Montfullà:  Jordi Batchellí, M. Àngels Font i Joa-

quim Vendrell.

Vilablareix: Assumpta Bagaria, Joaquim Jordà, 

Joaquim Mascort, Narcís Molas, Xavier Ribot, Ra-

mona Roura, Núria Serra i Lourdes Vendrell.

Recordem els horaris habituals de les celebraci-

ons religioses:

Vilablareix:

Dissabtes: 8 del vespre, missa anticipada al Perelló 

(baixos de l’Ajuntament).

Diumenges i festius:  11 del matí: missa a la parròquia.

                    

Aiguaviva:

Dissabtes:  2/4 de 7 de la tarda, missa anticipada a la 

parròquia.

Diumenges i festius:  2/4 d’1 del migdia: missa a la 

parròquia.

Montfullà:

Diumenges i festius:  2/4 de 10, missa a la parròquia.

Confessions: 

Vilablareix: divendres, de 6 a 7 de la tarda, a l’església.

Aiguaviva:  dissabtes, de 2/4 de 6 a ¼ de 7 de la tar-

da, a l’església.

Montfullà: diumenges, de 2/4 de 9 a ¼ de 10 del 

matí, a l’església.

Despatx parroquial: dissabtes d’11 a 12 del matí (ex-

cepte els primers dissabtes de mes) a la rectoria 

de Vilablareix, per a les tres parròquies.

Bateigs i casaments: dies i hores concertats.

Agrairem a les famílies amb algun malalt que de-

sitgi rebre la Sagrada Comunió a casa, que ho comu-

niquin a la Parròquia.

Tot preparant...

Festes de Nadal i Epifania (Reis), Aplec de Sant 

Roc (segon diumenge de Quaresma). 

Bon Nadal a tothom  
i feliç any 2010!
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mEmòria històriCa dEl 
nostrE muniCipi (ix)
J. Manel Pallàs

El primer de gener de 1920 es va acordar:

La formación y exponer al público desde hoy hasta 

el día veinte del presente mes las listas de electores para 

compromisarios en la elección de Senadores y remitir un 

ejemplar de dicha lista al M. I. S. Gobernador civil á los 

efectos prevenidos en el art. 1º del Real decreto de 15 de 

diciembre de 1919, y así bien se dispuso fijar el bando 

para la formación del alistamiento de mozos del actual 

reemplazo. Y no…

Tres dies després, el 4 de gener, s’acorda:

Nombrar al Veterinario de Gerona D. Joaquín Alcalde, 

Inspector municipal de sanidad y higiene, con el carácter 

de auxiliar o interino por mientras no se provea la plaza 

en propiedad.

Igualmente se acuerda abrir el oportuno concurso para 

cubrir la plaza en propiedad, autorizando al Sr. Alcalde 

para la práctica de las providencias oportunas. Y no...

El 21 de març s’aprova el pressupost per a l’any 

1921, amb un total d’ingressos i despeses de quatre 

mil tres centes sis pessetes i vuitanta-un cèntims. 

El primer d’abril es constitueix el nou Ajunta-

ment, en què fou reelegit alcalde Salvador Gispert-

Saüch. constituït de la manera següent:

D. Salvador Gispert-Sauch,  Alcalde

D. Vicente Alsina Esteve,  Teniente- Alcalde

D. Sixto Molas Güell,  Síndico

D. Juan Carré Roca, Regidor 1º

D. Narciso Ollé Esparch, Regidor 2º

D. Jaime Simón Arbonés, Regidor 3º

Per tant, José Carré Fábrega, Juan Simón Bit-

lloch i Narciso Molas Prat van ser substituïts per Vi-

cente Alsina Esteve, Sixto Molas Güell i Narciso Ollé 

Esparch.

El 4 d’abril es van constituir les diferents comis-

sions: 

Presupuestos etc. Salvador Gispert-Sauch

 Sixto Molas Güell

Obras etc. Vicente Alsina Esteve

 Narciso Ollé Esparch

Policía é Instrucción Juan Carré Roca

 Jaime Simón Arbonés

L’11 d’abril  de 1920 es reuneix la Junta Munici-

pal per rectificar l’acta de la sessió celebrada el 10 

de novembre de 1918:

“sobre la designación de los Vocales natos de la parte 

real y personal…

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

tica, padrones de Edificios, y Solares y Matrícula indus-

trial, se procede á rectificar dicha designación en la forma 

siguiente:

Vocales natos de la Comisión devaluación de la parte real.

D. Vicente Alsina Esteve, mayor contribuyente por rustica, 

vecino.

D. José Carré Fábrega, mayor contribuyente por urbana, 

vecino.

D. Carlos de Camps, mayor contribuyente por rustica, 

forastero.

D. Juan Roca Roca, mayor contribuyente por contribución 

industrial.

D. Juan Ollé Vidal, Representante del Síndico agrícola de 

este pueblo.

Se hace constar que no existen en este término 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,  primer contribuyente-

por rústica.

D. José Franquesa Llach, primer contribuyente por urbana.

D. Emilia Simón Bitlloch, primerr contribuyente por industrial
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El 16 de maig es fa el sorteig de vocals associats, 

amb el resultat següent:

Sección 1ª  ó sea del Perelló Tomás Aymerich Figueras

 Tomás Bastit Barbé

 Esteban Feliu Mallorquí

Sección 2ª  ó sea diseminado Juan Jordà Birba

 Salvio Aliu Bagudanch

 Juan Aymerich Aliu

A la sessió del 30 de maig es dóna compte d’un 

comunicat de l’alcalde de Girona perquè s’acordi 

en aquesta corporació:

1º Hacer constar la más entusiasta adhesión de este 

Ayuntamiento á la esencia idealista de la Mancomunidad 

y á la obra que emprende en bien de Cataluña y 2º dirigirse 

a los Sres. Presidentes de los Consejos de Ministros y del Es-

tado interesando la aprobación de los Presupuestos de las 

Diputaciones Catalanas en cuanto impliquen efectividad 

del traspaso de servicios de estos á la Mancomunidad y 

dado que todos los reunidos están conformes con la esen-

cia y finalidad de los acuerdos propuestos se acuerda por 

unanimidad hacerlos propios comunicándolo así bien al 

Ayuntamiento de Gerona para su satisfacción.

L’11 de juliol  es va constituir la nova Junta peri-

cial, ja que havia sortit publicat al “Boletín Oficial” 

del 24 de juny. La nova junta estava constituida per:

D. Sixto Molas Güell, Síndico, Presidente; D. Vicente 

Alsina Esteve y D. Salvador Gispert Sauch, mayores contri-

buyentes por urbana; D. Francisco Ollé Esparch y D. Juan 

Roca Roca, contribuyentes vecinos, y D. José Franquesa 

Llach, secretario del Ayuntamiento.

Fins al 12 de desembre no hi va haver assumptes 

per tractar. En aquesta sessió:

El Sr. Alcalde manifiesta que le es necesario ausentarse 

por quince días, por asuntos particulares, por lo cual entre-

ga el mando de esta alcaldía, por igual tiempo, al Sr. Teni-

ente de Alcalde D. Vicente Alsina Esteve, así se acuerda.

A la sessió del 19 de desembre s’acorda subscriu-

re’s a la Crónica Oficial de la Mancomunidad de Cata-

luña, per sis pessetes anuals.

El 13 de març de 1921 es discuteix i s’aprova el 

pressupost per a l’any 1921 i queda fixat en un total 

d’ingressos i despeses de quatre mil trenta-una pes-

setes i seixanta cèntims. El 31 de març es fa la liqui-

dació del pressupost de 1920-21 (el període natural 

acabava aquest dia).

 A la sessió del primer de maig es realitza el sor-

teig dels vocals associats, amb aquest resultat:

Sección 1ª  ó sea del Perelló Narciso Painch Ollé

 Jaime Ollé Esparch

 José Bitlloch Aymerich

Sección 2ª  ó sea diseminado Tomás Ollé Carré

 Juan Bitlloch Vidal

 Juan Aymerich Aliu

El 22 de maig es van designar els vocals nats de la 

Comissió d’avaluació:

D. Vicente Alsina Esteve, mayor contribuyente por rús-

tica y domiciliado en este término. D. Carlos de Camps, 

mayor contribuyente por rústica domiciliado fuera de este 

término. D. Narciso Painch, mayor contribuyente por urba-

na domiciliado en este término. D. Juan Roca Roca, mayor 

contribuyente por industrial y comercio. D. Juan Ollé Vi-

dal, representante de los Sindicatos agrícolas, domiciliado 

en este término.

Vocales natos de la Comisión de evaluación de la parte 

personal  del repartimiento. Parroquia única.

D. Mariano Ricart Vall-llovera, Cura párroco. D. Salva-

dor Gisper-Sauch, contribuyente por rústica, residente y domi-

ciliado. D. José Franquesa Llacg, contribuyente por urbana. 

D. Miguel Carreras Iglesias, contribuyente por industrial. 
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DESEMBRE

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

GENER

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

desembRe
24 diJous RepResentació del 35è pessebRe 

ViVent. A les 11 de la nit, al voltant de l’església par-

roquial de Sant Menna.

missa del Gall. A les 12 de la nit, a l’església parro-

quial. En acabar, ressopó per a tothom.

25 diVendRes missa de nadal. A les 11 

del matí, a l’església parroquial

quina. A 2/4 de 7 de la tarda, a la sala polivalent 

del pavelló, organitzada per la  Secció de bàsquet de 

l’AE Vilablareix.

26 dissabte conceRt de nadal, amb el Cor 

Maragall. A les 6 de la tarda, a l’església parroquial.

RepResentació del 35è pessebRe ViVent. A les 7 de la 

tarda, al voltant de l’església  parroquial.

27 diumenGe quina. A les 6 de la tarda, 

a la sala polivalent del pavelló, organitzada per la 

Secció de bàsquet de l’AE Vilablareix.

28 dilluns i 29 dimaRts Recolli-

da de caRtes peR a ssmm els Reis d’oRient, amb el 

patGe Reial. De 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre, a Can 

Ballí (Plaça de l’Ajuntament).

GeneR
3 diumenGe quina. A les 6 de la tarda, a la 

sala polivalent del pavelló, organitzada per la Secció 

de bàsquet de l’AE Vilablareix.
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MARÇ

 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

ABR I L

    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

F EBRER

 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

5 dimaRts caValcada de Reis. A les 7 de la 
tarda, pels carrers de la vila, passejada de la comiti-
va i carrosses reials. Recorregut: carrer Güell, carrer 
Pont d’en Canals, carrer Pirineus, plaça de la Pau, 
carrer Mosquerola, rotonda de la carretera de Santa 
Coloma, carrer Camós, carrer Perelló. Arribada a la 
plaça de l’Ajuntament al voltant de les 8 del vespre.

9 dissabte balls de saló, amb daVid casas. 

A les 6 de la tarda, a la sala polivalent del pavelló, 
organitzats pel Casal de la Gent Gran.

30 dissabte 
Balls de saló, amb Jaume Castellà “El Pinxo”. A les 
6 de la tarda, a la sala polivalent del pavelló, organit-
zats pel Casal de la Gent Gran.

febReR    
13 dissabte balls de saló, amb Duet Sa-

razan. A les 6 de la tarda, a la sala polivalent del 
pavelló, organitzats pel Casal de la Gent Gran.

14 diumenGe animació infantil de caR-

nestoltes amb país de cotó. A les 5 de la tarda, al 
pavelló poliesportiu municipal, organitzada per la 
Regidoria de Joventut  i Veujove.

20 dissabte sopaR de caRnaVal, amenitzat 
per Pola Músic (Damià). A les 9 del vespre, a la sala 
polivalent del pavelló, i organitzat pel Casal de la 
Gent Gran i l’Ateneu de la Dona.

27 dissabte balls de saló, amb Notes d’Or. 

A les 6 de la tarda, a la sala polivalent del pavelló, 
organitzats pel Casal de la Gent Gran.

28 diumenGe  
aplec de sant Roc. A les 11 del migdia, Missa a 
l’ermita.
A les 4 de la tarda, sardanes amb la Cobla Cervianenca.
Durant tot el dia, parades de productes artesanals, 
atraccions per als més petits i activitats diverses.

maRç
13 dissabte balls de saló, amb daVid ca-

sas. A les 6 de la tarda, a la sala polivalent del pave-
lló, organitzats pel Casal de la Gent Gran.

27 dissabte balls de saló, amb Jaume 

castellà “el pinxo”. A les 6 de la tarda, a la sala po-
livalent del pavelló, organitzats pel Casal de la Gent 
Gran.

abRil
10 dissabte balls de saló, amb pola 

músic (damià). A les 6 de la tarda, a la sala poliva-
lent del pavelló, organitzats pel Casal de la Gent 
Gran.



AfEGIR 
AnunCI!!!


