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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
IES 972 40 60 05
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.

Arribat aquest moment de l’any sembla que tot es transformi: la 

natura es desperta del son de l’hivern, tornen les fulles als arbres, els 

camps s’omplen de vida i de color, les orenetes dibuixen el cel, deixem 

enrere els dies curts i les temperatures baixes i també, aquest any, una 

nevada que ha causat dificultats afegides i avui resoltes. 

Aquests mesos d’hivern passats han estat, no obstant això, plens 

d’activitat municipal, amb esdeveniments importants pel que representen; 

em refereixo a la col·locació de les primeres pedres, primer a la primera 

promoció municipal de la història, de 46 habitatges de protecció oficial, 

que juntament amb l’entrega de les claus dels 44 habitatges concertats, 

dóna resposta a les necessitats detectades, afavoreix la cohesió social i fa 

possible l’emancipació dels joves sense haver de marxar del poble. En se-

gon lloc, també es va col·locar la primera pedra del dispensari municipal, 

amb la presència de la consellera de Salut, un equipament que cobreix 

una altra de les necessitats bàsiques del municipi i que s’avança, per les 

dimensions i capacitat de servei, al futur creixement municipal.

És realment gratificant veure com Vilablareix creix i millora cada dia 

amb la vista posada a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.

Amb l’arribada de  la primavera, l’estació de l’any on es produeix 

tot aquest esclat de vida, arriba la nostra Festa Major: uns dies per a la 

diversió, per assistir als actes culturals i lúdics que estan programats, per 

retrobar-se amb els amics i la família al voltant d’una taula ben parada, per 

relacionar-se amb la resta de vilatans... en definitiva, per fer una parada en 

el brogit i la tensió del dia a dia que no ens deixa temps per a res més.

 Aquesta manifestació cultural i lúdica que representa la Festa Ma-

jor ha de ser també un acte de reafirmació de la identitat com a poble, i 

exercirem bé el nostre compromís amb la col·lectivitat assistint i partici-

pant en els actes que, com cada any, amb esforç i desinteressadament ens 

ha preparat la gent del JAP i Veujove a la qual des d’aquí vull felicitar i 

encoratjar a seguir amb el seu compromís. 

Molt bona Festa Major!     

Enric Vilert Butchosa

Alcalde de Vilablareix
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SeSSió extraordinària de l’11 de deSembre

S’aprova per majoria absoluta, amb l’abstenció del 

grup municipal de CiU i del PSC: 

»  Inicialment el Pressupost General de la Corporació 

per a l’exercici 2010, l’import consolidat del qual 

en els seus estats de despeses i d’ingressos és de 

10.405.630,41 €, constituït per:

a)  Pressupost propi de la Corporació, d’import 

7.025.642,91 €.

b)  Estat de previsió de despeses i ingressos de la so-

cietat mercantil Vilablareix Futur, SL, d’import 

3.379.960,50 €.

S’aprova per unanimitat:

»   Definitivament les segones bases d’adjudicació i pro-

cediment de selecció dels adquirents dels habitatges 

de protecció oficial, de règim general a Vilablareix, 

promoguts per la societat mercantil municipal Vi-

lablareix Futur, SL, d’acord amb el contingut de la 

proposta inicial.

»  L’adhesió de l’Ajuntament a la declaració conjunta 

de la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associ-

ació Catalana de Municipis i Comarques en defensa 

de la dignitat de Catalunya.

Ple ordinari del 9 de març

S’aprova per unanimitat:

»  Inicialment el projecte “Restauració de l’ecosistema 

fluvial del riu Marroc i recuperació del camí tradici-

onal del riu a Vilablareix”, redactat per La Vola, per 

import de 265.363,16 €.

»  La integració de l’Ajuntament de Vilablareix dins el 

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, 

Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG) i aprova-

ció dels estatuts.

»  L’Addenda al Conveni entre el Departament d’Edu-

cació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 

de Vilablareix de creació d’una llar d’infants pública 

de titularitat municipal.

»  La interposició de recurs contenciós administratiu 

davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, 

contra la resolució del Ministeri d’Economia i Hi-

senda de data 11 de febrer de 2010, denegatòria del 

reconeixement del dret a la compensació per les bo-

nificacions en quotes tributàries de l’impost sobre 

béns immobles concedides a la societat ACESA en 

l’exercici 2006 i 2007.

»  La recepció provisional de les obres d’urbanització, 

instal·lacions i dotacions del sector El Perelló i Can 

Pere Màrtir, amb les consideracions efectuades per 

l’enginyer de camins i els serveis tècnics municipals 

que consten a l’expedient.

»  El plec de clàusules administratives particulars i l’ex-

pedient de contractació per procediment obert i en 

expedient de tramitació urgent per a la contractació 

de les obres “Millora de la xarxa d’aigua potable i 

serveis existents”, oferta econòmicament més avan-

tatjosa, diversos criteris d’adjudicació. 

junteS
SeSSió del 21 deSembre

S’acorda aprovar:

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

dient i que sumen 101.277,21 €.
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–  Sr. David Geronès i Rovira, en qualitat de manobre.

»  El conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Vilablareix i ACAPS – Girona per a les colònies Sah-

rauis 2010. 

SeSSió del 25 de gener

S’acorda aprovar:

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

dient i que sumen 112.616,51 €.

»  La 8a certificació de l’obra “Rehabilitació de la Masia 

de Can Gruart”, per import de 82.719,78 €, a favor 

de l’entitat Euritmia Construcciones SA.

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor de 

serveis amb els arquitectes Aguilera-Bohigas, per a 

la redacció del projecte complementari del camp de 

futbol i instal·lacions esportives, per import de 2.419 

€, més 387,04 € d’IVA.

»  Sol·licitar al Departament de Governació i Adminis-

tracions Públiques de la Generalitat de Catalunya un 

ajut complementari de 110.000 €, a l’atribució eco-

nòmica actual del PUOSC, anualitat 2010, destinat 

a l’actuació “Equipaments culturals del sector El Pe-

relló i Can Pere Màrtir. Llar de jubilats – Ludoteca 

municipal”.

»  Concedir les següents subvencions:

–  A l’Associació Veujove de Vilablareix: 2.000 €.

–  A la Llar de Jubilats de Vilablareix: 3.000 €.

–  l’Associació Ateneu de la Dona de Vilablareix: 

1.500 €.

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor de 

serveis a l’entitat “Talkin’to me produccions”, per a 

l’edició del DVD Memòria anual de Vilablareix (10 ac-

tes), per import de 2.580 €, més 412,80 € d’IVA.

»  Una aportació econòmica de 3.000 € a l’entitat Fons 

Català de Cooperació al Desenvolupament, projecte 

2165 “Resposta als efectes del terratrèmol a Haití: 

Fase de reconstrucció”. 

SeSSió de l’1 de febrer

S’acorda aprovar:

»  La liquidació de la taxa per utilització privativa o 

aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl i vol 

de les vies públiques municipals a CABLEUROPA, 

SAU 4t trimestre per import de 1.393,14 €.

»  Acceptar les subvencions concedides pel Departa-

ment d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 

Catalunya:

–  De 39.542,86 €, destinada a la direcció d’obres 

d’estudi de seguretat de l’obra “Rehabilitació de la 

Masia de Can Gruart”.

– De 10.000 € per al manteniment de l’activitat de la 

ludoteca Les Orenetes.

»  La 7a certificació de l’obra “Rehabilitació de la Masia 

de Can Gruart”, per import de 132.837,94 €, a favor 

de l’entitat Euritmia Construcciones SA.

»  La 7a certificació de l’obra “Adequació de dues zones 

verdes al c/ Marroc, per import de 10.162,85 €, a 

favor de l’entitat Floret SL.

»  La contractació de la Sra. Mar Cases i Viladevall, en 

qualitat de tècnica de promoció econòmica.

»  La contractació del Sr. Sergi Vilaró i Forasté, en quali-

tat de tècnic de peó de jardineria (pla d’ocupació).

»  Acceptar la subvenció concedida pel Dipsalut destina-

da a la lluita i control integrat de plagues urbanes.

»  Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Gi-

rona destinada a la publicació Records de Vilablareix.

»  La devolució de l’aval de 1.500 € al Sr. Manel Vilaró i 

Casas i a la Sra. M. Àngels Forasté i Barrera en garan-

tia de la concessió del bar de la piscina municipal.

SeSSió de’11 de gener de 2010

S’acorda aprovar:

»  Inicialment el projecte “Millora de la xarxa d’aigua 

potable i serveis existents”, redactat pels enginyers Sr. 

Enric Simon Madrenas i Sr. Marc Simon Madrenas, 

per import de 246.161 €.

»  Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de 

Girona (Gabinet de Presidència), destinada a la Fira 

de la Tardor 2009, per import de 7.000 €.

»  La contractació de personal en relació amb el projec-

te del Pla d’Ocupació “Adequació d’habitatges per a 

la gent gran”. Per realitzar la tasca s’ha contractat el 

següent personal:

–  Sr. David Granero i Tortosa, en qualitat d’arquitec-

te tècnic.

–  Sr. Juan de Dios Sabater i Morilla, en qualitat de 

paleta oficial 1a.

–  Sr. Wilfredo Antonio Sánchez Reinoso, en qualitat 

de lampista oficial 1a.
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»  Concedir una subvenció al FC Vilablareix de 363,80 

€, en relació a la sol·licitud de subvenció per a una 

part de les despeses d’assistència al partit Catalunya 

– Argentina. 

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor de 

serveis amb la Sra. Susana Mas i Ruiz, pel servei de 

psicologia a la llar d’infants municipal La Farigo-

la, al llarg de l’any 2010, per import de 2.240,80 € 

anuals.

»  Els criteris de baremació per a la inscripció a la llar 

d’infants municipal La Farigola per al proper curs es-

colar 2010-2011. 

SeSSió del 16 de febrer

S’acorda aprovar:

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

dient i que sumen 76.261,28 €.

»  El contracte amb La Troca Promocions Artístiques 

SL, pels següents espectacles:

–  L’espectacle Funky a l’olla, amb la companyia Vatua 

l’Olla.

–  L’espectacle Tal com sóc, amb la companyia Pere 

Hosta.

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor de 

serveis amb l’entitat Prevenplag SL, per a les tasques 

de desinsectació de la llar d’infants La Farigola, per 

import de 550,80 €, IVA inclòs.

»  El contracte menor d’assistència tècnica amb l’enti-

tat ALLCOM comunicacions SL, per al manteniment 

de la centraleta telefònica (Central AVAYA IP small 

ofice) per import de 575,34 €, més 92,05 € d’IVA.  

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor d’obres 

a l’entitat SECE per la instal·lació de semàfors de vianants 

a la carretera de Santa Coloma c/ Perelló, per import de 

12.687,69 €, més 2.030,03 € en concepte d’IVA.

SeSSió de l’1 de març

S’acorda aprovar:

»  La sol·licitud de subvenció a l’Institut Català de la 

Dona per finançar les despeses derivades de l’elabo-

ració, la implementació o el desenvolupament de po-

lítiques de dones al municipi.

»  La 8a certificació de l’obra “Rehabilitació de la Masia 

de Can Gruart” per import de 28.108,51 € a favor de 

l’entitat Euritmia Construcciones SA.

»  Definitivament el projecte de millora de la xarxa d’ai-

gua potable i serveis existents dels carrers Perelló, 

Migdia i Ponent.

»  Sol·licitar una subvenció al Departament de Gover-

nació de la Generalitat de Catalunya per a equipa-

ments cívics destinats a fomentar i divulgar el civisme 

(mobiliari per a Can Gruart).

S’ha cobrat el 3 % restant de l’adequació de les dues 

zones verdes del carrer Marroc.
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Es va fer una enquesta i molts joves es van inte-

ressar per poder adquirir un habitatge d’aquestes 

característiques. Paral·lelament, l’Ajuntament va 

anar gestionant tot el procés de transformació del 

Pla Urbanístic del Perelló i Can Pere Màrtir, fins a 

desenvolupar-lo i poder tenir terrenys destinats a 

habitatges protegits.

L’últim pas va consistir a encarregar un projecte 

i licitar-lo perquè es pogués construir. I amb tot això, 

va arribar el dia de la col·locació de la primera pedra, 

un acte simbòlic, ben segur, però que quedarà en el 

record dels presents. A les paraules joioses de l’alcal-

de, que després d’un temps de treballar-hi va poder 

dir que els veïns ja no haurien de marxar a buscar pis 

a Girona o a Salt si volien emancipar-se o formar una 

família, també hi afegim la il·lusió i la complicitat 

dels veïns propietaris en poder participar i tirar una 

palada de sorra per anar cobrint la primera pedra.

Han estat anys de treball apassionat per part 

d’uns i d’espera il·lusionada per part d’altres, fins 

a arribar on ens trobem. Ja només queda que les 

altres pedres es vagin col·locant i ben aviat puguem 

posar la darrera i anar-hi a viure.

primEra pEdra  
dEls habitatgEs  
dE protECCió oFiCial
Xavier Gifra

El dissabte 30 de gener, a les 11 del matí, es va col·locar 

la primera pedra de l’edifici d’habitatges de protecció 

oficial que està construint l’Ajuntament per mitjà de 

l’empresa municipal Vilablareix Futur SL. 

Tal com marca el protocol d’aquest tipus d’acte, 

dins d’un cilindre de formigó amb un tub de plàstic 

es van col·locar els diaris del dia, les revistes munici-

pals La Torratxa i Valor en Alça i les monedes en curs, 

objectes que van quedar enterrats per a la posteritat.

Aquest acte és una bona ocasió per mirar enrere. 

Ha passat un temps des que l’Ajuntament va plan-

tejar la possibilitat de construir habitatges protegits 

per als veïns de Vilablareix, en un moment en què 

tot estava per fer: no hi havia els terrenys, no se sabia 

si els veïns hi estarien interessats i en cas que sí, com 

es faria la construcció.

Fotografies: Jaume Vilalta i Laura Ruiz
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La inauguració està prevista per a l’estiu

Visita dEl ConsEllEr 
nadal a Can gruart

El passat 24 de desembre el conseller de Política 

Territorial i Administracions Públiques, Joaquim 

Nadal, va visitar Vilablareix. Després de fer un re-

corregut pel carrers del poble i signar en el llibre 

d’honor, va visitar les obres del Centre Cultural Can 

Gruart i va quedar gratament impressionat. 

Els treballs segueixen el ritme previst i, per tant, és 

previsible que es pugui inaugurar el centre a l’estiu.

El Centre Cultural és un lloc concebut per aco-

llir exposicions, impartir cursos, realitzar tallers, xer-

rades i organitzar tipus molt diversos d’activitats. A 

més, les diferents entitats de Vilablareix hi tindran un 

local per poder-se reunir i treballar amb comoditat.
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Col·loCaCió  
dE la primEra pEdra 
dEl Consultori

El dissabte 13 de febrer es va fer l’acte protocol·lari 

de col·locació de la primera pedra del nou consul-

tori local de Vilablareix. 

Durant l’acte els arquitectes responsables de 

l’obra van fer una explicació tècnica del projecte a 

partir de la informació exposada sobre uns plafons.

A banda de l’alcalde i alguns regidors, l’acte va 

comptar amb la presència de la consellera de Salut, 

Marina Geli, que abans havia firmat en el llibre d’ho-

nor de l’Ajuntament. També hi van assistir la directo-

ra dels Serveis Territorials de Salut de Girona, Marta 

Pedrerol, la directora adjunta d’Afers Assistencials de 

l’Institut Català de la Salut, Montserrat Figuerola, i la 

directora de Recursos del CatSalut, Eva Sánchez.

Fotografies: Manel Navarro i Jaume Vilalta
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un altrE nadal  
al rECord

Un any més, a Vilablareix hem celebrat les festes de 

Nadal amb diversos actes emotius i entranyables, tal 

com pertoca a les dates nadalenques i  gràcies, tam-

bé cal dir-ho, a la col·laboració d’entitats i persones 

del poble que hi posen feina i il·lusió. 

Enguany es van poder fer les dues representacions 

del Pessebre Vivent: la primera, la vigília de Nadal, 

abans de la Missa de Gall, i la segona, després del tradi-

cional concert nadalenc que va oferir el cor Maragall.

L’arribada de SSMM els Reis d’Orient va portar 

molts nens i nenes al final del seu recorregut a la pla-

ça del Perelló, acompanyats d’una fina pluja. En Ser-

gi i en Didac van ser els encarregats d’animar petits i 

grans a cantar la cançó dels Tres Reis i l’alcalde, Enric 

Vilert, de donar-los la benvinguda al nostre poble.

Com cada any, els més petits –i alguns no tan pe-

tits– van rebre un obsequi de cadascun dels tres Reis. 

Fotografies: Manel Pallàs i Pep Morales
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VilablarEix rECull 
2.482 Euros  
pEr a la marató 

Un any més, Vilablareix es va mobilitzar per recollir 

fons per a La Marató de TV3, que aquest any es va 

fer el 13 de desembre i estava dedicada a les malal-

ties minoritàries. 

Les malalties minoritàries són un grup de 7.000 

malalties molt poc conegudes, la majoria d’origen ge-

nètic, que poden afectar el 3-4 % dels nounats. A Cata-

lunya es calcula que les pateixen 400.000 persones.

 Com ja és tradicional, es va organitzar un dinar 

popular i una quina amb regals que van aportar di-

ferents empreses del poble.

Cal donar les gràcies a en Josep Angelats i família 

que, com cada any, es van encarregar de l’arrossada, i 

també a l’Ateneu de la Dona, per la seva col·laboració.

A més, cal agrair els regals de la quina a les 

empreses col·laboradores: Forn de pa Frigola, 

Fleca Pilar, J&C Mera, Gimnàs Zona π, Merceria 

Angelina, Comerbal, Farmàcia Serra, Girohotel-4, 

Perruqueria M. Àngels, Perruqueria Mans, Dode-

ka Perruquers, Carns i Embotits X. Turon, König, 

restaurants Perelló, La Temporada i Migdia, Josep 

Llorens i Fills,  Giropack, Cellers Perelló, J. Arnan 

i Fleca Nova.
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l’aplEC dE sant roC, 
l’últim dia dEl FEbrEr

El segon diumenge de Quaresma, que enguany es 

va escaure el dia 28 de febrer, es va celebrar l’aplec 

de Sant Roc.

El dia va ser grisós i rúfol, sense arribar a fer 

fred. Durant tot el dia va passar-hi un gran nombre 

de persones per passejar, xerrar amb l’un i l’altre, 

comprar productes artesanals, fer contents els petits 

amb les atraccions o ballar les sardanes que va tocar 

a la tarda la cobla Cervianenca.

Com cada any, el prat es va omplir de diferents 

grups que van gaudir de la companyia i de la diversi-

tat de menjars, i que cap al tard van agrair l’escalfor 

de les brases.

Fotografies: Manel Pallàs i Fraser i Sureda Comunicació
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CarnEstoltEs

El diumenge 14 de febrer, Veujove va organitzar un 

any més el Carnestoltes de Vilablareix amb un gran 

nombre de participants, petits i grans, que ho van 

passar d’allò més bé. La tarda va començar amb una 

cercavila amenitzada pel grup Xirois, que va portar 

la comitiva des de la plaça del Perelló fins al pavelló 

municipal, on els esperava el grup d’animació infantil 

País de Cotó. Els nens i nenes van ballar, cantar i saltar 

fins a l’entrega dels premis del concurs de disfresses. 

I per fer un bon final de festa i recuperar l’energia, 

l’Ateneu de la Dona va preparar una xocolata desfeta 

per llepar-se els dits.  

El dissabte següent, el Casal de la Gent Gran i l’Ate-

neu de la Dona van organitzar un sopar de disfresses.

Categoria de 0 a 3 anys 

Primer premi: Jana Garcia

Segon premi: Laia Ribot

Tercer premi: Sandra Sánchez

Categoria de 4 a 6 anys 

Primer premi: Sara Pérez

Segon premi: Nil Pérez

Tercer premi: Pau Garcia

Categoria de 7 a 9 anys 

Primer premi: Marta Vilaseca

Segon premi: Iñaki Gutiérrez 

Tercer premi: Francesc Ribot

Categoria de 10 a 16 anys 

Primer premi: Maria Marco

Segon premi: Neus Soler

Categoria Adults 

Primer premi: Jordi Mach

Segon premi: Paula Planella 

Categoria Comparses 

Primer premi: Pirates

Segon premi: Granotes

Tercer premi: Fotògrafs

Premis del Concurs de disfresses

Fotografies: Manel Pallàs i Manel Navarro
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Una nevada  
per recordar

El 8 de març ens despertàrem amb un paisatge 

enfarinat. Una nevada que crèiem que no pas-

saria de quatre volves, com la majoria de les que 

tenim a les nostres contrades, va esdevenir un 

temporal de neu històric, que va afectar tot Cata-

lunya i especialment les comarques gironines. 

Milers de persones van haver de passar la nit 

lluny de casa, aixoplugats en locals o dins del 

cotxe, atrapats a la carretera. 

A Vilablareix, com a la majoria dels pobles 

del voltant, a partir de quarts de cinc de la tar-

da ens vam quedar sense llum. Una part del po-

ble, els més afortunats, van recuperar el corrent 

elèctric al cap de vuit hores. Una altra part va es-

tar sense llum fins l’endemà, dimarts, a les onze 

de la nit. Els més perjudicats, els habitants de les 

cases disseminades fora del nucli urbà, van tenir 

electricitat de manera intermitent, i van passar-

ho realment malament, ja que van estar diversos 

dies sense llum. I al segle XXI, això és inadmissi-

ble perquè paralitza la vida quotidiana. ¶

Fotografia: Manel Pallàs Fotografia: Pep Morales

Fotografia: Pep Morales

Fotografia: Pep Morales

Fotografia: Enric Vilert

Fotografia: Enric Vilert

Fotografia: Enric Vilert
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A més, la nevada va causar desperfectes en 

moltes torres elèctriques del nostre terme mu-

nicipal, i també en l’arbrat, i per tant, un cop 

valorats els danys i reclamades les indemnitzaci-

ons que pertoquin a cadascú, caldrà actuar per 

prevenir els incendis de l’estiu.

Dilluns mateix l’Ajuntament es va posar a 

treballar en tot el que estava a la seva mà: posar 

màquines llevaneus a netejar els carrers, escam-

par sal per minimitzar el risc del glaç que ja es 

veia venir... 

Cal agrair la feina dels veïns netejant les vo-

reres, i també la solidaritat i la paciència que 

han demostrat durant aquest tràngol.

Fotografies: Enric Vilert
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Miranda 
agustí 
TEMPORADA 2010

Aquest any porto ànims renovats, ja que comen-

ço amb nou equip: el Trek-Lorca-Tallerdeltiempo, 

un equip murcià, i tinc nous objectius per realitzar 

durant la llarga i dura temporada que m’espera. 

Els meus objectius principals són els cam-

pionats nacionals i estatals: Campionat d’Espa-

nya, Open d’Espanya, Copa Catalana, Campio-

nat de Catalunya… i els objectius ja mes difíçils 

–però no impossibles– serien algunes proves de 

la Copa del Món, o competicions internacionals 

a Itàlia, Alemanya, França… 

Espero començar amb bon peu la nova 

temporada i aprofitar-la al màxim, si és possible 

obtenint títols i, si no és així, aprenent i obtenint 

experiència per als pròxims anys i passant-ho 

molt bé.

Miranda Agustí
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En JaumE, marit Enyorat

Amb dinou anys va conèixer el seu 

futur marit, en Jaume Carreras, a la 

coneguda sala de ball d’Estanyol. 

En Jaume i la Dolors es trobaven 

pels pobles del voltant, anant a ba-

llar: «Ell em va clissar a mi». 

Ara, quan fa escassament un 

any que ha perdut el seu marit, 

encara se li ennuega la veu en par-

lar-nos d’un magnífic company de 

vida: «Una meravella, una perso-

na que no se’n troben, no n’hi ha, 

com ell». Eren una parella molt 

unida, que s’avenien de veritat, i 

la Dolors no s’ha recuperat de la 

pèrdua del seu home.

Donem un tomb a la conversa 

i la fem tornar a l’època del fes-

teig, ja que hem intuït que tenia 

molta requesta, que es deia abans, 

foto de grup on és la única nena 

que du un gran collaret: «Ui, 

com es van enfadar...! Em deien: 

“Mira, la xula de la Gironès!”, 

però jo ben contenta».  

tEmps dE GuErra

Tenia deu anys quan va esclatar la 

Guerra, i encara recorda atemo-

rida un dia que era a fora de la 

casa, cosint amb la seva àvia, quan 

es van trobar al mig d’un tiroteig: 

«Encara no sé com no ens varen 

matar... vam córrer cap a dins i ens 

xiulaven les bales a les orelles! Va 

ser horrorós... això no marxa mai 

del cap». Però l’anècdota no es va 

acabar aquí, sinó que els respon-

sables dels trets es van presentar a 

casa seva, amb un soldat ferit; per 

sort, només s’hi van estar un dia, 

però això sí, quan van ser fora la 

família es va adonar que s’havien 

endut tots els conills!

dolors 
gironès

La LoLa Gironès ha estat i és una dona decidida, de caràcter; 

discipLinada i riGorosa... es nota que Li aGraden Les coses ben 

fetes. i com moLtes dones, també és patidora i Li aGrada tenir-ho 

tot controLat. és una àvia trempada i tenaç, i encara avui, poLida i 

presumida com poques.

La famíLia Gironès

La Dolors Gironès i Pol és filla 

de Can Joan Gironès, una masia 

de Bescanó. Va néixer l’any 1925 

i va ser la primera d’una gran fa-

mília amb set fills; era, doncs, la 

gran de set germans, tres  noies 

i quatre nois: «Els meus pares 

van veure tots els set fills casats i 

amb fills...».

Tot recordant els dies d’es-

cola, la Dolors ens explica que 

hi anava a peu i, com molta 

mainada de la seva generació, 

no hi podia pas anar sempre: 

«Tenia mitja hora a peu per 

anar a l’escola, i feia quatre vi-

atges cada dia. Però sempre ha-

via de fer faltes perquè a casa hi 

havia molta feina amb el bestiar 

i les terres».

La Lola és una dona que sem-

pre ha demostrat tenir molta per-

sonalitat: ja de petita despertava 

moltes enveges entre les compa-

nyes de classe. Ens ensenya una 

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

Alba Fraser i Teia Sureda
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o molt d’èxit 

amb els ho-

mes, que dirí-

em ara, i que 

li agradava molt 

ballar: «En Jaume 

era ros, però és clar, jo 

tenia altres balladors que ballaven 

mes bé... Ara que... a cada lloc on 

anava jo, ell era allà, i ja ho diu 

el dicho: qui no es cansa diu que 

l’alcansa! I mira, jo em vaig pen-

sar que era una bona persona i la 

vaig encertar, i al meu pare tam-

bé li va agradar, mira que no n’hi 

agradava cap, però a ell, el va aga-

far de bon ull... Hem compartit 

cinquanta-set anys».

La primEra núvia bLanca dE 
viLabLarEix

Es van casar al cap de set anys de 

festeig. La Dolors tenia vint-i-cinc 

anys, i les idees molt clares: abans 

de casar-se es volia fer la casa per 

anar-hi a viure. La seva sogra volia 

que anessin a viure a casa amb ells, 

però ella va dir: «“Jo vindré al Pe-

relló, però a casa teva no”. Jo tenia 

molta experiència amb els meus 

avis, que vivien a casa nostra, i te-

nia clar que no aniria a una casa 

amb més gent». També va mostrar 

personalitat a l’hora de casar-se: 

«Ens vam casar aquí, a Vilablareix, 

i sabeu què? al poble no havien 

vist mai cap núvia blanca!».

De viatge de nuvis, com la gran 

majoria, van anar una setmana a 

Montserrat «i ens vam quedar una 

setmana perquè ell hi tenia família 

per la part del seu pare». En tornar 

del viatge de noces, es van instal·lar 

a la seva nova casa del Perelló. Allà 

va començar una vida nova amb no 

tan bon peu com s’havia imaginat; 

la Dolors la recorda com una mala 

època: «Semblava un món perdut. 

Jo estava a casa, cosint, però en Jau-

me sempre era fora, perquè treba-

llava en una bòbila de Palau, i jo, 

acostumada a una casa plena de 

gent... i aquí ningú en tot lo dia... 

ui, no parava de plorar, em sentia 

tan sola!».

arriba La parELLEta

Treballava a casa seva cosint per a 

una botiga de Santa Coloma, feia 

camises, però quan va arribar el 

primer fill va plegar per dedicar-se 

al nen, i després va venir la nena: 

«Vam tenir la parelleta. Primer va 

venir el noi, en Joan, i al cap de set 

anys, la noia, la Roser».

Després el seu  marit va entrar 

a treballar a la Nestlé: «Quan van 

obrir la fàbrica, va ser ell qui va 

estrenar les calderes. Es cuida-

va d’això i hi estava molt bé... i 

guanyava molt! És una gran em-

presa. Hi va treballar fins que es 

va jubilar al cap de divuit anys». 

I també hi va treballar el seu fill 

Joan: «El nostre fill, que no va vo-

ler estudiar, també va entrar a tre-

ballar-hi. L’hi deien el nen perquè 

tenia quinze anys. Ara encara hi 

és, ja n’hi porta més de quaran-

ta... li van fer una placa i tot!».

“Mireu quin pentinat! I mireu aquesta foto, quin collaret! M’agradaven els collarets, els anells... 
havia canviat braçalets a canvi de cireres.” I encara els guarda!
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ELs darrErs anys

El seu home, en Jaume, va col-

laborar durant deu anys amb el 

casal de jubilats de Vilablareix, i 

van fer un munt de sortides. «Ui, 

com hem voltat! Cada mes fèiem 

una sortida: Galícia, Mallorca, 

Canàries... i també excursions 

d’un dia, per aquí a prop».

Ara passa moltes hores fent 

labors, perquè és una gran afici-

onada a cosir, fer mitja i ganxet: 

«Fa poc el meu home em va voler 

comprar una màquina de cosir 

moderna, perquè la Singer de 

tota la vida ja no anava tan bé...». 

També li donen feina una bona 

colla de gats i un galliner que té a 

l’eixida i que sovint atreu les mi-

rades dels que passen pel carrer.  

A la Lola li agrada tenir ajuda i 

companyia a prop, però també vol 

la seva independència i autono-

mia. És una dona trempada, que a 

la seva edat encara s’ha renovat el 

carnet de conduir i només porta 

ulleres per llegir i cosir.

Fotografies: Fraser & Sureda comunicació

néts i bEsnEts

La Dolors viu sola però té els seus 

dos fills a tocar, ja que viuen a les 

cases del costat. Entre fills, néts i 

besnéts són una bona colla: una 

gran família molt unida.

En Joan, el seu noi, té dos 

fills, en Jordi i en David. En 

Jordi treballa a l’Ajuntament 

– segur que el teniu vist a dar-

rere del taulell d’atenció al ciu-

tadà– , és la cara agradable que 

rep tothom que va a les oficines 

del consistori. I en David l’ha 

fet besàvia, ja que té dos nens, 

en Biel i en Jan, que «Són l’ale-

gria de la casa».

Per altra banda, la seva noia, la 

Roser, també té dos fills: en Dani 

–«segur que el coneixeu, és el 

que ha voltat per tot el món amb 

les motos de trial»– i en Sergi, 

que està a Barcelona estudiant.
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Som un club de bàsquet d’un poble de 

menys de 3.000 habitants que va arrencar ara 

farà uns 10 anys, amb la idea d’invertir el seu 

temps lliure a fer bàsquet. Amb els anys ha can-

viat la gent, s’hi va afegir gent com jo mateix, i 

ha augmentat el nombre d’equips. Amb els anys 

ha canviat l’objectiu inicial? Sí. En què? En què 

la gent del club, inclòs jo mateix, vam decidir 

invertir part del nostre temps lliure no només en 

nosaltres, sinó també en equips d’altres edats, 

bàsicament nens i nenes. Hi ha res millor que 

invertir el teu temps en l’esport que t’agrada i en 

gent jove i il·lusionant? Crec que no. Han canvi-

at més coses en el nostre plantejament? No. Se-

guim essent un club que prioritza el fet de fer 

bàsquet, el fet de competir (en el bon sentit de 

la paraula), de fer amics i de millorar, indepen-

dentment dels resultats. La diferència potser és 

que els que ho portem ens hem anat fent grans, 

les nostres agendes s’han anat atapeint per la 

feina, etc. i ens costa més tenir temps per a la 

Bàsquet

Dani Bartomeu

QUi som?
Com a representant del bàsquet porto diversos 

anys escrivint per a La Torratxa, la qual cosa és 

un goig per a mi perquè, tot i no haver nascut a 

Vilablareix ni residir-hi, és el meu poble patern 

i l’estimo i visc com a propi. Durant aquests 

anys “lligat” a La Torratxa he anat escrivint so-

bre els nostres equips, els nostres èxits parti-

culars (no necessàriament de resultats, sinó 

sovint pel fet d’haver aconseguit augmentar 

el nombre d’equips o de jugadors, o per ha-

ver-nos reunit tots plegats per fer una sortida). 

Però ara potser és el moment de recordar qui 

som. Pot semblar un tema banal, absurd, atès 

que fa temps que funciona la nostra secció, 

però a vegades cal que tots plegats, tot i que 

ara comptem amb més de 100 jugadors, uns 15 

entrenadors i un bon grapat de pares al darre-

ra, recordem qui som. 
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nostra passió: el bàsquet en general i el Club de 

Bàsquet Vilablareix en particular.

Esportivament, pel que fa a resultats, hem 

tingut (i tenim) equips i jugadors que ens han do-

nat moltes victòries i equips i jugadors que no han 

pogut guanyar tant, però per damunt de tot els co-

ordinadors actuals (Dani Arteaga i Dani Bartomeu), 

tenim clar que la il·lusió, l’amistat, la millora indivi-

dual i col·lectiva i el concepte d’equip són la base 

dels nostres equips. Creiem que és el més lògic 

tenint en compte que ningú de nosaltres viu del 

bàsquet i que volem invertir part del nostre temps 

lliure sentint-nos a gust en un poble, Vilablareix, 

en un club, el CB Vilablareix, i amb uns jugadors, 

entrenadors, pares i seguidors en general.

Dic això perquè crec que tots en aquest 

club i en aquest poble hem de ser conscients 

d’aquesta filosofia, la qual ha estat així i serà 

així mentre hi hagi la junta actual. Els equips 

poden anar canviant, es poden prendre decisi-

ons encertades i d’altres no tant, però el plante-

jament bàsic ha estat i és el mateix. Si es gua-

nya, millor, però quin problema hi ha a perdre si 

després de jugar ens podem reunir tots plegats 

per anar a sopar? Quin problema hi ha a equi-

vocar-se si les coses s’intenten fer de la millor 

manera possible?

Per acabar només vull recordar que en 

aquesta Torratxa podeu veure part del nostre 

“patrimoni”: els jugadors, concretament les fo-

tos dels equips cadet masculí de 1r any,  júnior 

masculí i sub 21 masculí. 

També volem comentar que propera-

ment començarem a publicitar una nova edició 

del Campus d’Estiu, el qual ja porta anys con-

solidat i en el qual intentarem introduir alguna 

novetat.

Com d’altres vegades, us recordem que 

per a qualsevol consulta o per a inscripcions, 

podeu parlar amb els coordinadors: Dani Barto-

meu (660 174 766) i Dani Arteaga (610 213 560).
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demanar més informació ho podeu fer a: fcvila-

blareix@hotmail.com o bé trucant als telèfons 

659540774 (Agustín) o 646560395 (Xevi).

Futbol

Xavier Pere

bons resUltats 
en la primera fase 
del campionat

Hem començat un nou any amb les forces re-

novades, amb nous i bons propòsits adreçats 

a continuar les tasques i el conjunt d’activitats 

que vàrem iniciar ara fa alguns mesos coinci-

dint amb l’inici de la temporada.

Enrere acabem de deixar una primera fase 

de la competició que ens ha omplert de satisfac-

ció pels resultats aconseguits i per la bona evo-

lució que estan portant a terme els nostres juga-

dors. Ara estem segurs que aquesta progressió 

anirà en augment fins a final de temporada.

Des del club només cal dir que, com sem-

pre, prosseguim la línia marcada, el treball diari 

i sovint anònim, i sumant el nostre esforç al de 

tots en pro d’un objectiu comú: oferir el que te-

nim per a l’ensenyament i pràctica d’aquest es-

port d’equip als petits del nostre poble. En una 

època de crisi, la nostra prioritat és anar tirant 

endavant tot el que tenim engegat.

Us recordem que al nostre bloc fcvilablareix.

blogspot.com podeu consultar els resultats dels 

equips, cròniques dels partits, fotos i comentaris.

Per acabar, volem aprofitar aquest núme-

ro de La Torratxa per dirigir-nos a tots els nens i 

nenes nascuts els anys 2001, 02, 03, 04 i 05 a qui 

agradi el futbol, i animar-los a venir a jugar amb 

nosaltres i formar part del nostre club. Si voleu 

Resultats de la 1a fase

Prebenjamí any 2003 i Escoleta any 2004
FC VILABLAREIX 1 CP BELL-LLOC 9
CFP STA. EUGÈNIA 1 FC VILABLAREIX 1
FC VILABLAREIX 10 GEiEG 7
CE BESCANÓ 1 FC VILABLAREIX 7
EF GIRONÈS SÀBAT 5 FC VILABLAREIX 6
CP BELL-LLOC 4 FC VILABLAREIX 3
FC VILABLAREIX 7 CFP STA. EUGÈNIA 0
GEiEG 4 FC VILABLAREIX 6
FC VILABLAREIX 7 CE BESCANÓ 1
FC VILABLAREIX 1 EF GIRONÈS SÀBAT 7

Prebenjamí any 2002
FC VILABLAREIX 2 UE LLAGOSTERA 4
AE ST. GREGORI 6 FC VILABLAREIX 3
FC VILABLAREIX 2 ST. JORDI DESVALLS 4

CF SALT 5 FC VILABLAREIX 2
FC VILABLAREIX 1 CE FLAÇÀ 7
UE LLAGOSTERA 6 FC VILABLAREIX 2
FC VILABLAREIX 4 AE ST. GREGORI 1

ST. JORDI DESVALLS 3 FC VILABLAREIX 6
FC VILABLAREIX 5 CF SALT 4

CE FLAÇÀ 8 FC VILABLAREIX 6

Benjamí any 2001
FC VILABLAREIX 8 FC SARRIÀ 1

UD CASSÀ 1 FC VILABLAREIX 2
FC VILABLAREIX 7 GIRONA FC 4
CP BELL-LLOC 5 FC VILABLAREIX 9

EF GIRONÈS SÀBAT 4 FC VILABLAREIX 6
FC SARRIÀ 0 FC VILABLAREIX 8

FC VILABLAREIX 9 UD CASSÀ 3
GIRONA FC 8 FC VILABLAREIX 0

FC VILABLAREIX 4 CP BELL-LLOC 0
FC VILABLAREIX 3 EF GIRONÈS SÀBAT 1
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Handbol

Sergi Cama

e s p o r t s

bona marxa  
de tots els eQUips

En el darrer número de La Torratxa us explicàvem 

que David Mariscal i Temi Figueras, jugadors de 

l’equip infantil d’handbol, preparaven el campio-

nat d’Espanya de seleccions. Doncs bé, van que-

dar campions amb la selecció infantil catalana en 

els campionats d’Espanya disputats a Almeria al 

gener, i van guanyar la final a Galícia.

 D’altra banda, l’equip sènior s’ha classifi-

cat per a la fase d’ascens a 1a divisió catalana; 

va quedar en 4a posició de la fase regular. En 

el final de Lliga només ha perdut un partit dels 

sis darrers. La fase següent, que ha començat el 

13 de març, es disputa amb el sistema de doble 

volta contra el St. Miquel, el Vilanova i la Geltrú, 

el Sant Quirze, el Gavà i el Cornellà. D’un grup 

de 10 equips, els 4 primers classificats pujaran 

a 1a catalana.

Cal destacar, a més, la incorporació 

com a entrenador de Jordi Granés, excoor-

dinador del BM Granollers i entrenador del 

club vallesà, i també del seu fill Jordi Granés, 

jugador procedent del planter del BMG. I un 

altre “fitxatge”: el porter Arnau Llaberia, giro-

ní de 27 anys.

 L’equip cadet lidera la classificació de 2a 

catalana. El seu joc ha fet una gran evolució, 

i han demostrat que la formació de valors no 

està renyida amb la formació integral en l’es-

port ni amb la competició.

Pel que fa a l’equip infantil, ha iniciat la 

2a fase amb una molt meritòria victòria da-

vant del GEiEG i està en les posicions capda-

vanteres de la classificació. Tot i els resultats, 

cal destacar el bon treball que fan en els en-

trenaments i l’evolució que estan fent en tots 

els àmbits.

Finalment, els més petits, els benjamins 

i els alevins, segueixen gaudint de l’handbol i 

les noves incorporacions poden anar coneixent 

aquest esport en els entrenaments i en els par-

tits: Iñaki Gutiérrez, benjamí, Fran Doval, aleví, 

Santi Bosch, infantil, Eloi Martin, cadet i José M. 

Gutiérrez, sènior. Tots ells de Vilablareix, valoren 

molt positivament el primer mig any de tempo-

rada a Vilablareix, i l’acollida que ens ha donat 

el municipi. En Fran i en Santi, que no havien 

jugat mai a handbol, han conegut un esport nou 

i han fet nous amics.
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La llar d’infants

•  Dimarts, les educadores sí que vam gaudir, ja 

que tota la cara ens van maquillar.

•  Dimecres, una màscara molt ben pintada ens 

tapava tota la cara.

•  Dijous, tot fent un salt del llit, a la Llar amb 

el pijama posat. I aquest dia també vam rebre 

la visita de la pallassa Colometa que, amb les 

seves gràcies, ens va fer passar una bona es-

tona.

•  Per fi el divendres va arribar, tots anàvem cap a 

la Llar disfressats, però sense disfressa cap!!!

I és que ja sabem què diuen: “Per Carna-

val tot s’hi val!”

carnestoltes

Per fi arriba una de les celebracions més diverti-

des de l’any: el Carnaval, la festa de les disfres-

ses, de les rues, les màscares i els balls.

Abans que la vella Quaresma ens mani 

fer bondat, el rei Carnestoltes ens convida a la 

gresca i a la xerinola. I a la Llar no ens ho volem 

deixar escapar, només faltaria! Per això vam or-

ganitzar una setmana amb diferents activitats; a 

veure quina us sembla més divertida:

•  Dilluns, sortírem de la Llar ben pentinats i en-

clenxinats.

Gemma Bellsolà



2 7

Un altre dia especial a la llar: ha nevat! 
Els nens aprofitaven les quatre volves que van caure aquell dia sense 
saber, com tots, que aquest any no en trobaríem pas a faltar, de neu!
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L’escola

Ja tenim hort  
a l’escola!
Aquest curs hem iniciat un nou projecte a 

l’escola: l’hort urbà ecològic. Quan vam co-

mençar i vam veure que podíem treballar en 

un hort, ens va fer moltíssima il·lusió a tots! 

Enguany hi treballen els alumnes de 4t, de 

Cicle Mitjà, i la resta de cursos també hi pot 

aprendre. 

El treball a l’hort ens permet aprofundir 

en coneixements diferents de diverses àrees: 

medi natural, llengua catalana i castellana, ma-

temàtiques… 

El més important és veure què hi po-

dem plantar, quan, observar com creixen les 

plantes i els resultats que en podem obtenir: 

a més, ens els podem emportar a casa per po-

der-los tastar! 

Hi hem plantat i sembrat enciams de dife-

rents classes, escaroles, alls, cebes, api, bledes, 

cols, bròquil, bròcoli, carxoferes, faves… (tot en 

petites quantitats).

L’hort està situat en dues taules enlaira-

des, proporcionades a l’alçada dels alumnes, 

de manera que hi poden treballar, observar i 

aprendre amb comoditat. 

També hi ha el muntatge de reg gota a 

gota en una de les taules. Així podem compro-

var la diferència entre un tipus de reg tradicio-

nal i un de més avançat.

En previsió dels dies de més fred, que 

aquest hivern han estat molts, vàrem comprar 

una manta tèrmica que cobreix les taules, i això 

ens ha salvat el creixement i “la collita”.

A les fotos podeu veure algunes de les 

nostres experiències a l’hort.
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dia dE La pau

El Dia de la Pau el vam celebrar alumnes i mestres 

amb un acte al pati posant en comú els treballs i 

cançons que havíem treballat durant la setmana. 

Aquest any el lema ha estat “Els colors de 

la Pau”. Cada classe va treballar a partir d’un co-

lor: quines sensacions, emocions i missatges li 

transmetia.

Vam acabar cantant i ballant El color es-
peranza i We are the world.

2 9
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L’institut

d’Empúries. Els monitors, amb molta paciència, 

van explicar com funcionava una ciutat grega i 

romana en aquells temps... El que més va cridar 

l’atenció dels alumnes va ser l’explicació de com 

feien les seves necessitats, majors i menors, els 

romans i els grecs; tothom va quedar parat en 

assabentar-se que no es tirava la cadena i que 

no hi havia paper de vàter... quines feinades!

Un cop feta la visita s’havia d’anar a cami-

nar pel camí de ronda, però com que feia tant de 

fred, vàrem marxar corrents cap a Vilablareix; 

com a casa, enlloc.

Pitch & putt

Per una altra banda, el dia 19 de gener van venir 

dos monitors de la Federació Catalana a fer un 

taller de pitch & putt. Els nostres alumnes van 

estar aprenent què és aquest esport i sobretot 

practicant-lo amb molta intensitat. Els va agra-

dar molt poder provar les seves habilitats amb 

els pals de golf, ja que no és tan fàcil com sem-

bla. Sobretot els va encantar una de les activi-

tats on havien de picar ben fort la pilota contra 

un inflable; per sort no hi va haver lesionats... la 

seguretat per sobre de tot.

Activitats de Nadal
Aquest primer trimestre hem fet moltíssimes 

coses a l’institut: aprendre, jugar, anar d’excur-

sió; i com cada any, per Nadal fem molts tallers: 

de cuina, de pop-ups, de menjadores d’ocells... 

Aquest any, com a novetat, els alumnes de pri-

mer i segon han fet un musical del conegut relat 

de Charles Dickens Mr. Scrooge, que és la his-

tòria del Conte de Nadal, amb la direcció de la 

nostra professora de música, Marta Sala. 

A la primera part, els alumnes de primer  

A van interpretar aquesta cantata, i van cantar 

“L’Scrooge” i “Els Nadals Passats”, i els alumnes 

de primer B, “Els Nadals Presents”. Els alumnes 

de 2n que fan l’optativa de guitarra van acom-

panyar tot l’institut amb les tradicionals nadales 

“El Trineu” i “A Betlem”.

Sortida a les ruïnes d’Empúries
El dia 17 de desembre els alumnes de segon 

varen anar a fer una visita guiada a les ruïnes 
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Fa temps que a La Torratxa teníem ganes de col-

laborar en la promoció del civisme i la convivèn-

cia veïnal, i hem pensat que l’humor podria ser un 

bon aliat per abordar aquest tema, en lloc de “ser-

Paula Sánchez

Marcel Torres

Blanca Juanola

monejar”. Per això hem demanat als nois i noies 

de l’institut que ens ajudin. El resultat d’aquesta 

col·laboració l’anireu veient en diversos números 

de la revista. Esperem que us agradi. 

els Joves ens ensenyen a ser cívics

3 1
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La ludoteca

Mentrestant, un altre grup de nens i ne-

nes prefereixen jugar al mikado, a parxís, a dò-

mino, tots de mida gegant.

Mònica Garcia
Fotografies: La ludoteca

Rondalla ve, rondalla va. Si no és mentida, ve-

ritat serà. 

Imagineu-vos un dia d’hivern, molt fred... 

un grup de nens i nenes es preparen per a l’arri-

bada del dia de Nadal. 

— Oh, Quin arbre més pelat! L’haurem de 

decorar –diu l’Aniol, com si en sabés molt.

— És clar que està pelat, perquè és el ca-

lendari d’Advent. Haurem de treure cada dia un 

número i al lloc seu hi posarem un ornament 

–declara, tota orgullosa, la Marta.

Els nens i nenes munten el pessebre, fan 

cagar el tió, es maquillen...

— Qui m’ajuda a fer aquest trencaclos-

ques gegant? –pregunta la Carla.

— Nosaltres t’ajudarem! –responen al 

mateix temps l’Arnau i en Pol.
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— Bé, nois, avui farem un portaespelmes- 

informa la Marina al grup dels petits.

— I els grans? També ho volem fer! –diu 

en Jofre, cridant.

— Tranquil, vosaltres ho fareu després. 

Primer heu d’assajar un conte.

Ara que ja estan ben maquillats, represen-

ten davant dels més petitons el conte La cuca de 
llum. Aplaudiments, ha estat un èxit.

— Han arribat els Reis! –criden tots els 

nens i nenes al mateix temps.

— No esperem més i obrim els regals –diu 

la Sònia, també tota emocionada.

I tot això que us he explicat ha passat i no 

ha passat. Si no ha passat, és mentida, i si ha 

passat, és veritat.

Carnestoltes
El Carnestoltes també ha arribat a la ludoteca i 

enguany hem fet la màscara d’un pop de mar. 

Molt de maquillatge i moltes ganes de passar-

s’ho d’allò més bé!

l a  l u d o t e c a
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Sant Roc
Un any més, la comissió PJ ha  aprofitat 

la diada de Sant Roc per organitzar algun 

taller i joc. Van agradar sobretot els tallers de fer 

trenes amb els cabells i pintar cares, que es van fer 

sota la carpa dels pensaments, d’on penjaven al-

gunes frases que feien reflexionar. El local de joves 

va proposar també un concurs de truites, on van 

participar sis truites que el jurat va tastar i puntuar.

Berenar amb el regidor
Al desembre vam poder tenir amb nosaltres els 

regidors Pere Vilà i David Mascort. Vam berenar 

i poder parlar de tot allò que als joves que hi 

van assistir els interessa. 

Cuina a canvi d’informàtica
Ja hem iniciat el nostre petit banc de temps al mu-

nicipi. Joves del nostre poble i membres de l’Ate-

neu de la Dona s’han posat d’acord per fer un petit 

intercanvi de coneixement. Els joves ensenyaran 

informàtica i les dones de l’Ateneu, cuina.

Gimcana per Internet
L’Àrea de Joventut, dins el projecte “Institut”, ha 

treballat temes relacionats amb la salut, amb 

especial atenció als hàbits alimentaris. Una de 

les activitats va ser una gimcana per internet en 

la qual els participants anaven passant per dife-

rents espais de la xarxa (Fotolog, webs, blogs, 

vídeos penjats...) i en aquest recorregut troba-

ven proves que havien de resoldre i enviar per 

correu electrònic. La prova final era confeccio-

nar un vídeo on s’expliqués didàcticament els 

drets humans. Hi van participar 25 alumnes.

Internet segura
El 25 de febrer vam fer una 

nova xerrada de la Taula 

d’Infància i Joventut de Vila-

blareix, a càrrec d’un repre-

sentant del cos dels Mossos 

d’Esquadra. Ens va parlar de la seguretat a In-

ternet, adreçant-se sobretot a pares i mares per 

tal que coneguessin els avantatges i inconveni-

ents d’aquest món que sovint és molt nou. Hi 

van assistir una trentena de persones.

Esquiada
Per les vacances de Nadal vam anar a esquiar a 

La Molina, juntament amb Quart i els pobles de 

la llera del Ter, per optimitzar despeses i crear 

vincles d’amistat amb joves d’altres municipis. 

S’hi van engrescar 12 joves de Vilablareix. Va 

ser molt divertit!

Cursos de cuina 
Una altra iniciativa de la Taula d’Infància i Jo-

ventut va ser un taller adreçat a nens i nenes, a 

la cuina de Can Ballí. Va tenir força èxit, amb 15 

inscrits que van fer meravelles amb el menjar... 

Potser en sortirà alguna futura estrella Michelin!

Concurs de pessebres
Per segon any consecutiu es va fer el concurs 

de pessebres amb jurat format per Veujove i 

Amics de Sant Roc. Hi van presentar les seves 

creacions 13 persones.
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Petanca
El passat 20 de març va començar la lliga de 

petanca entre pobles, en la qual el Casal de 

Vilablareix participa per tercer any. A part del 

nostre poble, segueixen a la competició For-

nells, Vilobí, Riudellots, Aiguaviva, Riudarenes 

i, com a novetat d’aquesta edició, Tortellà. Si 

voleu veure com juguem, podeu passar per les 

pistes del carrer Marroc el dissabte el matí a 

partir de les 10.

Carnaval a Salou
El dies 7, 8 i 9 de febrer uns quants socis del Ca-

sal ens ho vam passar d’allò més bé a La Pineda 

de Salou: ens vam disfressar, vam ballar i vam 

fer noves coneixences. 

Creuer pel Mediterrani 

Del 24 a 31 de maig, més de 30 socis del Ca-

sal farem un creuer pel Mediterrani. Sortim de 

Barcelona per anar fins a Venècia. Visitarem Du-

brovnik, les illes de Santorini i  Rhodes, i Kusa-

dasi a Turquia. Acabarem a la capital de Grècia, 

Atenes, des d’on agafarem l’avió de tornada.

Calçotada
Es va celebrar el 7 de març amb una participació 

d’unes 100 persones. 

Carnaval a Vilablareix
Per segon any consecutiu, el 20 de gener, junta-

ment amb l’Ateneu de la Dona, vam organitzar 

un sopar-ball de Carnaval a la sala polivalent del 

pavelló. Hi van assistir un centenar llarg de per-

sones d’edats ben diverses, inclosos nou nens. 

La vetllada va ser amenitzada per Pola Music.

Ball de saló
Des del 12 de setembre, el segon i últim dissab-

te de cada mes s’han anat celebrant les sessions 

de balls de saló amb música en directe a la sala 

polivalent del pavelló. L’assistència és correcta, 

però hi trobem a faltar més gent del poble. 

Sardinada l’1 de maig
Com els darrers anys, el dia 1 de maig organit-

zarem una sardinada popular a la sala poliva-

lent del pavelló, amb preus també populars, per 

als socis i no socis.

Fotografies: Enric Guillaumes
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Cuina de Nadal

Uns dies abans de Nadal també vam muntar 

uns cursets de cuina nadalenca. La Nuri Lladó 

va ser l’experimentada professora i l’assistèn-

cia d’alumnes va ser molt satisfactòria.

Bolos de teatre

El grup de teatre de l’Ateneu de la Dona va fer una 

representació de l’obra Sembla que fem Antavia-
na, cal dir que amb molt d’èxit, a Lloret de Mar.

Carnaval

Juntament amb el Casal de la Gent Gran, el 20 

de febrer es va organitzar un sopar de Carnaval. 

Les dones de l’Ateneu vàrem confeccionar-nos 

els vestits nosaltres mateixes.

Cuina tradicional de festa per als petits: 
torrons i coques de llardons

Al desembre vàrem organitzar una activitat, 

creiem que força engrescadora,  per als nens i 

nenes del CEIP Madrenc: un taller per aprendre 

a fer torrons. Hi van participar 35 nens i nenes, 

dividits en tres grups. 

I els dies 17 i 18 de febrer, a Can Ballí, và-

rem organitzar un curs de coques de llardons, 

també per als nens i nenes del poble.

Centres de Nadal

El dia 16 de desembre, un any més, vam fer una 

trobada per elaborar centres de Nadal, amb una 

participació molt bona.
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Sant Roc

Les sòcies de l’Ateneu, juntament amb ma-

rits, fills i convidats, vam cuinar unes paelles a 

l’aplec de Sant Roc. Vam reunir-nos una quaran-

tena de persones al voltant d’una llarga taula. 

Malgrat que no va fer sol, el dia va acompanyar 

força, perquè no feia fred, i ens ho vam passar 

molt bé, tal com podeu veure a les fotos. 

Fotografies: Fraser i Sureda Comunicació
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sis micròfons, sis 
locUtors amics... 
sis anys amb micro 
de nit

Com aquell que ni vol, Micro de Nit, el programa 

que s’emet cada dilluns de 9 a 11 del vespre pel 

107,5 FM, va celebrar el sisè aniversari. La data va 

coincidir el mateix dia que vàrem iniciar el viatge 

radiofònic. També era un dilluns 1 de març.

Aquell dia tot eren nervis per saber com sor-

tiria la primera edició de Micro de Nit. A dia d’avui, 

en continuem tenint quan falten alguns minuts per 

començar el programa, sabent que cada vegada hi 

ha més gent que ens escolta en directe o en diferit, 

a través del vostre bloc, microdenit.bloc.cat.

Som moltes les persones que ho hem fet 

possible i que hi han anat aportant el seu gra 

de sorra, i sis locutors amics, els que continu-

em fent-vos companyia, tingueu la lluna que 

tingueu. Aquests som: Rafael Planella, Xavier 

Ribot, la Sra. Angelina, la Fina Estévez, Jaume 

Vilalta i un servidor, Didac Romagós.

Són molts els entrevistats que han passat, 

molta cuina que hem degustat, molta agenda 

que hem repassat, molta música que hem escol-

tat, moltes paraules que han volat, moltes ende-

vinalles que hem resolt, molta participació que 

hem celebrat! En definitiva, gràcies “microdeni-

taries”, esteu fent de la ràdio una gran família.

Sabem que el dilluns acostuma a ser el 

pitjor dia de la setmana. Sabem que costa aixe-

car-se del llit per anar a treballar i esperem que 

també us costi anar a dormir perquè a les 9 del 

vespre, estareu tots atents amb la ràdio sinto-

nitzada al 107,5 FM, que torna una nova edició 

de Micro de Nit, el vostre programa.

Per molts anys puguem ser amics!

Salut i molta ràdio.

Didac Romagós
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No es coneix amb exactitud l’origen del 

monestir, ja que la primera documentació que 

se’n té data de l’any 878, però pel que sembla 

no va ser fins a l’any 945 que es va considerar 

un monestir independent, regit per un abat.

La seva màxima esplendor va ser durant 

els segles XI i XII. A partir del segle XVII va ser 

saquejat diverses vegades per bandolers i per 

l’exèrcit francès. L’any 1793 la comunitat bene-

dictina el va abandonar.

L’any 1935 la Generalitat de Catalunya 

en va començar la restauració, però van haver 

d’aturar-la per la Guerra. No va ser fins a la dè-

cada dels 60 que es van reprendre novament les 

obres. Ara es pot visitar i caminar pel claustre, 

l’església i les dependències que feien servir els 

monjos fa més d’un mil·lenni. 

Tant si es llegeix el llibre abans de visitar 

el monestir, com si es fa després, la lectura ens 

farà endinsar en el coneixement d’aquesta aba-

dia sense quasi adonar-nos-en. Qui no hi hagi 

estat mai el sorprendrà el mateix monestir, el 

meravellós paratge que l’envolta i un Mediter-

rani blau i lluminós. Aquells que ja hi han estat 

alguna vegada poden tornar-hi a anar, passejar-

s’hi i mirar-s’ho tot novament, ara amb els ulls 

dels monjos de la novel·la.

Jordi Pagès

sant pere de rodes

A principis de novembre 

de l’any 2009, l’escriptora 

gironina Núria Esponellà 

va guanyar el Premi Nés-

tor Luján de Novel·la His-

tòrica per la seva novel·la 

Rere els murs.

Aquesta novel·la és 

la primera que s’ha fet 

ambientada totalment en 

el monestir de Sant Pere 

de Rodes. L’acció passa al 

segle XII i, amb les intri-

gues entre l’abat Berenguer, el comte d’Empúri-

es i el vescomte de Peralada, la vida monàstica, 

uns enamoraments especials i la recreació del 

món artístic, l’autora ens fa entrar en les interio-

ritats del monestir i ens el descobreix des d’una 

vessant nova, com si encara fos viu.

El monestir de Sant Pere de Rodes és un 

dels més antics d’Europa i disposa d’una acús-

tica especial. Va ser una abadia benedictina de 

l’antic comtat d’Empúries, dins de l’actual ter-

me de Port de la Selva. Es va construir al ves-

sant nord de la muntanya de Verdera.
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l’EsCassEtat d’aigua 
(V-4)
Andrés L. Pérez Velasco

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

d’aigua V-3) deia:

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

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

lupat ràpidament pel fet que té uns costos econòmics 

i ambientals que continuen sent molt alts. “Els agricul-

tors adoptaran tecnologies de reg que estalviïn aigua si 

tenen incentius, i un dels més importants és l’augment 

del preu de l’aigua de reg”, indica la FAO.»

WWF/Adena va denunciar que el malbarata-

ment de l’aigua en l’agricultura excedentària equi-

val a més de la meitat de l’aigua consumida anual-

ment per tota la població d’Espanya. 

Els agricultors introdueixen mètodes de regadiu 

que necessiten un gran consum d’aigua a causa dels 

beneficis de productivitat que comporten respecte 

a l’oferta. A Espanya, per exemple, el 14 % de la su-

perfície agrícola de regadiu produeix més del 60 % 

del valor total dels productes agrícoles.

Sembla clar, tanmateix, que els agricultors només 

recorreran al regadiu si l’augment de la productivi-

tat supera els costos d’instal·lació dels sistemes de 

regadiu i d’extracció de grans quantitats d’aigua. En 

aquest àmbit, les polítiques estatals i europees han 

creat uns incentius poc encertats. És poc freqüent 

que els agricultors assumeixin plenament el cost 

mediambiental i de recursos associat als grans siste-

mes de reg gestionats públicament (i més si les lleis 

que prohibeixen o limiten l’extracció no s’apliquen 

eficaçment). D’altra banda, fins a l’entrada en vigor 

de les reformes més recents, els subsidis comunitaris 

incentivaven amb freqüència els cultius que consu-

meixen gran quantitat d’aigua.

La magnitud del consum d’aigua consegüent pot 

arribar a sorprendre. Durant el 2004, WWF va analit-

zar el reg de quatre cultius a Espanya i va concloure 

que s’havien consumit gairebé 1.000 milions de m3 

d’aigua només per produir quantitats excedentàries 

respecte a les quotes de la UE. Això equival al con-

sum domèstic de més de 16 milions de persones.

La política de preus de l’aigua és el mecanisme 

fonamental per incentivar uns nivells de consum 

d’aigua que aconsegueixin un equilibri entre els 

objectius econòmics, mediambientals i socials. La in-

vestigació demostra que si els preus reflecteixen els 

veritables costos, es controla eficaçment l’extracció 

il·legal i l’aigua es paga segons el volum, els agricul-

tors reduiran el reg o adoptaran mesures per millorar 

l’eficiència de l’ús de l’aigua. Les subvencions estatals 

i comunitàries poden proporcionar un estímul addi-

cional per adoptar tècniques d’estalvi d’aigua.

Oferir un accés artificialment barat a recursos es-

cassos com l’aigua és contraproduent. Quan s’atri-

bueix a aquest tipus de recursos un valor inferior 

al que realment tenen, són tractats com si fossin 

abundants, la qual cosa aguditza encara més les li-

mitacions existents. Els planificadors de polítiques 

han d’assegurar que l’aigua que utilitza l’agricultu-

ra s’assigna de manera eficient per respondre a les 

demandes d’aliments, fibres i combustible. Han de 

concebre incentius que considerin la contaminació 

de l’aigua i donin suport als ecosistemes, i perme-

tin a l’agricultura introduir ajustos que reflecteixin 

l’evolució dels mercats.

Fotografia: Fraser i Sureda Comunicació
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VilablarEix iniCia 
El CompostatgE 
muniCipal
Eva Agulló

L’aJuntamEnt dE viLabLarEix ha EndEGat un nou 
pLa d’ocupació pEr miLLorar La GEstió dELs rEsidus 
municipaLs. 

La recollida selectiva que s’està fent a Vilablareix 

queda lluny del nivell que exigeix el Pla d’acció per 

a la gestió de residus municipals. Per això hem d’im-

pulsar iniciatives que fomentin el principi de les tres 

R: reduir, reutilitzar i reciclar. Una de les línies estra-

tègiques del Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat 

és la gestió eficient dels recursos i serveis munici-

pals, amb un programa d’optimització de la gestió 

dels residus. Seguint aquesta indicació del PALS per 

complir les directrius de l’Agenda 21, l’Ajuntament 

ha presentat un pla d’ocupació per millorar la reco-

llida i tractament dels residus municipals.

Aquest pla d’ocupació, anomenat “Millora i au-

togestió del reciclatge” té incidència en la gestió i el 

tractament d’alguns dels residus domèstics. Es trac-

ta de gestionar de forma autosuficient els residus 

orgànics generats en el menjador escolar del CEIP 

Madrenc i de les restes del dinar i del berenar de la 

Llar d’infants La Farigola. 

Què és el compostatge?

El compostatge és la forma de convertir la matè-

ria orgànica en compost; en el nostre cas, transfor-

mar el residu del menjar de l’escola i la llar d’infants 

en adob. En aquest procés de transformació hi inter-

venen altres materials i un seguit de condicionants 

que el treballador contractat amb aquest pla d’ocu-

pació haurà de controlar per aconseguir un resultat 

satisfactori del procés de compostatge. El compos-

tatge municipal, que ja hem iniciat aquest mes de 

gener, permetrà tractar tant residus orgànics com 

restes de jardí, poda i matèria vegetal seca. D’aques-

ta manera, transformem un residu en recurs.

Com ho portem a terme?

S’ha instal·lat un compostador de 2.000 litres al 

magatzem municipal. Els residus es divideixen en 

dos grans grups: matèria verda i matèria llenyosa. La 

matèria verda l’obtindrem de les restes de cuina dels 

menjadors de l’escola i de la llar d’infants. La matèria 

llenyosa fa referència a les fulles seques, palla i herba 

seca, encenalls i serradures i, sobretot, poda triturada 

que provindrà dels contenidors municipals i de restes 

de jardineria del servei municipal. 

Què en farem, del compost?

El compost obtingut, al cap de 4 o 6 mesos ser-

virà per abonar les zones verdes municipals. En cas 

que se’n generi un excedent, es regalarà el compost 

als veïns interessats. D’aquesta manera, els veïns co-

neixeran de primera mà la utilitat del compostatge i 

s’animaran a fer compostatge a casa seva. 

Aquesta actuació té diverses funcions: promoure 

el compostatge casolà, reduir la quantitat de matè-

ria orgànica transportada a la planta de tractament, 

evitar la utilització d’adobs químics i gestionar els 

nostres residus. 

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

Tot recordant...

cicle de nadal i epifania

En la salutació amb què el nostre Bisbe Francesc en-

capçala el programa de les celebracions litúrgiques 

de Nadal a la catedral de Girona, diu textualment, 

entre altres coses: ”... que alguns no ho creguin, que 

altres no ho sàpiguen o els pugui semblar que no els 

interessa, que fins i tot es visqui entre foscor i inter-

rogants [...] no ha de fer-nos oblidar aquesta gran 

veritat: Nadal és Déu amb nosaltres i el nostre món 

és el pessebre de Déu!”.

“Per això Nadal ens fa reviure intensament l’ex-

periència de Déu [...] ens ofereix l’oportunitat de 

renovar la confiança en Jesús [...] ens ajuda a as-

saborir la felicitat de creure en Jesús i la seva bona 

notícia per viure cada dia [...] ens fa valorar tota la 

missió de l’Església i, concretament, la de la cate-

dral, parròquies i altres comunitats [...] Participa de 

les celebracions d’aquests dies i ho viuràs...”.

En conseqüència, la nostra parròquia, acceptant 

aquesta càlida invitació del Bisbe, com cada any, va 

organitzar els tradicionals actes religiosos nadalencs 

i va procurar viure’ls amb tota intensitat. 

Nit de Nadal: la Missa del Gall anà precedida, 

com s’ha fet fins ara, de la primera representació 

del pessebre vivent. Sense voler ser repetitius ni 

caure en cap “típic tòpic”, fem constar que aquestes 

representacions cada any se superen a sí mateixes 

en qualitat i bellesa i constitueixen una magnífica 

preparació catequètica i pedagògica per a les cele-

bracions nadalenques. Tot i que el temps no era gai-

re favorable, força gent va poder contemplar i admi-

rar els diferents quadres plàstics que se’ns oferien 

a l’entorn de l’església parroquial. Acabat el recor-

regut, els qui ho desitjaren entraren al temple per 

assistir a la celebració més emblemàtica d’aquests 

dies: la Missa del Gall. El recinte sagrat quedà ple 

de gom a gom i amb tot l’esplendor que les nostres 

possibilitats ens permeteren, vam viure la litúrgia 

pròpia de la missa. Aquest any ens hi acompanya-

ren alguns bons amics del GEiEG i també feligresos 

d’Aiguaviva i Montfullà, d’acord amb el nou orga-

nigrama que ja vam exposar en el darrer número 

de La Torratxa i que afecta les tres parròquies veïnes 

i ben agermanades. No cal dir que, ultra aquestes 

persones, n’hi havia d’altres indrets més o menys 

propers a casa nostra, que volgueren compartir amb 

nosaltres la joia d’aquesta Nit Santa. En acabar, i al 

pedró davant del temple, s’oferí a tothom un gustós 

“pica-pica” a l’escalf d’un generós fogueró, encara 

que, tot sia dit, no feia pas gaire fred. 

Nadal: les misses, més solemnes que de costum 

com és natural, les celebràrem a l’hora pròpia de 

cada festa, en les tres parròquies suara esmentades. 

Sant Esteve: a les 6 de la tarda i com ja és tradi-

cional, tingué lloc a l’interior del nostre temple el 

concert de Sant Esteve. Enguany anà a càrrec de la 

Coral Joan Maragall, de Girona, dirigida per la Sra. 

Clara Pujolràs. Les peces que van interpretar foren 

les següents: Joia en el món, de G. F. Haendel.; Aclarida 

de I. IEM; Cançó de bressol, de J. Brahms; El ratolí de 

Betlem, de Fred May; Aire d’aquesta nit, d’Àngels Ala-

bert; Santa Nit, de Franz Grüber; Fum, fum, fum, po-

pular catalana (harm. Per A. Cohi Grau); El noi de la 

mare, popular catalana (harm. Per Ernest Cervera); 

Go tell it on the mountain, popular americana (harm. 

Pietro Mussino); Ding, dang, dong, popular d’Ucraïna 

(harm. S. Yaroff); El rabadà jovenet, popular catalana 

(harm. A. Cohi Grau); Els àngels de la glòria, popular 

francesa (harm. M. Oltra); Allà en un pessebre, popular 
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nordamericana  (harm. James E. Spilman); Gatatum-

ba, popular andalusa (harm. Julián Perera); El desem-

bre congelat, popular catalana (harm. M. Oltra).

Finalitzat aquest esplèndid repertori, els aplaudi-

ments del assistents ressonaren amb generositat per 

l’àmplia nau del temple, de tal manera que la coral 

hagué de tornar a interpretar la darrera de les na-

dales, amb una novetat molt simpàtica i ben acolli-

da: la directora ens convidà tots a afegir-nos al cant, 

cosa que férem amb molt de gust.

Crec que val la pena destacar, com es pot veure, 

que moltes, per no dir la majoria, de les nadales són 

d’origen i inspiració popular; és a dir, que el poble 

sempre ha celebrat el naixement de Jesús a Betlem, 

entre altres coses amb melodies que ja haurien vol-

gut crear alguns dels més afamats compositors de la 

història. En un moment en què sembla que el Na-

dal fa nosa a certa gent i el voldrien foragitar de les 

nostres vides, és bo recordar aquesta devoció que el 

poble sempre li ha tingut i manifestat.

Després del concert, tot i que el temps no hi 

acompanyava gaire, es dugué a terme la segona re-

presentació del pessebre vivent.   

Ruta de la Pau: com en anys anteriors, els nostres 

germans de les dues parròquies de Salt, Sant Cugat i 

Sant Jaume, escolliren la nostra església parroquial 

per celebrar-hi la ja tradicional “Ruta de la Pau”. Fou 

el diumenge 27 de desembre a les 8 del vespre. Si 

bé sempre ha estat un esdeveniment força concorre-

gut, enguany potser ho ha estat més que mai, puix hi 

participaren unes 150 persones. Realment feia goig. 

Com a novetat, presidí la trobada Mn. Miquel-Àngel 

Ferrés, ja que fou ell qui, essent rector de Sant Cugat, 

de Salt, ara fa 20 anys, va iniciar les esmentades rutes. 

Amb la seva coneguda traça, amenitzà la celebració 

dins l’església, amb cants, pregàries, fets de vida i 

anècdotes ben pedagògiques i encertades. Tothom 

s’ho passà d’allò més bé. En acabar, tornada al lloc 

d’origen per fruir d’una bona xocolatada.

Cap d’Any: Tots celebràrem amb joia, gatzara i 

molta xerinola l’arribada del Nou Any 2010. A casa 

nostra i al carrer, segurament. La parròquia, que no 

es mostra mai aliena a l’alegria sana i cordial dels 

feligresos, també va celebrar aquest esdeveniment. 

En realitat, cada 1 de gener, l’Església celebra tres 

Fotografia: Fraser i Sureda Comunicació
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fets puntuals i ben importants: Solemnitat de Santa 

Maria, Mare de Déu; Jornada de pregària per la Pau 

(instituïda pel Papa Pau VIè) i començament de 

l’any civil (recordem que l’any litúrgic o eclesiàstic 

comença amb l’Advent). A la Parròquia, les misses 

van ser a l’hora de sempre, però amb més solemni-

tat del que és habitual, si es pot dir així. 

Diada de Reis: el 5 de gener, a partir de les 7 

del vespre, cavalcada de Ses Majestats: la comitiva i 

les carrosses reials passejaren pels carrers de la nos-

tra vila fins arribar a la Plaça del Perelló on, davant 

l’Ajuntament, foren rebudes pel nostre alcalde i, no 

cal dir-ho, per una nombrosa quantitat de criatures, 

i no tan criatures, que, embadalits, contemplaven la 

magnificència de l’acte.

El dia 6, Epifania, a l’església parroquial i a l’ho-

ra de sempre, vam celebrar l’Ofici solemne d’aques-

ta emblemàtica i tradicional festa.

Aplec de Sant Roc: es pot ben dir que, quasi sen-

se adonar-nos-en, vam trobar-nos amb la Quaresma al 

cim; i com sempre, el segon diumenge, que enguany 

s’esqueia el darrer dia de febrer, o sia el 28, vam poder 

tornar a celebrar el conegut i reconegut aplec. El dia 

es llevà una mica rúfol i així es mantingué, això sí, amb 

unes esporàdiques ullades de sol molt benvingudes i 

agraïdes. A les 11 del matí, missa a l’ermita del sant, 

plena de gom a gom. L’Evangeli de la missa ens recor-

dà l’episodi de la Transfiguració de Nostre Senyor a la 

muntanya del Tabor. El mossèn comentà que així com 

aleshores Jesús prengué Pere, Jaume i Joan i se’ls en-

dugué a una muntanya alta, també, de fet, si ho mirem 

sota la llum de la fe, el Senyor “avui ens ha pres a nosal-

tres i ens ha conduït dalt d’aquesta muntanya, no tan 

alta certament, però ben nostra, i ara es transfigurarà 

en l’Eucaristia”. Glossant l’Evangeli del dia advertí als 

presents del perill de caure en la temptació del “como-

disme” o del, diguem-ne, “instal·lacionisme” que supo-

saria quedar-nos instal·lats en nostre dolç “anar fent”, 

“anar tirant” de cada dia sense aspirar a avançar i pujar 

més amunt en el camí de la vida cristiana. És allò de 

Sant Pere a Jesús: “Que n’estem de bé, aquí dalt. Que-

dem-nos-hi…”. I aprofitant que ens trobàvem a l’er-

mita de Sant Roc, el mossèn presentà la vida d’aquest 

sant com un autèntic exemple i testimoni d’allò con-

trari a l’esmentat “comodisme”; Roc, en efecte, podia 

haver-se quedat tranquil·lament a la seva Montpeller 

natal i viure sense excessives preocupacions; però va 

escollir, per amor a Crist i als germans, anar a Itàlia 

on s’havia declarat la famosa pesta, a prestar els seus 

serveis als malats i necessitats, cosa que li comportà di-

ficultats, contrarietats, cansament i, a la fi, quedar ell 

mateix afectat per l’epidèmia.

Solemnitat de Sant Josep: en ser dia laboral, el 

Sr. Bisbe dispensa de l’obligació d’assistir a la Santa 

Missa (si bé es recomana a tothom que pugui, que 

hi vagi) i, en ser divendres de Quaresma, també 

dispensa de l’obligació de l’abstinència de carn a 

aquells que l’haurien d’observar. 

Setmana Santa: tal com vam anunciar a La Tor-

ratxa anterior i seguint l’acord  pres al seu dia pels 

consells parroquials d’Aiguaviva, Montfullà i Vila-

blareix, les celebracions que només tenen lloc un 

cop l’any i a fi d’evitar triplicacions innecessàries i 

en la situació actual, pràcticament impossibles per 

manca de temps material, enguany ho farem tot a 

Vilablareix segons aquests horaris:

Diumenge del Ram: benedicció dels rams i pal-

mes, a les 11 del matí.

Dijous Sant: a les 8 del vespre, Solemne Missa de 

la Sant Sopar.

Divendres Sant: a les 6 de la tarda, Litúrgia de la 

Passió i Mort del Senyor.

Dissabte Sant: a 2/4 de 9 del vespre, Solemne 

Vetlla Pasqual.

A partir del diumenge de Pasqua, tornem als ho-

raris habituals de tot l’any a cada parròquia.

Tot preparant...

Primera Comunió: 9 de maig.            
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LeucadiH i S t ò r i a

mEmòria històriCa dEl 
nostrE muniCipi (x)
J. Manel Pallàs

A  la sessió del 21 de setembre de 1921, es va vo-

tar en contra d’una publicació al BOP:

El Sr. Alcalde da cuenta de la Circular publicada en los 

Boletines Oficiales de esta provincia núm. 96 y 97 corres-

pondientes á los días 11 y 13 de agosto último referente a la 

clasificación de los partidos farmacéuticos de España, según 

la cual se asignan á este municipio las cantidades de 56 pese-

tas para dotación de la titular para la prestación de servicios 

sanitarios y la de 56 pesetas para pago de medicamentos, ó 

sea en junto de pesetas 112 para ambos conceptos. Se abre 

discusión sobre tan interesante problema y atendido que tan-

to el Reglamento de farmacéuticos titulares de 14 de Febrero 

de 1905, como la Instrucción general de Sanidad pública de 

12 de Enero de1904 y el R. D. de Partidos médicos de 14 de 

Junio de 1894, fundan la necesidad de la existencia de estos 

facultativos en la asistencia de enfermos pobres mediante la 

inscripción anual en los Registros municipales de las familias 

pobres que reúnan las condiciones del art. 3º del Reglamento 

de 14 de junio de 1891 y atendido que en este Municipio no 

existe ni una sola familia pobre que pueda comprenderse en 

tal disposición entiende este Ayuntamiento que no cabe nom-

brar farmacéuticos titular alguno ya que de nada serviría tal 

funcionario; y como quiera que en los Presupuestos municipa-

les ya figura consignación bastante para la asistencia de po-

bres transeúntes y demás necesidades benéfico-sanitarias para 

atender á su pago en el caso de necesitarse, el Ayuntamiento 

acuerda autorizar al Sr. Alcalde que dentro del plazo señalado 

en los mencionados Boletines Oficiales produzca reclamación 

contra la clasificación del partido farmacéutico que compren-

de este Municipio y contra la asignación de la cantidades que 

por tal concepto se trata de imponérselo. Y sin…

El 27 de novembre es va nomenar les persones 

que havien de formar part de la Junta Pericial i els 

suplents:

…en el bienio 1922 y 1923, quedando elegidos peritos 

D. Alfonso Ollé Carré y D. Juan Roca Roca enseguida se 

trató del nombramiento de un Suplente que recayó á José 

Riuró Ventura y para el nombramiento de otros dos peritos 

y dos Suplentes que compite á la Administración se acordó 

mediante terna proponer los siguientes:

Vocales:

1ª Terna:  Salvio Aliu Bagudanch, Jerónimo Brugué Coll  

y Juan Bitlloch Vidal.

2ª Terna:  Narciso Painch, Matas, Narciso Serra Ollé y 

Miguel Carreras Iglesias.

Suplentes:

1ª Terna:  Miguel Molas Prats, Pedro Tarrés Gallostra y 

José Janés Roura.

A la sessió del 4 de desembre, es designen les per-

sones que havien de constituir la Junta Pericial d’Ur-

bana, que van prendre possessió a la sessió de l’11 on 

s’acorda nomenar Vicente Alsina Esteve vicepresident 

de la Junta. Van prometre el càrrec a la sessió del 25 de 

desembre, i va quedar de la manera següent:

Presidente: D. Sixto Molas Güell,  Regidor Síndico.

Vocales mayores contribuyentes: D. Vicente Alsina Esteve 

(vice-president) y D. Salvador Gispert-Sauch.

Vocales contribuyentes designados por sorteo: D. Juan Roca 

Roca y D. Narciso Painch Matas.

12 de febrer de 1922

Pressupost. Ingressos i despeses: quatre mil no-

ranta-sis pessetes i setanta cèntims.

Sessió del 5 de març

Seguidamente se procede á la clasificación y decla-

ración de soldados cuya acta se halla en el expediente 

general de la quinta y se acuerda nombrar á D. Tomás 

Bastit Barbé, padre del mozo número tres y á D. Narciso 

Painch Matas, vecino, por incompatibilidad del padre 

del mozo número uno, para declarar en el expediente 

de excepción alegada por el mozo Luis Simón Fuster.

El veredicte es va aprovar a la sessió del 19 de 

març.
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El primer d’abril de 1922 es va constituir el nou 

Ajuntament, per a la renovació biennal de tres del 

seus membres, que eren Salvador Gispert-Sauch 

Burch, Juan Carré Roca i Jaime Simón Arbonés. En 

lloc seu van quedar elegits: Salvador Gispert-Sauch 

Burch, Miguel Molas Prats i Juan Simón Fuster. 

L’Ajuntament va quedar constituït d’aquesta forma:

D. Salvador Gispert-Sauch,  Alcalde

D. Vicente Alsina Esteve,  Teniente- Alcalde

D. Sixto Molas Güell,  Síndico

D. Narciso Ollé Esparch, Regidor 1º

D. Miguel Molas Prats Regidor 2º

D. Juan Simón Fuster Regidor 3º

El 30 d’abril es fa el sorteig de vocals associats, 

amb aquest resultat:

Sección 1ª  ó sea del Perelló Esteban Feliu Mallorquí

 Juan Roca Roca

 Miguel Carreras Iglesias

Sección 2ª  ó sea diseminado Salvio Aliu Bagudanch

 Andrés Casadevall Costa

 Juan Ollé Vidal

A la sessió del 4 de juny de 1922:

...el Sr. Alcalde manifiesta que el Comisionado nom-

brado al efecto le había dado cuenta de las resoluciones de 

la Comisión mixta de Reclutamiento en la sesión de 29 de 

Mayo último confirmando los fallos de este Ayuntamiento 

en loes expedientes de excepción de los mozos Jaime Bernada 

Feixas del reemplazo 1919 y de Luis Simón Fuster, del actual 

reemplazo, declarándolos soldados con excepción del servicio 

en filas, y al mozo Pedro Casals Ribot del reemplazo de 1919, 

excluido totalmente del contingente por falta de talla. 

L’11 de març de 1923 s’aprova el pressupost or-

dinari d’aquest any, amb una quantitat d’ingressos 

i despeses de cinc mil quatre-centes cinc pessetes i 

setanta-cinc cèntims.

El 18 de març, en sessió extraordinària i vist l’in-

forme del Sr. Concejal Síndico,

se acuerda por unanimidad la definitiva fijación de las 

cuentas municipales correspondientes al ejercicio mil nove-

cientos veinte- veintiuno en las mismas cantidades en que 

aparecen rendidas ó sea: cinco mil cuatro cientas veintiuna 

pesetas y tres céntimos los ingresos y tres mil nuevecientas tre-

inta y tres pesetas diez y siete céntimos los gastos resultando 

por consiguiente una existencia en caja de de mil cuatrocien-

tas cuarenta y ocho pesetas y treinta y seis céntimos. 

Tanmateix, es van aprovar els comptes de l’exerci-

ci 1921 i 1922 amb una quantitat d’ingressos de  cinc 

mil sis-centes tres pessetes i vint-i-vuit cèntims i de 

tres mil sis-centes seixanta-tres pessetes i quaranta-set 

cèntims, de manera que quedaven a la caixa mil nou-

centes trenta-nou pessetes i vuitanta-un cèntims.

El 25 de març s’acorda adherir-se a l’homenatge 

a “Mosén Baudilo Reixach ilustre pedagogo”

El  6 de maig es fa el sorteig de vocals associats, 

amb aquest resultat:

Sección 1ª  ó sea del Perelló Narciso Painch Matas

 Manuel Vilá Oliveras

 Tomás Bastit Barbé

Sección 2ª  ó sea diseminado Tomás Ollé Carré

 Juan Aymerich Aliu

 Juan Bitlloch Vidal

Seguidamente el Sr. Alcalde manifiesta que el Comisio-

nado nombrado al efecto le había dado cuenta de las resolu-

ciones de la Comisión mixta de Reclutamiento en la sesión 

del primero del actual confirmando los fallos de este Ayun-

tamiento en los expedientes de excepción de los mozos Juan 

Ribas Gelada, Luis Simón Fuster y Joaquín Jordá Clavell 

declarándolos soldados con excepción del servicio en filas.
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a  l ’ o m b r a  d e l  c a m p a n a r

abril
10 dissabte balls de saló. A les 6 de la 
tarda, a la sala polivalent del pavelló, amb Pola Mú-
sic “Damià”, organitzats pel Casal de la Gent Gran.

setmana cUltUral

12-25 exposició “txetxènia, trenQUeU el 

silenci”, als baixos de l’Ajuntament.

18 diUmenge homenatge a la gent gran

20 dimarts Espectacle arzabastayan, 

de Ruskus Patruskus, a les 6 de la tarda a la sala 
d’actes de l’Ajuntament.

21 dimecres concUrs de pastissos. De 
7 a 8 del vespre, presentació dels pastissos a la sala 
d’actes de l’Ajuntament.
A les 8, deliberació del jurat i a continuació, re-
partiment de premis.

22 diJoUs taller de titelles. A les 6 de la 
tarda als baixos de l’Ajuntament.

25 diUmenge referèndUm sobre la in-
dependència de Catalunya
A les 7 de la tarda, a la sala polivalent del pavelló
La Cia Pere Hosta, presenta Tal com sóc.

MA IG

      1 2 
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 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30

ABR I L

    1 2 3 4 
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 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30

24 dissabte balls de saló. A les 6 de 
la tarda, a la sala polivalent del pavelló, amb Notes 
d’Or, organitzats pel Casal de la Gent Gran.

maig
1 dissabte sardinada. A les 2 del migdia, 
a la sala polivalent del pavelló, organitzada pel Casal 
de la Gent Gran.

8 dissabte balls de saló. A les 6 de la 
tarda, a la sala polivalent del pavelló, amb Joan 
Bravo, organitzats pel Casal de la Gent Gran.

29 dissabte balls de saló. A les 6 de la 
tarda, a la sala polivalent del pavelló,  amb David 
Casas, organitzats pel Casal de la Gent Gran.

30 diUmenge xxi cUrsa popUlar de 

sant roc. Inscripcions: 5 €. Sortides des del pavelló 
municipal. Caminants: a 2/4 de 8 del matí, curses curtes: 
¼ de 9 del matí, cursa popular: 2/4 de 9 del matí.

JUny
12 dissabte balls de saló. A les 6 de la 
tarda, a la sala polivalent del pavelló, amb Sharazan, 
organitzats pel Casal de la Gent Gran
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Cartell guanyador del concurs de cartells de la Festa Major 2010. 

Autor: Marc Muntanya Pérez
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8dissabte
birrablareix 
A les 11 de la nit monòlegs de Dani 
Lagi. A continuació La Loca Histeria i fi 
de festa amb DJ.

9diumenge 
aUdició de sardanes
A 2/4 de 5 de la tarda, a la plaça del 
Perelló, audició de sardanes amb la 
cobla Baix Empordà. A continuació, 
Havaneres, amb el grup Peix Fregit. Hi 
haurà cremat per a tothom.

13 dijous 
inaUgUració de 
l’exposició d’art
A les 8 del vespre, a Can Ballí.

14divendres 
cercavila fUnky l’olla
A 2/4 de 8 del vespre, des de la plaça 
de la Pau fins a la plaça del Perelló, a 
càrrec de la Companyia Vatua l’Olla. 

pregó de festa maJor
A 2/4 de 9 del vespre.

teatre
A 2/4 d’11 de la nit, al pavelló 
poliesportiu, la companyia “L’olla dels 
Maiquiets” presenta l’obra Quatre nits 
de nuvis... de tres, de Nicasi Camps.

15dissabte 
xxii concUrs infantil
de dibUix lliUre
A les 10 del matí, a la plaça del Perelló.

concUrs de flors  
i plantes
De 10 a 1 del migdia, presentació de flors 
i plantes.



5 1

repic de campanes
A la 1 del migdia

xxii campionat de 
botifarra
A les 3 de la tarda, al pavelló 
poliesportiu.

trobada de tractors 

animació infantil
A les 5 de la tarda, a la plaça del Perelló, 
Jaume Barri i Cia., presenta l’espectacle 
BEKU: la volta al món jugant. Hi haurà 
xocolatada i entrega dels premis del 
concurs de dibuix.

fUtbol solters contra 
casats
A les 6 de la tarda, al camp de futbol 7.

sopar ball 
de festa maJor  
A 2/4 de 10 del vespre, sopar al pavelló 
poliesportiu. Preu: 15,00 €.  El ball amb 
l’orquestra Els Màgics començarà a 
2/4 de 12. A continuació, actuació de 
l’orquestra Di-versiones.

16diumenge 
ofici solemne
A les 11 del matí, a l’església 
parroquial, acompanyat per la Coral La 
Tribana de Salt. A continuació, concert 
amb la mateixa coral.

tres sardanes
A les 5 de la tarda, a la plaça del 
Perelló, amb la Principal de La Bisbal. 
A continuació, concert i ball, al pavelló 
poliesportiu, amb la mateixa cobla.

L’organització es reserva el dret de modificar el programa si causes imprevistes aconsellessin de fer-ho.



AFEgIR 
ANuNCI!!!


