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Pisos
de protecció oficial 
l’oportunitat per als joves



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.

Acabem de passar la primavera. Una primavera que ha fos la neu de 

les muntanyes i ens ha deixat pluja. Els camps s’han vestit de multitud de 

tonalitats i de flors i les plantes s’han vist reconfortades per la pol·linització.

En el nostre poble, durant aquesta primavera s’han escripturat 

els primers pisos de protecció oficial concertats. Quaranta-sis joves, sols 

o amb les seves respectives parelles, han vist complerta la seva il·lusió de 

tenir el seu habitatge i viure al seu poble.

Aquesta primavera, gràcies a un grup de voluntaris que es van 

organitzar en el grup “Vilablareix decideix”, hem tingut l’oportunitat de 

poder anar a votar i així poder opinar lliurement sobre el model de país 

que desitjaríem. 

A la primavera també hem celebrat la setmana cultural, amb 

l’homenatge a la gent gran del poble, i la nostra Festa Major, que l’ha 

pogut gaudir des del més petit al més gran, amb els diferents actes orga-

nitzats pel JAV i Veu jove.

Però, també durant la primavera, la crisi econòmica que va co-

mençar el 2008 ha obligat el govern de l’Estat a prendre mesures im-

populars, retallant despeses, abaixant sous i apujant impostos per salvar 

l’estabilitat europea. A Catalunya, d’altra banda, estem esperant la sen-

tència del Tribunal Constitucional sobre el recurs d’inconstitucionalitat 

del l’Estatut presentat pel PP. 

Amb aquest número de La Torratxa entrarem a l’estiu, temps de 

vacances, temps no sols d’intentar apartar de les nostres ments les tas-

ques diàries, sinó de fer també una vida més familiar.

I després d’aquest parèntesi estival arribarem al setembre i torna-

rem a la nostra rutina quotidiana, els nostres fills iniciaran un nou curs en 

el mateix centre, o potser canviaran en passar a una nova etapa educativa i, 

com és propi de tots els començaments, ho faran carregats d’il·lusió.

Des de La Torratxa us desitgem a tots i totes un bon estiu.   

Consell de Redacció
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SeSSió ordinària del 10 de maig

S’aprova per unanimitat: 

»  Ratificar les al·legacions presentades a l’aprovació 

inicial del projecte de Pla Territorial Parcial de les 

comarques gironines.

»  Acollir-se a la gestió realitzada pel Consorci del Trans-

port Públic de l’Àrea de Girona en allò que afecta al 

tràmit d’informació pública d’aquesta Administració 

local.

»  Adjudicar a la Sra. Antonia Viñuelas i Saucedo la 

gestió del servei de bar de la piscina municipal mit-

jançant concessió, de conformitat amb la propos-

ta de la mesa de contractació emesa a partir dels 

criteris objectius de valoració que estableixen els 

plecs de clàusules d’explotació que regulen aques-

ta contractació.

»  Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte 

d’obra “Millora de la xarxa d’aigua potable i ser-

veis existents” a l’empresa Obres i Canalitzacions 

Lloret SA (OBYCALL), pel preu de 212.207,76 € i 

33.953,24 € corresponents a l’Impost sobre el Valor 

Afegit, amb un termini d’execució de dos mesos i la 

contractació de 8 persones en situació legal de deso-

cupació, juntament amb els suggeriments de millora 

d’obra i el termini de garantia de 10 anys addicionals 

i amb subjecció al plec de clàusules administratives 

particulars, el plec de prescripcions tècniques i el 

projecte aprovat.

»  Inicialment el reglament del servei municipal d’abas-

tament d’aigua potable de Vilablareix.

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

grup municipal de CiU:

»  Inicialment l’expedient de modificació de crèdit 

num. 1/2010, en el pressupost d’enguany.

»  Una modificació de la relació dels llocs de treball de 

l’Ajuntament de Vilablareix, en el sentit d’incorpo-

rar els llocs que es detallen a continuació reservats a 

personal laboral:

 1 conserge destinat a la Masia de Can Gruart, 

grup AP, a jornada completa (adscrit a la Regido-

ria de Cultura). 

SeSSió extraordinària del 3 de juny

S’aprova per unanimitat:

»   Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del con-

tracte per executar les obres “Millora de la xarxa d’ai-

gua potable i serveis existents”.

»   El conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Vilabla-

reix i el Sr. Manel Ventura Subirana i la Sra. Loreto 

Taberner Canaleta, per la cessió gratuïta dels terrenys 

afectats per la calçada lateral a la carretera de Santa 

Coloma.

»   Estimar les al·legacions presentades per la Sra. Car-

me Puigdevall i Oliveras a l’aprovació inicial del 

projecte “Restauració de l’ecosistema fluvial del riu 

Marroc i recuperació del camí tradicional del riu a 

Vilablareix” i aprovar un nou termini d’informació 

pública del projecte esmentat, fase 1, redactat per La 

Vola, per import de 170.726,90 €.
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–  Avaluació i control de la qualitat de l’aigua de l’ai-

xeta del consumidor.

–  Avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús 

públic.

–  Suport a la gestió del risc derivat de les piscines d’ús 

públic de titularitat i/o gestió municipal.

–  Difusió dels plans de control als establiments ali-

mentaris de competència municipal..

SeSSió del 19 d’abril

S’acorda aprovar:

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

dient i que sumen la quantitat de 105.764,21 €.

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor de 

serveis amb els enginyers Enric i Marc Simon i Ma-

drenas, per a la coordinació de seguretat i salut de 

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

existents”, per import de 2.229 €, més 356,64 € en 

concepte d’IVA.

»  Els preus públics per a la prestació del servei de casal 

d’estiu i colònies 2010.

»  Acceptar l’ajuda econòmica en concepte de subven-

ció per a la “Rehabilitació de la Masia de Can Gruart”, 

per import de 150.000 €, concedida per Resolució 

del conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

de data 12 d’abril de 2010.

»  El contracte de prestació de serveis d’ús de la pisci-

na municipal coberta de Salt, curs escolar 2009-2010, 

amb la llar d’infants La Farigola. 

»  La sol·licitud de les següents subvencions:

–  Al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 

Generalitat de Catalunya.

–  A l’Àrea de Sistemes i Tecnologies de la Informació 

de la Diputació de Girona.

–  A l’Àrea Territorial de la Diputació de Girona (ar-

ranjament del ferm i/o neteja de camins rurals de 

titularitat municipal).

– A l’Àrea Territorial de la Diputació de Girona: pro-

grama “Pla d’Acció”. 

–  Al Servei d’Ocupació de Catalunya: dos treballa-

dors per al projecte “Digitalització dels documents 

administratius”.

junteS
SeSSió del 15 de març

S’acorda aprovar:

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

dient i que sumen 23.834,17 €.

»  El conveni de col·laboració entre el Consell Co-

marcal del Gironès i l’Ajuntament de Vilablareix 

per desenvolupar el projecte Xec Servei, exercici 

2010.

»  La liquidació de la taxa a l’entitat Endesa Energia 

SAU, Endesa Energía XXI i Endesa Distribución 

Eléctrica, per la utilització privativa o aprofitament 

especial del domini públic municipal corresponent a 

l’exercici 2009, per import de 20.002,36 €.

»  El conveni de col·laboració econòmica entre la Di-

putació de Girona i l’Ajuntament de Vilablareix, per 

al finançament del projecte anomenat “Rehabilitació 

de la Masia de Can Gruart”. L’aportació de la Dipu-

tació es concreta en una subvenció de 360.000 €, en 

tres anualitats de 120.000 €.

SeSSió del 7 d‘abril

S’acorda aprovar:

»  La 10ª certificació de l’obra “Rehabilitació de la Ma-

sia de Can Gruart”, per import de 153.479,31 €, a 

favor de l’entitat Euritmia Construcciones SA.

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor de 

serveis per a les tasques de socorrisme a la piscina mu-

nicipal a l’entitat Girosos SL, per import de 12.600 €, 

més 2.016 € en concepte d’IVA.

»  La contractació de la Sra. Paula Planella i Arbossé, en 

qualitat d’educadora de la llar d’infants municipal 

La Farigola, a jornada parcial.

»  La sol·licitud de subvenció als Serveis Territorials del 

Departament de Governació i Administracions Pú-

bliques per les despeses extraordinàries ocasionades 

amb motiu de les nevades.

»  L’adhesió de l’Ajuntament de Vilablareix als següents 

programes de Dipsalut:
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»  El conveni marc de col·laboració entre els ajunta-

ments d’Aiguaviva, Fornells de la Selva, Quart i Vi-

lablareix, de suport a la tasca educativa de l’IES de 

Vilablareix.

SeSSió del 3 de maig

S’acorda aprovar: 

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor de ser-

veis amb els enginyers Enric i Marc Simon i Madrenas, 

per a la coordinació de seguretat i salut de les obres “Mi-

llora de la xarxa d’aigua potable i serveis existents”, per 

import de 2.229 €, més 356,64 € en concepte d’IVA.

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor a 

l’entitat Manresa i Fills, pels treballs d’anivellament 

i condicionament de camins rurals, per import de 

4.160 €, més 665,60 € en concepte d’IVA.

»  Autoritzar l’ús del pavelló poliesportiu, la piscina 

municipal i el servei de menjador, al CB Vilablareix, 

entre els dies 28 de juny i 30 de juliol, amb motiu de 

l’organització del Campus de Bàsquet d’Estiu.

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor de 

serveis per la redacció del Mapa d’instal·lacions i 

equipaments esportius de Vilablareix, a l’entitat llop 

gestió esportiva SL, per import de 6.700 €, més 1,72 

€ en concepte d’IVA.

»  Sol·licitar a l’Ajuntament de Bescanó que consideri 

preveure al POUM del seu municipi una xarxa de 

carrils bici que connectin, entre altres, el paral·lel a 

la carretera de Vilablareix a Salt amb el carril bici 

existent, Olot-Girona.

SeSSió del 17 de maig

S’acorda aprovar:

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

dient i que sumen la quantitat de 72.350,74 €.

»  Els padrons de les taxes següents: taxa de recollida de 

deixalles per a habitatges de caràcter familiar, taxa de 

recollida de deixalles per a restaurants i establiments 

de caràcter similar i taxa conservació del cementiri, 

per un valor 106.600 €.

»  La 12ª certificació de l’obra “Rehabilitació de la Ma-

sia de Can Gruart”, per import de 142.594,77 €, a 

favor de l’entitat Euritmia Construcciones SA.

»  Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de 

Girona, destinada al projecte “Restauració de l’eco-

sistema fluvial del riu Marroc i recuperació del camí 

tradicional del riu a Vilablareix”, dins el programa 

de projectes per a la preservació i difusió dels valors 

naturals de la demarcació de Girona, per import 

90.879,12 €.
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Can gruart, a punt 
pEr a la inauguraCió
David Mascort
1r tinent d’alcalde

D’aquí a poques setmanes, el 31 de juliol, inaugura-
rem el nou equipament cultural municipal de Can 
Gruart. Com ja sabeu, Can Gruart era un mas carac-
terístic del nostre poble que, fruit del desenvolupa-
ment del sector i de les negociacions amb els pro-
pietaris, va esdevenir propietat municipal. Aquest 
equip de govern va creure que era el lloc idoni per 
centralitzar-hi totes les activitats culturals del poble 
i va convocar un concurs d’idees entre arquitectes 
d’arreu per fer un projecte que inclogués la reha-
bilitació integral del mas i la construcció d’un nou 
edifici en la mateixa parcel·la per allotjar-hi des de 
la nova ludoteca fins a un teatre, passant pel casal 
per a la gent gran, una sala de concerts, un restau-
rant i un espai per assajar per als grups novells.

Ara fa tretze mesos va començar l’obra de reha-
bilitació del mas i el mes de juny ja licitarem la se-
gona fase, que comprèn els nous espais per als més 
grans i els més menuts, és a dir, el nou casal per a la 
gent gran i la nova ludoteca.

El mas té tres plantes i ha estat completament re-
habilitat. S’ha dissenyat per incloure-hi activitats de 
formació i d’exposició. A la planta baixa hi trobem 
les dues sales d’exposicions, un parell de sales que 
són polivalents –tant serveixen per fer-hi cursos de 
plàstica, fang, etc., com per allotjar algun dels ser-
veis de l’Ajuntament− i la sala de conferències, pre-
sentacions, etc., amb capacitat per a unes vuitanta 
persones. També hi tenim un pati interior perfecte 
per fer-hi concerts de petit format, lectures, presen-
tacions, etc.

La segona planta ha estat pensada per tenir-hi dues 
sales –que poden ser una de sola- per a cursos i l’hotel 
d’entitats del poble. Aquest hotel d’entitats consisteix 
en tres despatxos o sales de reunions on cada asso-
ciació del poble hi tindrà el seu espai (evidentment, 
compartit). Pensem que el fet de tenir el seu espai pri-
vat facilitarà la gestió de les associacions i esdevindrà 
un punt de reunió i d’intercanvi entre elles que farà 
més viu el moviment associatiu del municipi.

Per acabar, a la tercera planta hi ha una gran sala 
que es pot compartimentar i que ha de servir per fer-
hi la major part dels cursos que fem al municipi.

Evidentment, aquest equipament és una inversió 
molt important per al poble. El cost de l’obra, més 
els projectes bàsic i executiu, la direcció d’obres i 
el mobiliari que ha d’equipar totes les sales, és de 
2.319.526,28 euros. Per poder-lo tirar endavant, 
l’equip de govern s’ha esmerçat a fer totes les ges-
tions necessàries per obtenir totes les subvencions 
que ha pogut, i així, hem aconseguit 689.542,86 
euros del Departament de Governació de la Gene-
ralitat, 370.000 euros de la Diputació de Girona i 
150.000 del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat.

Can Gruart és, doncs, un gran projecte que està 
a punt de fer-se realitat perquè tots els vilablaretencs 
puguem gaudir-ne. 

Fotografies: Fraser & Sureda comunicació
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unEs quinzE parEllEs 
ja viuEn als pisos dE 
protECCió oFiCial 
Dos edificis de pisos de protecció oficial permetran 
a una bona colla de joves de Vilablareix viure al seu 
poble. En total hi ha 48 habitatges, alguns dúplexs, 
dos per a famílies nombroses i dos d’adaptats per a 
discapacitats. 

Fa un parell de mesos que hi van anar a viure les 
primeres parelles, ara ja n’hi ha una quinzena i mol-
tes altres estan fent els preparatius o començant el 
trasllat. Alguns ja havien marxat a altres poblacions 
i ara han pogut tornar.

Han triat pis segons l’ordre que els atorgava un 
barem de punts. 

Els citem un vespre perquè ens expliquin les se-
ves primeres impressions. Es respira il·lusió. Alguns 
es coneixen amb motiu de la trobada organitzada 
per La Torratxa. Ah! I sembla que ja hi ha el primer 
nadó en camí!

En aquest reportatge podeu veure el resultat 
d’aquesta petita entrevista col·lectiva, amb sessió de 
fotos inclosa.

 
Per què heu triat quedar-vos a viure a Vilablareix?

Perquè som d’aquí i ens agrada viure aquí. A més, és 
un poble que aviat tindrà millors equipaments que 
la majoria dels municipis veïns, i a cinc minuts de 
Girona!

Fotografies: Fraser & Sureda comunicació
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Com valoreu el fet que l’Ajuntament us hagi donat 

la possibilitat de viure al poble?

Home...! Fantàstic! La veritat és que cal agrair-ho, 
i molt. Hi ha molta gent, els que són una mica més 
grans que nosaltres, que han hagut de marxar a 
fora, igual que hauríem d’haver fet nosaltres si no 
s’haguessin fet aquests blocs. Aquí a Vilablareix no 
hi ha hagut mai pisos, i costava molt poder-te inde-
penditzar i quedar-te al poble... I si no haguessin es-
tat de protecció oficial, molts tampoc no hauríem 
pogut comprar-los a preu de mercat.

Us sembla bé la situació dels pisos? (enmig dels ha-

bitatges lliures i a prop dels nous equipaments mu-

nicipals: centre cultural, ludoteca, escola)

I tant! Això d’aquí a pocs anys serà el centre del po-
ble! Vilablareix creix cap aquí, i han fet una zona 
verda preciosa. Una altra cosa que està molt bé és 
que no han fet un gueto de protecció oficial, tots 
junts i apartats de la resta, sinó que estem enmig 
d’habitatges d’altres tipus. 
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què CostEn 
Els sErvEis dE 
l’ajuntamEnt?
David Mascort i Subiranes, 
regidor de Promoció Econòmica i Hisenda

Un dels objectius fonamentals de l’obra de govern 
d’aquest Ajuntament ha estat, des del 1999 fins avui, 
oferir tots els serveis bàsics a tots els veïns i veïnes 
empadronats al municipi i, al mateix temps, dotar 
el poble dels equipaments necessaris per poder-los 
dur a terme en les millors condicions possibles.

Podem dir que estem complint els nostres objec-
tius amb escreix i que avui és possible fer vida, i no 
només viure, al nostre poble. Així ho creiem i treba-
llem perquè segueixi essent així.

Però és evident que tots aquests serveis tenen 
uns costos que paguem tots i totes amb els nostres 
impostos i creiem que és bo que sapigueu quins són 
i qui els assumeix. És clar que una part dels costos 
els paguen els qui gaudeixen del servei, però una 
altra part és assumida per l’Ajuntament amb els di-
ners de tothom i aquesta és una qüestió que no po-
dem passar per alt. Alguns dels serveis són més cos-

tosos que altres, alguns 
els assu-

meixen en bona part els usuaris, altres són assu-
mits íntegrament per l’Ajuntament, etc. Aquest 
article pretén donar-vos aquesta informació, que 
sapigueu quants diners costa mantenir aquests ser-
veis i qui els assumeix.

Servei de recollida d’escombraries i gestió 
de residus
Aquest servei de recollida d’escombraries inclou la 
recollida del rebuig (contenidors verds), la fracció 
orgànica (contenidors marrons), la recollida selec-
tiva de paper, vidre i envasos i el servei de recollida 
de poda vegetal i de mobles i trastos vells. A més, 
també hi hem d’afegir les recollides extraordinà-
ries que fa l’Ajuntament quan apareixen aboca-
ments de deixalles o residus en llocs que no toca 
i el servei de deixalleria municipal que tenim amb 
conveni amb l’Ajuntament de Girona i que podeu 
usar de forma gratuïta.

Cal fer un incís especial en aquests costos per-

què si tots els veïns i veïnes fessin correctament la 

selecció de les deixalles que generen, la major part 

del cost de la recollida ens l’estalviaríem ja que el 

més car de tot és, tant per a la recollida com per al 

tractament en abocador, el cost del rebuig (conte-

nidors verds).

Els costos totals del servei de recollida són de 
172.284,41 euros i d’aquests, tan sols el 60,35 %, 
103.923,91 euros, és assumit pels veïns i veïnes de 

Vilablareix. Per tant, l’Ajuntament es fa càr-

rec dels 68.304,50 euros restants (el 

39,65%). Això significa 
que cadascun 
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de nosaltres paga cada any 29,44 euros per poder 
tenir aquest servei.

Cal recordar que, com a servei que presta l’Ajun-
tament, aquest podria cobrar fins el 100% del seu 
cost, però que és una decisió d’aquest equip de go-
vern no repercutir tot el cost a la taxa que paga cada 
habitatge, sinó que una part del cost s’assumeix des 
de la resta d’ingressos que rep l’Ajuntament.

Aquesta és una qüestió important atès que amb 

aquests diners es podrien fer altres coses i, de ben 

segur, arribarà un dia que si tots aquests residus que 

no es gestionen correctament i es llencen al conteni-

dor verd no van decreixent, haurem d’adoptar algu-

na mesura d’aquest tipus. Cal conscienciar tothom 

que hem de gestionar correctament els nostres resi-

dus i així el municipi podrà fer servir aquests diners 

per a altres serveis o inversions.

Servei de neteja viària
Un altre dels serveis que duu a terme directament 
l’Ajuntament és el de la neteja viària dels carrers del 
municipi. Aquest servei va ser assumit directament 
per l’Ajuntament fa poc temps per millorar-ne la 
freqüència i les prestacions. Així, es va contractar 
una persona i es va comprar una màquina de nete-
ja i els costos totals de la gestió d’aquest servei han 
estat l’any 2009 de 77.508,06 euros compostos, bàsi-
cament, pel cost del personal (26.930,13 euros) i el 
del rènting de la màquina, el combustible, l’assegu-
rança, etc. (51.273,93 euros).

Així doncs, aquest cost, que assumeix íntegra-

ment l’Ajuntament, representa una despesa anual 

de 33,41 euros per a cadascun dels 2.320 habitants.

Servei de ludoteca municipal
El manteniment de la ludoteca ha costat l’any 2009 
a tots els veïns i veïnes de Vilablareix 42.544,79 eu-
ros. Aquests costos corresponen bàsicament al per-
sonal, 37.927,58 euros, i la resta són la compra de 
materials i les despeses d’energia, neteja, etc.

D’aquests costos els usuaris directes del servei en 

paguen, per mitjà de les quotes, 17.471,46 euros, és a 

dir, menys de la meitat (el 41%) i la resta els assumeix 

l’Ajuntament. Val a dir que des de fa uns anys l’Ajun-
tament demana i obté subvencions d’altres adminis-

tracions per mantenir el servei de ludoteca i que, per 
a l’any 2009, aquestes han estat de 9.000 euros per 
part de la Diputació de Girona i de 10.000 euros per 
part de la Generalitat de Catalunya.

Així doncs, l’Ajuntament assumeix directament 
la quantitat de 6.073,33 euros, la qual cosa represen-
ta un 14,27 %. Si ho mirem en funció del nombre 

d’habitants que tenim (2.320) el cost per habitant 

que resulta és de 2,61 euros per habitant i any.

Servei de piscina municipal
Un dels serveis emblemàtics del municipi des de fa 
molts anys és el de la piscina municipal que tenen a 
la seva disposició tots els habitants del poble.

Aquest servei ha tingut un cost l’any 2009 de 
47.626,04 euros, que corresponen a la feina del per-
sonal de l’Ajuntament que hi ha fet diferents tas-
ques (9.345,20 euros) i, majoritàriament, als serveis 
externs que fan possible el funcionament, com ara 
els socorristes, el manteniment, l’energia elèctrica, 
els productes necessaris, etc. (38.280,84 euros). 

D’aquest cost total els usuaris del servei en 

paguen una part, concretament 20.042,57 euros, 

i la resta, 27.583,47 euros, és assumida per l’Ajun-

tament. Això significa que cada un dels veïns i 

veïnes del poble contribueix amb 11,89 euros a 

l’any per poder tenir la piscina oberta durant la 

temporada d’estiu.

Fotografies: Fraser & Sureda comunicació



1 2

a c t u a l i t a t

1 2

Servei de llar d’infants
Aquest és un servei que va començar l’any 2006  amb 
la construcció de l’edifici. Aquest edifici va costar 
951.234,45 euros, entre la construcció i el mobiliari, 
i l’Ajuntament va aconseguir subvencions per un to-
tal de 525.000 euros de la Generalitat de Catalunya 
i la Diputació de Girona.

Els costos totals per a l’any 2009 van ser de 
394.698,82 euros, dels quals bona part, 268.391,17 eu-
ros, corresponen als costos laborals del personal que 
hi treballa, 69.624,36 euros corresponen al servei de 
càtering, energia, neteja, assegurances, telèfon, gas, 
etc. i la resta, a serveis compartits i despeses generals.

Els costos de funcionament són assumits pels pa-

res i mares dels alumnes, que paguen 156.208,10 eu-

ros (un 39,58 %) i per l’Ajuntament, que assumeix la 

resta, 238.490,72 euros (un 60,42,%). Hem de tenir 

en compte que després la Generalitat de Catalunya 

altrEs aCtuaCions 
dEl pla d’oCupaCió 
Enguany s’ha contractat un treballador en atur del  
municipi per portar a terme el projecte “Millora i au-
togestió del reciclatge”, a través d’un Pla d’Ocupació. 
Aquest projecte inclou, entre altres, el compostatge 
municipal, iniciat el mes de gener, així com la distri-
bució porta a porta de garrafes de 2,2 litres per em-
magatzemar l’oli vegetal usat a les nostres cuines. 

Aquest projecte està patrocinat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons 
Social Europeu.

ha ingressat a l’Ajuntament 95.400 euros pel funcio-

nament de la llar d’infants i, per tant, el total que as-

sumeix directament l’Ajuntament és de 143.090,72 

euros, que representa un 36,25%. Si fem el càlcul 

d’euros per habitant i any, ens dóna que cada veí 

i veïna de Vilablareix contribueix amb 61,68 euros 

cada any al funcionament de la llar d’infants.

Servei de casal d’estiu i colònies 
Com bé sabeu, durant l’estiu l’Ajuntament ofereix 
un servei de casal i uns dies de colònies a tota la mai-
nada del municipi. Aquest servei, imprescindible se-
gons l’actual equip de govern pel fet que els nostres 
nens i nenes facin vida al poble i, per tant, “facin 
colla” i pel que representa de servei als pares i ma-
res que treballen, va tenir l’estiu passat un cost de 
53.421,58 euros. Aquest cost ve determinat sobretot 
pel cost dels monitors i monitores que es contracten 
aquells dies (34.794,78 euros) i pel cost del mate-
rial, el càtering, les excursions, etc. I el paguen en 
part els pares i mares dels nens i nenes que gaudei-
xen del servei, concretament en paguen un 64,74% 
(34.586,88 euros). Els 18.626,8 euros (el 35,26%) 
restant l’assumeix l’Ajuntament, i això significa que 
cada veí i veïna de Vilablareix contribueix amb 8,03 
euros a l’any dels seus impostos perquè aquest casal 
sigui possible. Els no empadronats paguen un 25% 
més dels preus públics aprovats.
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El parC urbà dE 
vilablarEix, Finalista 
d’un prEmi dE paisatgE

El parc urbà del sector Perelló, de Ruisànchez Ar-
quitectes, és una de les obres finalistes de l’edició 
d’enguany del premi europeu de paisatge Rosa Bar-
ba. En aquesta edició del premi, la sisena, s’hi han 
presentat 427 projectes de tot el món, dels quals 
se’n van preseleccionar 302 i finalment, en van sor-
tir els 9 finalistes. 

Els competidors de Vilablareix per obtenir el 
premi són: el parc Nansen, d’Oslo; el passeig Ma-
rítim de la Platja de Ponent, de Benidorm; l’àrea 
recreativa de Heerhugowaard, a Holanda; el jardí 
del Museu Can Framis, de Barcelona; el campus de 
l’Escola de Negocis de Copenhaguen; la regenera-
ció de l’espai públic del port de Tel Aviv i el castell 
de Silves Hillside, a Portugal. 

El jurat internacional de la 6a edició del premi 
està integrat per l’arquitecte Franco Zagari, els pai-
satgistes Henri Bava i Kristine Jensen, l’arquitecte 
José Manuel Vidal, i Nigel Thorne, president de la 
European Foundation of Landscape Architecture. 
L’1 d’octubre es donarà a  conèixer el guanyador.

ConCErt dE primavEra

El 14 d‘abril, a la sala polivalent del pavelló, els 
alumnes de l’Escola de Música del Gironès de l’aula 
de Vilablareix van acostar la música als pares i fami-
liars que els van voler anar a veure i escoltar.

XX alumnes de sensibilització, carn coral i di-
ferents instruments (piano, guitarra, violí, bateria, 
flauta de bec, flauta travessera), sols o en grup, van 
interpretar peces de diferents autors, com ara Mo-
zart, Beethoven, Kabalewsky, Carme Amat... i també 
cançons populars i tradicionals.

a c t u a l i t a t
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Fotografies: Fraser & Sureda comunicació

Fotografia: Jaume Roch
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El 25-a a vilablarEix

Amb la votació que es va dur a terme el dia 25 
d’abril, va finalitzar la campanya pel referèndum 
sobre la independència de Catalunya que va comen-
çar el 9 de febrer, quan es va constituir la Comissió 
Organitzadora “Vilablareix Decideix”.

Durant 75 dies, tot el poble va rebre informació 
sobre la importància d’aquest fet històric, demanant 
la participació de tots els habitants de Vilablareix en 
una consulta popular que s’havia fet ja a nombroses 
poblacions de Catalunya i que el dia 25 d’abril es va 
fer a 200 pobles més.

Dins de la campanya va haver-hi la novetat del vot 

anticipat, molt utilitzat en les votacions de països del 
nord d’Europa. Aquest procediment va permetre a 
aquelles persones que així ho van voler votar uns 
dies abans amb la mateixa confidencialitat i segure-
tat que el dia del referèndum. 

De totes maneres, va ser a les 9 del vespre del dia 
25 d’abril quan es va conèixer el resultat final:

La participació va estar per sobre de la mitjana 
de les poblacions que van fer el referèndum el ma-
teix dia i l’aclaparador avantatge del sí fa preveure 
que els habitants de Vilablareix, com els d’altres po-
blacions catalanes, volen que es faci un referèndum 
vinculant sobre l’autodeterminació de Catalunya, 
fet al qual tenen dret tots els pobles del món.

Sens dubte, l’experiència de fer per primera ve-
gada una consulta popular organitzada per la socie-
tat civil, va ser molt positiva i aquest pot ser un camí 
per afavorir la democràcia participativa, per fer que 
tothom pugui participar en les decisions que afec-
ten la vida de tots.

taula 1 vot anticipat TOTAL %

Nombre d’electors 1944

Total votants 555 117 672 34,57 %

Vots nuls 3 0 3 0,45 %

SÍ 504 113 617 9,82 %

NO 45 3 48 7,14 %

En blanc 3 1 4 0,60 %

a c t u a l i t a t

Fotografies: Ari Casellas
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Enguany la pluja ens ha acompanyat en alguns dels 
actes de la Festa. Ja ho té, això, la primavera!

El diumenge al matí es va organitzar la 5a Marxa 
Popular BTT, amb una participació de 276 ciclistes. 
Uns van optar pel recorregut de 22 km i altres pel 
de 35. Per primera vegada es va organitzar un itine-
rari per a petits, que va tenir 11  participants.

Classificacions
1r cursa curta: Xavier Ferrer Montes
1r cursa llarga: Ramon Lozano
1r cursa curta femení: Gemma Valentí
1r cursa llarga femení: Marta Torà

Com dèiem, la pluja ens va fer una mica la guitza 
i va partir les activitats de la tarda: l’audició de sar-
danes es va haver d’acabar al pavelló i una vegada 
acabades, el grup Peix Fregit va oferir la tradicional 
cantada d’havaneres, amb cremat a la mitja part, tal 
com mana la tradició marinera.

Festa Major
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El dijous 13, l’alcalde, Enric Vilert, va inaugurar 
oficialment l’exposició d’art i va entregar el premi 
del concurs de cartells de Festa Major a en Marc 
Montaña. 

El JAV va repartir un petit record a tots els ex-
positors: 

Pintura: Isabel Alemany, Marina Álvarez, Xesca 
Carbó, Rosa Chavero, Pilar Espuña, Sió Garrido, 
Meritxell Massó, Raquel Martí, Isabel Reyes i Roma-
gós d’Aiguaviva.

Pintura i escultura: Rafel Planella.

Punt de creu: Assumpta Bagaria, Lurdes Pla, Re-
medios Robledo, Maria Ventura i Lurdes Vivancos.

Taller del Casal: Carme Boada, Roser Bonmatí, 
Xesca Carbó, Máxima Cerro, Maria Colomer, Ma-
ria Cruz, Maria Gay,  Mercè Llobet,  Delfina Miguel, 
Maria Mainegre, Núria Masip, Montserrat Pararols, 
Lurdes Pla, Josefina Planas, Pilar Ribot, Isabel Ros, 
Carme Trull, Neus Vendrell, Hermínia Ventura, 
Mercè Vicente i Núria Vila. 

Patchwork: Carme Agustí, Raquel Ball-llosera, 
Enriqueta Borrell, Roser Carreras, Rosa Català, Rosa 
M. Coll, Encarnació Espuche, Maria Fernández, Ma-
ria Fe González, Mónica Granados, Andrea Losas, 
Carme Matamala, Margarita Martí, Angelina Me-
sas, Pepi Nogué, Angelina Parramon, Maria Peraza, 
Lídia Pérez, Isabel Pintiado, Maxi Pintiado, Sònia 
Poch, Consol Torrent, Micaela Porras, Gemma Rie-
ra, Pili Robles, Cristina Roset i Margarita Subiranas.

a c t u a l i t a t
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10 anys dE patchwork
a vilablarEix
Angelina Parramon

Vam iniciar l’activitat un setembre d’ara fa 10 anys, 

qui ho havia de dir! Hem d’agrair a l’Ajuntament la 

seva col·laboració per cedir-nos un local. Primer vam fer 

classe a la sala on ara hi ha Serveis Tècnics, després a 

l’aula on ara s’ubica la ràdio, llavors a Can Ballí i fi-

nalment al teatre. Cada dimecres amunt i avall amb el 

carro ple d’estris de costura, planxa, base de tall, robes, 

etc. Primer les classes sempre eren el dimecres al vespre, i 

l’any passat vam ampliar els dies amb dimarts i dijous 

per satisfer la demanda. 

Hem anat creixent gràcies a totes les alumnes que te-

nim i hem tingut, són elles les que ens fan millorar any rere 

any, ens obliguen a superar-nos i ens permeten compartir 

aquesta passió per la costura i el disseny.

El patchwork ens permet transmetre uns coneixements 

i un art que s’està perdent, el de cosir, si bé és cert que ja no 

es cus de la mateixa manera que ho feien les nostres àvies 

ni pels mateixos motius. Ara si uns mitjons se’ns foraden 

ens en comprem uns de nous i si els pantalons ens van 

llargs, a la botiga ens els escurcen. Avui dia la gent cus per 

passió, per expressar la seva creativitat, en definitiva, per 

gaudir, com aquell qui pinta, dibuixa o escriu. I any rere 

any hem pogut compartir aquesta il·lusió amb tot el poble, 

gràcies a l’exposició de la Festa Major. 

Hem de reconèixer que ara no és més difícil o més fàcil 

aprendre a cosir, simplement és diferent. A nosaltres ens ha 

tocat assumir una realitat complexa i accelerada, i el temps 

relaxat de la infància sembla que l’hagi viscut una altra 

persona. La nostra època passa de pressa, massa depressa, 

és per aquest motiu que asseure’ns al voltant d’una taula, 

agafar agulla i didal, compartir anècdotes i experiències 

amb persones d’edats i hàbits diferents i simplement cosir 

és quelcom únic. 

Transmetre aquests coneixements és en efecte una profes-

sió, una professió en la qual el compromís afectiu és inevitable 

i fins i tot necessari. Perquè és evident que el coneixement es 

transmet a través del diàleg, la paciència i l’afecte. Per tant, 

les classes de patchwork ens permeten no només aprendre a co-

sir i a gaudir, sinó també a crear relacions socials i afectives.

Ara, després de deu anys, seguim amb la mateixa il·lusió 

de quan vam començar i en constant aprenentatge i reciclatge, 

amb professores d’aquí i de fora. Assistim i exposem en fires del 

sector i promocionem el patchwork tant com ens és possible. 

Intentem oferir sempre noves idees, patrons i tècniques.

 I per últim, aquest any passat hem fet realitat una 

gran il·lusió, crear un taller propi de costura, amb tots els 

estris a l’abast, moltes revistes i llibres de consulta, màqui-

na de cosir, planxa, base de tall, etc. Un taller del qual ens 

sentim molt orgulloses i desitgem que totes les alumnes el 

gaudeixin tan com nosaltres, ja que en definitiva, és per a 

elles i gràcies a elles que l’hem fet.
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PREGÓ DE LA FESTA MAJOR  
DE VILABLAREIX (fragments)   

14 de maig de 2010

Els petits del poble us volem explicar, per si algú no ho sap, 

que la nostra Llar d’infants té poc més de 4 anys. Estem 

en un edifici nou que porta un nom molt aconseguit: La 

Farigola. Ens considerem afortunats, nosaltres almenys te-

nim nom i sabem que ens diem així pel barri on ens trobem. 

Quedi aquí aclarit el que molt sovint ens pregunten sobre 

el nostre nom.

Disposem d’espais grans, bones vistes, un pati immens 

amb un hort, un espai de relax, bons companys/es i bons 

acompanyants. Què més volem demanar?.

Els més grans aprofitem totes les instal·lacions del poble i 

anem de visita a la biblioteca, la ludoteca, la piscina, al pave-

lló, i estem frisant per poder anar als parcs que ens han fet. 

Ens estem preparant per gaudir d’aquest poble que ens 

veurà créixer i on d’aquí uns quants anys nosaltres hi po-

drem dir la nostra. [...]

Les relacions que s’estableixen a la llar són molt estretes i 

mai ens oblidem de dir que tenim molta sort perquè al llarg 

d’aquest creixement ens acompanyen les nostres famílies i les 

educadores que ens obren les portes cap a l’escola dels grans.

Eva Escuín

Directora de la llar d’infants La Farigola

L’escola dels grans té per nom Madrenc. Nom que no sé sap 

segur d’on prové. Documents del segle XIII diuen que pot ve-

nir, d’una vila, d’una ermita, d’un mas o d’un pla. Quants 

anys i el nom encara perviu, com l’escola, que ja està a prop 

del centenari. Però molt més importants i sòlides són les per-

sones que al llarg del temps han passat per les seves aules i 

han anat formant la seva personalitat i fent poble.

El divendres va sortir una cercavila des de la pla-
ça de la Pau animada per la companyia Vatua l’Olla, 
que va acabar a la plaça del Perelló, plena de gent 
per escoltar el pregó que van fer les tres directores 
dels centres educatius del poble: Eva Escuín, direc-
tora de la llar d’Infants La Farigola, Rosa M. Via, 
directora del CEIP Madrenc i Pili Serra, de l’IES Vi-
lablareix. La pluja també va fer acte de presència a 
les acaballes del pregó.

Més tard, els membres de L’Olla dels Maiquiets 
van fer les delícies del públic assistent a la repre-
sentació de Quatre nits de nuvis de... tres, una obra 
realment divertida. 
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Aquesta és una estació important. A partir d’aquí els 

nois i noies hauran de pensar en el seu futur professional. 

Aniran a estudiar a la Universitat? Aniran a fer un cicle 

formatiu? Aniran al món del treball? Des de l’ institut aga-

fem el relleu a l’escola i els acabem de preparar per fer una 

vida més enllà del poble però sense oblidar-lo.

Ara és l’hora que pares, mares, avis ,àvies i tots ple-

gats passeu a segon terme. Tants anys d’estar pendent 

d’ells i ara caiem de l’escambell! Els nois i les noies es 

veuen grans i amb capacitat d’entomar la seva vida tot i 

que els veieu petits.

Però un pregó és la porta oberta a la festa que espe-

ra tothom i festa vol dir trencar el ritme quotidià, vol dir 

passar-ho bé, trobar-nos i no tenir pressa. Vol dir retrobar 

les arrels i l’estimació que, des de La Farigola passant pel 

Madrenc i acabant a l’institut, s’ha anat consolidant.

Cada edat es diverteix a la seva manera. Els avis i 

les àvies podeu preparar-vos per satisfer aquells petits ca-

pricis dels néts petitons que amb mirada tendra i certa 

entremaliadura saben treure-us el que calgui. Ja ho sa-

beu: són petits, però no encantats. Però no tot són els néts 

i vosaltres podeu gaudir d’un bon ball, un concert, una 

obra de teatre...

Els pares i mares teniu diferents fronts oberts: [...] és 

que el jovent d’avui en dia... Quina poca memòria ! ja 

ho diuen que el capellà no se’n recorda de quan ha estat 

escolà! [...] Així que penseu com us sentíeu quan venia la 

Festa i poseu-hi el seny i la negociació necessàries perquè la 

Festa sigui del gust de tothom!

Al jovent, divertiment i seny que una Festa està bé si 

comença i acaba bé. 

Per acabar, tal com diu el decàleg dels bons pregons, us 

animem a gaudir d’aquesta Festa Major i a participar en les 

diferents activitats que la Comissió de Festes ha programat. 

El pregó, la cercavila, les sardanes, el teatre, els balls 

d’envelat són bones tradicions que conviuen perfectament 

amb la cursa de BTT, la Birrablareix, el concurs de flors 

o de pastissos. 

La unió del passat i del present fan més gran la Festa.

Bona Festa Major!

Pili Serra

Directora de l’ Institut de Vilablareix

Aquesta petita obra de l’art noucentista que va projec-

tar Rafel Masó ha acollit  diferents generacions d’habitants 

dels barris de Vilablareix. Quan hi entres trobes un espai 

lluminós, viu i alegre, on es respira tranquil·litat, ambient 

d’estudi i treball, bona harmonia. Això no és casualitat: és 

el resultat de l’esforç i la il·lusió de tots aquells que cada 

dia anem a estudi, on treballem i aprenem uns dels altres. 

Tot i que fa pocs anys es va fer una ampliació de l’edifi-

ci, actualment ha quedat petit per donar cabuda a la mai-

nada del poble i a les seves necessitats. Demanem un edifici 

adequat on poder treballar més àmpliament [...]

Tenim sort de viure a Vilablareix i gaudir de les instal-

lacions i espais que ens ofereix el poble, ja sigui el pavelló, 

el teatre, can Ballí i, no cal dir, l’entorn. Fem passejades, 

excursions, observem, investiguem i descobrim racons 

nous. També, com a escola oberta que som, participem en 

activitats que l’Ajuntament o altres entitats ens proposen. 

Així, de mica en mica anem actuant i adquirint un com-

promís més fort amb el nostre poble i la societat.

Rosa M. Via

Directora del CEIP Madrenc

a c t u a l i t a t
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El dissabte va començar ben assolellat amb el 
concurs de dibuix, i a la tarda, el de botifarra. L’ani-
mació infantil es va traslladar al pavelló, on petits i 
grans van participar en l’espectacle que va oferir en 
Jaume Barri i Cia. Acabada l’animació es van repar-
tir els premis del concurs de dibuix.

Guanyadors del concurs de dibuix

P3 - P4 - P5

1a Aina Pallàs
2a Astrid Tejada
3a  Carla Vázquez

1r - 2n - 3r d’EP

1r Francesc Soler
2a  Irene Vila
3a  Anna Planella

4t - 5è - 6è d’EP

1a Neus Soler
2n Miquel Soler
3r  Albert López

1r - 2n - 3r d’ESO

1r  Marc Auguet
2a Judit Auguet
3a Laura Danés
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El concurs de botifarra el van guanyar els vilabla-
retencs Moisès Batlle i Lluís Masó. 

A la nit, el sopar preparat per l’Ateneu de la 
Dona i servit pel JAV i pares dels equips de futbol, va 
tenir una assistència de 462 persones. Cal agrair la 
col·laboració de tots: sense ells seria impossible l’or-
ganització d’un sopar tan multitudinari. La vetllada 
va acabar amb els balls de saló de Màgics i l’orques-
tra Di-versiones per als més joves. El pavelló es va 
omplir amb un gran nombre de persones.
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El diumenge, l’ofici cantat per la coral La Tri-
bana, de Salt, i el concert van omplir el matí. La 
coral ens va oferir el següent repertori: Quatre dels 
sis nocturns de Mozart, Per tu jo cantaria, Amor que 

tens ma vida, Rosa de bardissa, A l’horta del meu pare, La 

Valentina i Muntanyes del Canigó.
El fi de la festa va anar a càrrec, com és tradicional, 

de La Principal de la Bisbal. Les tres sardanes a la pla-
ça, el concert i el ball van cloure la Festa Major 2010. 

El concert va estar dedicat als catalans universals: 
Xavier Cugat, Josep Carreras, Montserrat Caballé, 
Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, Tete Montoliu, Jo-
sep Pla, Gaudí, Dalí... També van interpretar la nos-
tra sardana, Vilablareix.

Entre el concert i el ball es van donar els pre-
mis del concurs de plantes i flor, amb els següents 
guanyadors:

Premi FLOR

1r M. Àngels Batallé
2n Ramona Roura

3r M. Àngels Colomer

Premi FULLA

1r Neus Vendrell
2n Riuró – Vendrell
3r Rosa Català

Premi PLANTA CRASSA

1r Glòria Naspreda
2n Família Bassa
3r Lídia Serra
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Cursa popular  
dE sant roC

El diumenge 31 de maig es va celebrar la 21a 
cursa popular, una cita ja ben consolidada al calen-
dari de primavera dels esportistes del nostre poble 
i voltants.

Cent cinquanta-tres corredors, entre homes i do-
nes, van fer corrent el recorregut de 10 quilòmetres, 
mentre que seixanta-cinc van fer els 10 quilòmetres 
caminant i setze van triar les curses d’1 quilòmetre i 
de 3 quilòmetres.

La resta de participants fins a 235, van anar ar-
ribant després d’haver fet el recorregut caminant 
amb més o ments ritme.

A l’arribada se’ls va obsequiar amb un bon es-
morzar i una samarreta, i trofeus pels classificats. 

CLASSIFICACIONS

De 0 a 8 anys

1r Jaume Nogué
2a Claudia Marcó
3r Martí Melció

De 9 a 12 anys

1r Carles Fernández
2n David Bassa
3r Jana Cava

Dones

1a Olga Planas
2n Joana Deulofeu
3r Judit Piera Sala

Homes

1r Hugo Garcia
2n Rafa Cañizares
3r J osé Antonio Repullo
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sEtmana Cultural

FEsta HomEnatgE  
a la gEnt gran

El diumenge 18 d’abril es va celebrar la Festa Ho-
menatge a la Gent Gran que l’Ajuntament organitza 
cada any a l’entrada del bon temps. 

Al matí, va sortir un autobús de la plaça del Pere-
lló i va acompanyar les persones que van voler fins 
a la missa, una celebració acompanyada per la coral 
Josep Ruhí de Bescanó.

El dinar es va organitzar a la sala polivalent del 
pavelló, i hi van assistir 154 convidats.

Després de l’àpat es va homenatjar les persones 
que durant l’any 2010 han  fet o faran 80 anys, se’ls 
va fer entrega de la insígnia de plata del poble i tam-
bé es fa fer un esment especial del matrimoni que 
havia celebrat les noces d’or.

Van rebre la insígnia

Joan Valls i Mallorquí
Núria Puig i Masso
Antonio Rubio i Bravo
Carme Boada i Costa
Inés González i Iglesias
Enriqueta Pérez i Marcé

50 anys de matrimoni

Maria Boschdemont i Ribot - Joan Valls i Mallorquí

La jornada festiva dedicada a la gent gran es va 
acabar amb un recital del cantautor Toni Subirana.

Teatre

El diumenge 25, a part dels diferents actes de 

la consulta popular, a la tarda a la sala poliva-

lent del pavelló va actuar Pere Hosta amb la 

seva obra Tal com sóc.
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aquell temps, jo ferrava cavalls i 
arreglava arades».

Quan treballava a Can Vilosa, 
passava cada dia per Vilablareix 
amb bicicleta – feia vint-i-vuit qui-
lòmetres cada dia!– , i va sentir dir 
que hi havia un ferrer a Vilabla-
reix que volia plegar perquè el 
seu noi no volia seguir l’ofici. Lla-
vors en Manel era un noi de vint-
i-quatre anys, emprenedor, i ja va 
fer els seus primers tractes empre-
sarials: el ferrer que plegava li va 
traspassar el negoci i es va establir 
de ferrer a Vilablareix. Era l’any 
1952, ell llavors ja festejava amb la 
Loreto, i el seu pare el va ajudar a 
fer-se una casa al costat del taller.

Al principi treballava ferrant 
animals, però al cap d’un temps 
es va trobar amb un canvi: la gent 
va començar a deixar el bestiar 
per comprar tractors per treba-

durant la Guerra vam saber 
aprofitar el temps”. 

Un cop va acabar la Guerra, 
el mestre va demanar una plaça 
a l’escola de Brunyola i van con-
tinuar amb ell fins als catorze 
anys. En Manel reconeix la tas-
ca d’aquell mestre, encara avui 
n’està content i es mostra agraït.

De pagès De Brunyola a ferrer 
De VilaBlareix

A en Manel  no li agradava fer de 
pagès, així que va anar a apren-
dre l’ofici de ferrer a Santa Co-
loma de Farners, però no s’hi va 
estar gaire temps, perquè no es 
trobava prou a gust amb la gent 
amb qui treballava. I va fer cap a 
Sant Hilari: «Allà sí que hi estava 
molt bé, i vaig aprendre molt!». 
També va treballar un temps 
a Salitja, i més tard als tallers 
d’en Vilosa, a Palau Sacosta: «En 

Manel 
Ventura

En ManEl VEntura Subirana dE cal fErrEr, un hoME ModESt  

i trEballador, llESt i aMb ViSió dE futur, un bon cap dE faMília... 

En dEfinitiVa, una gran pErSona. 

la infància i la guerra, a pagès

Fill de Brunyola, va néixer l’any 
1928 al Mas Puigrodonell. És el pe-
tit de tres germans i guarda molt 
bon record de la seva infantesa.  

Ara té vuitanta-dos anys, i 
en tenia set quan va esclatar la 
Guerra, però recorda bé la seva 
vivència: «A pagès no vam ser 
gaire perjudicats, no vam tenir 
problemes amb el menjar. Ens 
fèiem el pa, a l’hivern matàvem 
algun porc, collíem del camp... 
sé que a la ciutat ho van passar 
molt malament. Teníem uns pa-
res molt trempats i intel·ligents, 
i es van espavilar molt!»

Guarda un especial record 
de l’escola durant els tres anys 
que va durar la Guerra: «Vam 
haver d’anar a l’escola de Sant 
Martí Sapresa, allà hi havia el 
Sr. Josep M. Gratacós, que era 
molt bona persona i un gran 
mestre. En vam aprendre tant! 
Vam tenir molta sort, perquè 

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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llar el camp, així que en Manel, 
un home llest i amb gran visió 
de futur, va decidir adaptar-se al 
mercat i reconvertir el negoci i 
posar-se a fabricar maquinària. 
Ens ho explica d’aquesta mane-
ra: «Va ser un canvi gros, i de di-
ficultats no en van faltar. Em vaig 
haver d’espavilar. N’havia après 
una mica amb en Vilosa, de Pa-
lau, però també en vaig aprendre 
amb els pagesos... abans tothom 
s’ajudava, per la necessitat, ara es 
canvien les eines i ja està». 

la família

Al cap de dos anys d’estar a Vila-
blareix es va casar amb la Lore-
to. Ja es coneixien de Brunyola, 
d’on eren fills tots dos i on es van 
casar el 18 de setembre de 1954: 
«Ho vam celebrar amb un dinar 
a casa seva, a can Mariano. De 
viatge de noces, vam fer com tot-
hom, a Barcelona, a casa d’uns 
parents, i a Montserrat». 

Al cap d’un any i mig ja comen-
çava a arribar la descendència: pri-
mer la Dolors i després en Joan, la 
Marina, i finalment, la Natàlia. 

Quan ens parla de la família, 
tot i la sobrietat es nota que hi 
ha hagut de posar el coll per sor-
tir-se’n. La seva dona, per des-
gràcia, no ha tingut gaire salut: 
«La Loreto sempre s’ha hagut de 
medicar. La cuidem entre tots, i 
ara està més bé». En Manel, un 
home trempat i molt treballa-
dor, ha tirat endavant pràctica-
ment sol la família i el negoci, és 
digne d’admirar.

L’anècdota
L’arribada del seu fill Joan 

al món va ser sonada, 
d’aquelles que s’expliquen, 

i en Manel la reviu amb 
nosaltres: «En Joan va 
néixer en un taxi! Va 

sortir al diari i tot!». I ens 
ensenya el retall de Los 
Sitios que ho testimonia. 

el traspàs al taller De la 
carretera 

L’any 1959 es van traslladar a 
l’altre costat de la carretera de 
Santa Coloma perquè «la gent 
va començar a comprar màqui-
nes i tractors... i el taller se’ns va 
fer petit». D’altra banda, el seu 
veí estava tip del soroll del taller, 

i van arribar a un acord: «Ell es 
va quedar la casa i ens va donar 
diners... i nosaltres ens vam que-
dar 2.000 metres de terreny de 
l’altre costat de la carretera, i 
ens hi vam fer una casa i un ta-
ller gros».

Al taller de la carretera ja 
tenien prou espai i van comen-
çar a treballar amb maquinària; 
després es van especialitzar en 
remolcs de cotxe i d’agricultura, 
cabrestants per treure troncs del 
bosc i desbrossadores.

Més endavant, amb el seu fill 
al capdavant, van començar a im-
portar maquinària d’Itàlia i ara, 
instal·lat el negoci en un polígon 
d’Aiguaviva, venen màquines fe-
tes a Anglaterra, Alemanya, etc.

la juBilació i els néts

En Manel es va jubilar amb sei-
xanta-nou anys, deiixant el nego-
ci en mans del seu fill que ja tenia 
un magatzem al mas Aliu. Va ser 
el moment de jubilar-se tots dos, 
el taller i ell. Encara guarda el ta-
ller i el despatx tal i com era.

«Ara , al taller d’Aiguaviva no-
més hi treballen el meu fill i la 
seva dona.» En Manel ara és un 
avi orgullós que ens parla dels 
seus néts: «Tinc sis nets, i ben ma-
cos! En Joan, la Cristina, l’Enric, 
en Jordi, l’Albert i en Pere. El més 
gran té vint-i-tres anys i el petit, en 
Pere, dotze anys. Els he vist créi-
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la casa de pagès que tinc a Cassà 
de la Selva. Allà hi tinc tretze trac-
tors antics i ja els tinc gairebé tots 
pintats i arreglats». 

les seVes memòries 

En Manel ha recollit aquests re-
cords que heu llegit, i molts al-
tres que no caben en aquestes 
pàgines, en un llibre titulat Frag-

ments d’una vida. Ens explica que 
la idea va sorgir d’un molt bon 
amic, un pagès molt intel.ligent 
de Vulpellac, en Puig, que tenia 
relació amb en Samaranch i un 
pintor important de Barcelona, 
que el van ajudar a explicar la 
seva vida. «Un dia en Puig em va 
portar un llibre que havia fet ell.  

Em va fer tanta gràcia el que 
explicava, que quan em vaig ju-
bilar, també ho vaig voler fer jo. 
La meva filla Natàlia i la meva 
néta Cristina em van animar i 
em van ajudar a corregir el text, 
perquè en aquell temps ens fe-
ien la punyeta i no sabíem es-
criure bé el català...». 

Sortim de Can Ventura admi-
rades.

Fotografies: Fraser & Sureda comunicació

xer aquí, i m’han donat una ale-
gria! Ara no hi ha ningú, però hi 
va haver un temps, que com que 
les dues noies treballaven aquí, al 
taller, portaven els fills, i hi havia 
un batibull de nens...!».

La conversa ens porta a parlar 
del que troba a faltar d’abans, i 
en Manel té molt clar que no hi 
tornaria pas: «Ara hem de reco-
nèixer que estem més bé». L’únic 
que troba a faltar és el tracte amb 
la gent: «Abans hi havia més trac-
te, més harmonia, i això s’enyora. 
Tots ens coneixíem, anàvem junts 
a missa, ens ajudàvem...». A més, 
està content de l’evolució de Vila-
blareix: «El poble està molt maco. 
Tots els habitants hem d’estar 
agraïts d’aquest creixement. És 
d’admirar, érem quatre cases... i 
mireu ara!».

També fa un temps en Manel 
havia viatjat força: «M’agradava 
molt voltar, he estat a les Canàries, 
a Mèxic, a Tailàndia,... però ara he 
de fer bondat». El van operar del 
genoll i té dificultats per caminar; 
tanmateix, ha convertit l’ofici en 
afició i gaudeix restaurant tractors 
antics. «Ara la meva gran afició és 

Reconeixement  
de la Generalitat

En Manel va rebre un reco-

neixement de la Generalitat, 

però ens ho explica amb una 

gran modèstia: «Van seleccio-

nar gent que feia molts anys 

que treballava en la fabricació 

de maquinària agrícola, i em 

van escollir a mi, però ho po-

dia ser qualsevol altre. Res... 

una cosa d’aquelles que feia 

en Pujol, per quedar una mica 

bé». Hi van anar tots, família 

i treballadors: «Va ser molt 

bonic, ho van celebrar al mo-

nestir de Poblet, ens van fer 

un bon “rebement”». 
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saber si som equip de 1ª o no... però tot i així, 

gran temporada dels nois d’en Jordi Llapart. 

També cal destacar que el sènior terri-

torial (Zona Pi Vilablareix) ha pujat de catego-

ria, havent quedat en segona posició a la fase 

final. Així, els nois d’en Pere García tornaran 

a competir a la categoria d’on van baixar la 

temporada passada, i han aconseguit l’ascens 

amb pràcticament el mateix equip de la tem-

porada anterior.

En el cas dels preinfantils, quan es publi-

qui aquesta revista sabrem en quina posició han 

quedat de la lligueta dels 4 millors equips del seu 

nivell. De moment, primer partit i primera victò-

ria dels nois d’en Carles Marcos i d’en Yeray Mar-

tín. Gran temporada d’un equip format 100% per 

jugadors formats per jugadors del poble.

Pel que fa al Campus, del 28 de juny al 

30 de juliol organitzem una nova edició del ja 

tradicional Campus de Bàsquet. Com cada any, 

l’horari és de 9 a 12 del matí (fins a les 3 de a la 

tarda per als que es quedin a dinar) i el bàsquet 

serà el punt central de les activitats... tot i que 

també hi haurà lloc per a altres activitats, com 

ara la piscina. 

Bàsquet

Dani Bartomeu

bons Resultats  
i campus de 
bàsquet d’estiu: 
bàsquet + diVeRsió

Ara que s’acaba la temporada us podem donar 

algunes notícies esportives, així com avançar 

informació sobre el Campus d’Estiu i sobre la 

temporada que ve.

En primer lloc, a nivell esportiu, cal des-

tacar el paper dels dos equips sènior masculins 

i del preinfantil masculí. Així, els de 2ª Catalana 

(GIG International Vilablareix) van aconseguir la 

millor classificació de la història del club: una 

quarta posició que els ha donat dret a disputar 

les fases d’ascens. Ara depenem del nombre 

d’ascensos i descensos d’altres categories per 
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estigui interessat a formar part de qualsevol 

dels nostres equips pot trucar al coordinador, 

Dani Arteaga (610213560) o bé enviar un mail a 

cbvilablareix@hotmail.com.

Us recordem també que podeu visitar el 

nostre web: www.cbvilablareix.cat.

Per a informació sobre el Campus us po-

deu adreçar al responsable del Campus (Sal-

vador García 639182473) i per inscriure-us, a 

l’Ajuntament o al pavelló municipal.

Paral·lelament, la coordinació del club 

està preparant ja la temporada 2010-2011. Qui 
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taula

Xavier Soy

el ctt VilablaReix, 
campió de la lliga 
d’edats elit

L’equip del CTT Vilablareix, format pels jugadors 

Aleix Llorente, José Pablo Ibáñez, Guillem Que-

sada i Martí Pèlachs, va aconseguir el 17 d’abril 

el primer títol d’equips de la història del nostre 

jove club. Els nostres jugadors s’han mostrat 

molt regulars durant tota la temporada i aquest 

dia ho van acabar de certificar derrotant amb 

molta claredat el segon classificat, l’FD Cassa-

nenc. Enhorabona a tots quatre!

Bona participació del CTT Vilablareix  
al Campionat d’Espanya de Burguillos

Durant la Setmana Santa el CTT Vilablareix va 

disputar els Campionats d’Espanya Infantils a la 

localitat sevillana de Burguillos. El nostre equip 

estava format pels jugadors Albert Romero, Nil 

Basora i Aleix Llorente. En la fase d’equips, els 

nostres jugadors van rendir a un gran nivell i 

van assolir una digníssima 17a posició final. 

Pel que fa a les modalitats d’individuals, els 

tres jugadors van passar la fase de grups però van 

caure a setzens de finals. I en dobles, on tot eren 

eliminatòries directes, l’Albert i en Nil van arribar 

fins a setzens i l’Aleix, que formava parella amb 

un jugador del Castelldefels, també va fer un bon 

paper, ja que va arribar a la mateixa ronda.

Albert Romero, classificat pel Top Català 
Infantil

El jugador Albert Romero ha vist recompensada la 

seva bona temporada i es va classificar per dispu-

tar el Top Català Infantil, que es va celebrar a Cale-

lla l’11 d’abril. Aquest open el disputen els vuit mi-

llors jugadors i l’Albert hi va entrar en quart lloc. 

Cal valorar extraordinàriament aquesta posició, ja 

que els tres primers classificats eren jugadors que 

s’entrenen regularment al Centre d’Alt Rendiment 

de Sant Cugat. L’Albert va jugar a un bon nivell i va 

aconseguir una meritòria 6a posició final.

Fase d’ascens a la Lliga de 3a Estatal

El cap de setmana del 22 i 23 de maig el CTT 

Vilablareix es va disputar la fase final per in-

tentar assolir l’ascens a la lliga de 3a Estatal 

espanyola. La fase es va jugar en un únic grup 

de cinc equips on els tres primers van ob-

tenir la plaça per jugar la temporada vinent 

en aquesta lliga d’àmbit estatal, vam quedar 

classificats en quart lloc. Per tant, som el pri-

mer reserva.
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Gimnàstica
rítmica

Com alguns i algunes ja deveu saber, l’any pas-

sat va néixer la iniciativa de crear un club de 

rítmica al nostre poble. La temporada anterior 

es va tancar amb molt bons resultats i moltes 

energies per continuar la temporada vinent.

I aquest any... no ha estat menys! El Rítmica 

Vilablareix ha fet una temporada plena d’èxits. A 

més, hem duplicat el nombre de nenes que van 

començar l’any passat i totes han defensat el nom 

del nostre poble a les diferents competicions or-

ganitzades pel Consell Esportiu del Gironès.

Per a moltes era la primera experiència 

en competicions de nivell comarcal, i les que ja 

havien participat en competicions la temporada 

anterior han pogut demostrar de nou a la pista 

tot el que han après en aquests dos anys. 

Tant les gimnastes que han participat en 

la modalitat individual com les que ho han fet 

en la modalitat de conjunts han realitzat els 

seus muntatges amb molt de carisma, elegàn-

cia i, sobretot, passant-s’ho d’allò més bé. 

A continuació resumim els resultats de 

les nostres gimnastes aquest any 2010:

1a Fase Copa Consell 2a Fase Copa Consell Fase Comarcal

Cristina Vilar 20a 16a -

Natàlia Leyva 28a - -

Irene Cubarsí 15a 4a 16a

Ingrid Barceló 14a 19a 11a

Raquel Barceló 14a 11a 12a

Paula Serra 10a 10a 10a

Neus Soler 4a 9a 9a

Judit Besalú 8a 7a 8a

Maria Barceló 2a 3a 4a

Sandra Serra 13a 13a 13a

Conjunt Vilablareix A - 1a 1a

Conjunt Vilablareix B - 7a -

Conjunt Vilablareix C - 5a -

Vista la taula de resultats, cal fer una men-

ció especial de la Maria Barceló pel seu pas a la 

fase territorial, celebrada el 2 de maig a Santa 

Coloma de Farners, on va aconseguir un meritori 

quart lloc. Amb ella, el CR Vilablareix es classifica 

per primera vegada en una fase territorial. 

Finalment, des del Rítmica Vilablareix 

aprofitem per convidar-vos a tots i totes a pro-

var la temporada vinent aquest esport tan en-

tretingut i complet. A partir de la temporada 

que ve treballarem organitzades en dos grups:  

iniciació (de 3 a 5 anys) i promoció-competició 

(a partir de 6 anys). No dubteu a informar-vos 

i provar-ho: segur que podeu passar-vos-ho 

d’allò més bé amb nosaltres!

Finalment, us convidem al festival de clo-

enda que farem el diumenge 20 de juny al matí 

al pavelló d’esports per posar punt final a aques-

ta temporada i donar la benvinguda a l’estiu. Es-

perem trobar-vos entre el públic per gaudir de tot 

el que han après les nenes aquest any i animar-

les; així convertirem l’adéu a la temporada en un 

autèntic fi de festa. Us hi esperem a tots!
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viure un gran matí de futbol amb un molt bon 

ambient de festa.

A la tarda va arribar el torn dels veterans. Es 

va jugar un triangular entre els equips dels pares 

del FC Vilablareix, els del Futbol Sala Vilablareix i 

la colla de Vista Alegre. Van ser tres partits molt 

disputats, amb molts gols, bones jugades, penals 

a una àrea i a l’altra, i on tampoc van faltar juga-

des polèmiques. Bromes, riures i ganes de passar-

ho bé va ser el que va predominar en una tarda 

entretinguda, que es va acabar també amb el lliu-

rament d’un obsequi a cada equip participant.

Els “Dragons”

Hi havia un club que era el centre de Vilablareix. 

I la gent es preguntava: quin és aquest club? És 

el “Dragons FC Vilablareix”.
Dins aquest club hi havia un equip que 

es movia més que els altres, però, què 

era el que el feia moure? Aquí teniu el 

secret:

Ah carai! Era l’equip de 

pares dels jugadors dels 

nostres equips de base; és 

un equip de veterans que 

està format per tots els pares 

i mares que hi vulguin participar, tant en els en-

trenaments com en els partits que es disputen, ja 

siguin amistosos o tornejos. Per tant, des d’aquí 

convidem a tothom que vulgui participar-hi a po-

sar-se en contacte amb els que ja hi participen: 

les portes són obertes i penseu que com més 

som, més canvis podem fer, que l’edat no perdo-

na i ja no som tan joves. Animeu-vos!

Futbol

Xavier Pere

3R  toRneig de 
futbol7 festa 
majoR VilablaReix 
2010
Amb motiu de la Festa Major, un any més -i ja 

en van tres-, el FC Vilablareix va organitzar un 

torneig de futbol7 per als equips d’escoleta, 

prebenjamins de 1r i de 2n any i benjamins de 

1r any. El torneig es va fer el dia 8 de maig al 

nostre camp de futbol, i van venir convidats a la 

categoria escoleta l’AE Cornellà, a les dues ca-

tegories de prebenjamins, l’EF Sant Feliu i a la 

categoria benjamí, el CD Banyoles.

En el partit dels escoletes vam tenir l’ajuda 

de quatre noves incorporacions, els més menuts 

de tots, nens que tenen ganes de jugar a futbol i 

han volgut provar l’experiència de posar-se per 

primera vegada l’equipament de futbol, les bo-

tes i jugar partits. El club obre les portes a tota 

aquesta mainada i els anima perquè continuïn i 

la temporada vinent s’incorporin definitivament 

a l’equip del nostre poble.

Esportivament parlant, els resultats 

d’aquesta edició del torneig no van ser del tot 

satisfactoris. De totes maneres, tota la maina-

da va venir molt contenta i en va sortir encara 

més, ja que va haver-hi uns magnífics regals 

per a tots els participants i un trofeu per a cada 

equip. A més, el camp es va omplir de gent que 

va venir a animar els nostres jugadors i es va 
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Handbol

Sergi Cama

e s p o r t s

La temporada ja arriba al seu punt final i es po-

den fer les primeres valoracions del primer any 

de vida d’handbol a Vilablareix.

En primer lloc, cal dir que ha estat un pri-

mer any molt bo, amb una molt bona acollida 

a Vilablareix, on podem gaudir d’unes molt bo-

nes instal·lacions setmana rere setmana.

En l’àmbit esportiu hi ha hagut un incre-

ment important de jugadors en totes les cate-

gories, i això ja assegura la continuïtat per a les 

temporades vinents.

Els diversos equips de minihandbol ja 

acaben les respectives competicions, amb una 

valoració molt positiva, pel nombre de nens i 

pel nivell demostrat a cada entrenament.

Els infantils, amb un equip pràcticament 

compost per jugadors novells, han fet un final 

de temporada molt bo, lluitant per les primeres 

posicions de la lliga de Girona.

L’equip cadet ha fet una temporada excel-

lent: es va classificar per disputar el TOP4 de 2a 

Catalana el cap de setmana del 15-16 de maig, 

eliminant a quarts de final el St Feliu de Llobre-

gat per 39-27 en el partit de tornada. 

És destacable el bon nivell de joc de 

l’equip durant tota la temporada: va quedar 

primer del seu grup, es va classificar meritò-

riament pel play-off pel títol i finalment es va 

proclamar campió de 2a catalana cadet mas-

culina, guanyant a la semifinal el St. Martí Vo-

ramar per 43-40, i a la final, l’equip organitza-

dor del campionat, el Molins de Rei, per 46-40. 

Enhorabona!

Cal felicitar especialment Eloi Martín, que 

va ser designat millor jugador del campionat. 

Va fer una espectacular semifinal i final tant en 

tasques defensives com ofensives, i va dirigir 

magníficament l’equip.

L’equip sènior, que va disputar la fase 

d’ascens a primera catalana, va ensopegar en 

les tres primeres jornades de la competició i 

no va aconseguir l’ascens, però s’ha assegurat 

la permanència a 2a catalana per a la tempora-

da vinent.

Ara s’obre un termini de prova per a tots 

els nens que vulguin venir a entrenar-se el di-

marts i el dijous al pavelló de Vilablareix. 

Si voleu més informació, podeu parlar 

amb Sergi Cama, al pavelló, o bé podeu con-

sultar la web hcgirones@gmail.com o visitar el 

nostre bloc: www.hcgirones.blogspot.com.
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La llar d’infants

El dia 23 d’abril, acompanyat d’una fina 

pluja, ens va arribar el cavaller Sant Jordi per 

complir amb la tradició dels llibres i la rosa; 

a la llar d’infants La Farigola vàrem treballar 

aquesta diada tan tradicional preparant roses 

de plastilina, punts de llibres per als nostres 

pares i mares, que també hi participaren ve-

nint a l’escola a explicar-nos la llegenda de 

Sant Jordi amb l’ajuda de contes, vídeos… 

Volem expressar des d’aquí el nostre agra-

ïment a tots ells i encoratjar-los a tornar-hi 

l’any vinent.

I va arribar el maig... i cada dia un raig! 

Malgrat no poder gaudir del nostre pati, no hi 

ha mal que per bé no vingui, i les hortalisses i 

plantes aromàtiques que vàrem plantar al nos-

tre hortet van créixer molt ufanoses i hem po-

gut aprendre a olorar-les, diferenciar-les i fins i 

tot, tastar-les!

primavEra a la llar: 
natura i Cultura

L’estació primaveral ens dóna sempre el punt 

de sortida per treballar la natura, les flors, els 

insectes… i aquest any vam decorar amb mu-

rals i enganxines tot el passadís i les aules: feien 

un pam de goig! 

També vam experimentar amb pètals de 

rosa i fins i tot vam sortir al pati a buscar flors i 

cargols. Quina il·lusió quan en trobàvem algun! 

No deixàvem de cridar: Aquí n’hi ha un, aquí 

n’hi ha un! Fins que alguna de les educadores 

venien i ens ajudaven a agafar-los sense fer-los 

mal. Els més petitons també vam participar en 

aquestes activitats experimentant amb tomà-

quets: els vam mirar, tocar, i algun o alguna 

també el va mossegar per tastar-lo.
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L’escola

Mantenim vives les nostres festes i tradicions

A l’escola tot l’any hem treballat aspectes relaci-

onats amb la cultura popular, aprofitant la cele-

bració de l’Any Amades. I durant la setmana de 

Sant Jordi hem dedicat tres dies a activitats re-

lacionades amb festes i tradicions pròpies de la 

nostra cultura. Vam començar amb un magnífic 

pregó que va fer Rafel Planella i amb la ballada 

dels capgrossos acompanyats per la gralla que 

va tocar Jaume Pujol. Uns dels moments més 

engrescadors i interessants han estat les visites 

dels avis dels nens i de les nenes a les diferents 

aules. Ens han explicat quins eren els jocs de la 

seva infància i com eren les joguines d’aquell 

temps. Uns altres avis ens van delectar amb can-

çons i cantarelles. La festa va continuar amb una 

ballada de sardanes i amb una sessió de contes 

per part de la Txell Faixedas al teatre del poble.

L’escola vol deixar constància de l’agraï-

ment als avis i àvies per la seva participació en 

les jornades culturals.

Txell Faixedas
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L’institut

Sortida al GEiEG i a l’auditori
El dia 10 de febrer els alumnes de segon d’ESO 

van anar a passar el matí a les instal·lacions del 

GEiEG de Palau per practicar diverses activitats 

de rugbi. Van córrer, van placar, xutar i de totes 

totes van gaudir practicant un esport poc cone-

gut com és el rugbi. 

Un cop acabada aquesta activitat, van 

anar cap a l’Auditori de Girona i van escoltar 

un concert molt especial, La història del rock, 

en què s’alternen la interpretació en directe de 

fragments de cançons de l’època. Els alumnes 

van conèixer aquelles cançons que en molts ca-

sos van marcar la nostra joventut.

Excursió a Sant Pere de Roda

El dia 15 d’abril els alumnes de 2n es van llevar 

aviat per anar al monestir de Sant Pere de Roda. 

Alguns quasi es queden pel camí, amb tants gi-

ravolts! Un cop vàrem ser a dalt ens vam posar 

a esmorzar (els que no estaven marejats), i và-

rem començar a concentrar-nos per a les expli-

cacions de la Pili i en Jordi. Primer vàrem fer 

la visita al monestir on els alumnes van poder 

veure com vivien els monjos en aquella època 

i contemplar l’arquitectura i els símbols religio-

sos. Després vam fer una petita visita a les ruï-

nes del poble, i ja vàrem anar a dinar a una zona 

de picnic amb vistes al golf de Roses i la plana 

de l’Empordà. Ben tips, vam tornar cap a casa.
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El dia de Sant Jordi a l’Institut 
El divendres 23 d’abril, el dia de la rosa i el lli-

bre, va ser una diada especial a l’Institut de Vila-

blareix: les dues primeres hores van transcórrer 

de forma normal, per pena de tots els alumnes, 

però a partir de l’hora del pati vam fer activitats 

ben variades. Per ordre:

– Un concert de guitarra dirigit per la pro-

fessora de música, Marta Sala, interpretat pels 

alumnes de l’optativa de guitarra de 2n i cantat 

per tot l’institut. Cançons com Boig per tu van 

fer gaudir grans i petits.

– Entrega i lectura dels premis de poesia 

i narrativa. En la modalitat de narrativa en cas-

tellà hi va haver dos guanyadors: Lídia Perez (de 

2n) i Clàudia Carreras (de 1r). La guanyadora de 

narrativa en català va ser Alba Bota (de 1r), i la 

guanyadora de poesia en català va tornar a ser 

Clàudia Carreras (de 1r). En la modalitat de poe-

sia en castellà, el premi va quedar desert. Cal dir 

que tothom va quedar molt parat de l’alt nivell 

dels concursants.

– Elaboració per part dels alumnes del pri-

mer Animalari Draconià, un llibre interactiu en 

el qual es poden crear múltiples combinacions 

de dracs de forma divertida.

– Intercanvi de material cultural entre els 

alumnes de tot l’institut. Els alumnes que tenien 

llibres, pel·lícules, CD musicals i còmics que ja 

havien llegit, vist o escoltat, els podien reciclar 

intercanviant-los amb altres alumnes.

– Finalment, els alumnes van poder ven-

dre els seus pastissos, elaborats a casa, a altres 

alumnes. Els diners que es varen recaptar aniran 

a CC ONG, una ONG que ajuda al desenvolupa-

ment de l’Àfrica, i concretament a la construc-

ció de l’escola Goilel a la comuna d’Hombori, 

a Mali. Dolors Ferré és la delegada d’aquesta 

ONG a Vilablareix.

D’aquesta manera es va acabar la jornada 

a l’institut i els alumnes van poder anar a rega-

lar les seves roses i llibres.
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Al número anterior de La Torratxa vam encetar 

aquesta secció de civisme en versió còmic, apro-

finant el talent dels nois i noies de l’institut. 

En aquest número us n’oferim tres mostres més.

Marc Fontcuberta

Lluís Lloret

Andreu Cufí

els joVes ens ensenyen a seR cíVics

4 2
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La ludoteca

Sònia Jorquera

l a  l u d o t e c a

SETMANA SANTA
Van passant els mesos... aquest any per Set-

mana Santa hem tractat el tema de la mobilitat 

segura i tots els nens i nenes hem après mol-

tes coses sobre el que és correcte o no anant 

amb cotxe, amb bicicleta o a peu. Ho hem après 

d’una manera divertida, pintant el joc de les pa-

relles i un joc de l’oca on hi ha caselles de pena-

lització i caselles amb premi. També hem tingut 

temps de fer un taller... i perquè tot vagi sobre 

rodes, què millor que un cotxe? 

SETMANA CULTURAL
Just un mes després de Setmana Santa, coinci-

dint amb la setmana de Sant Jordi, hem celebrat 

la Setmana Cultural. Hem gaudit de l’espectacle 

d’en Ruskus Patruskus i ens ho hem passat molt 

bé fent nosaltres mateixos un titella amb el grup 

Els Titelles de la Júlia. I per últim, però no menys 

important, aquest any tots els nens i nenes de la 

ludoteca hem participat en el concurs del punt 

de llibre: han sortit dibuixos d’allò més xulos!
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DIA DEL PARE I DIA DE LA MARE
I com que som molt trempats i ens estimem 

molt els nostres pares i mares, hem volgut fer-

los un regal. Per al dia del pare hem preparat un 

imant amb pasta de sal i per al dia de la mare, 

un marc de fotos fet amb esponges. 
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Caminada
El diumenge 12 d’abril un dotzena 

de persones van compartir un parell 

d’horetes de caminada fins al poble 

veí d’Aiguaviva, passant per un pou 

de glaç i la font de cal Corbo. 

Projecte Rius
El diumenge 2 de maig el grup del projecte Rius 

ens vam llençar per primer cop a la conquesta 

dels secrets del riu Marroc. Aquest grup farà el 

seguiment del tram que tenim entre la resclosa 

i el pont del molí. 

El projecte Rius és una iniciativa de l’as-

sociació Habitats i pretén acostar la societat als 

rius i la seva situació amb unes inspeccions de 

diferents paràmetres, dos cops l’any. 

Vam trobar una salamandra petita i un 

bosc de ribera força ben conservat però, per con-

tra, la qualitat de l’aigua és força dolenta ja que 

tots els organismes que l’habiten són indicatius 

de rius maltractats (escorpins d’aigua, cucs, car-

gols de riu del gènere Ancylus, sangoneres ...). 

Continuarem fent sortides per anar aprenent i 

gaudint d’aquest ecosistema que tenim al cos-

tat de casa. Hi esteu tots i totes convidats!

Comissió jove
La comissió de joves formada per joves d’entre 

18 i 21 anys ha engegat un any més la seva acti-

vitat estrella: el concert Birrablareix.

Un monòleg d’entrada, el grup de versi-

ons La Loca Histeria i un Dj per acabar la nit van 

mostrar el resultat de la feina i les trobades dels 

mesos anteriors.

Torneig de Futbol 7
És el primer any que es fa i la participació ha estat 

prou bona: 7 equips. Els partits s’han jugat al ves-

pre, per afavorir que les persones que treballen 

en puguin gaudir amb comoditat. Ara estem es-

perant ja els tornejos d’estiu de futbol sala i, com 

a novetat d’enguany, els tornejos de bàsquet. 

Setmana Santa 
És tradició que quan els més petits del local tenen 

vacances de l’ institut, un dia al vespre es fa una pel-

lícula i un petit piscolabis on cadascú aporta una 

part. Aquest cop, una pel·li de riure per distreure de 

les cabòries dels estudis el grup de 18 assistents.

El 3x3 de bàsquet i el partit de futbol van 

tenir força participació: 5 equips al 3x3 i 3 equips 

de futbol 7 van competir amb bon ambient.

Xerrada sobre reciclatge
Tot i que la participació va ser una mica fluixa, la 

xerrada sobre el tema dels residus va servir per 

donar idees i desmentir informacions equivoca-

des que circulen.

Cursos a la carta
Recordeu que des del local de joves tenim ga-

nes de fer i muntar tot tipus d’activitats. Si teniu 

aficions o us agradaria que es fessin coses al 

poble, només ens ho heu de dir. 
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Petanca
Amb l’entrada del bon 

temps, que aquest any 

no acabava d’entrar, 

s’han posat en marxa moltes de les activitats 

d’exterior que a l’hivern queden interrompu-

des. Així, el 20 de març va començar la lliga de 

petanca entre pobles, o torneig anomenat de 

l’Amistat. El casal hi participa per tercer any, 

juntament amb equips del pobles veïns. A part 

de Vilablareix, segueixen a la competició For-

nells, Vilobí, Riudellots, Aiguaviva i Riudare-

nes. La lliga va acabar el 12 de juny, però sense 

classificació definitiva, ja que  a causa de les 

pluges del mes de maig queda encara algun 

partit pendent de disputar. 

Sardinada popular
Cent vint persones van assistir aquest any a la 

sardinada popular que es fa a la primavera, la 

millor època per menjar sardines, tal com deia 

Josep Pla. Acabat el dinar, Emili Hidalgo va ani-

mar la concurrència fent de discjòquei.

Creuer pel Mediterrani 
Del 24 a 31 de maig, trenta socis del Casal de la 

Gent Gran vàrem fer un Creuer pel Mediterra-

ni. Vam sortir de Vilablareix amb autobús fins a 

l’aeroport de Barcelona, per anar fins a Venècia, 

on vam passar la tarda visitant els diferents in-

drets de la ciutat dels canals i les gòndoles. El 

dia següent vam embarcar. 

La primera escala va ser a Dubrovnik, de-

clarada zona desmilitaritzada el 1991 per l’exèr-

cit federal iugoslau, en independitzar-se Croà-

cia, però bombardejada per la marina federal, 

controlada pels serbis, el 1991 i 1992. Amb l’ajut 

de la UNESCO, la part vella i altres punts de la 

ciutat danyats foren restaurats. També vam visi-

tar les illes de Santorini, petit arxipèlag circular 

format per illes volcàniques localitzat al sud del 

Fotografies: Enric Guillaumes
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mar Egeu, coneguda també com Thera (o Thi-

ra), formant el grup d’illes més meridional de 

les Cíclades, i Rodes, històricament coneguda 

sobretot pel Colós, una de les set meravelles 

del món. La ciutat medieval de Rodes ha estat 

declarada Patrimoni de la Humanitat. 

Després vam anar cap a Kusadası, ciutat 

balneari de la província d’Aydın, a la costa de 

l’Egeu a Turquia, per acabar a la capital de Grècia 

i bressol de la nostra cultura, Atenes, on vam po-

der admirar el Partenó. I directament des d’Ate-

nes, vam agafar l’avió de tornada a Barcelona.

Ball de saló
Des del dissabte 12 de setembre, a la sala poliva-

lent del pavelló, el segon i últim dissabte de cada 

mes a les sis de la tarda s’han anat celebrant les 

sessions de balls de saló, amb música en directe 

i una assistència notable, tot i que val a dir que la 

participació de gent del poble no és gaire alta.
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l’ateneu paRticipa 
actiVament en la 
setmana cultuRal

Mones a l’escola
Al mes de març, vigília de Setmana Santa, al-

gunes membres de l’Ateneu van anar a l’escola 

CEIP Madrenc a ensenyar a fer mones als més 

menuts. L’activitat va ser molt celebrada, i hi 

van prendre part 60 nens i nenes, dividits en 

6 grups.

Tastets
D’altra banda, aquest any per primera vegada 

el diumenge 25 d’abril es van fer tastets. Ens va 

sorprendre l’èxit que van tenir, ja que gairebé es 

va acabar tot!

Concurs de pastissos dolços i salts
El dimecres 21, a la sala d’actes de l’Ajuntament 

va tenir lloc el ja tradicional concurs de pastissos. 

Aquest any s’hi van presentar 31 pastissos, i van 

actuar de jurat: Maria Gay, veïna del poble, Jaume 

Font, crític culinari,  i Abraham Balagué, pastisser.
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Ctra. Sta. Eugènia, 17
17005 Girona

NIF G-17985201
Telèfon: 696322260

Us agraïm la vostra participació en la 

“16ena Caravana Solidaria amb el Sàhara”. 

Tot i les dificultats de la crisi econòmica, i la 

participació en altres projectes, la participació i el 

volum del material recollit a les comarques giro-

nines ha estat una vegada més molt important.

Més de 6,5 tones de material recollit a 

les comarques gironines sortiran de Girona el 

dilluns 10 de maig cap als campaments.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Girona, 7 de maig de 2010.

Els guanyadors del premis van ser els següents:

Categoria Pastissos dolços: 
1r premi Neus Vendrell

2n premi Engràcia Serra

3r premi Angelina Codony

a t e n e u  d e  l a  d o n a
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Pastissos salats: 
1r premi Ferran Escudero 

2n i 3r premis Pepi Nogué
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micRo de nit 
ReVoluciona  
el facebook

Micro de Nit, el programa de Ràdio Vilablareix 

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

107,5 FM, continua fent camí cap als 300 progra-

mes. Aviat estarem d’aniversari!

Tota aquella gent que no ens pot escoltar 

en directe, ja sigui per motius d’agenda o per-

què el dial no arriba a les seves llars, ja fa temps 

que ho poden fer en diferit a través del bloc del 

programa: microdenit.bloc.cat, on solem ocu-

par les primeres posicions dintre de l’apartat de 

blocs més populars.

A més, vam decidir obrir un compte al 

Facebook, on la veritat és que hem superat les 

nostres expectatives: en poc més de dos mesos 

hem arribat als 1.000 amics! Tal com hem publi-

cat en el mur: “Estem fent de la ràdio una gran 

família! Tota aquella gent que ens voleu seguir, 

dia a dia, només heu d’escriure micro de nit, 
en l’apartat de cerca, i amb molt de gust, sereu 

benvinguts a la nostra xarxa”.

Per acabar, voldria recordar que des de fa 

unes edicions, s’ha incorporat un col·laborador 

al programa, en Pedro Zamora, que fa un tàn-

dem amb el Sr. Xavier Ribot en la secció Sense 
Cap Ni Peus, ja enfilant els senyals horaris de 

les 11 de la nit. 

Pel que fa a la resta de l’equip, tot conti-

nua igual: amb la nostra estimada Sra. Angeli-

na, la magnífica cuinera Fina Estévez; el mestre 

de les paraules encadenades, Rafael Planella; 

el nostre mestre de cerimònies, Jaume Vilalta, 

i un servidor, Didac Romagós. Tots, sense obli-

dar-nos dels nostres oients fidels, amb la vostra 

companyia i participació, perquè recordeu que 

sense vosaltres, Ràdio Vilablareix no seria una 

gran família.

Salut i molta ràdio!

Dídac Romagós

D’esquerra a dreta, Xavier Ribot, Dídac Romagós i Rafael Planella.

Curset de natació
A partir de 3 anys

De l’1 al 30 de juliol (26 festa)
de 5 a 6 de la tarda

Preu: 77,00 €
Inscripcions a l’ajuntament fins el divendres 25 de juny
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fRÉdÉRic 
cHopin
A diversos països del món 

aquest any es celebra l’Any 

Chopin per commemorar el 

segon centenari del naixe-

ment (l’1 de març de 1810, a Polònia), del que és 

considerat com un dels més grans compositors 

de piano de la història.

El seu nom original era Fryderyc Francis-

zek Chopin i el va afrancesar “Frédéric-François”, 

quan va anar a París a l’edat de vint anys.

Va néixer a Màsovia, a prop de Varsòvia, i 

va créixer en un entorn en el qual el gust per la 

cultura en general, i la música en particular, era 

considerable. La seva primera professora de pia-

no va ser la germana gran Ludwika. Va destacar 

molt aviat per les seves excepcionals qualitats i, 

quan tenia sis anys, el van posar en mans d’un 

mestre violoncel·lista i només un any més tard 

va compondre la seva primera obra, la Polonesa 

en sol menor per a piano, publicada el novembre 

de 1817. El seu primer concert públic el va fer el 

24 de febrer de 1818, i molt aviat va ser reconegut 

com un “nen prodigi”, com un virtuós del piano.

La seva formació va continuar durant uns 

anys a l’Escola Superior de Música de Varsòvia i 

al Liceu. Durant aquests anys va viatjar a diver-

sos països europeus i va poder conèixer presti-

giosos músics i compositors.

Els esdeveniments polítics no li van per-

metre realitzar els seus plans d’instal·lar-se a 

Viena i, a la tardor de 1831, es va traslladar a 

París, on es va introduir en l’activitat musical. 

El seu primer concert va tenir un èxit fabulós, 

comentat pel món intel·lectual parisenc i, sobre-

tot, per músics de gran talla que van reconèixer 

l’extraordinària qualitat musical de Chopin.

L’any 1837 va iniciar una relació íntima 

amb l’escriptora francesa George Sand. L’any 

següent va emmalaltir de tuberculosi i la pare-

lla es va traslladar a Mallorca, buscant un  cli-

ma més adequat per a la seva malaltia. George 

Sand el va cuidar a Valldemosa durant deu anys, 

fins que van trencar la relació. Aquests deu anys 

van marcar profundament la vida personal i ar-

tística de Chopin.

Va morir el 17 d’octubre de 1849 a París. El 

seu cos està sepultat al cementiri del Père-Lachai-

se, de París, però el seu cor està enterrat en un 

pilar de l’església de la Santa Creu de Varsòvia.

Pràcticament totes les 

composicions d’aquest ex-

traordinari compositor són 

per a piano: masurques, 

estudis, preludis, nocturns, 

poloneses, sonates i valsos 

per a piano.

   

Jordi Pagès
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l’EsCassEtat d’aigua 
(v-5)
Andrés L. Pérez Velasco

En les pròximes entregues tractaré de l’aigua en 

l’urbanisme.

El doctor en Ciències Físiques per la Universitat 

de Saragossa Pedro Arrojo Agudo ha afirmat que “el 

problema del desenvolupament sostenible no ve per falta 

d’aigua sinó per l’urbanisme especulatiu…” “...que des-

trueix d’èxit les costes”.

Arrojo també assenyala que “en el Mediterrani impe-

ra la llei del poder urbanístic capaç de trencar voluntats mu-

nicipals i fins i tot mediàtiques, i el que s’acaba fent és allò 

que interessa als grans urbanitzadors i no a la societat”.

En aquest sentit, explica que “aquesta destrucció 

del terreny acaba amb el turisme de qualitat, perquè es 

mata d’èxit la bellesa de la costa, i dóna lloc a un públic 

degradat amb molt poc futur”. Així mateix, compara les 

costes del litoral mediterrani amb les de Catalunya i 

sosté que “les catalanes s’han preservat amb menys quan-

titat, més qualitat i millor negoci i, per tant, cal desenvolu-

par la riquesa amb intel·ligència i modernitat”.

Un dels principals problemes mediambientals 

que hi ha a la Península Ibèrica, les Balears i les Ca-

nàries és l’especulació del territori basada en l’acla-

paradora proliferació d’urbanitzacions i camps de 

golf. Aquest creixement urbanístic fomentat per 

tot tipus de polítics de 

les diverses formacions 

existents, manejats per 

especuladors, construc-

tores i immobiliàries, 

està fent que desapare-

guin zones d’un gran 

valor ecològic, que min-

vin els nostres boscos, 

que s’explotin pedreres 

a les nostres muntanyes, 

que s’extreguin àrids 

necessaris per a la construcció, que es construeixin 

preses i transvasaments, que es potenciï el malba-

ratament d’aigua (malgrat que és un bé escàs), que 

es construeixin autovies, autopistes i aeroports, 

tot plegat per construir més urbanitzacions i més 

camps de golf.

Tot això porta un creixement anòmal de la po-

blació i, per tant, del consum energètic. La deman-

da d’energia obliga a construir centrals tèrmiques, 

amb la consegüent contaminació atmosfèrica per a 

les persones que viuen als voltants, o preses.

Aquest desenvolupament se sosté enterrant 

sota el ciment els pocs espais naturals que ens van 

quedant, amb la pèrdua de biodiversitat que això 

comporta i una major pressió per a les espècies ame-

naçades, i amb un augment de la contaminació am-

biental que accelera el canvi climàtic.

Però l’especulació del territori no només té 

conseqüències ambientals negatives, també té con-

seqüències socials desastroses. Així, veiem que els 

habitants dels barris vells de les nostres ciutats són 

desplaçats a les perifèries per construir edificis nous 

i atreure nova població de més poder adquisitiu. 

L’augment del preu de l’habitatge el situa fora de 

l’abast de la població local i genera una alta infla-

ció del preu de la terra, i impedeix que els petits 

i mitjans agricultors puguin mantenir el seu mitjà 

de vida i transmetre’l a noves generacions. Aquest 

“progrés”’ provoca la desaparició de la cultura i de 

la identitat locals i sol anar acompanyat de la cor-

rupció econòmica i política. 

En resum, es tracta d’un desenvolupament espe-

culatiu de destrucció ecològica i social que compor-

ta una pèrdua de recursos naturals i d’autonomia, la 

creació d’un model social de precarietat laboral, un 

desarrelament cultural i un deteriorament demo-

cràtic general. Un desenvolupisme tan descarat que 

fins i tot arriba a exigir de la població afectada que 

se sacrifiquin zones naturals i culturals, recursos hí-

drics, terres agrícoles o ramaderes, la seva cultura i 

identitat i els seus drets laborals.
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rECiClEm
Manel Pallàs

Els mEdiCamEnts administrats CorrECtamEnt 
són bons pEr a la salut; pErò quan ja no 
Ens CalEn Es ConvErtEixEn En un rEsidu quE, 
si no Es rECiCla dE manEra ConvEniEnt, pot 
Contaminar El mEdi ambiEnt.

Com hem de reciclar els medicaments?

Quan ja hem acabat un tractament, tenim ten-

dència a guardar el medicament que sobra a la far-

maciola per si el tornem a necessitar... i la majoria 

acaben caducats o en mal estat, o bé perdem les cai-

xes i els prospectes i ja no sabem per a què eren.

És aconsellable revisar la farmaciola de casa 

dues vegades a l’any i retirar els medicaments si han 

caducat i també si n’hem perdut el prospecte o no 

recordem per a què servien. D’aquesta manera tam-

bé evitarem fer-ne un mal ús, que seria molt perjudi-

cial per a la nostra salut o la dels nostres fills.

D’altra banda, és molt important que no llencem 

les medicines a les escombraries convencionals o 

pel desaigüe de la pica, ja que aquesta acció és molt 

nociva per al medi ambient. 

La majoria de farmàcies disposa d’uns conte-

nidors especialment ideats per llençar-hi els medi-

caments usats, caducats o en mal estat, identificats 

amb la marca SIGRE (Sistema Integrat de Gestió i 

Recollida d’Envasos). 

Els medicaments d’aquests contenidors s’en-

viaran a una planta de selecció on es classificaran, 

es reciclarà l’envàs i el contingut (restes de medi-

cament) es tractarà adequadament per eliminar-lo 

sense contaminar.

Què hem de llançar al contenidor SIGRE Què NO hem de llançar al contenidor SIGRE

medicaments que ja no es prenen 

medicaments caducats

medicaments en mal estat

medicaments  sense prospecte

medicaments sense envàs original

envasos i capses buides de medicaments

termòmetres 

radiografies

ulleres

agulles

piles

pròtesis

materials de cures (gases, etc.)

objectes tallants

bosses de plasma

cap tipus de producte sanitari

flascons o bosses per a mostres de sang, femtes o 

orina ni altres recipients similars per a analítiques. 

Residus d’altres productes farmacèutics o de 

parafarmàcia

Els medicaments són per guarir-nos a nosaltres, i no pas per 
malmetre i contaminar el nostre entorn.
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Mn. Josep Ramírez i Carles 
Rector

Tot recordant...

setmana santa

Tot i que en el número anterior de La Torratxa vam 

anunciar els horaris de les funcions religioses de 

Setmana Santa, ens veiérem forçats a introduir al-

guna modificació puntual deguda a la necessitat de 

sincronitzar amb la catedral; però les celebracions 

foren ben viscudes pels feligresos i altres fidels que 

ens acompanyaren.

diumenge del Ram

A les 11 del matí, a Vilablareix. Tal com havíem 

avançat, la cerimònia de benedicció dels rams, pal-

mes i palmons tingué lloc al davant de l’església par-

roquial de Sant Menna, amb assistència de germans 

nostres de les altres parròquies, Montfullà i Aiguavi-

va, que s’uniren a la joia de la celebració. Acabada 

la benedicció, entrada en processó a l’interior del 

temple, on diguérem solemnement la Santa Missa 

pròpia del dia.

dimaRts sant

A la catedral, a les 5 de la tarda, tingué lloc la Missa 

Crismal, en la qual el nostre Bisbe Francesc beneí 

els Sants Olis que durant l’any serviran per a les un-

cions pròpies de cada circumstància: el Sant Crisma 

i l’Oli dels Catecúmens per als bateigs i l’Oli dels 

Malalts, per a  l’administració de la Santa Unció.

dijous sant

A dos quarts de 9 del vespre, Missa de la Cena del 

Senyor i trasllat del Santíssim al Monument.

diVendRes sant

A dos quarts de 7 de la tarda, acció litúrgica de la 

Passió i Mort del Senyor: lectura de la Passió segons 

Sant Joan, proclamada per tres lectors, gran pregà-

ria universal, adoració de la Santa Creu i distribució 

de la Sagrada Comunió. En acabar, tothom se’n tor-

nà a casa seva on molts fidels seguiren per televisió 

el ja tradicional Via Crucis que el Papa presidí al 

Coliseu de Roma. 

dissabte sant

En aquest dia, un gran silenci litúrgic embolcalla la 

nostra vida de cristians. Allà on és possible, i de nit, 

solemne Vetlla Pasqual, “vetlla mare de totes les vet-

lles”: benedicció del foc nou, encesa del ciri pasqual, 

benedicció de les fonts baptismals, renovació de les 

promeses del Baptisme i celebració joiosa de la Re-

surrecció del Senyor. A la nostra parròquia, i per les 

raons sovint esmentades, no férem aquesta cerimò-

nia sinó que la vam traslladar a l’endemà, amb les 

adaptacions adequades que ja preveu el ritual.

diumenge de pasqua

Missa solemne amb benedicció de les fonts baptis-

mals, encesa del ciri pasqual i renovació de les pro-

meses del nostre Baptisme: a Montfullà, dos quarts 

de 10 del matí; a Vilablareix, a les 11 del matí i a 

Aiguaviva, a dos quarts d’1 del migdia. Tots els feli-

gresos que assistiren a les celebracions ho feren amb 

gran devoció, conscients que participaven del gran 

esdeveniment de la Pasqua.

Si a Déu plau, l’any vinent i seguint el sistema 

rotatiu que vam establir per a les tres parròquies 

agermanades, viurem les celebracions en una altra 

població, que al seu dia assenyalaran els consells 

parroquials i que s’anunciarà oportunament.

festa dels jubilats

Sempre és gratificant poder manifestar el nostre 

agraïment i la nostra admiració per tot el que 
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han fet, a les persones grans del nostre poble. És 

a ells a qui devem el que tenim avui dia. Ells, en 

efecte, amb notable esforç i esperit de sacrifici, 

no exempt de profunda generositat, han treba-

llat sempre pel progrés del país. Vencent mil di-

ficultats i superant situacions adverses i difícils, 

han anat posant el seu granet d’arena en la cons-

trucció d’una societat més justa, equilibrada i 

benestant. Per això es mereixen de totes totes el 

nostre reconeixement sincer; i per això una ve-

gada més des d’aquesta crònica parroquial volem 

felicitar el nostre Ajuntament per l’organització 

d’aquesta diada, juntament amb tots aquells que 

hi han col·laborat. 

Per raons d’horari, la missa que celebràrem en 

homenatge a la nostra gent gran tingué lloc a dos 

quarts d’1 del migdia i no a les 11, com en anys an-

teriors. El temple era ple de gom a gom. Feia goig 

contemplar aquells avis i àvies reunits en la gran nau 

sagrada. Molts d’ells havien estat batejats en aques-

ta església, hi havien fet la Primera Comunió o hi 

havien rebut el Do de l’Esperit Sant, amb la Confir-

mació. Molts d’ells s’hi havien casat, hi havien bate-

jat els seus fills, havien donat l’últim “adéu” a algun 

ésser estimat en el moment del funeral, etc., i ara 

tenien la satisfacció de veure que, en aquest mateix 

lloc tan entranyable, el poble els retia l’homenat-

ge, ben merescut, d’agraïment i reconeixement. La 

missa fou solemnitzada per la Coral Josep Ruhí, de 

Bescanó, que interpretà amb molta traça els cants 

litúrgics propis de la festa.

pRimeRa comunió

Després de dos anys d’intensa preparació ca-
tequètica, un grupet de nens i nenes de la 
nostra parròquia van tenir el goig de rebre 
per primera vegada (esperem i desitgem que 
no sigui la darrera) el Cos i la Sang de Crist re-
alment present en el sagrament de l’Eucaris-
tia. La cerimònia tingué lloc a les 11 del matí. 
El temple quedà ple de gom a gom ja que els 
assistents a l’acte eren moltíssims, entre fami-
liars, convidats i feligresos habituals. La missa 
havia estat molt ben preparada i, excepte al 
començament que es va haver de demanar 
silenci i respecte, es desenvolupà amb mol-
ta dignitat i atenció. Al final els nens i nenes 
reberen un recordatori de l’acte i un llibre. I 

Fotografia: Elena Ribas
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com a cloenda, una fotografia de tot el grup. 
En el moment de les ofrenes, tal com s’havia 
acordat en les reunions de pares, els neocom-
bregants presentaren uns sobres tancats amb 
una aportació econòmica que servirà per aju-
dar unes criatures del Perú, en concret, del 
Bisbat de Chuquibamba, a les muntanyes dels 
Andes. Aquests infants passen molta necessi-
tat i el nostre compatriota, el missioner Mns. 
Màrius Busquets, Bisbe, procura atendre’ls 
eficaçment proporcionant-los aliment, edu-
cació i atenció sanitària amb l’ajut de totes 
les persones de bona voluntat que li fan arri-
bar el seu suport. 

Aprofitem l’avinentesa per agrair a les dues 
catequistes, Roser Puigdevall i Assumpta Baga-
ria, la seva entrega i generositat tant en la pre-
paració de la mainada com també de la festa 
religiosa. 

La relació de nens i nenes que feren la Pri-
mera Comunió és:

Francesc Soler Serra
Marta Vilaseca Coll
Janira Quintana Massana
Annie Puig Carreras
Nora Escudero Santoyo
Clàudia Marcó Mir
Patrícia Carpio Jiménez
Xavier Pere Fernández
Aina Coll Ribas 
Elisabet Quesada Fernández 
Robert Gou Agüera

L’enhorabona a tots: nens i nenes, pares, fa-
mília, acompanyants i parròquia en general, ja 
que tots participem d’aquest entranyable esde-
veniment.

           

Fotografia: Elena Ribas
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LeucadiH i S t ò r i a

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

A la sessió del 5 d’agost de 1923, una vegada 
aprovada l’acta anterior, 

El Sr. alcalde D. Salvador Gispert-Sauch dá cuenta 

de que habiendo tomado posesión del cargo de Diputado 

provincial para el que fué elegido en las últimas elecciones 

celebradas en este distrito judicial, se veia en la necesidad 

de tener que renunciar al cargo de Concejal para no in-

currir en la incompatibilidad de cargos que declara el art. 

43 de la Ley municipal vigente sintiendo que el tener que 

aceptar la representación que le otorgó el cuerpo electoral 

dentro de la Mancomunidad de Catalunya, le prive de 

seguir elaborando dentro de este Cabildo municipal para 

cuya gestión solo ha encontrado facilidades y apoyo entre 

los Concejales á quienes se ofrece incondicionalmente para 

cuando pueda serles útil, tanto como particular como Di-

putado provincial.

El Ayuntamiento después de felicitar al Sr. Alcalde D. 

Salvador Gispert-Sauch por la merecida distinción de que 

ha sido objeto al ser elegido Diputado provincial y sintien-

do que tener que separarse de él en fuerza de precepto legal 

aducido, acuerda aceptar la renuncia de cargo de concejal, 

deseando que su gestión dentro de la Mancomunidad de 

Catalunya sea continuación de la magnífica labor que ha 

realizado frente de este Municipio.

Seguidamente el Sr. Gispert-Sauch hace entrega de sus 

insignias al Sr. Concejal 1r Teniente de Alcalde D. Vicente 

Alsina Esteve á quien cede la presidencia abandonando el 

local acompañado de todos los que hasta hoy han sido sus 

compañeros.

Luego el Sr. Presidente D. Vicente Alsina Esteve manifi-

esta que habiendo ocurrido la vacante de la Alcaldía antes 

de los seis meses que preceden á las elecciones ordinarias, 

proceda cubrir dicho cargo de conformidad con tal precepto 

se procede á la elección del Concejal que ha de pasará ocupar 

la presidencia, resultando elegido D. Vicente Alsina Esteve.

Y dado que el elegido ocupaba actualmente el cargo de 

1r Teniente de este Ayuntamiento, se procede seguidamente 

á la elección de quien ha de reemplazarle siendo favorecido 

D. Miguel Molas Prat.

Se acuerda finalmente comunicar estos acuerdos al M. 

I. Sr. Gobernador civil de esta provincia y al Sr. Presidente 

de la Exma. Diputación Provincial á los efectos reglamen-

tarios. Y no habiendo....

El 23 de setembre es va nomenar D. Juan Bitlloch 
Vidal per formar part de la “Junta pericial” (bienni 
1924 i 1925). Tanmateix es va presentar a l’Adminis-
tració una terna pel nomenament del perit que li 
pertocava. La terna proppassada estava formada per 
Salvador Gispert-Sauch Burch, Juan Aymerich Aliu i 
Gerónimo Brugué Coll. 

El 3 d’octubre la sessió es va iniciar a les 7 del 
matí i l’acta deia:

Reunidos en la Casa Ayuntamiento, bajo la presiden-

cia del Sr. Comandante del puesto de la Guardia civil de 

Salt, los Concejales, y Vocales Asociados que se expresan 

en el margen, el Sr. Presidente declaró abierta la sesión y 

ordenó al Secretario que lea el acta de la sesión anterior 

y fue aprobada.

Es leído el real Decreto de supresión de todos los Ayunta-

mientos y el Sr. Presidente manifiesta que en cumplimiento 

cesan de sus cargos los Concejales. 

En cumplimiento del mismo Real Decreto los Vocales 

Asociados pasan á formar el Ayuntamiento, dando la po-

sesión del Cargo de Concejal el S. Presidente.

Hecho el escrutinio resulta cinco votos á favor del Sr. 

Tomás Ollé Carré y uno en blanco, en consecuencia es procla-

mado Alcalde dicho Sr. tomando posesión inmediatamente.

Procediose igualmente á la elección de Teniente Alcalde 

habiendo obtenido cinco votos D. Narciso Painch Mata u 

uno en blanco.

Y para el cargo de Síndico ha obtenido cinco votos D. 

Juan Bitlloch Vidal y uno en blanco.

Constituido el nuevo Ayuntamiento procediose al sor-

teo de Vocales Asociados para la nueva Junta municipal, 
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resultando elegidos Esteban Feliu Mallorquí, Juan Roca y 

Roca, Jaime Ollé Esparch, Juan Ollé Vidal. Jaime Simón 

Arbonés y Narciso Molas Prats.

La situación del Ayuntamiento en cuanto al estado de 

la caja municipal es de mil ocho cientas cincuenta y nueve 

pesetas con cuarenta y cinco céntimos.

Y no habiendo...

Al marge de l’acta hi figuren:
Concejales: Vicente Alsina Esteve, Miguel Molas 

Prats, Sixto Molas Güell, Narciso Ollé Esparch.
Vocales: Tomás Ollé Carré, Narciso Painch Ma-

tas, Juan Bitlloch Vidal, Manuel Vila Oliveras, Tomás 
Bastit Barbé y Juan Aymerich Aliu.

En no haver-hi cap reclamació, van prendre pos-
sessió del càrrec a la sessió del 14 d’octubre.  

A la del 21 d’octubre es van constituir les se-
güents comissions:

– Pressupostos, etc.: Tomás Ollé Carré
   Juan Bitlloch Vidal
– Obres, etc.:  Narciso Painch Mata
   Manuel Vilá Oliveras
Policia i instrucció:  Tomás Bastit Barbé
   Juan Aymerich Aliu

El 13 de setembre de 1923 es va rebel·lar el Ca-
pità General de Catalunya, Miguel Primo de Rivera. 
El cop d’estat va comptar immediatament amb la 
comprensió i el recolzament del rei Alfons XIII. Es 
va declarar l’estat de guerra, es van suspendre les 
garanties constitucionals i es van dissoldre les Corts. 
La dictadura va durar fins al 28 de gener de 1930, 
data de la dimissió de Primo de Rivera. 

Pel Reial Decret del 17 de setembre de 1923, a Cata-
lunya es portaren a terme una sèrie de mesures anticata-
lanes, com la prohibició d’utilitzar la bandera i l’himne 
nacional, impartir l’ensenyament o predicar en català, 
ballar la sardana, es canviaren els noms dels carrers, etc. 
El 1924 es van dissoldre les Diputacions Provincials. 

Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, al centre, acomi-

adant-se del seu estat major abans d’anar a Madrid per 

fer-se càrrec del poder  (IMHB) Arxiu Fototeca.cat

El 28 d’octubre:
El Sr. Alcalde ordena la lectura de la circular publicada 

por el Gobernador civil en el Boletín Oficial nº 126 corres-

pondiente al día 20 del actual referente á la habilitación de 

Mataderos públicos. Enterados todos los reunidos de dicha 

disposición, por unanimidad acuerdan establecer el Ma-

tadero municipal de este Término en el Barrio del Perelló 

como el más apropósito por ser el centro de este distrito y el 

más populosos, a cuyo efecto se acuerda abrir público con-

curso entre los propietarios de dicho Barrio para el arrenda-

miento del local conveniente autorizándose al Sr. Alcalde 

para la redacción y publicación del necesario anuncio

 
A la mateixa sessió es van renovar la meitat dels 

vocals de la Junta pericial. Van resultar elegits D. Mi-
guel Carreras Iglesias, vocal major contribuent i D. 
Francisco Ollé Esparch, vocal veí. Per cobrir la va-
cant de Síndic, amb motiu de la constitució del nou 
Ajuntament es designa a D. Juan Bitlloch Vidal.

A la sessió del 2 de desembre s’aproven de mane-
ra definitiva els comptes municipals corresponents a 
l’exercici 1922-23. Els ingressos són de cinc mil cinc-
centes trenta-set pessetes i vuitanta-sis cèntims  i les 
despeses, de tres mil sis-centes setanta-vuit pessetes i 
quaranta-un cèntims. Per tant, van quedar a la caixa 
mil vuit-centes cinquanta-nou pessetes i quaranta-
cinc cèntims. El compte de propietats i drets puja a 
dos mil cinc-centes pessetes.

El 23 de desembre:
Se acuerda elevar a sesenta pesetas anuales el haber del 

Peatón  correo, pagando con cargo al capítulo de imprevis-

tos del presupuesto del actual ejercicio las veinticuatro pe-

setas de aumento de las treinta y seis que hay consignadas 

en el presupuesto referido por dicho concepto.

A la sessió del 13 de gener de 1924, s’acorda:
Elevar a cincuenta pesetas l haber anual del Campane-

ro, pagando con cargo al capítulo de imprevistos del presu-

puesto del actual ejercicio las veinte pesetas de aumento de 

las treinta que hay consignadas en el referido presupuesto 

por dicho concepto.
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juny
23 dimecRes ReVetlla de sant joan. 

A 2/4 de 10 del vespre, a l’exterior del pavelló, 
sopar-ball, amb el conjunt Què tal.

26 dissabte sopaR-ball de saló. A les 9 
del vespre, a l’exterior del pavelló, amb Pola músic, 
organitzat pel Casal de la Gent Gran

juliol
1 dijous cinema al caRReR. A les 10 del 
vespre, a la plaça del Perelló, amb la pel·lícula Com 

ensinistrar un drac

8 dijous emergent. A dos quarts de 10 del 
vespre, a la plaça del Perelló, Earth Angels (música), 
Jordi Fornos (poesia), Jelilla (dansa oriental) 4t 1a 
(música), Xavi Castillo. Pot de plom (teatre còmic), 
Mazoni (música) i David Julià (foto-sketch)

15 dijous cinema al caRReR. A les 10 del 
vespre, a la plaça del Perelló, amb la pel·lícula 
Iron man

22 dijous cinema al caRReR. A les 10 del 
vespre, a la plaça del Perelló, amb la pel·lícula Up

29 dijous cinema al caRReR. A les 10 del 
vespre, a la plaça del Perelló,
amb la pel·lícula 2012

31 dissabte inauguRació del centRe 

cultuRal can gRuaRt. A 2/4 de 8 del vespre.

setembRe
6 diumenge dinaR dels socis a Peralada

11 dissabte dinaR populaR de la diada. 

A les 2 del migdia, a la sala polivalent del pavelló, 
organitzat pel Casal de la Gent Gran

25 dissabte ball de saló. A les 6 de la 
tarda, a la sala polivalent del pavelló, amb David 
Casas, organitzat pel Casal de la Gent Gran.

26 diumenge fiRa de la taRdoR

octubRe
9 dissabte ball de saló. A les 6 de la 
tarda, a la sala polivalent del pavelló, amb Notes 
d’Or, organitzat pel Casal de la Gent Gran.

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar aquesta agenda si causes imprevistes obliguéssin a fer-ho.



afEGIR 
aNuNcI!!!


