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Can Gruart 
ja funciona



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 l’estiu; un estiu, el del 2010, que recordarem 
per la inauguració del Centre Cultural Can Gruart. Aquest nou equi-
pament municipal està ubicat en un edifici històric de la nostra vila, 
una de les moltes masies de Vilablareix, que ha estat objecte d’una 
ambiciosa reforma per tal que s’hi poguessin fer diferents activitats 
culturals i artístiques i per acollir exposicions i xerrades. Can Gruart 
ofereix, d’altra banda, un entorn de treball adequat, amb despatxos 
i sales de reunions, perquè hi puguin treballar les diferents entitats i 
associacions de Vilablareix, que tant ho necessitaven (i que s’ho han 
ben guanyat!). 

La zona de Can Gruart està destinada a convertir-se, juntament 
amb la nova llar de jubilats i la ludoteca que aviat s’hi construiran, en 
el centre de la vida col·lectiva de Vilablareix.

Enguany en tornar de vacances ens trobem que els nostres fills 
comencen el curs escolar una setmana abans, setmana que s’ha pas-
sat a finals de febrer. Per tant, alguns tenim una preocupació afegida: 
què farem amb els nostres fills durant aquells dies.

Durant el mes de setembre també hem tingut una vaga general 
i hem celebrat la 3a Fira de Tardor, que s’està consolidant i any rere 
any creeix no sols en el nombre de visitants, sinó que també amplia 
l’oferta d’activitats. Aquest any, a més, el temps ens ha acompanyat!

Si parlem del futur proper, per poc que seguim l’actualitat no 
podem evitar tenir presents les eleccions al Parlament de Catalunya, 
que se celebraran el proper 28 de novembre. Hi ha qui ja té el vot 
decidit, d’altres dubten o encara no s’ho han plantejat. Crec que tots 
hem d’exercir el nostre dret de votar i complir també el deure fer-ho 
i apropar-nos a la mesa electoral. 

J. Manel Pallàs
2n tinent d’alcalde
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SeSSió extraordinària del 22 de juny

S’aprova per unanimitat: 
»  Ratificar la sol·licitud d’inclusió en la convocatòria de 

subvencions del Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, per a la construcció, remodelatge i equipa-
ment de consultoris locals i centres d’atenció primària de 
titularitat municipal, per als exercicis 2008, 2009 i 2020.

»  El plec de clàusules administratives particulars i l’expedi-
ent de contractació per procediment obert i en expedi-
ent de tramitació ordinària, per a la contractació de les 
obres “Equipaments culturals del sector El Perelló i Can 
Pere Màrtir, ludoteca - llar de jubilats”, oferta econòmica-
ment més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.

»  Sol·licitar, al Departament de Governació i Administra-
cions Públiques de la Generalitat de Catalunya, l’actua-
lització de les dades econòmiques per harmonitzar-les 
amb el projecte que es licita, per import de 2.185.302,08 
€ (IVA inclòs) i que es mantingui la totalitat de la sub-
venció concedida pel PUOSC, destinada a aquesta actu-
ació, per import de 200.000 €.

»  Retornar l’aval bancari constituït per l’entitat Landsca-
pe Vertix SL, per import de 3.457.203 €, corresponent 
al 12% del total del cost d’implantació del servei i execu-
ció de les obres d’urbanització del Pla parcial urbanístic 
d’ordenació del sector El Perelló i Can Pere Màrtir.

»  Reduir les retribucions del personal de la corporació 
municipal i de la societat municipal Vilablareix Futur 
SL, en compliment del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 
de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries 
per a la reducció del dèficit públic.

SeSSió ordinària del 26 de juliol

S’aprova per unanimitat: 
»  Inicialment el projecte d’execució del camp de futbol i 

instal·lacions esportives a Vilablareix, redactat per l’enginyer 
Sr. Javier García Cantera, per import de 1.327.954,06 €.

»  El conveni entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i 

l’Ajuntament de Vilablareix per formalitzar la subvenció 
per al funcionament del centre educatiu de primer cicle 
d’Educació Infantil, de titularitat municipal, per al curs 
2009-2010. L’import que s’atorga és de 95.400 €.

»  La 13a certificació de l’obra “Rehabilitació de la masia 
de Can Gruart”, per import de 364.384,67 €, a favor de 
l’entitat Euritmia Construcciones SA.

»  El plec de clàusules administratives particulars i l’expe-
dient de contractació per procediment negociat sense 
publicitat, per l’execució de les obres “Restauració de 
l’ecosistema fluvial del riu Marroc i recuperació del 
camí tradicional del riu a Vilablareix, fase I”, mitjançant 
diversos criteris de valoració.

S’aprova per majoria absoluta, amb l’abstenció del grup 
municipal del PSC:
»  La declaració del Ple de la Corporació Municipal en què 

manifesta el seu rebuig a la vulneració de la voluntat 
popular que representa la sentència del Tribunal Cons-
titucional sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya; 
igualment, considera que amb aquesta decisió les insti-
tucions de l’Estat han exclòs la voluntat expressada pel 
poble de Catalunya del marc constitucional espanyol.

Així mateix, l’Ajuntament de Vilablareix es declara moral-
ment exclòs del àmbit de la Constitució Espanyola.

SeSSió del 20 de Setembre

S’aprova per unanimitat:
»  Acceptar la subvenció per al finançament de les llars d’in-

fants de titularitat municipal, per import de 95.400 €.
»  De manera definitiva, el projecte “Restauració de l’eco-

sistema fluvial del riu Marroc i recuperació del camí 
tradicional del riu a Vilablareix, Fase 1”, redactat per 
l’entitat La Vola, per import de 170.726,90 €.

»  Inicialment, la modificació puntual del projecte de 
reparcel·lació del sector El Perelló – Can Pere Màrtir, 
d’acord amb la documentació presentada.

»  El sistema del finançament de la subvenció de 480.000 € 
concedida pel Consell Català de l’Esport per construir 
o condicionar equipaments esportius. Programa Girona 
2010-2012.
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SeSSió del 22 de juny

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

ent i que sumen 23.834,17 €.
»  La 10a certificació de l’obra “Rehabilitació de la Masia 

de Can Gruart”, per import de 153.479,31 €, a favor de 
l’entitat Euritmia Construcciones SA.

»  L’adjudicació provisional del contracte de subministra-
ment de mobiliari destinat al Centre Cultural Can Gru-
art, per procediment negociat sense publicitat, a l’enti-
tat Rosa Cerveto-Marta Mas SL (GRAÓ).

»  L’acceptació de la sol·licitud de jubilació parcial del Sr. 
Joan Plantalech i Gironès, amb efectes d’1 de juliol de 
2010, amb un 84 % de reducció de la jornada laboral.

»  El pressupost tramès per l’entitat Telefónica de España 
SAU, en relació amb l’execució del projecte “Millora de 
la xarxa d’aigua potable i serveis existents” al c/ Perelló, 
c/ Migdia i c/ Ponent.

»  Els pressupostos i l’adjudicació del contracte menor de 
serveis per pintar vials municipals, amb l’entitat SPD Gi-
rona SL, per import de 2.048,97 €, més 368,81 € en 
concepte d’IVA.

»  Els pressupostos i l’adjudicació del contracte menor 
d’obres d’instal·lació de reguladors de flux a la xarxa 
d’enllumenat exterior a l’entitat SIMSA, per import de 
24.391,58 € més 4.390,48 € en concepte d’IVA.

»  Els pressupostos i l’adjudicació del contracte menor de 
millora d’enllumenat (substitució de llums) a l’entitat 
SIMSA, per import de 19.966,80 €, més 3.576,02 € en 
concepte d’IVA.

SeSSió del 5 de juliol

S’acorda:
»  Aprovar el conveni entre el Departament de Treball, 

mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, i l’Ajun-
tament de Vilablareix per al desenvolupament d’un pla 
extraordinari d’ocupació local, en el marc del projecte 
Impuls-Treball.

»  Acceptar les següents subvencions:
–  de 2.140,49 €, de la Diputació de Girona, per al fo-

ment i la pràctica de l’esport.
–  de 8.210 €, de la Diputació de Girona, en concepte de 

Fons de Cooperació Cultural Local.
–  de 9.000 €, de la Diputació de Girona, per fer front a 

les despeses d’instal·lació de semàfors de vianants a la 
carretera de Santa Coloma.

–  de 15.000 €, de la Diputació de Girona, destinada a la 
campanya del Pla d’Acció 2010.

–  de 14.600 €, del Servei d’Ocupació de Catalunya, pel 
projecte “Digitalització dels documents administratius”.

»  Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte 
de subministrament de mobiliari destinat al Centre Cul-

»  Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el 
contracte d’obra dels “Equipaments culturals del sector 
El Perelló i Can Pere Màrtir. Ludoteca – Llar de Jubilats, 
a l’entitat OBRES I CANALITZACIONS LLORET SA 
(OBYCALL), pel preu de 1.693.794,31 € (IVA exclòs), 
amb un termini de 16 mesos, juntament amb els sugge-
riments de millora d’obra, amb el manteniment de les 
instal·lacions proposat, un termini de garantia addicio-
nal de 15 anys i amb subjecció al plec de clàusules admi-
nistratives particulars, al plec de prescripcions tècniques 
i al projecte aprovat.

S’aprova per majoria absoluta, amb els tres vots en contra 
del grup municipal de CiU:
»   Les festes locals de l’any 2001: dilluns 25 de juliol (Sant 

Jaume) i dissabte 29 d’octubre (Sant Narcís).

S’aprova per majoria absoluta, amb l’abstenció del grup 
municipal del PSC i tres vots en contra del grup munici-
pal de CiU:
»  Les ordenances fiscals corresponents a l’exercici 2011.

junteS
SeSSió del 7 de juny

S’acorda:
»  Contractar interinament els 22 monitors/es per a l’or-

ganització del casal d’estiu, del 28 de juny al 30 de juliol 
de 2010.

»  Acceptar les subvencions concedides per l’Institut Cata-
là d’Energia, destinades a la millora d’eficiència energè-
tica de l’enllumenat exterior existent:

»  Aprovar l’expedient EER-D-45. Import de la subvenció: 
7.946,72 €.

»  Aprovar l’expedient EER-D-46. Import de la subvenció: 
9.756,63 €.

»  Aprovar els pressupostos i adjudicar el contracte menor 
de serveis pels treballs d’auditoria energètica al CEIP 
Madrenc i al pavelló municipal d’esports a l’entitat Con-
sultors en Gestió, Qualitat i Formació SL, per import de:
–  CEIP Madrenc: 3.390 €, més 542,40 € d’IVA.
–  pavelló d’esports: 3.220 €, més 515,20 € d’IVA.

»  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Vilablareix per 
l’organització del festival d’arts escèniques Emergent. 
L’aportació econòmica de l’Ajuntament és de 1.500 €.

»  Aprovar el pressupost i l’adjudicació per contracte me-
nor de serveis per a la neteja trimestral dels vidres de les 
façanes interior i exterior del pavelló poliesportiu i por-
tes d’emergència, a l’entitat Neteges Ninet, per import 
de 550 €, més 99 € en concepte d’IVA.
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tural Can Gruart, per procediment negociat sense pu-
blicitat, a l’entitat Rosa Cerveto-Marta Mas SL (GRAÓ), 
per import de 36.039,80 €, que manté la totalitat dels 
models de la prescripció.

SeSSió del 19 de juliol

S’acorda: 
»  Aprovar la relació de factures i despeses que figura a 

l’expedient i que suma 62.565,60 €.
»  Contractar la Sra. Eva Navarro Morales i la Sra. Maria 

Dolors Jiménez Sencianes, des del 15 de juliol de 2010 
fins al 14 de gener de 2011, dins el programa dels Plans 
Extraordinaris d’Ocupació Locals del Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya. Nom de l’actua-
ció: “Digitalització dels documents administratius”.

»  Nomenar interinament la Sra. Cristina Vila i Bordas per 
cobrir el lloc de treball d’educadora de la llar d’infants 
municipal La Farigola, a jornada completa.

»  La participació de l’Ajuntament de Vilablareix en la 
Casa d’Oficis, promoguda pel Consell Comarcal del Gi-
ronès, en el projecte denominat “Atenció a la infància i 
adolescència al Gironès” per al període 2010-2011, així 
com l’aprovació d’aquest projecte.

»  Aprovar el pressupost i l’adjudicació del contracte me-
nor per al subministrament de pilones a l’entitat Fun-
dació Dúctil Benito SL, per import de 2.295,70 €, més 
413,23 € en concepte d’IVA.

»  Aprovar el pressupost i l’adjudicació del contracte me-
nor per al subministrament de samarretes i davantals 
per a la Fira de la Tardor a l’entitat Gèneres de Punt, per 
import de 2.253,85 €, més 405,69 € en concepte d’IVA.

SeSSió del 23 d’agoSt

S’acorda aprovar:
»   La relació de factures i despeses que figura a l’expedient 

i que sumen 123.778,10 €.
»  La 14a certificació de l’obra “Rehabilitació de la Masia 

de Can Gruart”, per import de 166.782,82 €, a favor de 
l’entitat Euritmia Construcciones SA.

»  El compromís de garantir el manteniment de les acci-
ons relacionades amb el projecte “Restauració de l’eco-
sistema fluvial del riu Marroc i recuperació del camí 
tradicional del riu a Vilablareix” durant cinc anys, com 
a mínim.

»  El conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-
blareix i l’ACAPS-Girona, per a les colònies sahrauís 2010. 
L’Ajuntament es compromet a fer front a les despeses de 
vol i trasllat valorades en 1.350 € (675 € per nen/a).

»  Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per 
l’actuació “camp poliesportiu i vestidors”, inclosa en el 
programa del Consell Català de l’Esport de la demarca-
ció de Girona, període 2010-2012.

»  Sol·licitar al SOC de la Generalitat de Catalunya la pròrro-
ga de la subvenció per a la contractació de la Sra. Mar Ca-
sas i Viladevall, AODL de l’Àrea de Promoció Econòmica.

»  La proposta d’honoraris per la direcció d’obres i liqui-
dació del projecte executiu de la llar de jubilats i ludo-
teca i urbanització de l’entorn 2a fase, per import de 
47.177,54 €, IVA exclòs.

SeSSió del 6 de Setembre

S’acorda aprovar:
»  El contracte menor de serveis amb l’entitat Prevenplag 

SL, per a la desratització i desinsectació al municipi, per 
import de 3.391,30 € (IVA inclòs).

»  Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya la inclusió 
en la convocatòria de subvencions per dur a terme acci-
ons per a l’ocupació amb entitats locals, dins el marc del 
projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011.

»  Sol·licitar a l’Ajuntament de Bescanó que consideri pre-
veure 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.

»  Els preus públics del servei de menjador de la llar d’in-
fants municipal La Farigola:
Mensualitat 
(horari de 12 a 15h, dinar i berenar inclosos) ......119 €
Dinar esporàdic (inclou horari 
de 12 a 15h, dinar i, si cal, berenar) .....................7,25 €
Berenar esporàdic (inclou berenar i servei) ........0,85 €
Servei de guarda .........................................................2 €

»  Sol·licitar al Consell català de l’Esport una pròrroga per 
justificar la subvenció per a la redacció de mapes de les 
instal·lacions i equipaments esportius dels municipis de 
Catalunya per al període 2008-2009-2010.

SeSSió del 20 de Setembre

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

ent i que sumen 82.735,41 €.
»  El Pla de funcionament del servei de menjador escolar a 

l’Escola Madrenc, curs escolar 2010 - 2011.
»  Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per 

organitzr la 3a Fira de la Tardor.
»  El pressupost i l’adjudicació del contracte menor de serveis 

amb l’entitat La Vola, per a la direcció d’obres i coordi-
nació de seguretat i salut, durant la fase d’execució de les 
obres “Restauració de l’ecosistema fluvial del riu Marroc i 
recuperació del camí tradicional del riu a Vilablareix” 1a 
fase, per import de 8.615 €, més 1.550,70 € d’IVA.

»  El pla de seguretat i salut de les obres del moviment de 
terres, tanques i murs perimetrals del camp de futbol.

»  La contractació del Sr. Jordi Baus i Arbós en qualitat de 
conserge del Centre Cultural Can Gruart.
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Fotografies: Fraser & Sureda comunicació

El CEntrE Cultural 
Can gruart ja Està 
En marxa

Can Gruart ja està Començant a aCollir 
les aCtivitats proGramades per a aquesta 
temporada, i les entitats i assoCiaCions s’hi 
estan instal·lant. sales, despatxos... tot està 
a punt perquè els vilablaretenCs en Gaudeixin 

A la inauguració no hi va faltar cap detall 

El divendres 30 de juliol, a les 7 de la tarda, es va inau-

gurar el centre cultural Can Gruart, un equipament 

magnífic per al nostre poble que ha transformat una 

de les masies més emblemàtiques de Vilablareix en 

un modern edifici gràcies a un projecte arquitectònic 

ambiciós, que ha tingut un resultat espectacular.

Miquel Naspreda, masover durant molts anys de Can Gruart, tenia 
molts records familiars en aquestes parets que ara són de tots els 
vilablaretencs
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L’acte d’inauguració va ser presidit pel conseller de 

Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs i 

Coll, acompanyat pel conseller de Política Territorial 

i Obres Públiques, Joaquim Nadal, pel vicepresident 

de la Diputació i diputat de Cooperació i Desenvo-

lupament Local, Narcís Casassa, per la directora dels 

Serveis Territorials de Governació i Administracions 

Públiques a Girona, Mireia Matas, l’alcalde de Vilabla-

reix, Enric Vilert, i els regidors del consistori. 

Després dels parlaments, les autoritats van tallar 

la cinta i van fer un recorregut per les instal·lacions, 

seguits pels més de tres-cents assistents. En aquesta 

primera visita van poder veure com el nou centre 

feia de marc idoni per a les escultures de Manel Pla-

nella. Les sales acabades d’estrenar també acollien 

una exposició col·lectiva de pintura de deu artistes 

locals –nou dones i un home− i una mostra de foto-

grafia que donava testimoni del canvi de Can Gru-

art, de masia en equipament cultural.

Al pati i al seu entorn els concurrents van gaudir 

d’un aperitiu, amb la música ambient d’un quartet 

de corda.
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Un projecte ambiciós

Can Gruart és un projecte social i cultural ambici-

ós, que permetrà desenvolupar amb comoditat la gran 

quantitat d’activitats que es fan i es voldran fer a Vila-

blareix. Hi tindran lloc la ludoteca i el casal d’avis, i 

també una sala polivalent i un bar restaurant. Per a en-

davant, hi ha projectat un teatre auditori ben a prop.

Aquest important equipament ha estat possible 

gràcies a un treball a mig i llarg termini que ha pogut 

fer l’equip de govern en un recorregut des de l’any 

1999. Enric Vilert, a la inauguració, va manifestar: 

“Hem consolidat, que no acabat, un gran projecte de 

transformació municipal”, després de recordar la línia 

de 132.000 volts, els 44 habitatges de protecció oficial i 

els 46 més que es faran, les zones verdes, el parc... 

L’alcalde també va expressar la voluntat de fo-

mentar una zona comercial que doni vida al poble, 

de crear un viver d’empreses per ajudar els empre-

nedors i de facilitar altres equipaments municipals 

que donin resposta a les necessitats de la població i 

aportin cohesió. En aquest sentit, Vilert va parlar del 

nou dispensari i dels terrenys cedits per construir la 

nova escola. En definitiva, equipaments per a edu-

cació, salut, cultura i lleure per tal que els ciutadans 

“convisquin en un lloc amable i ben dissenyat”.

En el seu parlament, el vicepresident de la Di-

putació, Narcís Casassa, va destacar les àmplies pos-

sibilitats de l’edifici i va manifestar la voluntat de la 

Diputació d’ajudar els municipis.

El conseller de Governació, al seu torn, va parlar 

de la voluntat del govern de la Generalitat de cohe-

sionar el país repartint els recursos públics i es va 

autoanomenar “conseller dels ajuntaments”. També 

va parlar dels valors del civisme i de la tradició asso-

ciacionista de Catalunya, en referència a la funció 

d’hotel d’entitats que també tindrà Can Gruart.
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sopar i ball  
pEr la rEvEtlla  
dE sant joan

Com ja és tradició a Vilablareix, per la revetlla de 
Sant Joan es va fer un sopar popular a l’aparcament 
del pavelló. Enguany hi van participar 180 perso-
nes, que van celebrar l’entrada de l’estiu amb els 
veïns i el soroll de petards que acompanya aquesta 
festa, una de les més celebrades del nostre país. Ha-
vent sopat, el ball que no pot faltar en cap revetlla, 
aquest any amb el grup ‘Què tal’.
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ja Està aCabada 
l’EstruCtura dE l’EdiFiCi 
d’habitatgEs protEgits i 
vivEr d’EmprEsEs
Xavier Gifra

Després de la col·locació de la primera pedra de 
l’edifici d’habitatges, el passat 30 de gener, les obres 
de construcció de l’estructura de l’edifici d’habitat-
ges protegits s’han anat desenvolupant segons les 
previsions i s’han acabat durant el mes de setembre. 

No es tracta d’una estructura típica, sinó que 
moltes parts de la façana posterior queden acaba-
des amb el formigó vist. A més, les diferents viseres 
de les obertures dels àtics, a la façana principal, li 
donen, a banda d’una gran protecció solar, unes 
formes molt vistoses.

Durant els darrers mesos s’han fet les licitacions 
per adjudicar la continuació de les obres, en dues 
fases: la primera, per adjudicar l’acabat dels locals 

de la planta baixa, on es vol instal·lar un viver d’em-
preses, i la segona, per acabar els habitatges de pro-
tecció oficial. 

Per continuar adjudicant els habitatges que havien 
quedat lliures després de la primera adjudicació, es va 
fer una segona convocatòria amb noves bases, amb una 
oferta de dinou habitatges: quatre de dos dormitoris, 
catorze de tres dormitoris i un habitatge adaptat.

A la llista definitiva, onze persones van triar un dels 
habitatges de dos dormitoris i deu, els habitatges de 
tres dormitoris. Queden, per tant, tres habitatges de 
dos dormitoris, quatre de tres dormitoris i l’habitatge 
adaptat per a una propera convocatòria que es farà els 
propers mesos i que s’anunciarà puntualment. 
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sEgona EdiCió  
dEls tallErs digitals
Mar Cases

Aquest setembre han començat els seminaris 
sobre noves tecnologies en el marc dels tallers 
digitals, un projecte del Servei de Suport a les 
Empreses de l’Àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament que vol facilitar l’accés a les tecno-

logies de la informació i la comunicació (TIC) a 
les empreses de Vilablareix i oferir formació em-
presarial de qualitat.

Aquesta nova edició dels tallers digitals consta 
de dotze seminaris pràctics i participatius de dues 
hores, que fan el dimecres de 8 a 10 del vespre, des 
del 22 de setembre fins al 15 de desembre, amb un 

màxim de seixanta participants, a Can Gruart.
Per conèixer amb més detall el programa de 

cada jornada, podeu consultar la web de l’Ajunta-
ment: www.vilablareix.cat. 

SETEMBRE 2010

22/09/2010 PIMESTIC: com pots millorar la teva empresa

29/09/2010 Posicionar el web en els cercadors i mesurar visites: resultats i eficàcia real

OCTUBRE 2010

06/10/2010 Llei orgànica de protecció de dades (LOPD)

13/10/2010 Reducció de costos en els processos productius i eines TIC

20/10/2010 Business intelligence: eines de suport a la presa de decisions

27/10/2010 Posicionament 2.0 de l’empresa. Ús de les xarxes socials per generar negoci per a l’empresa 

NOVEMBRE 2010

03/11/2010 Seguretat a la xarxa i còpies de seguretat

10/11/2010 Treball en mobilitat

17/11/2010 CRM: eines per a la gestió del màrqueting relacional

24/11/2010 Certificat digital i factura digital

DESEMBRE 2010

01/12/2010 Plans de continuïtat de negoci / plans de contingència 

15/12/2010 Tecnologies per aplicar a la teva empresa

ConFErènCia a Can 
gruart sobrE polítiCa 
agrària EuropEa

Dins el actes de la Fira de Tardor, el dijous 23 de 

setembre Joan Caball, coordinador nacional de la 

Unió de Pagesos, i Andreu Ferrer van fer una xer-

rada-col·loqui titulada “Per una PAC útil a la page-

sia. Ara es decideix” al Centre Cultural Can Gruart. 

El tema era la política agrària comuna (PAC) de la 

Unió Europea, una de les més importants i un ele-

ment essencial del sistema institucional de la UE (la 

PAC gestiona les subvencions que es donen a la pro-

ducció agrícola en la Unió). 

Un dels objectius de la Unió de Pagesos és que 

Catalunya tingui veu pròpia a Europa per poder fer 

arribar les seves propostes. Els ponents van explicar 

la posició del Comissari d’Agricultura i Desenvolu-

pament Rural del Parlament Europeu i també les 

postures de França i Alemanya sobre la reforma de 

la PAC que ha d’estar enllestida el 2013.
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la Fira dE tardor, 
molt Consolidada ja 
En la tErCEra EdiCió

El diumenge 26 de setembre es va celebrar la 3a 
Fira de Tardor, dedicada a la pagesia i l’artesania. El 
temps ens va acompanyar i es van poder fer totes les 
activitats programades, que cada any són més.

A les 10 del matí l’alcalde, Enric Vilert acom-
panyat de Cristina Alsina, presidenta del Consell 
Comarcal del Gironès, va inaugurar oficialment la 
Fira, que enguany ha augmentat tant el nombre de 
parades com de visitants. La valoració que n’ha fet 

l’organització és molt bona, ja que en només tres 
edicions, l’interès de paradistes i de participants ha 
crescut notablement. 

Com a novetats respecte als anys anteriors hem 
tingut el trenet turístic, que va fer el recorregut pel 
pla parcial del Perelló – Can Pere Màrtir, el concurs 
de pintura i la trobada de tractoristes.

 Al matí, més de cent puntaires van omplir la pla-
ça i els menuts es van poder entretenir amb les acti-
vitats organitzades per a ells. No va faltar l’esmorzar 
i el magnífic vermut de l’Ateneu de les Dones.

A la tarda, deu colles geganteres van fer el re-
corregut pels carrers del poble fins a la plaça de 
l’Ajuntament, on cada colla participant va fer la seva 
ballada. Les colles venien d’Amer, Caldes de Malave-
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lla, Flaçà, Hostalric, la Cellera, Girona, Llagostera, 
Maçanet de la Selva, Sarrià de Ter i Vidreres.

Àpats populars, activitats lúdiques per als infants, 
parades de productes artesanals, trobades de gegan-
ters i puntaires... i el que potser dóna un caràcter 
més genuí a la Fira de Trador de Vilablareix: l’ho-
menatge als nostres orígens rurals i a una activitat, 

la pagesia, encara ben activa al nostre poble. L’or-
ganització agraeix novament als masos i particulars 
l’aportació de productes de l’hort, estris d’artesania 
i animals de granja. 

D’altra banda, cal dir que sense la col·laboració 
entusiasta i desinteressada de les diferents associaci-
ons, la Fira no seria possible.

Fotografies: Jaume Vilalta, Manel Pallàs i Fraser & Sureda Comunicació.
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Col·laboradors amb productes de l’hort i 
eines del camp

Can Barnés, can Cargol, mas Molas, mas Creus, can 
Sínia, el Viver Nou, can Moixac, can Saüch, can Lli-
nàs, can Jordà, mas Curt, ca l’Estanyol, can Faixedas, 
can Castellà, can Casadellà, La Massana, Transports 
Mateu, Àngel Sureda, Rafel Planella, Miquel Vilalta, 
Josep Montal, Josep Soler Vendrell, Robert Cubarsí, 

família Torrent-Virolés, Cal Sabater, Miquel Vilalta, 
Horta Solá i Jaume Vilà.

Col·laboradors en l’organització

Ateneu de la Dona, Pessebre Vivent, Club de Futbol 
Vilablareix, treballadors de l’Ajuntament, Joaquim 
Andreu, (bales de palla), i Manresa i Fills SL (ninot 
de palla).
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En aquesta pàgina reproduïm les fotografies gua-
nyadores de la segona edició del concurs de fo-
tografia Explica’ns la fira, que valora l’originalitat 
i la capacitat de sintetitzar l’esperit de la Fira en 
una imatge.

Isabel Alemany va guanyar 
el concurs de pintura 
ràpida,organitzat per primera 
vegada aquest any amb motiu  
de la Fira de Tardor.

Primer premi. PaLLa.
Joaquim Alier Sidera. La Cellera de Ter

Tercer premi. ViLaBLaReix GeGanT.
Maria del Carme Verdaguer Gomez. Girona

Segon premi. ManS aRTeSaneS.
Javi Muñoz Sánchez. Vilablareix

a c t u a l i t a t
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Després −casualitats de la 

vida− la Soledad i en Joaquim 

Valls van tornar a coincidir per-

què treballaven molt a prop. La 

Soledad havia començat a treba-

llar a la impremta Dalmau Carles 

Pla, i uns companys de feina d’en 

Joaquim la van veure: «Els devia 

agradar, perquè li van dir a en 

Joaquim: “Ha començat a treba-

llar una noia més maca i alta...!”. 

Ell, encuriosit, em va venir a co-

nèixer i va tenir una sorpresa: 

“Ui! Si ja la conec! Jo ballo amb 

ella!”. I mira... ja ens vam liar».

Van festejar set anys perquè ell 

va haver de fer el servei militar, i 

es van acabar casant el 30 de ge-

ner de 1949 a les 7 del matí a l’es-

glésia de Sant Feliu, «amb un fred 

que feia...! Vam anar-hi a peu des 

de casa (a la Rambla) i també vam 

tornar a peu. Recordo que el noi 

a viure a la Rambla, a sobre d’on 

ara hi ha L’Arcada».

L’home de La seva vida

Ja a la Rambla, la seva vida va fer 

un tomb: va conèixer el que seria 

el seu marit. «La mare, després 

de la mort de la meva germana, 

per animar-me, em va dir: “Si saps 

ballar, sempre et divertiràs!”. Així 

que li vaig demanar a un veí que 

me n’ensenyés. Quedàvem cada 

tarda a casa seva fins que un dia 

em va dir: “Ja pots anar sola a ba-

llar!”. Només tenia quinze anys, 

però amb una amiga hi vam anar».

I ballant va conèixer el seu ma-

rit, «era un noi que ballava molt 

bé, el que ho feia més bé! Un dia 

em va demanar de ballar amb ell, 

i després del ball vaig pensar que 

ja no em vindria a buscar mai més, 

però... va tornar! Suposo que com 

que jo era alta, li devia anar bé...».

Soledad 
Vicente

“Solita” per a la família, “Sole” per alS companyS de feina, i al 

poble, Soledad. Una dona lleSta, amb Una memòria privilegiada... 

en aqUeSta etapa, enyorada i Una mica deSorientada per la falta 

del SeU marit.

Gironina de tota La vida

La Soledad Vicente Pujadas va 

néixer a Girona el 18 d’octubre 

de 1926. La mare era de Sant Da-

niel i el pare, de Sant Joan de les 

Abadesses. Va anar a l’escola fins 

als deu anys: «Anava al Sagrat cor, 

allà vora la Catedral». Després va 

esclatar la Guerra, i la van fer anar 

al col·legi nacional, al “Grupo”. 

«Després, als catorze anys, vaig 

anar d’aprenenta amb un sastre, 

i als quinze vaig anar a treballar a 

can Dalmau Carles Pla».

La Guerra li porta mals re-

cords, i no en vol parlar: «Prefe-

reixo parlar de coses boniques». 

Tot i així, la vida és una barreja 

agredolça, i inevitablement sur-

ten records dolorosos: se li va 

morir l’única germana amb set 

anys, de meningitis. Per a ella 

va representar un cop molt dur, 

que fa que se li humitegin els ulls 

en parlar-ne, i passem pàgina: 

«Després amb la mare vam anar 

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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de la granja Mora em volia veure 

passar, i ho va aconseguir!».

Eren temps de postguerra, i 

com diu la Soledad, eren gairebé 

pitjors que els temps de la Guerra, 

així que un cop casats van convi-

dar la família a menjar bunyols i a 

beure una mica de moscatell, i ja 

va estar celebrat l’àpat de noces. 

Es van quedar a viure a la Rambla 

amb la mare: «És clar: no podia 

pas deixar la mare sola!».

Al cap d’un any just, el 30 de 

gener del 1950, va néixer el seu 

primer fill, en Joaquim. El segon 

va arribar passats gairebé deu 

anys, el 29 d’octubre del 1959, 

en un pis de Sant Narcís on vi-

vien llavors: «Va néixer per Sant 

Narcís, i vivíem a Sant Narcís, 

així que li vaig posar Narcís! El 

gran va ser el padrí del petit». 

Ens explica que li van haver de 

demanar permís a un capellà 

una mica sorrut, perquè els pa-

drins acostumaven a ser perso-

nes grans, però no els va posar 

cap problema.

de Girona a viLabLareix 

«Quan van fer les primeres cases 

del carrer Migdia, el meu marit 

−no sé com se’n va assabentar−, 

en va comprar una, i hi vam venir 

a viure, però la mare s’enyorava 

molt, tant que vam tornar cap a 

Sant Narcís. Ara aquella casa és 

del meu fill». La Soledad sempre 

va estar molt pendent de la seva 

mare; quedar-se sola amb ella des 

de ben petita, les va unir molt. 

«Quan va faltar la mare ens vam 

fer aquesta casa del carrer Camós. 

Ara deu fer uns trenta-quatre anys 

que estic aquí».

Té el cap molt clar i aprofitem 

per preguntar-li com veu l’evolució 

del poble. «Ui, com ha canviat, el 

poble! Això d’aquí davant era un 

camp, i no teníem ni aigua ni llum, 

i el dia que plovia, no podíem ni 

sortir. I ara... mira que maco! Mi-

reu quina carretera més maca que 

m’hi han fet!. Vilablareix m’agra-

dava abans i també m’agrada ara. 

Ara tothom entra i surt amb cotxe, 

i abans hi havia més relació entre 

veïns». Ho diu, però, sense l’enyo-

rança d’aquesta relació entre la 

gent que mostren altres persones 

de la seva generació. 

La veiem amb tanta empenta, 

que li peguntem si ha conduït 

mai un cotxe: «No! M’agrada 

molt anar de “cotopiloto”!».

Una jUbiLació voLtant peL món

En Joaquim treballava a la cris-

talleria de Can Munteys, i junta-

ment amb dos treballadors més, 

es van quedar l’empresa. A casa 

seva hem vist uns miralls molt 

bonics... ara ho entenem!

Actualment els tres socis de 

la cristalleria estan jubilats i el 

negoci el porten els tres fills. 
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dubte; no anaven mai separats, 

és per això que ara li resulta molt 

difícil continuar sense ell: «Com 

m’ha canviat, la vida! Abans era 

trempada, i en perdre el marit, 

m’he quedat bloquejada, i tot em 

fa mandra. Portàvem cinquanta-

set anys casats, i setanta-quatre 

anys junts...». Fent balanç, se sent 

afortunada, i ens comenta, orgu-

llosa: «Vaig trobar una bellíssima 

persona. Com ell n’hi poden ha-

ver, però més que ell, no ho sé».

La vida actUaL

La Soledad és veu una senyora 

elegant i molt cuidada, però ens 

assegura que no és gens presu-

mida: «Porto les ungles pintades 

perquè a la perruquera se li ha 

antojat».

Actualment viu sola, i s’ho fa 

tot ella, però voldria tenir com-

panyia. Té un fill a prop, i força 

ajuda en tot el que necessiti. El 

dimecres la porta a un centre 

cívic de Girona i a comprar el 

menjar per a la setmana. «Surto 

cada dimecres, vaig a “l’hogar de 

l’Onyar”. També m’he apuntat a 

uns tallers de memòria, de “la 

caixa de l’estrella”; et venen a 

buscar i et tornen». També va a 

fer-se massatges, i de vegades va 

a can Ballí a jugar a parxís: «Tinc 

el cap clar i em vaig mig valent 

per mi sola». A més, donem fe 

que té una memòria privilegia-

da: es recorda de tot! 

Fotografies: Fraser & Sureda comunicació

«Quan en Joaquim es va jubilar 

vam començar a viatjar.. primer 

a Mallorca, després a les Canà-

ries...», i els va agradar tant que 

no van parar. Recorda amb il-

lusió l’últim viatge que van fer: 

«Vam estar a Orlando, Florida, 

Miami, Mèxic... Oh, preciós!».

Ara la Soledad té una gran fa-

mília, i n’està molt orgullosa. Dos 

fills, quatre néts i dues besnétes. 

El seu fill gran, en Joaquim, té dos 

fills: en David i la Marta, que ja 

l’han fet avi. I el fill petit, en Da-

vid, té una filla, la Nora, i la Marta 

també en té una de petita que es 

diu com ella, Marta. Per altra ban-

da, en Narcís té en Dani i la Judit.

Una afició compartida

Veiem les prestatgeries del men-

jador plenes de trofeus i li pre-

guntem de què són. Resulta que 

el seu marit era un gran aficionat 

als jocs de taula, i la Soledad, per 

acompanyar-lo, també s’hi va afi-

cionar: «El meu marit guanyava a 

escacs, i jo a parxís. Jo l’animava a 

jugar-hi perquè així feia treballar 

el cervell... I sempre anàvem junts. 

Ens encantava jugar a tot, a casa 

passàvem el rato jugant a cartes. 

Jo feia pareja amb una amiga que 

tenia tot el parxís al cap −era molt 

llesta!− i si em perdia, de seguida 

em deia què havia de moure».

En Joaquim i la Soledad van 

ser una parella molt unida, sens 
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e S p o r t S Tennis 
taula

Xavier Soy

El CTT Vilablareix acaba la millor 
temporada de la seva història

El CTT Vilablareix ha tancat el curs 2009-10 amb 

un molt bon regust de boca. Sense cap mena de 

dubte, ha estat una temporada boníssima, tant 

a nivell esportiu com a nivell social, on ja tenim 

més de vint jugadors. El títol de campions de 

la Lliga d’Edats Elit, la bona participació en els 

Campionats d’Espanya de Burguillos (Sevilla) i 

el cinquè i sisè lloc en el Campionat de Catalu-

nya infantil i juvenil certifiquen un alt nivell en 

totes les competicions. 

Sopar cloenda de temporada: Nil Basora, 
campió del Torneig Social

Durant els mesos de 

maig i juny, a les instal-

lacions del CTT Vilabla-

reix (sala polivalent del 

pavelló municipal) s’ha 

celebrat el torneig soci-

al del club, una competició entre tots els socis del 

club que barreja nivells i edats dels jugadors. 

El torneig ha tingut una primera fase de 

cinc grups de sis jugadors, on cada jugador ju-

gava contra la resta de jugadors del seu grup. La 

segona fase era d’eliminatòria directa, on tots els 

jugadors tornaven a jugar un mínim de dos par-

tits per obtenir la seva posició final al torneig.

Després de molts partits igualats, a les 

semifinals en Nil Basora es va desfer d’en Joel 

Ferrer i en Manel Segura va guanyar l’Albert Ro-

mero. A la final, en Nil, en un partit molt disputat 

i emocionant, va derrotar en Manel i es va procla-

mar campió del torneig. L’Albert Romero va acon-

seguir la tercera posició en imposar-se a en Joel.

L’entrega dels trofeus es va fer durant el 

ja tradicional sopar de cloenda de temporada, 

que va aplegar més de quaranta persones entre 

jugadors, familiars i amics. També es van donar 

els trofeus de la temporada al millor jugador (Al-

bert Romero), millor company (Aleix Llorente) i 

jugador amb més “bon rotllo” (Lluís Ribas).

2010-11, més equips que mai i debut a 
Tercera Estatal Espanyola

En la temporada que comença afrontem més rep-

tes i competicions que mai. Aquest any batrem 

tots els rècords de jugadors i d’equips, ja que el 

nostre club disposarà de prop de trenta jugadors 

i onze equips per afrontar les diferents competici-

ons que es disputen al llarg de la temporada.

Però, sens dubte, el pas més important és 

la participació, per primera vegada, en una lli-

ga d’àmbit estatal en la categoria sènior. El CTT 

Vilablareix debutarà a la lliga de Tercera Estatal 

Espanyola amb un equip integrat per tres juga-

dors que s’han format des de ben petits en el 

nostre club. Guillem Soy, Albert Romero i Nil 

Basora seran la base del planter d’aquest equip, 

que es completarà amb un o dos jugadors de 

contrastat nivell per tal d’afrontar aquesta com-

petició amb les màximes garanties per aconse-

guir els millors èxits possibles.

És per això que esperem tot el vostre su-

port perquè el CTT Vilablareix pugui continuar 

creixent i portant el nom del poble arreu del ter-

ritori nacional i estatal.
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Bàsquet

Dani Bartomeu

el bàsquet ja ha 
toRnat a engegaR 
motoRs

Com cada temporada, 

el Campus d’Estiu ser-

veix per fer la cloenda 

esportiva de la tempo-

rada de bàsquet. En-

guany el Campus ha tingut la mateixa durada i 

dates (finals de juny i tot el juliol), però ha variat 

a nivell organitzatiu, amb la coordinació d’en 

Salvador García. El resultat ha estat un Campus 

del qual els nens i nenes han sortit molt con-

tents, tenint el bàsquet com a nexe central però 

combinant-lo amb jocs i altres activitats paral-

leles. En definitiva, que estem molt contents 

amb la nova direcció que ha pres aquest estiu 

passat el nostre Campus i que veieu il·lustrat en 

algunes fotografies.

D’altra banda, fa unes setmanes que els 

nostres equips (des dels més petits i petites 

fins als més grans) han començat els entrena-

ments i els partits. Per a nosaltres aquesta tem-

porada presenta l’atractiu que el nostre sènior 

A (GIG International Vilablareix) ha ascendit a 

Primera Catalana. Per a la gent que no domini 

gaire el bàsquet, en aquesta categoria juguen 

equips d’arreu de Catalunya, i hi ha molt pocs 

equips de les comarques gironines que tinguin 

algun equip en aquesta categoria o per sobre. 

Per al Club és un repte competir a aquest ni-

vell, però creiem que és bo lluitar per portar 

el nom de Vilablareix arreu de Catalunya i que 

també és bo que tots els nostres nens i nenes 

tinguin aquest referent.

Pel que fa a tots els nostres equips, aquells 

nens i nenes, nois i noies que vulguin fer bàs-

quet poden posar-se en contacte amb nosaltres 

al 610213560 (Dani Arteaga) o bé al mail cbvila-

blareix@hotmail.com. Allà ens podeu pregun-

tar per horaris, competicions, categories... 
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estiu amb 
actiVitat 
d’handbol

L’equip cadet va cloure la temporada disputant 

el torneig internacional Granollers Cup amb més 

de 250 equips de diferents països. El Vilablareix 

va fer una primera fase molt bona: va guanyar 

tots els partits (contra el Quebec en el descans 

es perdia de sis gols, però una defensa indivi-

dual a tota la pista va donar opcions a la victò-

ria). L’equip, just de jugadors, va perdre de tres 

gols als quarts de final contra el Carabanchel. Tot 

i això cal destacar l’experiència de conviure du-

rant cinc dies amb tots els equips mundials.

 La primera setmana de juliol els equips 

infantil i cadet van disputar el torneig de Ba-

nyoles. L’equip infantil, format per jugadors de 

categoria infantil per a la següent temporada, 

va començar el torneig amb molts dubtes i amb 
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l’evident manca d’adaptació a les mides del ter-

reny de joc, però en els dos darrers partits van 

estar molt encertats i van plantar cara als equips 

amb jugadors de segon any.

L’equip cadet va guanyar el torneig i Temi Fi-

gueras va ser designat millor porter del torneig.

Durant l’estiu els jugadors infantils i ca-

dets han fet jornades d’entrenaments de tecnifi-

cació cada dilluns i dimecres. 

 Els entrenaments han començat amb les 

il·lusions renovades: els benjamins i alevins dis-

putaran la lliga de Girona , amb el mateix objec-

tiu, formar jugadors i que gaudeixin de l’esport 

amb independència dels resultats. La Federació 

ja fa anys que va eliminar les classificacions en 

aquestes categories per fomentar la participació 

dels nens i altres valors, a part dels competitius.

L’equip infantil, més nombrós que la dar-

rera temporada, amb més jugadors de primer 

any, jugaré la lliga de 1a Catalana Grup Girona, 

amb un objectiu molt clar de formació, amb de-

fenses molt obertes i atacs molt verticals, i amb 

moltes situacions tec/tac d1x1 +......

L’equip cadet a principi d’octubre disputa-

rà a Vilablareix el sector classificatori per optar 

a jugar a lliga catalana, contra Sant Esteve de 

Palautordera i Sant Cugat els propers 1, 2 i 3 

d’octubre. Si es classifica, disputarà una lliga 

amb el FC Barcelona, BM Granollers, la Roca, 

St. Martí adrianenc i els vuit equips classificats 

en els respectius sectors. Si no es classifica, dis-

putarà el sector per jugar a 1a Catalana.

L’equip sènior, amb alguna incorporació, 

té l’objectiu d’anar donant relleu a joves juga-

dors i mantenir la categoria tot i que, com a la 

darrera temporada, no renuncia a res i, si té op-

cions, afrontarà de nou la fase d’ascens. 

El club continuarà apostant per la promo-

ció de l’handbol en diferents centres educatius 

per potenciar la base del club i continuarà fent 

activitats socials (dinars populars). 

 

Vols jugar a handbol?

Si vols jugar a handbol, pots demanar informació 

al pavelló dimarts, dijous i divendres de 17.30 a 

22.30 h, o bé trucant a Sergi Cama (690 177 105), 

o per correu electrònic hcgirones@gmail.com. 

Pots veure totes les noticies i novetats a 

www.hcgirones.blogspot.com.

e s p o r t s
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Xavier Pere

Aquesta temporada, moltes cares noves 

El FC Vilablareix continua creixent, i la prova és que 

per a aquesta nova temporada tenim dotze cares 

noves que completaran les plantilles dels nostres 

equips de benjamins, prebenjamins i escoleta.

També hem incorporat quatre entrenadors: 

Jordi Moreso (benjamí’01), Lídia Berga (preben-

jamí’03), David Cuyàs (prebenjamí’03 i porters) i 

Raül (prebenjamí’04 i escoleta’05). Marc Gázquez 

continuarà entrenant el benjamí’02.

La relació de jugadors i categories per a 

aquesta temporada és la següent:

Benjamí 2001: Gerard Alonso, Aniol Avi-

lés, Cristian Baena, Dani Baena, Joel Casas, Pol 

Garcia, Robert Gou, Xavier Pere, Brian Serrano 

i Francesc Soler.

Benjamí 2002: Arnau Ayats, Jofre Buisac, 

Jaume Nogué, Martí Pilsa, Roger Segura, Gui-

llem Vázquez, Ainhoa Serrano i Paula Ortega.

Prebenjamí 2003: Joaquim Carbonés, Àlex 

Heredia, Joel Marcos, Adrià Martínez, Marc Ro-

magós, Martí Cuyàs, Marc Felip, Aitor Sánchez, 

Ferran Pilsa, Àngel Sayols, Arnau Morales i Mi-

quel Sánchez.

Prebenjamí 2004: Martí Angelats, Denís 

Cano, Martí Melció, Arnau Segura, Aleix Altayo 

i Jan Carreras

escoleta 2005: Aleix Baig, Joan Ayme-

rich, Marc Riera, Joan Ribot, Izan Morales i Biel 

Carreras. 

Torneig de tardor de futbol-7

El FC Vilablareix organitza el 1r torneig de tardor 

de futbol-7 per a adults, obert als equips que 

vulguin començar la pretemporada jugant al-

gun partit una mica seriós. Els partits es jugaran 

al camp de futbol-7 de Vilablareix a partir del 22 

de setembre a les 9 del vespre i està previst que 

el torneig acabi pels volts de Fires de Girona. 

Esperem que aquest primer torneig també sigui 

l’últim al nostre camp de terra. 

D’altra banda, sempre tindrem en compte 

quins equips han participat primer en torneigs 

organitzats pel nostre club a l’hora de convidar-

los en propers esdeveniments.

Seguiu les noves al Facebook i al blog del 

nostre club. Us agraïrem les vostres opinions i 

comentaris, siguin els que siguin; segur que ens 

serviran per millorar.

Per acabar, us recordem que si voleu de-

manar qualsevol tipus d’informació ho podeu 

fer a través del nostre correu electrònic fcvila-

blareix@hotmail.com o bé trucant als telèfons 

659 819 060 (Agustín) o 646 560 395 (Xevi).
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Gimnàstica
rítmica

Comencem la temporada amb novetats

A principi d’estiu, les nostres gimnastes van 
celebrar el festival de cloenda al pavelló d’es-
ports. Durant aquella diada vam poder gau-
dir d’una sèrie de muntatges preparats per a 
l’ocasió. Les més petites del Rítmica Vilabla-
reix van mostrar les seves habilitats en una 
magnífica actuació grupal on representaven 
el món del circ: totes elles es van convertir 
per un dia en unes pallasses autèntiques.

Les més grans van ensenyar els seus 
muntatges individuals que durant tota la 
temporada havien defensat a les diferents 
competicions i també van fer conjunts amb 
diferents aparells (cordes, maces i pilotes). 
Per arrodonir el dia totes les gimnastes, els 
familiars i l’equip tècnic vam fer una arrossa-

da a les instal·lacions del pavelló, magnífica-
ment preparada per les dones de l’Ateneu.

De cara a la nova temporada, aquest 
any tenim una proposta creiem que prou 
atractiva per a totes les nenes que vulguin 
provar la gimnàstica rítmica. A diferència 
dels dos darrers anys, a partir d’ara el Rít-
mica Vilablareix es dividirà en dos nivells: 
a) psicomotricitat i iniciació i b) promoció i 
competició. 

Cal dir que al nivell de psicomotricitat 
i iniciació també hi poden accedir els nens 
que hi estiguin interessats, ja que en aquest 
nivell es treballarà l’esquema corporal i la 
coordinació motriu mitjançant el joc. 

Així que si teniu entre 3 i 16 anys i ga-
nes de fer gimnàstica rítmica a Vilablareix, 
aquest any podeu fer-ho! Ens trobareu el di-
marts i divendres al pavelló de Vilablareix. 
L’horari de l’activitat és de 17.30h a 19.00 h 
(amb l’opció de recollida a l’escola). 

Si esteu interessats i voleu més infor-
mació us podeu posar en contacte amb: 

ritmicavilablareix@gmail.com 
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La llar d’infants

La llar d’infants La Farigola va obrir les portes 

l’1 de setembre. Aquest curs alguns grups han 

canviat de nom i de mascota: els de P0 són les 

Formigues, a P1 hi tenim les Libèl·lules i les Gra-

notes, i a P2, els Picasoques i els Espantaocells.

Tots hem començat amb molta energia 

i amb les piles ben carregades. Els més petits 

de la llar s’estan habituant al nou espai i a les 

educadores, i els més grans ja han començat a 

gaudir de les activitats.

Estem segurs que aquest serà un magní-

fic curs!

Jessica Alfaro
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L’escolaL’escola

Fotografia: Fraser & Sureda comunicació
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un nou cuRs  
a l’escola

Un any més, ha començat el curs a l’escola 
Madrenc (ara ja no es diu CEIP, sinó escola, 
ja que el Departament d’Educació ha can-

viat el nom dels centres educatius). Aquest 
setembre hi han entrat vint-i-dos alumnes 
nous, un fa segon d’Educació Primària i els 
altres vint-i-un s’estrenen a l’escola dels 
grans, al curs de P3. En total, doncs, ja hi 
ha cent setanta-quatre alumnes a l’escola. 
Pel que fa als mestres, hi ha quatre noves 
incorporacions: Anna Badosa i Lluís Reca-
sens, a P3, Anna López a 4t i 5è de Primà-
ria i Vanessa Faig a 6è. Finalment, a l’AMPA 
hi ha hagut canvi de presidenta: ha entrat 
en el càrrec Mònica Julià, en substitució de 
Carles Boirac.

L’escola de Vilablareix aquest any par-
ticipa en el projecte PUNTEDU, sobre bibli-
oteques, un tema que l’escola el curs passat 
ja va treballar amb il·lusió i bons resultats. 
Tot a punt, doncs, perquè el curs 2010-11 
sigui un bon curs per a nens i nenes, mes-
tres, i famílies en general.
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L’institut

Un gran canvi a la meva vida

Al curs passsat em vaig adonar que ja no em 

quedava tant de temps per anar a l’institut, com 

em pensava. Els anys a l’escola m’han passat  

ràpid. A l’escola em sentia com si fos a casa, 

amb uns mestres coneguts, uns companys co-

neguts, uns espais coneguts… M’he fet gran i 

em toca passar una etapa que no tot és sumar i 

restar, ja comença a ser més difícil.

Abans de venir a l’institut tenia por que 

fos complicat i no me’n sortís, però ara veig 

que potser no he de patir, que cal organització, 

estar atent a classe i estudiar. També creia que 

em costaria fer amics, però no, perquè he trobat 

molta gent que em cau bé.

M’agrada ser molts alumnes a la classe, 

conèixer gent i fer nous amics. També que pu-

guis triar assignatures, que hi hagi un temps 

per llegir, que la gimnàstica la fem al pavelló, 

que ens puguem dutxar i que el dimecres i el 

divendres a la tarda tinguem festa. M’agrada te-

nir un professor per a cada assignatura perquè 

a l’escola el tutor el tenies molt vist.

Tots aquests canvis els trobo molt posi-

tius, però tinc por de no poder seguir el ritme 

de primer d’ESO.

Des de fa uns dies em sento més gran, i 

als matins em fa il·lusió agafar l’autobús per a 

anar a l’institut.

Miquel Cufí 1r A

Arribada a l’institut

Quan era petita em deien que havia de menjar 

sopes per créixer, i ara que em faig gran, em 

diuen que creixo massa de pressa.

Quan estava a 6è, pensava que l’insti-

tut era molt diferent d’un col·legi. Tenia ganes 

d’anar-hi per saber com era. Era com un somni, 

anar a l’institut. I tenia ganes de conèixer nova 

gent, veure el nou lloc, les noves matèries, les 

noves amistats,…

I després, impacient perquè passés tot 

l’estiu de pressa, quan va arribar el primer dia 

d’institut, estava molt nerviosa, també perquè 

tenia ganes de saber a quina classe em tocaria 

anar, i si anava amb amics. Era una nova etapa, 

l’institut. Estava impacient per saber com era 

tot, i al final va arribar el primer dia.

Ara ja he fet molts amics i amigues noves. 

I tinc ganes de superar bé aquesta nova etapa. 

Trobo a faltar algunes coses de l’escola, però 

l’institut m’agrada molt.

La meva germana diu que al col·legi troben 

a faltar els de 6è de l’any passat, i que tenen ganes 

de veure’ns; per això sempre que puc vaig a bus-

car-la i els vaig a saludar, a tots. Els meus pares 

veuen que cada cop em faig més gran, i em diuen 

que ja estic a l’edat del canvi. Em deixen fer més 

coses, però diuen que em controli.

És divertit fer aquest pas de l’escola a 

l’institut!

Neus Grèbol 1r B

en aquest número de la torratxa, quatre alumnes que aCaben de fer el pas de l’esCola a 
l’institut ens expliquen Com han visCut aquesta experiènCia tan important a la seva vida.
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Des de petita que ho sento: a l’institut 

s’ha de treballar i no és gaire fàcil. Jo sempre 

m’imaginava el típic institut americà. Amb els 

armariets, les escales…

M’imaginava de tot menys el que he tro-

bat. Però no està malament. Tothom diu: “–Oh, 

ja vas a l’institut? Dona, s’ha de treballar de va-

lent, que és molt complicat!”

Jo no trobo que sigui molt difícil. Trobo que 

és el nivell de l’edat. Si ens posessin feina de P3, 

ens avorriríem i seria molt fàcil. Però a un nen de 

P3 li costa el seu temps aprendre-ho. Tot és l’esforç 

d’un mateix, sense esforç no hi ha recompensa. 

Tot s’ha de guanyar a pols, ningú no regalarà res.

Olaia Brugada 1r A

Després d’estar nou anys seguits a la 

mateixa escola, anar a un nou lloc m’ha pro-

vocat una nova sensació, tant a mi com als 

meus companys de classe. Hem passat de ser 

els més grans de l’escola, a ser els més petits 

de l’institut.

Encara que aquest institut sigui petit, té 

un avantatge que no poden tenir altres instituts, 

ser més pocs i que les professores i professors 

disposen de més temps per dedicar-nos.

Per a mi, estar a l’institut és com deixar de 

ser un nen, començar el camí de ser un adult, i 

adonar-me’n que no tot són flors i violes, i que per 

arribar a tenir feina, ens ho haurem de guanyar.

Pau Simon 1r A

D’esquerra a dreta, Miquel Cufí, Pau Simon, Neus Grèbol i Olaia Brugada.
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Un número més, continuem oferint-vos les lli-

çons de civisme en còmic dels nois i noies de 

l’institut.

Laia Ventura

Judit Boadella

Adrià Busquets

els joVes ens ensenyen a seR cíVics

3 4
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La ludoteca

Marina Àlvarez, Mònica Garcia  
i Sònia Jorquera

l a  l u d o t e c a

La ludoteca també engega un nou curs

Les fulles comencen a caure dels arbres, desta-

quen colors marronosos i vermellosos, els dies 

s’escurcen... És evident que l’estiu s’acaba, la tar-

dor comença i la ludoteca torna a obrir les portes.

Aquest estiu els nens i nenes han pogut 

gaudir d’un casal d’allò més refrescant i musi-

cal. A ritme de jazz, pop, rock, disco i amb mú-

sica tradicional, infantil i clàssica, els nens i ne-

nes han construït els seus propis instruments, 

han compost melodies, han conegut un director 

d’orquestra, han experimentat amb els sons, han 

creat murals, han ballat en una disco, han visitat 

el Museu de la Música i s’han refrescat tot fent 

jocs d’aigua i anant a la piscina del poble.
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Mentre gaudien de totes les activitats, 

han après a conviure, a jugar, a compartir, a so-

miar, imaginar... 

Els últims dies del casal, un grup de nens 

i nenes ben decidits van preparar les motxilles 

i se’n van anar de colònies a Can Ginebró, a Vi-

lopriu. A més de gaudir de les característiques 

d’aquell entorn, van fer activitats molt diverses 

i divertides: exursions, gimcanes, jocs de nit, 

jocs d’aigua, etc.

Però com ja hem dit, l’estiu s’ha acabat i 

ara ens hem de preparar per a la tardor. És per 

això que durant el setembre els nens i nenes de 

la ludoteca han preparat tallers el resultat dels 

quals segurament heu pogut admirar a la III Fira 

de Tardor de Vilablareix.
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Campionats de Pro 
evolution i futbolí
L’estiu és temps de campi-

onats d’aquells jocs que han emplenat algunes 

tardes d’hivern. Els reis continuen sent el joc de 

futbol de la consola Pro evolution i el futbolí, tot 

i que aquest estiu han entrat amb força els jocs 

de taula d’estratègia, com ara el Carcassonne.  

Campionat de futbol sala
Un any més, el campionat de futbol sala d’estiu 

ha tornat. En aquesta edició, quatre equips han 

competit per al primer lloc. El guanyador ha es-

tat el Drink Team, seguits de Kuits FC, Veujove i 

Red Bulls.

3x3 de bàsquet
Sis equips d’edats força heterogènies, entre 

ells un de mixt, van estar jugant el torneig 3 x 

3 de bàsquet el passat 18 d’agost al poliespor-

tiu. L’important no era guanyar, sinó passar una 

bona estona i fer una mica d’esport. Més de vint 

joves, amb les respectives aficions, van fer vi-

brar el pavelló. 

Guitarra
Aquest estiu el local de joves ha incorporat una 

guitarra per tal que tothom que vulgui pugui fer 

els seus primers acords.

Mecanografia i reforç
Durant l’estiu al local de jo-

ves ha ofert cursos de me-

canografia per tal d’aprofi-

tar les tardes agafant agilitat 

amb el teclat, en els quals 

han participat vint-i-quatre 

persones. Es van fer dos 

cursos: un el mes de juliol, dilluns i dimecres de 

3 a 5 de la tarda, i l’altre durant l’agost, dimarts i 

dijous de 5 a 7.

Water World
La taula de dinamitzadors del Gironès va propo-

sar una sortida al Water World el dissabte 26 de 

juny en la qual van participar els pobles de Salt, 

Cassà de la Selva, Vilablareix i els pobles de la 

Zona Llera. Vuit joves de Vilablareix van gaudir 

d’un dia de sol, tobogans i nous amics.

PortAventura 
El dissabte 4 de setembre trenta-quatre perso-

nes de Vilablareix, la majoria jovent del local de 

joves, van anar d’excursió a PortAventura jun-

tament amb altres persones de Sant Julià de 

Ramis en una nova iniciativa d’autobusos com-

partits entre els pobles del Gironès que impulsa 

el Consell Comarcal i els diferents ajuntaments. 

Un dia de sol i diversió en un autobús de setan-

ta places ple fins a la bandera!
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Premis de petanca i nova temporada
El dissabte 10 de juliol, al pavelló de Vilobí 

d’Onyar,  va tenir lloc el repartiment de premis 

i dinar de final del torneig entre els pobles de 

Fornells, Vilobí, Riudellots, Aiguaviva, Riudare-

nes i Vilablareix.

Des del mes de setembre ens trobem cada 

tarda a les pistes de carrer Marroc. Si esteu inte-

ressats a participar-hi, sereu benvinguts. 

Molta participació a la Diada del Soci, a 
Peralada
El diumenge 5 de setembre vam celebrar la Dia-

da del Soci, aquest any amb una sortida a Pera-

lada i amb la participació de 126 socis.

Qui va voler va anar a veure el Castell-

Museu, on es va visitar la biblioteca, amb prop 

de 80.000 volums i més de 1.000 edicions d’el 

Quijote, el Museu del Vidre, que conté una de 

les col·leccions més grans i millors del món, el 

Museu del Vi, que es va crear als anys 60 a la 

cava on fins aleshores s’elaboraven els vins de 

Peralada, i el Convent del Carme, que és un edi-

fici gòtic on actualment hi ha la seu del Museu 

del Castell. Destaquen el claustre i l’església, 

que conserva un excepcional enteixinat de fus-

ta policromada. 

També es va visitar el claustre de Sant Do-

mènec, que data de la segona meitat del segle 

XI; l’església de Sant Martí, una construcció del 

segle XVIII amb restes romàniques, i un cam-

panar gòtic. A totes les visites hi havia un guia 

professional!

Després de la passejada pel poble, vam 

anar a dinar en un dels restaurants del poble, on 

ens va acompanyar l’alcalde, Enric Vilert. La vet-

llada va acabar amb ball al mateix restaurant. 
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Assemblea ordinària del Casal de la Gent 
Gran
El dijous 9 de setembre es va celebrar a la sala 

de conferències de Can Gruart l’assemblea ge-

neral ordinària del Casal de la Gent Gran, amb 

l’assistència de 61 socis.

El president, Enric Guillaumes, va expo-

sar les activitats realitzades durant el curs pas-

sat i va presentar les que s’han preparat per a la 

nova temporada. Com és habitual, es va apro-

var l’estat de comptes, que es van explicar amb 

tot detall. També es va recordar que s’han de 

celebrar eleccions a la junta directiva del Casal.

Dinar de la Diada
Com ja comença a ser tradicional, l’11 de setem-

bre es va celebrar a la sala polivalent del pavelló 

el dinar de la Diada, aquest any amb l’assistència 

de 103 persones. Acabat el dinar, Emili Hidalgo 

va animar la concurrència fent de discjòquei. 

Tornen els balls de saló dels dissabtes
El dissabte 25 de setembre va començar la tem-

porada de balls de saló, que es faran, com és ha-

bitual, el segon i l’últim dissabte de cada mes a 

les 6 de la tarda a la sala polivalent del pavelló.
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l’ateneu poRta una 
bona maRxa

Vilablareix pot presumir de tenir gent acti-

va. Són diversos els col·lectius que impulsen 

tota mena d’activitats, sovint amb el suport de 

l’Ajuntament però sempre amb força il·lusió i 

moltes hores de voluntariat. Un d’aquests col-

lectius és el de les dones (i algun home que les 

ajuda!) que s’agrupen al voltant de l’anomenat 

Ateneu i que s’ha guanyat fama merescuda de 

fer àpats multitudinaris de gran qualitat.

Amb l’Ateneu hi col·laboren habitualment 

unes 20 persones, la majoria dones, però també 

han “enganxat” algun marit, com l’Albert Turon, 

que ja té el títol de cafetero oficial, en Josep Soler, 

sempre darrere el foc, o l’Emili, que no falla mai.

Hem anat a parlar-hi i ens han explicat les 

principals activitats que han fet des del darrer 

número de la Torratxa.

Sopar de l’AMPA i Festival de final de curs
L’11 de juny, 350 persones sopaven al pavelló con-

vocades per l’AMPA i el 20 de juny, també al pavel-

ló, l’Ateneu preparava un altre sopar multitudinari 

per celebrar el final de curs de l’escola Madrenc.
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Fira de Tardor
Després de descansar el juliol i l’agost, al se-

tembre han reprès l’activitat amb la Fira de Tar-

dor. Això ja són “palabras mayores”!

En primer lloc, el vermut a la plaça. L’èxit 

de l’any passat no ha permès ni dubtar de repe-

tir el vermut del migdia, amb uns calamars a la 

romana excepcionals.

Per dinar, embotit, botifarra amb monge-

tes, rostit i amanida catalana a la piscina. I per 

postres, recuit amb la melmelada de préssec 

que elles mateixes van elaborar amb els prés-

secs de l’arbre d’en Pau Rovira.

A la tarda, 400 berenars per a les 10 colles 

de geganters. I finalment, com a novetat d’aquest 

any, també han preparat menjar per als tractor-

istes i acompanyants.

La cuina dels nens
Aprofitant que no hi ha classe a la tarda, durant 

dues setmanes del mes de juny, l’Ateneu ha or-

ganitzat una escola de cuina amb la col·laboració 

de la Nuri Lladó, la Roser Bonmatí i l’Hermínia 

Ventura, i el suport de l’Ajuntament. Aquest any 

hi han participat 70 nens i nenes, que han fet 

pizzes, croquetes, amanides de pasta, galetes... 

L’ultim dia van preparar un berenar a la 

plaça, i els nens i nenes van fer de cambrers, 

ben uniformats amb gorros de cuiners i davan-

tals de colors que les dones de l’Ateneu els ha-

vien fet per a cada un. 

a t e n e u  d e  l a  d o n a
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La Neus Soler, l’Aina Coll, l’Annie Puig i la Neus Serra van fer un 
magnífic equip per preparar l’esmorzar de les puntaires.
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miRanda agustí

una vilablaretenCa de 16 anys ha Guanyat 
per terCer any ConseCutiu el Campionat 
d’espanya de btt, i ha partiCipat a suïssa  
i itàlia en Campionats del món. 
li hem demanat que ens faCi CinC Cèntims  
de les seves darreres vivènCies  
en la CompetiCió.

«Aquest any he tornat a renovar títol! El campi-

onat d’Espanya celebrat a Barcelona el 18 de ju-

liol per les muntanyes de Montjuïc va sortir fe-

nomenal. Tots els meus entrenaments estaven 

dedicats a aquest campionat, uns entrenaments 

molt durs i constants.

La carrera va ser molt calorosa, ja que 

vam córrer amb una temperatura de 38º, però 

tot i així la sort es va posar de 

part meva, excepte el canvi 

de marxes, que no anava 

gaire fi… però afortuna-

dament, tal com he dit 

abans, tot va anar genial. Ja tinc tres campio-

nats d’Espanya a la butxaca!

La primera copa del món va ser a Suïssa 

el 25 de juliol. No va ser una gran carrera ja que 

em vaig notar molt cansada, el circuit no era 

dels meus i, com sempre passa a les copes del 

món, el ritme des del principi va ser altíssim. Al 

final vaig fer la 21 posició i... va ser una carrera 

més per agafar experiència.

La segona copa del món, i l’última per a 

mi d’aquesta temporada, va ser a Val di Sole 

l’1 d’agost. Ja estava allà instal·lada amb tot 

l’equip feia una setmana, ja que vam anar di-

rectament des de Suïssa a Itàlia. Va ser la millor 

carrera a nivell internacional, ja que vaig quedar 

entre les 15 primeres i vaig acabar en una 13a 

posició i unes sensacions boníssimes. Podia ha-

ver estat dintre de les 10 primeres noies, però 

l’experiència es nota.

Ara només em 

queden dues curses 

de copa catalana i una 

a França (Roc d’Azur), 

i llavors la temporada 

2010 s’haurà acabat. I 

per fi... descans!»

Miranda Agustí
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Dídac Romagós

noVes seccions  
al micRo de nit

Micro de Nit, el programa de la ràdio munici-

pal de Vilablareix que s’emet en rigorós directe 

cada dilluns de les 9 a les 11 del vespre pel dial 

del 107.5 FM, continua en marxa. El motor no 

para; ens queda molta benzina.

 El passat dilluns 6 de setembre vàrem en-

cetar ja la setena temporada radiofònica al vos-

tre costat, però amb una baixa a l’equip: la d’un 

dels pilars del programa, el nostre estimat Sr. 

Ribot, que per raons personals ha decidit aban-

donar el vaixell. En aquests moments, estem 

fent una campanya amb la finalitat que el Sr. Ri-

bot s’ho repensi. Necessitem la vostra ajuda, ja 

sigui trucant al programa 972 23 73 99, enviant 

correus a microdenit@hotmail.com o deixant 

missatges al mur del Facebook de Micro de Nit.

La novetat d’enguany és que el progra-

ma, a més de poder-se escoltar en diferit a tra-

vés del bloc del programa, microdenit.bloc.cat, 

on continuem en el rànquing dels 10 blocs més 

seguits, es podrà escoltar l’endemà, el dimarts 

de 10 a 12 del matí, pel dial del 107.5 FM.

Pel que fa al programa en sí, continua se-

guint l’estructura més o menys de les tempora-

des anteriors. Hem obert noves seccions, com 

la del repàs del temps de la setmana, i Les coses 
com són, amb el nostre col·laborador Pedro Za-

mora, així com la secció de Jaume Vilalta, amb 

les filosofades i els enigmes. 

I ja per acabar, com sempre, no ens can-

sarem de demanar el que tots els programes de 

ràdio volen tenir: participació. Creiem ferma-

ment que si vosaltres ens diguéssiu el que pen-

seu del programa, tot podria anar molt millor.

Gràcies a tots per dedicar-nos uns mo-

ments per llegir aquestes línies.

Salut i molta ràdio, amics!  
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A partir del segle XV va començar el declivi 

del monestir. La decadència i relaxació de la vida 

monàstica afavoriren episodis d’escàndols i dis-

bauxes dels abats i els monjos. El edificis també 

ho van patir: l’any 1441 els claustres estaven en 

ruïnes. A finals del segle XVI el papa Climent VIII 

va decidir que el monestir passés a dependre del 

de Sant Pere de Besalú, fet que va provocar l’ex-

tinció definitiva de la vida conventual.

Des de l’any 1598, que l’abat de Besalú va 

concedir l’ús dels edificis del monestir a una famí-

lia que el va convertir en masoveria, “el mas del 

convent” ha anat passant per diferents mans fins 

que l’any 1994 l’Ajuntament de Rabós va poder-

lo comprar pel preu simbòlic de 1.000 pessetes. 

Des d’aleshores n’ha promogut la recuperació, 

amb campanyes d’excavacions arqueològiques i 

intervencions de consolidació i restauració.

Les diverses dependències estan orga-

nitzades a l’entorn de l’espai del claustre. De la 

basílica, consagrada l’any 935, es conserva una 

bona part de l’estructura. A l’interior s’ha exca-

vat la cripta del segle X, d’interès excepcional. La 

galeria-pòrtic del claustre també pertany al segle 

X, i presenta una de les mostres més arcaiques 

de la galeria claustral amb columnes i capitells.

A menys d’una hora tenim l’oportunitat 

de visitar aquest monestir d’origen mil·lenari 

que és part de la història de Catalunya i que val 

la pena conèixer. Animeu-vos a anar-hi!

sant quiRze  
de coleRa

Una joia del romànic a menys d’una hora

Ben a prop nostre hi ha veritables joies artístiques, 

moltes vegades desconegudes. Una d’aquestes 

joies és el monestir de Sant Quirze de Colera. Ac-

tualment és propietat de l’Ajuntament de Rabós 

d’Empordà i, com a “Bé Cultural d’Interès Nacio-

nal”, està protegit per la Generalitat de Catalunya.

El monestir està situat en una vall de l’Albe-

ra, a l’extrem oriental dels Pirineus, i fou fundat a 

finals del segle VIII, a l’inici del domini carolingi. 

Amb les donacions i protecció dels comtes d’Em-

púries i Rosselló, l’abadia es va consolidar als se-

gles X i XI. Durant els segles XII i XIII, amb la con-

sagració de l’església (1123) i la confirmació per 

part del papa Honori III dels béns i les prerrogati-

ves, l’abadia va arribar a la seva major expansió.

A finals del segle XIII el monestir va patir 

diverses invasions que van provocar la pèrdua 

d’elements litúrgics i la fugida dels monjos. Va 

ser l’abat Berenguer de Vilatenim qui va fer la 

reparació parcial de la casa, l’església i els orna-

ments. Es va reconèixer l’abadia com a castell 

termenat i això va permetre la construcció d’un 

nou recinte fortificat. 

Jordi Pagès
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volEm un poblE nEt?
J. Manel Pallàs

Com sabeu, distribuïts pel poble tenim contenidors 

per a la recollida selectiva: paper-cartró, envasos, vi-

dre, orgànica i restes de jardineria (poda), que si són 

en petita quantitat es poden llençar dins del conteni-

dor d’orgànica. També hi ha les minideixalleries i els 

contenidors de rebuig (dels quals se’n podria retirar 

la meitat si es fes una bona selecció de la matèria).

Tot i així, com podem veure a la foto, al costat 

dels contenidors sovint apareixen andròmines. 

Aquests materials no els recull l’empresa encarre-

gada de la recollida i s’han de portar a la deixalleria 

per a una posterior valorització.  Això implica que la 

brigada de l’Ajuntament ho ha de recollir i portar-

ho al magatzem municipal.

Per evitar-ho, us recordem que podeu trucar a 

l’Ajuntament per demanar que passin per casa vos-

tra a recollir mobles, electrodomèstics i tot tipus de 

trastos el primer dimarts de cada mes. També podeu 

portar-los a la deixalleria de Girona, que tenim tan 

a prop, de dilluns a dissabte. Per entrar a la deixalle-

ria cal una targeta que us faran allà mateix. Recor-

deu, a més, que si utilitzeu la deixalleria un mínim 

de sis vegades tindreu un descompte del 10% en el 

rebut d’escombraries.

Per últim, recordem als propietaris de gossos 

que cal recollir les defecacions. Per sort, cada vega-

da es veu més gent passejant el gos amb la bossa de 

plàstic a la mà. 

Des de l’Ajuntament es fan molts esforços per 

tenir un poble net, però per aconseguir-ho també 

cal la participació de tots el vilatans.

Deixalleria de Girona

Polígon industrial Mas Xirgu

Carrer Joan Torró i Cabratosa, 7-11

Telèfon: 972 244 400

Horari:  

De dilluns a dissabte  

de 10.00 a 20.00 h

 

Diumenge  

de 10.00 a 14.00h

Els festius entre setmana  

la deixalleria està tancada.
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l’EsCassEtat d’aigua 
(v-6)
Andrés L. Pérez Velasco

L’entrega anterior començava dient que el doc-

tor en Ciències Físiques per la Universitat de Sa-

ragossa Pedro Arrojo Agudo havia 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”.

Un exemple fefaent n’és la conca del Mediter-

rani, que s’ha convertit, en aquest primer decenni 

del segle XXI, en un espai litoral que ha generat 

una enorme transformació del paisatge, amb un 

augment espectacular del nombre de construccions 

per a ús residencial.

Així, el Pla d’Acció Territorial Litoral de la Co-

munitat Valenciana representa la destrucció dels 

470 quilòmetres de costa, on només 8 són especial-

ment protegits i no urbanitzables, enfront dels 229 

ja urbanitzats, els 86 en procés d’urbanització i els 

155 que es transformaran a través d’actuacions sin-

gulars com els PAI. 

La magnitud de les transformacions es pot ob-

servar quan s’analitzen les xifres amb un cert assos-

segament: per a una població actual de 4 milions 

d’habitants s’ha previst un desenvolupament que 

implica que per a l’any 2026 com a mínim es du-

pliqui la població. La proporció d’habitatges cons-

truïts seria d’un 64% més que l’actual cens en un 

període de deu anys. Aquesta barbaritat construc-

tiva suposa invertir almenys 58.500 milions d’euros 

en infraestructures i genera una demanda d’aigua 

que es pot estimar en 450.000 metres cúbics al dia, 

la qual cosa és totalment insostenible per al balanç 

hídric del País Valencià. Implica, a més, la destruc-

ció de tot el paisatge litoral i d’una part de l’interior, 

cosa que farà que aquest recurs perdi el seu valor en 

un període de deu a vint anys.

Aquesta política agressiva contra el territori no 

s’atura al litoral, sinó que ja ha arribat a l’interior 

del País Valencià, i afecta zones humides i de munta-

nya. Un exemple és de la Tinença de Benifassa, que 

ha passat de 30.000 hectàrees especialment protegi-

des a només 5.000, i on ja es poden observar com-

pres i vendes de terrenys amb finalitats residencials. 

Els problemes del País Valencià són històrics, 

atès que ja un informe de 1995, amb dades del cens 

de 1991, oferia un panorama molt semblant a l’ac-

tual. Es preveia un creixement del parc immobiliari 

que duplicaria el nombre d’habitatges de 1991. 

En el moment actual hi ha gairebé dues-centes 

propostes urbanitzadores per al conjunt del País 

Valencià, cosa que comprèn PAI, plans especials, 

urbanitzacions previstes... Són nombrosos els plans 

sense tenir en compte la sostenibilitat del model: les 

activitats que ha de suportar el territori i el finança-

ment dels serveis necessaris. 

En aquest sentit, sembla necessari recordar que 

l’aigua és un factor de desenvolupament territorial 

i, com a tal, s’hauria de considerar la relació que 

s’estableix amb les diferents normatives legals en 

les diverses escales territorials: l’estratègia territorial 

europea, les lleis d’ordenació territorial estatals i les 

normatives autonòmiques. Juntament amb aques-

tes interpretacions caldrà desmuntar alguns mites 

sobre l’excessiu consum d’aigua en l’agricultura, 

ja que una hectàrea de regadiu en consumeix una 

mitjana de 8.000 hectòmetres cúbics, mentre que 

la mateixa quantitat de sòl urbanitzat pot arribar a 

40.000 o 50.000 com a conseqüència de la urbanit-

zació dispersa amb piscines, camps de golf i jardins. 

Per això cal reivindicar un pla de directrius territori-

als clar, cosa que no succeeix al País Valencià. 
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Mn. Josep Ramírez i Carles 
Rector

Tot recordant...

Festa de sant Roc

Amb el nom de Festa de Sant Roc ens referim al 

dia en què l’Església, en el seu calendari litúrgic o 

santoral, celebra aquest Sant, que és el 16 d’agost 

(cal no confondre aquesta festa amb l’Aplec de Sant 

Roc, que es fa el segon diumenge de Quaresma i 

que és ben conegut i participat). Des que tenim el 

goig de fruir de l’ermita restaurada, ara fa ja vuit 

anys, cada any el diumenge següent, si no és que el 

mateix 16 s’escau en diumenge, pugem a celebrar la 

missa a la capella. No es tracta de fer res d’extraor-

dinari; simplement, en comptes de dir la missa a la 

parròquia, com cada diumenge, tothom qui ho de-

sitja es trasllada a l’ermita i allà homenatgem el nos-

tre estimat Sant Roc. Enguany fou el dia 22 d’agost 

i el temps ens hi acompanyà: un dia esplèndid. A 

les 11 del matí, els feligresos i devots del Sant ens 

trobàrem a l’interior del temple, que omplíem de 

gom a gom, per celebrar l’Eucaristia. A continuació, 

una estona de tertúlia a l’exterior i després cadascú 

a casa seva. Que per molts anys puguem homenatjar 

el nostre bon Sant Roc i demanar-li que beneeixi el 

nostre poble, el protegeixi de tot mal i ens ajudi a 

imitar les virtuts que ell va exercir, sobretot la caritat 

envers els més necessitats.   

la Visita pastoRal del bisbe

Com sia que, vulguis no vulguis, al temps d’estiu 

minven les activitats que es duen a terme durant 

l’any, i nosaltres no en som una excepció, m’ha 

semblat oportú  fer una referència a un esdeveni-

ment que, si a Déu plau, tindrà lloc a les parròquies 

d’Aiguaviva, Montfullà i Vilablareix el proper mes 

d’abril de 2011. Es tracta de l’anomenada visita pas-

toral del nostre bisbe Francesc. És cert que encara 

falta temps, però no ens n’adonarem i ja hi serem; 

per això he cregut convenient començar a preparar 

l’esmentada Visita, important per a la nostra comu-

nitat parroquial.

1. En què consisteix una visita pastoral?

És la visita que el Bisbe fa a les comunitats cristia-

nes de la seva diòcesi: parròquies, comunitats religi-

oses, moviments d’apostolat i arxiprestats. El centre 

preferent de la visita són les persones: preveres, reli-

giosos/es, seglars compromesos, responsables de mo-

viments i serveis i feligresos en general. És una ocasió 

privilegiada per prendre el pols d’allò que fem com 

a parròquia o agrupació de parròquies (culte, sagra-

ments, evangelització, catequesi, ajuda als pobres, 

malalts, grups i consells pastorals...) i ajudar-nos a 

pensar com podem millorar aquestes activitats.

2. Per què una visita pastoral del bisbe? 

Els cristians, i potser fins i tot molts que no se 

senten practicants habituals, estimen la seva parrò-

quia, on hi ha la pica del seu Baptisme, l’altar on van 

rebre la Primera Comunió, on potser es van casar o 

bé on es van casar els seus fills, on van acomiadar 

els seus éssers estimats en un darrer adéu... La par-

ròquia és també el marc on ens reunim els creients 

practicants cada diumenge i festes de precepte per 

celebrar l’Eucaristia, centre i eix de la vida cristiana, 

com ens ha recordat el Concili Ecumènic Vaticà II. 

Per dir-ho en una paraula: la parròquia és casa nos-

tra i ens hi sentim com a casa nostra.

La parròquia no és una illa solitària i perduda 

enmig d’un oceà immens, sinó que està ubicada en 

una diòcesi o bisbat i en forma part; en el nostre 

cas, el Bisbat de Girona. I el bisbe, successor dels 

apòstols, en té cura. I així com estimem el nostre 
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campanar i cada poble s’estima el seu, el bisbe, com 

a pastor de totes les parròquies, també se les vol es-

timar totes per igual. I per estimar una cosa o per-

sona, primer se l’ha de conèixer bé. D’aquí ve que 

el nostre bisbe Francesc es vulgui acostar amb calma 

a les poblacions i persones que integren el nostre 

bisbat a través de l’esmentada visita per conèixer 

de prop les seves activitats i preocupacions, dificul-

tats i necessitats. Així podrà valorar, no simplement 

d’oïda sinó per haver-ho vist amb els propis ulls, les 

iniciatives de cada comunitat i orientar i/o suggerir 

nous plantejaments davant els reptes que sorgeixen 

avui a casa nostra.

3. Quan i com

Està previst que cada curs el bisbe realitzi la visita 

pastoral a parròquies de dos arxiprestats del bisbat, 

seguint unes pautes que hi ha assenyalades, però 

que caldrà adaptar a la realitat de cada cas.

Si no sorgeixen imprevistos d’última hora, a les 

parròquies d’Aiguaviva, Montfullà i Vilablareix se’ns 

ha assignat els dies 2, 3, 4 (i si cal també el 5) d’abril 

del 2011. Això comportarà que els tres consells par-

roquials ens reunim per programar el calendari de 

les actuacions que ens semblin més oportunes a fi 

que la visita pastoral aconsegueixi els objectius que 

es proposa i sigui una experiència inoblidable. És a 

dir que, ultra dialogar amb el nostre bisbe, procu-

rarem cercar amb ell els camins que l’Esperit ens 

inspira en aquest moment històric i redescobrir la 

funció i missió de l’Església aquí i avui.   

En cròniques posteriors ja aniré donant més de-

talls del programa concret d’aquest esdeveniment: 

preparació, realització i conclusions. De moment 

quedem-nos amb la joia d’aquest fet i disposem-nos-

hi acuradament. No deixa de ser una gràcia especial 

que ens fa el bon Déu, tal com creiem aquells que 

procurem viure amb fidelitat la nostra fe i compro-

misos cristians.

Recordem... 

catequesi de pRimeRa comunió

El primer divendres d’octubre ha començat la cate-

quesi per a nens i nenes de Primera Comunió, a les 

7 de la tarda. Podeu inscriure els nens i nenes de 

primer curs el mateix dia i hora a la parròquia amb 

la catequista corresponent.

Festa majoR de sant menna, patRó de la paRRòquia

L’Ajuntament anunciarà la programació.

Visita del papa benet xVi a baRcelona

Procurem unir-nos, si més no amb la pregària, a les in-

tencions de Benet XVI a fi que la seva visita apostòlica 

a casa nostra aconsegueixi els efectes que es proposa.
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Duipsusci eum ip exeratio erostin volore digna at lutatum 
etummodip etuer aute do core velit velit wis alissi tis am.

LeucadiH i S t ò r i a

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

A la sessió del 14 d’abril de 1924, llegim:

Siendo las catorce horas reuniéndose en la Casas Con-

sistoriales  en sesión extraordinaria previo oportuna y legal 

convocatoria de la misma efectuada por el Sr. Capitán de 

Ejercito delegado Gubernativo Don Alfredo Cullell Díaz, 

quien ocupa la presidencia.

E referido Sr. Presidente declara abierto el acto de la pre-

sente sesión manifestando que en uso de las facultades que 

les están concedidas destituya de los cargos de Concejales 

que venían ejerciendo en este Ayuntamiento por haberlo así 

ordenado el Exmo. Sr. General Gobernador Civil y Militar 

a los Sres. siguientes:

D. Tomás Ollé Carré; D. Narciso Painch Mata; D. 

Juan Bitlloch Vidal; D. Manuel Vila Oliveras; D. Tomás 

Bastit Barbé y D. Juan Aymerich Aliu. 

Acuerda el Sr. Delegado Gubernativo nombrar Concejales 

interinos electivos á los que á continuación se relacionan:

D. Manuel Vila Oliveras

D. Alfonso Ollé Carré

D. Juan Aymerich Aliu

D. Vicente Alsina Esteve

D. Salvador Gispert-Sauch

D. Tomás Ollé Carré

Proveídos los expresados Sres. que han concurrido este 

acto de sus correspondientes credenciales, les fue dada posesi-

ón de los cargos para que han sido nombrados, no dándose 

a D. Salvador Gispert-Sauch por no concurrir á la presente 

sesión del pleno del Ayuntamiento por hallarse ausente de la 

localidad accidentalmente, quedando la credencial del mis-

mo en la Secretaria á los efectos legales procedentes.

Seguidamente, teniendo en cuenta lo establecido en el 

Estatuto municipal de ocho de marzo último y en la R.O. 

del 28 del propio mes y habida consideración á que esta 

Corporación deberá componerse de seis Concejales electivos 

por su población menor de mil habitantes, la presidencia 

declaró que la Comisión permanente de la misma debe 

componerse de un Alcalde y de dos Tenientes de Alcalde, 

debiendo estos últimos tener sus respectivos suplentes por 

lo que deben elegirse en votación secreta con arreglo á los 

artículos 94 y 119 de dichos estatutos; y como en este acto 

se ha mostrado absoluta conformidad por todos los Conce-

jales electos á que lo sea D. Salvador Gispert-Sauch, queda 

nombrado Alcalde Presidente del Ayuntamiento, que por 

hallarse ausente no se le entregan las insignias de su cargo 

ni se le cede la presidencia.

Suspendiese la sesión por cinco minutos para que se 

pusieran de acuerdo para la votación de primer teniente de 

alcalde y segundo Teniente de alcalde con sus respectivos 

sustitutos dando el resultado siguiente:

Primer Teniente de Alcalde D. Vicente Alsina Esteve, por 

cuatro votos

Suplente del mismo D. Tomás Ollé Carré, por cuatro votos 

y uno en blanco

Segundo Teniente de Alcalde D. Juan Aymerich Aliu, por 

tres votos y uno en blanco.

Suplente del mismo d: Manuel Vila Oliveras, por cuatro 

votos y uno en blanco

En su consecuencia por la Presidencia se declaró cons-

tituida la comisión permanente del Ayuntamiento en la 

forma siguiente:

Presidente, Alcalde D. Salvador Gispert-Sauch

Vocales: 

D.  Vicente Alsina Esteve, primer Teniente de Alcalde

D. J uan Aymerich Aliu, segundo Teniente de Alcalde

D.  Tomás Ollé Carré, sustituto del primer Teniente de Al-

calde

D.  Manuel Vila Oliveras, sustituto del segundo Teniente 

de Alcalde

El Ayuntamiento de conformidad á lo dispuesto por 

el art. 122 del estatuto municipal acuerda celebrar en el 

presente cuatrimestre dos sesiones ordinarias en pleno los 

días primer y ocho de junio próximo, sin perjuicio de las 

extraordinarias que se convocaran por resolución del Sr. 

Alcalde o acuerdos de la Comisión permanente.

Se acuerda celebrar las sesiones ordinarias todos los 

domingos á las diez de la mañana, á las cuales quedan 
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convocados los Sres. Tenientes de Alcalde y en su caso los 

sustitutos de estos cuando los suplieran legalmente.

El contingut de l’acta del 20 d’abril era el se-

güent:

 el Ayuntamiento en pleno y que abajo firman previa-

mente convocados a fin de entender en la renuncia que del 

cargo de Alcalde ha producido D. Salvador Gispert-Sauch, 

habiendo suficiente número de concejales para tomar acuer-

dos y presidiendo el primer Teniente de Alcalde D. Vicente 

Alsina Esteve se abrió la sesión dándose lectura de la sesión 

anterior que fue conforme y quedo aprobada.

Luego el Sr. Presidente da cuenta d que D. Salvador 

Gispert-Sauch fundamenta su renuncia en la excusa le-

gal que le concede el caso del artículo del vigente estatuto 

Municipal por haber desempeñado el cargo de Diputa-

do provincial hasta hace pocos meses que cesó en dicho 

cargo por la disolución de la Diputaciones provinciales 

decretada por el  Directorio  Militar. Enterados los señores 

concejales de la anteriores manifestaciones y del conteni-

do de los preceptos legales citados y atendiendo que la 

excusa que aduce el Sr. Gispert-Sauch para renunciar de 

su cargo no tiene fuerza obligatoria siendo puramente vo-

luntaria la aplicación de sus preceptos. Atendiendo que 

la excusa alegada la reconoce la vigente Ley en beneficio 

exclusivo de los interesados reconociéndoles su derecho al 

descanso después de sus actuaciones un cargo público de 

superior categoría sin que el haber desempeñado el mismo 

suponga impedimento no incompatibilidad con el cargo 

de Concejal.

Atendiendo que es todos conocidaza necesidad de que 

el Sr. Gispert-Sauch tome parte en la dirección de la Ad-

ministración municipal no solo por las cualidades perso-

nales que le adornan si no también por poseer la confian-

za ilimitada de todos los reunidos, el Ayuntamiento por 

unanimidad acuerda rogar al Sr. Gispert-Sauch retire su 

renuncia no haciendo uso de la excusa legal mencionada 

y se reintegre de su cargo de Alcalde de este Ayuntamiento 

cuanto antes posible.

Encontrándose D. Salvador Gispert-Sauch entre el 

público que presencia la sesión invitado por la presiden-

cia pasa a ocupar su escaño dentro los Concejales desde 

el cual manifiesta lo siguiente: que la renuncia que ha 

producido la ha formulado con el solo objeto de no crear 

dificultades al Ayuntamiento en las actuales circuns-

tancias por cuento siendo público y de todos conocido 

su actuación política no quería hacer responsable de la 

misma ni víctima de ella al Ayuntamiento ya que no 

pensaba renunciar ni esconder sus ideas políticas que 

ostentaría siempre y defendería en caso necesario contra 

toda cualquiera oposición que pudiera presentarse con-

viniéndole aceptar para él solo los perjuicios que esta 

actuación pudiera acarrear a cuyo fín consideraba con-

veniente separarse del Ayuntamiento.

El señor Presidente insiste nuevamente en la necesidad 

de que D. Salvador Gispert-Sauch acepte en definitiva el 

cargo de Alcalde por cuanto compartiendo sus mismas 

ideas se conformaban des de luego con las consecuencias 

de que este hecho indiscutible pudieran deducirse. En su 

vista y con el solo objeto de complacer a sus compañeros 

de consistorio y compartir desde luego los trabajos y res-

ponsabilidades de la Administración municipal daba por 

retirada su renuncia aceptando con las reservas alegadas 

el cargo de alcalde.

Después de estas manifestaciones pasa a ocupar la 

Presidencia haciéndole entrega D. Vicente Alsina Esteve 

las insignias propias de su cargo. Y no habiendo.

A la sessió del 6 de juliol s’aprova per unanimitat 

el pressupost municipal ordinari de l’exercici eco-

nòmic 1924-25, amb un total d’ingressos de sis mil 

cinc-centes vint-i-set pessetes i la mateixa quantitat 

amb despeses. 

El 24 d’agost es llegeix  la circular del Governa-

dor Civil, que havia inserit en el Butlletí Oficial de la 

província, relativa a la proposta d’agrupacions for-

çoses d’ajuntaments amb els pobles veïns. Després 

de discutir si era convenient o no, es va aprovar el 

següent:

Y como quiera que este Municipio cuenta con recursos 

suficientes para atender á las aludidas obligaciones, por 

unanimidad se acuerda no solicitar por hoy agrupación 

alguna por no considerarla necesaria ni conveniente, ex-

clusión hecha de la obligatoria para todos los Ayuntami-

entos del partido judicial, sostener la Administración de 

justicia á la que desea, desde luego, contribuir en justa 

proporción este Ayuntamiento. Y no...
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NOVEMBRE

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

DESEMBRE

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

OCTUBRE

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

octubRe
24 diumenge aRRossada populaR 

benèfica contra el càncer, organitzada pel Casal 

de la Gent Gran. A les 2 del migdia, al pavelló. 

Entrada-donatiu: 15 € en venda a Fleca Farigola, 

Fleca Pilar, El Forn Nou i el Casal de la Gent Gran.

30 dissabte ball de saló, amb Juan 

Bravo. A les 6 de la tarda, al pavelló poliesportiu. 

Organitzat pel Casal de la Gent Gran.

noVembRe
6 dissabte ball de saló, amb Jaume 

Castellà “Pinxo”. A les 6 de la tarda, al pavelló 

poliesportiu. Organitzat pel Casal de la Gent Gran.

13 dissabte animació inFantil, amb Jordi 

Tonietti. A les 6 de la tarda, al pavelló poliesportiu. 

A continuació, castanyada popular.

14 diumenge oFici solemne en honor a Sant 

Menna, amb acompanyament de la cobla Foment del 

Mongrí. A les 11 del matí, a l’església parroquial.  

A continuació, tres sardanes i aperitiu al padró.

A les 6 de la tarda, sortida al teatre Romea de 

Barcelona per veure l’obra L’hort dels cirerers, d’Anton 

P. Txèkhov. Inscripcions: a l’Ajuntament. Preu: 25 €.

27 dissabte ball de saló, amb David 

Casas. A les 6 de la tarda, al pavelló poliesportiu. 

Organitzat pel Casal de la Gent Gran.

desembRe
11 dissabte ball de saló, amb Josep M. 

Noguer. A les 6 de la tarda, al pavelló poliesportiu. 

Organitzat pel Casal de la Gent Gran.

19 diumenge maRató de tV3, Activitats 

destinades a obtenir fons per impulsar la recerca 

en les lesions medul·lars i cerebrals adquirides, 

per cercar els mètodes i les tècniques de curació o 

millora de la qualitat de vida dels afectats.

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



AfEgiR 
ANuNCi!!!


