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Telèfons d’interès
Ajuntament (Oficines municipals) 972 40 50 01
Fax Oficines municipals 972 23 87 64
Correu electrònic ajuntament@vilablareix.cat
Consultori mèdic 972 40 55 33
Ambulàncies 972 41 00 10
Ludoteca 972 40 55 37
Piscina 972 40 55 36
Centre Cultural (Can Ballí) 972 40 55 38
Pavelló poliesportiu 972 23 22 86
CEIP Madrenc 972 24 26 12
IES 972 40 60 05
Llar d’infants La Farigola 972 24 98 24
Local de Joves 972 39 68 40
CAP de Salt 972 24 37 37
Mossos d’Esquadra 088
Bombers 085
TMG 972 24 50 12
Farmàcia 972 23 26 05
Rectoria (Mossèn) 972 23 81 89
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 Jiménez 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.

Benvolguts veïns i veïnes, 

Em plau novament adreçar-vos unes paraules amb motiu de les festes 

de Nadal i Cap d’Any; i com aquell qui res, amb aquest són dotze anys que a 

través de la revista municipal La Torratxa puc fer com a alcalde l’editorial de 

l’últim numero de l’any que estem a punt d’acabar. 

Un any en què seguim immersos en una forta crisi econòmica, amb 

una alta taxa d’atur, amb una situació financera delicada que ens ha portat a 

veure fusions d’entitats d’estalvi, reajustament de plantilles de les empreses, 

reducció de salaris del sector públic i congelació de les pensions, etc. 

Són, certament, uns moments difícils per a les famílies, per a les em-

preses i també per al sector públic. El proper any veurem reduïts, un any 

més, els ingressos de l’Estat i aquells ajuntaments que no hagin fet els deures 

abans d’acabar aquest 2010 no podran recórrer al crèdit; sortosament, a Vila-

blareix tenim finançades totes les inversions que ens portaran fins a final de 

mandat el proper mes de maig.

També en el terreny polític és un any mogut, el poble de Catalunya 

acaba de parlar a les urnes; el passat 28N es van celebrar les eleccions al Parla-

ment de Catalunya, del qual en sortirà un nou Govern que haurà d’afrontar 

aquests i altres reptes i tirar endavant un País que, amb l’esforç i el treball de 

la seva gent, i malgrat totes les adversitats que ha viscut al llarg de la seva dila-

tada història, sempre ha alçat el cap amb forces renovades i ha estat capaç de 

convertir les dificultats en oportunitats. Com va dir el President Companys 

“...tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer!!”. 

A les acaballes de l’any ens toca també fer una mirada endavant; és 

per això que voldria transmetre, en unes dates tan assenyalades, un missatge 

d’optimisme pel futur amb la confiança que els homes i dones que formem 

aquest estimat País hi posarem, cadascú de nosaltres, el nostre gra de sorra 

per a un futur millor. 

Així, doncs, desitjo a tots i totes que aquestes Festes us permetin retro-

bar-vos amb familiars i amics i que el proper any 2011 vegeu complerts tots 

els vostres desitjos, amb salut, pau i llibertat! 

Bones Festes!

Enric Vilert

Alcalde
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SeSSió extraordinària del 18 d’octubre

S’aprova per unanimitat: 
»  Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del 

contracte d’obres “Equipaments culturals del sec-
tor El Perelló i Can Pere Màrtir. Ludoteca – llar 
de jubilats”, mitjançant oferta econòmica més 
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, en pro-
cediment obert, en expedient de tramitació ordi-
nària, a l’entitat Obres i Canalitzacions Lloret SA, 
(OBICALL), aprovada en sessió ordinària el 20 de 
setembre de 2010.

»  Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisional-
ment el contracte per l’execució de l’obra “Res-
tauració de l’ecosistema fluvial del riu Marroc 
i recuperació del camí tradicional del riu a Vila-
blareix. Fase 1”, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat a l’entitat Fundació Astres, per im-
port de 123.629,97 €, IVA no inclòs.

SeSSió extraordinària del 2 de novembre

»  A fi de complir el que estableix l’article 26 de la 
llei orgànica 5/1985 de 19 de juny, de Règim elec-
toral general, s’elegeixen els membres de les me-
ses electorals per a les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 28 de novembre de 2010.

Per majoria absoluta, amb l’abstenció del grup mu-
nicipal de CiU i del PSC, s’acorda:
»  Aprovar la proposta de modificació de crèdits 

núm. 2/10 en el pressupost d’enguany, xifrat amb 
les quantitats següents.

A)  Total suplement / habilitació crèdits: 
678.568,65 €

FINANÇAMENT:
A) Nous / majors ingressos ordinaris: 88.262,01 €

 Nous / majors ingressos extraordinaris: 
484.649,85 €

B) Baixes partides: 0,00 €
 C)  Incorporació romanent crèdit per despeses ge-

nerals: 105.656,99 €
Total finançament: 678.568,65 €

SeSSió ordinària del 8 de novembre

S’aprova per unanimitat: 
»  Definitivament el projecte “Camp de futbol i 

instal·lacions esportives”, redactat per l’enginyer 
Sr. Javier Garcia Cantera.

»  El protocol de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Vilablareix i l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, a través del Departament d’Innova-
ció, Universitats i Empresa per la posada en valor 
de recurs turístic intangible “els romans” contem-
plat en el Pla d’implementació dels recursos tu-
rístics intangibles de Catalunya, del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa.

»  Acceptar les ajudes i normativa del PUOSC, anu-
alitat 2010, referents a l’actuació “Equipaments 
culturals del sector El Perelló i Can Pere Màrtir. 
Llar de jubilats – ludoteca municipal”. Programa 
general i programa específic de cooperació muni-
cipal de la Diputació de Girona.
Pressupost base: 2.185.302,08 € (IVA inclòs)
Pressupost d’adjudicació: 1.998.677,28 € 
(IVA inclòs)
Subvenció PUOSC 2010
– Programa general: 210.000 €
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de jubilats – ludoteca municipal” a l’entitat SGS 
tecnos SA, per import de 7.500 €, més 1.350 € en 
concepte d’IVA.

»  El pressupost i adjudicació per procediment ne-
gociat sense publicitat dels honoraris del servei 
facultatiu d’arquitectura tècnica de l’obra “Equi-
paments culturals del sector El Perelló i Can Pere 
Màrtir. Llar de jubilats – ludoteca municipal” a 
l’entitat SGS tecnos SA, per import de 47.964,39 
€, més 8.631,79 € en concepte d’IVA.

»  Sol·licitar a l’organisme autònom de salut pública 
Dipsalut la inclusió en la convocatòria del progra-
ma Pm07, per a la promoció dels hàbits saludables 
a la demarcació de Girona. 

SeSSió del 18 d’octubre

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

pedient i que sumen 62.712,56 €
»  El pla de seguretat i salut del projecte “Edifici ha-

bitatges HPO. Viver d’empreses. 2a fase”
»  Acceptar l’ajuda econòmica en concepte de sub-

venció per l’adquisició d’un vehicle elèctric inter-
canviable, per un import de 31.500,07 €, conce-
dida per Resolució del conseller de Governació i 
Administracions Públiques de data 6 d’octubre de 
2010. L’Ajuntament es compromet a observar en 
la seva inversió i justificació les normes aprovades 
per l’Ordre de 15 d’abril de 2010, que també co-
neix i accepta l’Ajuntament.

»  El contracte d’arrendament amb opció a com-
pra, de piano Yamaha B2, entre l’entitat Grup 
Vivaldi Rock i Clàssica SL i l’Ajuntament de Vila-
blareix. La durada del contracte és de dos anys, 
amb un preu d’arrendament de 100 € mensu-
als, IVA inclòs.

»  L’adquisició per contracte menor del subministra-
ment d’equipament audiovisual destinat a la Ma-
sia de Can Gruart, a l’entitat Match so i llum, per 
import de 14.250 €, més 2.620,80 € d’IVA.

»  Efectuar el pagament a la societat mercantil 
municipal Vilablareix Futur SL de les despeses 
certificades de l’actuació “Viver d’empreses”, 
inclosa en el FEDER 2007-2013, per import de 
97.163,65 €.

– Programa específic de cooperació municipal de 
la Diputació de Girona: 100.000 €.

»  Sol·licitar al Departament de Governació i Admi-
nistracions Públiques de la Generalitat de Catalu-
nya, una pròrroga per justificar l’actuació “Viver 
d’empreses”, inclosa en la convocatòria d’opera-
cions susceptibles de cofinançament pel FEDER, 
període 2007-2013.

»  Inicialment les terceres bases d’adjudicació i 
procediment de selecció dels adquirents dels ha-
bitatges de protecció oficial de règim general a 
Vilablareix, promoguts per la societat mercantil 
VILABLAREIX FUTUR SL, d’acord amb el con-
tingut següent:
– Nombre d’habitatges: 11
– Tipologia dels habitatges: pisos
– Règim de venda: règim general.

»  Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del con-
tracte d’obra “Restauració de l’ecosistema fluvial 
del riu Marroc i recuperació del camí tradicional 
del riu a Vilablareix. Fase 1”, per procediment ne-
gociat sense publicitat, a l’entitat Fundació Astres.

»  Presentar un requeriment previ a la via conten-
ciosa administrativa al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, Direcció General 
d’Urbanisme, de la Generalitat de Catalunya, en 
relació amb l’aprovació definitiva del Pla Director 
del Sistema Urbà de Girona.

junteS
SeSSió del 4 d’octubre de 2010
S’acorda aprovar:
»  Acceptar la subvenció concedida pel Departament 

de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Ge-
neralitat de Catalunya, destinada a inversions en 
equipaments audiovisuals vinculats a projectes cul-
turals o artístics durant l’any 2010.

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor 
de serveis per la coordinació de seguretat i salut 
en fase d’execució de l’obra “Equipaments cultu-
rals del sector El Perelló i Can Pere Màrtir. Llar 
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SeSSió del 2 de novembre

S’acorda aprovar:
»  Acceptar les subvencions concedides per la Secre-

taria de Joventut, Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, destinades als següents projectes:
– Comissions joves: 19.608 €
– Adequació exterior del local de joves: 12.409 €

»  La 1ª certificació de l’obra “Millora de la xarxa 
d’aigua potable i serveis existents”, per import de 
80.899,99 €, a favor de l’entitat Obres i canalitza-
cions Lloret SA (Obycall).

»  Acceptar la subvenció per import de 27.045,55 €, 
en concepte de pròrroga de la subvenció per a la 
contractació d’un agent d’ocupació i desenvolu-
pament local (AODL).

»  L’adquisició per contracte menor del subministra-
ment d’equipament audiovisual destinat a la Ma-
sia de Can Gruart, a l’entitat Match so i llum, per 
import de 10.568 €, més 1.902,24 € d’IVA.

»  Autoritzar la secció de bàsquet i la secció de rít-
mica de l’Associació Esportiva Vilablareix, l’ús del 
pavelló poliesportiu amb motiu del Campus de 
bàsquet i de rítmica de Nadal.

»  Atorgar a l’entitat Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament un ajut per import de 500 €, 
destinat al projecte “Construcció, manteniment i 
funcionament d’un centre d’acollida de nens al 
districte de Kurnool (Índia)”.

SeSSió del 16 de novembre

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

pedient i que sumen 111.141,96 €.
»  La contractació de personal, en relació amb les ac-

cions per a l’ocupació amb entitats locals, dins del 
marc del projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011.

»  El conveni marc de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Vilabla-
reix, per desenvolupar una casa d’oficis d’atenció 

a la infància del Gironès al municipi de Fornells 
de la Selva.

»  Sol·licitar a la Diputació de Girona (Medi Ambi-
ent i Territori) una pròrroga per a l’execució del 
projecte “Restauració de l’ecosistema fluvial del 
riu Marroc i recuperació del camí tradicional del 
riu a Vilablareix”.

»  Acceptar les següents subvencions:
–  De 35.000 €, del Servei d’Ocupació de Catalu-

nya, dins el marc del projecte Impuls.
–  De 10.000 €, de la Diputació de Girona, per a 

l’organització de la 3ª Fira de Tardor.
–  De 2.500 €, del Consell Comarcal del Gironès, 

destinada a l’arranjament de camins munici-
pals, rutes verdes i senyalització viària.

SeSSió del 30 de novembre

 

S’acorda s’aprovar: 
»  La 15a i última certificació de l’obra “Rehabili-

tació de la Masia de Can Gruart”, per import de 
112.254,57 €, a favor de l’entitat Euritmia Cons-
truccions SA.

»  La factura núm. 10144, referent als treballs com-
plementaris efectuats a l’obra “Rehabilitació de la 
masia de Can Gruart”, per import de 69.003,03 €, 
a favor de l’entitat Euritmia Construccions SA.

»  La 2a certificació de l’obra “Millora de la xarxa 
d’aigua potable i serveis existents”, per import de 
49.604,45 €, a favor de l’entitat Obres i Canalitza-
cions Lloret SA.

»  El pla de seguretat i salut del projecte “Restauració 
de l’ecosistema fluvial del riu Marroc i recuperació 
del camí tradicional del riu a Vilablareix. Fase1”

»  La contractació i formalització d’una operació de 
crèdit per import de 400.000 €, amb l’entitat “la 
Caixa”.

»  Acceptar de l’organisme autònom de salut públi-
ca Dipsalut, la concessió d’un parc urbà de salut i 
xarxa d’itineraris saludables.
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aCtivitats al CEntrE 
Cultural Can gruart

Xerrades-col·loqui de l’equip mèdic del 
Consultori  

L’equip mèdic del Consultori municipal i la Taula 

d’Infància i Joventut han organitzat una sèrie de 

xerrades-col·loqui per promoure els hàbits saluda-

bles a la nostra població. 

El dimecres 27 d‘octubre, el Dr. Miguel Quesada 

i la infermera Carme Jiménez van explicar Com pre-

venir la gripl; el 25 de novembre el Dr. Artur Mar-

quès va parlar de Compliment de les medicacions; 

per al dijous 20 de gener, a les 7 de la tarda, està 

prevista la conferència L’obesitat infantil, epidèmia 

del segle XXI, a càrrec de la pediatra Dra. Carme 

Roura i la infermera Manoli Núñez.

Formació per als pares d’infants de 0 a 3 anys

La llar d’infants La Farigola, en col·laboració amb 

la Taula d’Infància i Joventut, ha organitzat a Vila-

blareix el cicle de xerrades “Crèixer amb tu”, un 

programa formatiu de 4 sessions promogut pel De-

partament d’Acció Social i Ciutadania de la Genera-

litat, que s’han dut a terme a la sala de conferències 

de Can Gruart a les 8 del vespre. 

Aquest programa tracta temes rellevants del de-

senvolupament infantil i va adreçat a les famílies de 

nens i nenes de 0 a 3 anys. Les xerrades que s’han 

fet són: Rutines, hàbits i normes, a càrrec de Ricard 

Salas, el 24 de setembre; Una alimentació sana per 

als nostres fills i filles. Consells pràctics, amb la po-

nent Alexandra Ruiz, el 19 d’octubre; Una persone-

ta més a la família, també amb Ricard Salas, el 18 de 

novembre, i finalment, La importància del joc, que 

va fer Mercè Juanals el 14 de desembre.

Exposició Aigua en equilibri

Del 22 al 26 de novembre, el Cen-

tre Cultural Can Gruart també ha 

acollit una exposició itinerant que 

té l’objectiu de promoure la cultura 

de l’aigua, informar sobre els prin-

cipis bàsics d’aquesta nova cultura i afavorir la gestió 

sostenible dels rius. L’exposició formava part del pro-

jecte Sud’eau, que fomenta iniciatives locals de gestió 

sostenible de l’aigua i dels rius promogudes des de la 

participació pública.

 L’exposició permetia als visitants aprendre res-

pectar els rius, descobrir les emocions que hi estan 

vinculades, així com el patrimoni històric, cultural 

i arquitectònic dels nostres rius, i també gestionar 

millor la demanda d’aigua i actuar per evitar la con-

taminació d’aquests ecosistemes.

Curs de defensa personal

A Can Gruart diverses persones també s’han format 

aquesta tardor en tècniques de defensa personal.
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aCtivitats pEr a totEs 
lEs Edats pEr la FEsta 
dE sant mEnna

Com és tradicional en aquestes dates, a Vilablareix 

també hem celebrat una castanyada popular. Va ser 

el dissabte 13 de novembre a la tarda, al pavelló, i 

se’n van consumir 65 quilos. Abans de repartir les 

castanyes, Jordi Tonietti i el seu grup van fer saltar 

i ballar petits i grans. L’assistència va ser molt nom-

brosa i la valoració d’aquesta trobada, molt positiva.

El diumenge al matí, a l’església parroquial es 

va fer la Missa Solemne, acompanyada per la cobla 

Foment del Montgrí, en honor a Sant Menna. A 

continuació, les clàssiques tres sardanes al padró i 

refrigeri per als assistents.

A la tarda, la proposta era una sortida al teatre, al 

Romea de Barcelona, per veure la representació de 

l’obra L’Hort dels Cirerers, d’Anton Txèkhov, dirigida 

per Julio Manrique. L’obra tracta de la decadència 

d’una família de l’antiga burgesia russa, que es veu 

obligada a vendre el seu patrimoni per pagar els 

deutes, fins al punt que han de subhastar l’última 

possessió que els queda: l’hort dels cirerers, el lloc 

on la família anava a passar els estius. 
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Els EdiFiCis  
dE protECCió oFiCial 
ContinuEn avançant
Xavier Gifra 
VILABLAREIX FUTUR, SL

El passat mes d’octubre es van adjudicar les obres 

de construcció dels locals de la planta baixa dels 

edificis d’habitatges protegits, que han de formar 

el futur Viver d’Empreses del municipi de Vilabla-

reix. L’empresa adjudicatària de les obres és Argón 

Informática, SA. Aquestes obres consisteixen en la 

formació dels diferents locals i els seus serveis.

Paral·lelament a aquesta, s’ha fet també l’adjudi-

cació per acabar els habitatges de protecció oficial a 

l’empresa OCMAR. 

Tant una empresa com l’altra tenen classifica-

cions empresarials altes, tal com exigeix la norma-

tiva, i en els seus respectius concursos han presen-

tat les ofertes econòmicament més avantatjoses. 

També s’ha iniciat el procés per a l’adjudicació 

dels habitatges que encara no tenen propietari. És 

per això que s’han aprovat les bases que han de re-

gir la puntuació dels interessats.

Les persones inscrites en el registre municipal 

d’habitatge de l’Ajuntament, a més de rebre la car-

ta, com tots els veïns, seran informades personal-

ment per mitjà del correu electrònic o per telèfon.

Fe d’errates
Al número anteior de La Torratxa, hi ha un error en el peu de foto 

de la pàg. 41 (columna dreta). En lloc de Neus Soler, la noia de l’es-

querra que preparava entrepans era Cèlia Zarco.
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i una mula... el dilluns arribàvem 

i el dimarts, a peu cap a aquells 

cims de muntanyes...». 

És un bon narrador i ens 

enganxa la història que ens ex-

plica: «Hi havia una noia que 

anava a buscar aigua al pou...» 

[mira de reüll la seva dona, amb 

expressió entremaliada] «...no-

saltres la vèiem i volíem xerrar-

hi una mica, però no hi va haver 

manera! Fins i tot vam arribar a 

entravessar un tronc al mig del 

camí perquè quan passés amb 

carro amb el seu pare, s’hagues-

sin de parar. Però ni així ho vam 

aconseguir...! [...] El diumenge 

a la tarda, hi havia ball i cine. 

Dormíem en una casa del po-

ble...». Llavors l’Emilio tenia 

vint-i-quatre o vint-i-cinc anys, 

i va fer dues o tres quinzenes 

amb la brigada de la fusta.

bé havíem d’arreglar els camins... 

i treballar a bosc, anàvem a tallar 

pins per fusta. Al final vam haver 

de buscar un jornal a fora per fer 

algun caler». 

La «brigada de La fusta»

Amb esperit emprenedor, es va 

unir a una brigada de setze ho-

mes que va anar a tallar pins per 

fer pals de telèfon a La Pobla de 

Lillet, durant quinze dies, perquè 

pagaven un bon jornal: «Quinze 

jornals, tant si es treballava com 

si no es podia per culpa del mal 

temps... això, sí, havíem d’anar 

missa; si no, no cobràvem». 

L’Emilio continua explicant 

un dels episodis més aventurers 

de la seva vida; ens ho imaginem 

com una pel·lícula: «El diumen-

ge sortíem d’aquí, fèiem el viat-

ge fins a La Pobla i ens venia a es-

perar un matrimoni amb un bou 

Emilio 
Bertran

D’ulls inquiets, sempre atent, l’emilio és una persona espavilaDa, 

inconformista, ambiciós fins a un cert punt, i alhora exigent i 

responsable. té una conversa fluiDa i amena, i relata una viDa en 

què ens Destaca especialment l’esperit De superació.

anys d’infància a franciac

Emilio Bertran i Brun, cone-

gut com en Milio, en Bertran o 

l’Emilio, va néixer el 25 d’abril 

de l’any 1928, a can Xandri, de 

Franciac, en el si d’una família 

de nou germans: «Jo sóc el que 

fa sis. Ara en falten tres..., érem 

cinc noies i quatre nois». 

De la Guerra recorda com 

passaven els avions... no ens 

n’explica gaire més, tot i que 

se’n recorda força, perquè tenia 

de set a deu anys.

Va anar a l’escola a Caldes fins 

als dotze anys: «El capellà de Fran-

ciac, Mn. Pere, ens feia col·legit 

quan podia, als escolans. Quan hi 

havia un enterro, ens donava algun 

cèntim. Li arreglàvem l’hort... i 

ens pagava, i a vegades ens donava 

berenar...». Als catorze anys plega 

d’escolà i cap a treballar a casa; 

això sí, sense sou: «Vivíem en una 

casa molt gran i hi havia feina per 

a tothom, però sense cobrar. Tam-

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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eL matrimoni

La seva dona és la Núria Puig i 

Massó, nascuda a can Coll, d’Esta-

nyol. La va conèixer a la Festa de 

Vilobí... com moltes altres pare-

lles, ballant: «Sempre havíem anat 

a Cassà i Llagostera, i vam canviar 

de lloc, cap a Vilobí. Vam veure 

que hi havia moltes noies...».

Ell la va ullar... i a ella ja li va 

estar bé: «Em va semblar que feia 

per a mi... i no em vaig equivocar». 

Es van casar l’any 1958, després de 

festejar un parell d’anys, un 15 de 

gener a l’església d’Estanyol. La 

celebració va consistir en un dinar 

a Can Nofre, a Girona, a sota les 

voltes de la plaça del Gra: un àpat 

amb arròs i pollastre rostit, i al ves-

pre, cap a Barcelona, i després a 

Montserrat... tres o quatre dies tot 

plegat; de tornada van passar per 

Calella perquè hi tenien una tia.

La mili la va fer a Barcelona, 

a Artilleria, igual que els seus tres 

germans. 

La feina

De solter vaig venir a La Massa-

na amb el Sr. Frigola a portar la 

finca. Teníem de veïns els Jordà, 

i en tenim molt bons records. 

La Núria, discreta però sempre 

atenta, apunta: «El van acollir 

molt bé».

El matrimoni va tenir dos 

fills, en Julià, que va néixer el 

25 d’abril de 1959, i més tard, la 

noia, la Concepció. 

A la Massana hi van estar 

quatre anys, ja casats, però van 

voler millorar la seva situació i a 

través del Sr. Rubau van anar a 

El revellí, de Caldes de Malave-

lla, perquè «ens feien més bons 

tractes». Hi van estar catorze 

anys, i allà va néixer la Concep-

ció, el 1965.

«Anàvem a mercat a Girona 

amb la tartana. No hi havia direcci-

ons prohibides, com ara, passàvem 

per allà on volíem... o podíem!».

«Més tard vaig tenir una moto 

Bich, que no tirava, i me la volia 

treure de sobre, però ningú me 

la volia comprar. Al final la vaig 

canviar per una Narcla, i amb 

aquesta ja vam arribar fins a Bar-

celona...» [l’Emilio es mira de 

reüll la seva dona, que en aquell 

viatge anava de paquet].

«sempre miLLorar, no 
conformar-se amb eL primer 
que es troba»

L’Emilio és clar: «Al que nosal-

tres aspiràvem era a tenir casa 

nostra. Vam comprar un solar 
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Són dues persones que es 

cuiden, i això es nota. Fa quatre 

dies encara anaven a ballar per la 

festa, passats els vuitanta anys. Ell 

ha tingut força salut, i ella es res-

sent d’un accident de Mobylette, 

però ningú ho diria.

Actualment el matrimoni 

també té molta companyia dels 

fills: «La nostra filla és casada a 

Flaçà i ve cada dia a dinar a casa, 

i el noi viu amb nosaltres; és re-

presentant de maquinària».

canvis a viLabLareix

Semblen contents de l’evolució 

de poble, i no es penedeixen 

d’haver-lo triat per establir-s’hi. 

«En Pipus ens deia que això 

d’aquí al davant no era un car-

rer, sinó una riera. Si ho veiés, 

ara, quedaria parat.»

paciència amb La pareLLa, 
empenta i ganes de trebaLLar

A les acaballes de la conversa, 

ens expliquen que el mes d’oc-

tubre van celebrar els 50 anys 

de casats. Van anar a una festa 

a Lloret, molt ben organitzada 

per la Generalitat, amb unes 400 

persones. Els demanem, a tots 

dos, quin és el secret per arribar 

a celebrar les noces d’or. Ens di-

uen que molta paciència, com-

prensió, unió... que quan un es-

tira, l’altre afluixi... (ja ho deia, 

en Capri). 

Com a conclusió de l’entre-

vista, l’Emilio sentencia: «Amb 

pocs cèntims, salut, empenta i 

ganes de treballar te’n surts a la 

vida». Les coses han canviat... o 

potser no tant.

Fotografies: Fraser & Sureda comunicació

aquí a Vilablareix, perquè ens 

semblava que més a prop de Gi-

rona hi hauria més oportunitats 

de feina». Un cop van tenir el so-

lar, era qüestió d’anar estalviant 

per fer la casa: «Ens la va fer en 

Pipus, durant quatre o cinc anys. 

Finalment, ens hi vam poder 

instal·lar el 1977... I vam dir: “De 

què treballarem, ara?” Doncs 

com que jo era amic de l’alcal-

de de Sils, em va dir que parlés 

amb en Farreras. Ho vaig fer i 

em va donar feina, però només 

m’hi vaig estar una setmana: no 

m’agradava, això de la fusta. Vaig 

trobar en Pere de cal Sitjà, que 

em va dir que hi havia feina en 

una casa d’alimentació”. 

Efectivament, va trobar feina 

a la Copiba, de Vilarroja: «Em 

donaven el doble de calers que 

amb la fusta! L’amo em va fer 

sortir de ruta, a repartir gènero, 

primer d’ajudant, i vaig conèi-

xer tota la província. Després 

em van dir que havia de portar 

un camió, un Avia, perquè com 

que tenia carnet de primera... 

Més tard, uns quants van muntar 

un magatzem nou i vaig anar a 

treballar amb ells. Allà em vaig 

jubilar amb seixanta-sis anys.

La vida actuaL

Al matrimoni li agrada anar a bosc 

a caçar espàrrecs, bolets... i tenen 

un hort que els entreté força. 

També són socis del casal de jubi-

lats. L’Emilio encara va força amb 

bicicleta. La Núria fa una hora 

d’exercici físic cada dia, de bon 

matí, i combina la gimnàstica amb 

la bicicleta estàtica. «Després em 

dutxo, em vesteixo, la cuina...».
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LLiga Primera TerriToriaL

CTT Vilablareix “A”: Miquel Quesada, Xavier 

Garcia i Joan Pèlachs

També forma l’equip en Joel Ferrer (no surt foto)

Ferran Díaz, José Pablo Ibáñez, Adam Bonany,

Martí Pèlachs, Aleix Llorente i Guillem Quesada

Tercera esTaTaL esPanyoLa

Nil Basora, Albert Romero, Manel Segura, Agustí 

Davi, Vasyly Petrinko i Guillem Soy

LLiga PreferenT

 

Agustí Davi, Guillem Soy, Albert Romero, Manel 

Barragan, Manel Segura i Nil Basora

Tennis 
taula

Manel Segura

equips del cTT VilablaReix 
Temporada 2010-2011
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CTT Vilablareix “C”: Kima Oliver, Albert Serna, 

Lluís Ribas i Lluís Barceló.

També formen l’equip i no són a la foto Cristina 

Moya, Enric Vila i Gerard Ventura

 

LLiga d’edaTs eLiT

CTT Vilablareix “A”: Sergi Ballesteros, Sergi 

Garcia i José Pablo Ibáñez.

També forma l’equip i no és a la foto l’Arnau Valls

 

Hem començat amb bon peu el debut  
a Tercera Divisió Estatal

El CTT Vilablareix ha començat molt positi-

vament la màxima competició que disputa 

aquest any, la Tercera Divisió Estatal Mascu-

lina. L’equip ha aconseguit vèncer a domicili 

el CTT Sant Celoni i el CTT Bàscara per 3-4, 

i a casa s’ha desfet del TT Tramuntana Figue-

res per 4-1. Per contra, ha perdut com a local 

contra el CTT Ripoll per 2-4 i a la pista del 

Canet de Mar per 4-1. 

Cal destacar l’enorme igualtat de tots 

els equips, fet que fa preveure que aques-

ta serà una cursa de llarg recorregut on tots 

els partits seran molt importants per intentar 

aconseguir l’objectiu de la permanència.

Bona participació a l’Open Catalunya

Aquesta temporada, fins a set jugadors de 

les categories inferiors participen a l’Open 

Catalunya. En les dues primeres fases dis-

putades fins ara, cal destacar el bon debut 

de Martí Pèlachs, jugador prebenjamí que 

jugant a una categoria superior (aleví) va 

aconseguir una meritòria quarta posició i es 

va quedar a les portes d’aconseguir l’ascens. 

Per la seva banda, Guillem Quesada, jugador 

aleví, va quedar segon en la primera jorna-

da i ja està lluitant amb els millors infantils 

de l’Open. En categoria juvenil B, Nil Basora, 

Aleix Llorente i José P. Ibáñez lluiten per as-

solir el nivell A, on Guillem Soy i Albert Ro-

mero lluiten per les primeres places.

CTT Vilablareix “B”: Nil Oliver, Aleix Llorente, 

Guillem Quesada i Martí Pèlachs.

També formen l’equip i no són a la foto Da-

vid Perea i Cristian Valdés
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Marc Madruga

Inici de temporada amb novetats

L’equip benjamí aquesta temporada no com-

peteix en la lliga de la Federació, a causa de la 

manca d’equips i dels desplaçaments llargs. 

L’equip està format per més de dotze nens, que 

fan entrenaments periòdicament i els caps de 

setmana competeixen en jornades escolars.

L’equip aleví, format per més de vint nens, 

està competint en la lliga provincial de Girona.

L’equip infantil està fent una molt bona 

temporada, i ocupa la primera posició: encara 

no ha perdut cap partit! L’equip, format princi-

palment per jugadors de primer any, està assi-

milant molt bé els conceptes i el canvi de ca-

tegoria, que implica terreny de joc més gran i 

canvis específics en el model de joc. 

L’equip cadet, classifi-

cat per jugar a Lliga Catalana, 

en un sector eliminatori orga-

nitzat a Vilablareix amb gran 

afluència de públic. Ha enca-

denat dues derrotes contra el 

FC Barcelona A i B, respecti-

vament, tot i fer partits excel-

lents. Ha guanyat la resta de 

partits, amb importants victò-

ries contra el BM Granollers, 

La Roca i St Martí. Després 

d’assolir l’objectiu de classifi-

car-se per disputar la lliga en 

la màxima categoría, ara l’ob-

jectiu es centra a seguir 

evolucionant en el joc 

col·lectiu i classificar-se en-

tre els sis primers equips, 

lloc que dóna dret a jugar 

un sector classificatori per 

als campionats d’Espanya.

L’equip sènior, amb 

importants canvis, està fent 

una temporada excel·lent. Només ha perdut un 

partit, per un gol, i ha guanyant la resta de partits. 

Aquesta temporada s’han incorporat Pol, Artur, 

Miquel, Quim Blanch, Albert, Eric, Jaume, Marc 

Muñoz, i es mantenen respecte a l’any passat, 

Vivi, Arnau, Pablo, Quim, Gerard, Sendo, Marc, 

Jordi, Granés, David, i estem a l’espera de recu-

perar algun jugador més. L’objectiu de l’equip 

continua sent el mateix: fomentar un bon ambi-

ent, donar a conèixer l’handbol al poble i donar a 

conèixer el poble a la resta de la nació. Potenciar 

la millora i l’aprenentatge dels jugadors joves 

i donar cabuda a tots els jugadors que vulguin 

gaudir d’aquest esport, sense 

oblidar que la permanència és 

el principal objectiu. Tot i això, 

l’equip actualment és el líder 

de la categoria.

Cal lamentar la defun-

ció de Jordi Granés, exen-

trenador i coordinador de 

Granollers, que va iniciar el 

projecte amb el HC Gironès 

i va col·laborar desinteressa-

dament en totes les àrees del 

club. Des d’aquí volem mos-

trar el nostre més sentit con-

dol a la familia i amics.
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Bàsquet

Dani Bartomeu

Nou equips aquesta temporada

De nou ens acostem a final d’any i és el moment 

de resumir aquest inici de temporada i recordar 

les activitats nadalenques que organitzem.

Respecte a l’inici de temporada, enguany 

tenim nou equips, des dels més petitons fins als 

més grans. Tots competeixen a la Federació Cata-

lana de Basquetbol o al Consell Esportiu del Gi-

ronès (en el cas dels alevins) i són els següents: 

sènior masculí de 1ª Catalana, sènior masculí ter-

ritorial, sènior femení de 3ª Catalana, dos equips 

d’edat sots 21 masculí, júnior masculí, cadet 

masculí, infantil masculí i aleví masculí.

Per a aquesta temporada tenim l’objectiu 

de competir i passar-nos-ho bé com un equip 

a les diferents categories on juguem, i també 

voldríem créixer en nombre de jugadors, tant 

masculins com, sobretot, femenins. 

Volem aprofitar La Torratxa, com a revista 

del poble, per anar-vos presentant els diferents 

equips del club, i per això en aquest número 

veureu els equips aleví, infantil, cadet i júnior. 

Als propers números de la revista presentarem 

els equips dels més grans.

ALEVÍ: Arnau Quer, Sergio Cortés, Oriol Vi-

nyoles, Eudald Serra, Joel Rodríguez, Enric Ange-

lats, Guillem Alba i Salvador García (entrenador).

INFANTIL: Miquel Nogué, Jordi Verda-

guer, Jordi Carrera, Kevin Peral, Gerard Ventura, 

Xavier Garolera, Jaume Oliveras, Marc-Omar 

Chriyaa, Arnau Pradas, Pere Ventura, Francesc 

Álvarez, Pau Simon i Adrià Soy (entrenador).

CADET: Genís Llach, Arnau Nicolás, Gui-

llem Simon, Xavier Verdaguer, Pau Castro, An-

dreu Vila, Martí Carrera, Guillem Aurich, Pere 

Creus, Marcel Torres, Toni Alba (entrenador) i 

Xavier García (2n entrenador).

JÚNIOR: Norbert García, Joan Albert Gar-

cía, Ivan Montero, Bakary Sankareh, Adrià Mora-

les, Àngel Ibáñez, Gerard Bruno, David Marcos, 

Christian Castro, Albert Casellas (entrenador)

Quina i campus per Nadal

D’altra banda, ara que som gairebé a Na-

dal, volem recordar que tornem a organitzar la 

Quina de Nadal, que aquest any farem al pave-

lló els dies 25 de desembre i 2 de gener a partir 

de les 6 de la tarda. Com a acte típic nadalenc, 

esperem la vostra assistència per compartir 

una estona i, amb sort, emportar-vos algun dels 

molts regals que hi haurà.

També durant les festes de Nadal orga-

nitzem una nova edició del nostre Campus de 

Nadal, del qual us podeu informar a través del 

nostre espai web i que es farà del 27 de desem-

bre al 5 de gener.

Més informació: cbvilablareix@hotmail.com – 

www.cbvilablareix.cat – Dani Arteaga (coordi-

nador) 610 213 560
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Ja ha començat tot

Aquest títol no només vol dir que ja ha comen-

çat una nova lliga on juga la mainada del nostre 

club, sinó que també han començat altres coses 

que anireu esbrinant a continuació.

En primer lloc, ja ha començat la lliga 

en tots els equips, i de moment estem fent un 

bon paper en totes les categories en què parti-

cipem. Els equips han quedat aparellats en els 

següents grups:

Divisió Preferent Any 2001 Grup C: UE 
Coma Cros, Girona FC, UE Quart, Atlètic Sant 
Ponç, CP Bell-lloc i FC Vilablareix.

Divisió Preferent Any 2002 Grup D: UE 
Llagostera, EF Gironès Sàbat, CFP Santa Eugè-
nia, CCE Montessori Palau i FC Vilablareix.

Divisió Promoció any 2003 Grup E: CF 
Salt, UCE Celrà, Girona FC, CP Bell-lloc i FC Vi-
lablareix.

Divisió Promoció any 2004 Grup B: UE 
Fornells, Geieg, CP Bell-lloc, EF Gironès Sàbat, 
CFP Santa Eugènia i FC Vilablareix.

També hem celebrat el primer Torneig de 

Tardor de Vilablareix, d’adults, en el qual han par-

ticipat set equips: Replegats, Happy Team, ITG, 

Goteborg, Veu Jove, United FC i, per descomptat, 

també hi van participar els Dragons Vilablareix, 

qué és l’equip format pels pares de la nostra mai-

nada i col·laboradors. El torneig va ser força re-

nyit, amb un bon nivell de futbol. El primer classi-

ficat i guanyador d’aquesta 1a edició del Torneig 

de Tardor va ser el Dragons Vilablareix, el segon 

classificat, el United FC i tercers, els Replegats.

Futbol

Xavier Pere i Carles Buisac

Cal comentar que el nou camp de futbol de 

Vilablareix ja es comença a divisar en l’horitzó. Ja 

s’ha començat, les obres estan avançant i la cosa 

ja va prenent forma. Si us arribeu fins a Seur ho 

veureu just al davant, i si passegeu per la vore-

ra us adonareu que és una obra molt important i 

que, quan estigui feta, realment tindrem una molt 

bona instal·lació esportiva.

Suposem que ara ja sabeu el perquè del 

títol, ja ha començat la lliga, ja s’han començat 

a fer torneigs a casa nostra i ja està en marxa la 

construcció del nou camp de futbol. Ja ha co-

mençat tot.

Evolució progressiva dels equips

L’equip benjamí de l’any 2001, amb el mateix 

bloc que l’any passat. Aquesta temporada el nou 

entrenador, Jordi Moreso, ha observat un per un 

tots els components de la plantilla, i els ha situat 

en posicions on creu que se’ls pot “treure més 

suc” en funció de les característiques que ha vist 

en cada jugador. Això ha implicat que alguns ju-

gadors estiguin posicionats dins el terreny de joc 

en llocs que no eren els habituals la temporada 

anterior. S’està fent una bona tasca, intensificant 

una mica l’entrenament físic i s’està treballant 

molt bé l’aspecte tècnic. S’intenta pressionar 

el rival per robar-li la pilota i obtenir-ne el con-

trol i crear jugades d’atac a vegades iniciades 

des de la mateixa porteria pròpia, molt toc de 

pilota amb passades contínues... vaja, el que 
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darrerament es coneix com el 

“tiqui-taca”. Així ho demostren 

els resultats obtinguts en els 

amistosos de pretemporada, 

que han estat impressionants: 

5è classificat de dotze equips en 

el Torneig Obertura de Cassà, i 

victòries a domicili als camps de Santa Eugènia 

(3-4), Banyoles (0-6), Sant Feliu (1-3) i Girona C 

(1-3). L’equip ha continuat entonat en l’inici de lli-

ga empatant al camp del Coma Cros (1-1) i gua-

nyant a casa el Girona C (7-1).

El benjamí de l’any 2002 continua l’es-

pectacular progressió que va començar a mitja 

temporada anterior, coincidint amb l’arribada 

de l’actual entrenador, Marc Gàzquez. La feina 

feta per en Marc també ha donat els seus fruits 

en els terrenys de joc. S’ha aconseguit un equip 

molt més conjuntat, amb més toc de la pilo-

ta, ja no es veuen individualitats i les jugades 

estudiades i entrenades prèviament es poden 

observar perfectament durant els partits. En 

més d’una ocasió hem viscut amb aquest equip 

emocionants remuntades en partits que s’havi-

en posat molt difícils, fruit de la lluita i esforç 

dels jugadors i d’aquesta bona feina que s’està 

fent. Els resultats obtinguts en aquest inici de 

temporada també demostren aquesta bona lí-

nia de l’equip amb tres victòries a Banyoles 

(0-4), Bons Aires (2-4), i a casa contra el Cassà 

(8-1), un empat a Salt (4-4) i una única derrota 

a Bescanó (6-3). L’inici de lliga ha estat espec-

tacular amb victòria a Llagostera (1-5) i a casa 

contra el Gironès Sàbat (4-3). 

El prebenjamí de l’any 2003 ha incorporat 

aquest any tres nous jugadors i l’entrenadora 

Lídia Berga. Per a aquest equip també comp-

tem amb la col·laboració de David Cuyàs que, a 

part de fer d’ajudant en aquest equip, un dia a 

la setmana dedica una hora a entrenar els por-

ters de totes les categories. En aquest segon any 

de categoria prebenjamí, l’equip ja es veu més 

ben posicionat dins el camp, ja no es veuen els 

jugadors anant tots darrera la pilota; en resum, 

ja es veu més equip. És un equip ofensivament 

potent, amb jugadors letals de cara a porteria, 

que marquen molts gols; però, per contra, també 

se n’encaixen alguns, de 

tal manera que s’obtenen 

resultats amb autèntiques 

pluges de gols. Els resul-

tats de la pretemporada 

han estat molt bons, amb 

victòries a Camós (1-7) i 

a casa contra el Bell-lloc (10-4) i dues derrotes, 

Bons Aires (7-2) i Quart (3-8). També ha participat 

en un triangular a Salt, on ha aconseguit el 1r 

classificat, guanyant el Sarrià (0-4) i el Salt (2-5), i 

ha quedat 3r de sis equips en el Torneig Obertura 

de Cassà. En la lliga, ha tingut un fantàstic inici al 

camp del Bell-lloc, guanyant per 1-4.

A Raul Herrera, nou entrenador del pre-

benjamí de l’any 2004 i de l’escoleta de l’any 

2005, li ha tocat la feixuga però al mateix temps 

divertida tasca d’ensenyar els més menuts. La 

majoria de components d’aquest equip són nens 

que s’han iniciat aquest any i que han trepitjat 

per primera vegada un camp de futbol per dis-

putar-hi un partit. Després d’una llarga jornada 

escolar, els més petits moltes vegades arriben 

esgotats al final de l’entrenament, per la qual 

cosa sovint s’hi alternen activitats de jocs i en-

treteniment. La pretemporada del prebenjamí 

2004 va començar amb tres derrotes, Banyoles 

(9-4), Bescanó (7-1) i Bons Aires (13-0) i en el dar-

rer amistós va arribar la victòria contra La Salle 

(4-2). La lliga tampoc ha començat gaire bé: s’ha 

perdut els dos primers partits contra el Fornells 

i el Geieg. Els partits que hem disputat només 

amb nens de categoria escoleta no han estat del 

tot dolents, amb derrota amb Bons Aires (5-1), 

ajustada derrota contra el Quart (2-3) i la primera 

i gran victòria, contra el Bescanó (6-4).
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La llar d’infants

Jessica Alfaro
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A la llar d’infants aprofitem la caiguda de les 

fulles amb l’arribada de la tardor per anar-ne 

a buscar al pati. Com que ens agrada molt 

fer experimentacions, hem decidit transfor-

mar el menjador i omplir-lo de fulles. Que di-

vertit! Ens tirem fulles, ens arrosseguem, les 

trepitgem... 

Com que l’època ho afavoreix, vam cele-

brar la festa de la castanyada. Quan vam sortir 

al pati tots disfressats de castanyers i castanye-

res... Quina sorpresa! Ens vam trobar amb una 

senyora que torrava castanyes i ens va regalar 

una paperina per a cada un de nosaltres. Ens ho 

passem d’allò més bé!

Tardor amb decoració de fulles seques i castanyada
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L’escolaL’escola

Hi ha números pertot arreu

Els nens i nenes de la classe dels contes vam 

sortir a buscar números i lletres pels carrers i 

vam trobar-ne pertot arreu: per les cases, les 

matrícules dels cotxes...

Tot és ple de formes geomètriques!

Els nens i nenes de la classe de P4 vam passejar 

pels carrers del poble buscant formes geomè-

triques: quadrats, triangles, cercles i rectangles. 

Només sortir de l’escola ja vam veure aquesta 

jardinera que té forma de... rectangle!

Vam descobrir que vitralls Arnan fa art

Vam aprofitar la sortida per anar a veure ple-

gats l’empresa de vitralls Arnan, que ha fet els 

vitralls de la Sagrada Família i que també tre-

balla normalment amb Domènec Fita, un artista 

gironí que vam descobrir el curs passat.

I també vam fer un dibuix al natural de 

l’escultura de la pau d’aquest autor gironí, que 

es va inaugurar ara fa un any a la plaça del da-

vant de la llar d’infants.

apRenem i ens 
diVeRTim fenT 
soRTides pel poble
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Sortida de Cicle Inicial a veure oficis

Volem agrair la col·laboració i disponibilitat de 

tres veïns del poble que ens van atendre molt 

amablement i ens van ensenyar la seva feina.

–  L’ Albert, el fuster, ens va ensenyar les eines 

i màquines i com les utilitza. Ens va fer una 

petita demostració que ens va agradar molt.

–  A la perruqueria, la M. Àngels ens va ensenyar 

les seves eines i va pentinar el maniquí i al-

guns nens i nenes.

–  El mecànic, en Pep, ens va fer un recorregut pel 

taller, ens va ensenyar les eines i als alumnes 

es va interessar saber com arreglava els cotxes.
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Cicle Mitjà, en contacte amb els aliments 
vegetals

Els alumnes de Cicle Mitjà vam anar a visitar 

el magatzem de fruites Gozalbo, i l’Elena ens 

A Cicle Superior vam descobrir com ha 
canviat, el poble

Els alumnes de Cicle Superior vam visitar la 

zona de Can Pere Màrtir. L’Eva ens va fer de guia 

durant el recorregut i ens va mostrar la trans-

formació d’una zona agrícola en residencial, en 

àrea d’equipaments, en parcs i places, en zona 

industrial i, al límit, una via de comunicació, el 

tren d’alta velocitat (TAV).

va explicar com s’emmagatzemen les fruites 

abans de distribuir-les a les botigues.

L’Albert, professor de l’institut i responsa-

ble de l’hort, ens va explicar què hi tenen plan-

tat i com el treballen.

Foto 1: Des de l’antiga masia de Can Gru-

art, convertida ara en un centre cívic, vam veure 

la construcció de pisos de protecció oficial per 

tal que la gent del poble pugui quedar-s’hi a viu-

re en lloc de marxar a altres poblacions.

Foto 2: Des de la finestra es veuen els am-

plis parcs i zones d’esbarjo, així com les prime-

res naus de la zona industrial.

Aquests nous equipaments són per tenir 

més comoditats a Vilablareix.

l ’ e s c o l a
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Cicle Inicial

Cicle Mitjà

Cicle Superior

1r 

Aleix Altayó Enrech

2n 

Aitor Sánchez Salgado

3r 

Imma Corominas Soteras

1r 

Ainoa Molinero Cordero

2n 

Paula Sucarrat Linde

3r 

Oriol Vinyoles Torrent

1r 

Gerard Ventura

2n 

Arnau Quer Burch

3r 

Unai Carballo Torres

finalisTes del concuRs de feliciTacions de nadal

l ’ e s c o l a
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L’institut

Ens van ensenyar algunes de les revistes 

que fan i pensem que eren molt originals. Valo-

rem el treball que fan i ens va agradar molt que 

vinguessin. 

Paula Martínez  
i Estel Linares

VisiTa de la 
ToRRaTxa a 
l’insTiTuT 
L’altre dia, la Teia i l’Alba, les encarregades de 

La Torratxa i altres revistes, ens varen fer una 

visita per ensenyar-nos l’estructura que ha de 

tenir una revista i donar-nos alguns consells 

periodístics. La xerrada va començar amb una 

breu presentació davant dels alumnes de la re-

vista de l’INS de Vilablareix, 50xCent. Ens van 

ensenyar tots els passos que cal fer per elaborar 

una revista i seguidament els alumnes vam fer 

preguntes. Sempre es comença pel llançat, que 

és on surt tot el que hi haurà a la propera edició 

de la revista. La revista ha de tenir deiferents 

seccions: esports, cultura, entrevistes, entrete-

niment, etc. Finalment ens van ensenyar diver-

sos números de La Torratxa.

David Guerrero  
i Edgar López

Hola, nosaltres som nois/es de l’INS de Vilabla-

reix. Us explicarem la xerrada del dia 5 de no-

vembre del 2010, que ens van venir a explicar 

l’Alba i la Teia, que son les encarregades de la 

revista d’ Aiguaviva i de Vilablareix.

 “Com es fa un revista?”

Ens van dir que fer una revista no era tan 

fàcil. Abans de tot, quan tenen les idees han 

d’anar a l’Ajuntament i comentar-ho amb ells. 

Al final, quan ja la tenen feta, han de comentar 

tots si han de retocar alguna cosa i si és el cas 

ho han de modificar.



l a  l u d o t e c a

2 72 7

La ludoteca

Mònica Garcia

l a  l u d o t e c a

Les Fires de Girona, a la ludoteca

Després de la Fira de la Tardor, que per cert, va 

anar molt bé, la ludoteca es va preparar per a 

les Fires de Girona i és per això que vam rea-

litzar un taller de Sant Narcís, ni més ni menys 

que uns cavallets de fira. Com que les imat-

ges valen més que mil paraules, aquí en teniu 

unes fotos.
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La “ludonadal” ja és a punt

La ludoteca s’està preparant de valent per 

a les vacances de Nadal. A partir del 23 de de-

sembre i fins al 7 de gener la ludoteca es con-

verteix en “ludonadal”. Ens ho passarem molt 

bé fent tallers, gimcanes, jocs i altres sorpreses 

que descobrireu si veniu. Us estem esperant!
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Trasllat del Punt TIC
Amb l’entrada en funcionament de Can Gruart, 

hem traslladat el Punt TIC del local de joves al 

nou centre cultural, a fi de donar un servei mi-

llor. Ara podeu gaudir d’ordinadors, connexió a 

Internet i el dinamitzador que us ajudarà si teniu 

dubtes. Actualment tenim en el municipi ordi-

nadors d’ús públic a la biblioteca- telecentre, al 

Centre Cultural Can Gruart i al local de joves.

Tornen les classes
A l’octubre comencen un cop més les classes i 

cursos anuals: reforç escolar i d’institut, anglès 

i francès. Amb la inauguració de Can Gruart el 

passat mes de juliol, els cursos que es feien al 

local de joves s’ubiquen actualment al nou cen-

tre cultural. També s’han iniciat amb molt d’èxit 

les activitats de pilates i tai-txi, que tenen 22 i 9 

inscrits, respectivament.

Projecte Rius
Amb l’arribada de la tardor ha tornat a ser èpo-

ca de fer una inspecció al riu Marroc. Com a no-

vetat d’aquesta edició varem trobar-hi un gardi 

(Scardinius erythrophthalmus).

Bus Nit
També ha tornat el servei que 

mitjançant el Consell Comarcal 

del Gironès organitzen els ajunta-

ments de la comarca. El Bus Nit 

ha circulat els dies 28, 29, 30 i 31 d’octubre, 5 i 6 

de novembre de les 10 vespre fins a les 5 de la 

matinada per portar tots els joves a les Fires amb 

la tranquil·litat de no haver d’agafar el cotxe.

Intercanvi de “Noves tecnologies” per “Els 
secrets d’una casa”
Volem tornar a engegar els intercanvis que 

l’any passat van portar alguns joves i membres 

de l’Ateneu de la Dona a intercanviar coneixe-

ments, és a dir, a aprendre i ensenyar mútua-

ment. Proposem un nou intercanvi: aquesta 

vegada, entre persones que vulguin aprendre 

noves tecnologies (informàtica, mòbil, càmera 

de fotos...) i persones que vulguin aprendre els 

secrets d’una casa (cuina, declaracions de ren-

da, economia domèstica, assegurances...).

Totes les activitats estan obertes a tothom, i estem disposats a organitzar-ne de noves a petició de les persones 
interessades a participar-hi.
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Festa Major Tursal a Pineda
El diumenge 17 d’octubre, alguns socis vam 

assistir a la Festa Major Tursal, allotjats en un 

hotel de Pineda de la Costa durant tres dies. A 

part de l’actuació de Músic Damià i de l’equip 

d’animació Tursal, vam gaudir de les actuacions 

de Jordi LP i de l’Orquestra Maravella. 

Més de 1.000 euros obtinguts en el dinar a 
benefici del càncer
El diumenge 24 d’octubre es va organitzar un 

dinar per recaptar fons per a la lluita contra el 

càncer. Hi van assistir 110 persones, i després de 

l’àpat es va fer el sorteig d’uns obsequis oferts 

per “la Caixa”, al qual donava dret el tiquet del 

dinar. A més, es van sortejar tres espatlles de 

pernil amb unes tires de números que es venien 

a part durant el dinar. 

Es van recollir 1.072,11 €, que es van en-

tregar com a donació a Dolors Rovira i Vicente 

Fernández, representants de la institució Asso-

ciació Catalana contra el Càncer a Vilablareix.

Cal agrair la col·laboració de Josep Ange-

lats i família, que van cuinar una paella que va 

ser del gust de tothom. 

Visita al CaixaFòrum de Barcelona
El diumenge 21 de novembre el Casal va orga-

nitzar una sortida a Barcelona. Vam marxar a 

dos quarts de 9 del matí de Vilablareix i en arri-

bar al nostre destí, després d’esmorzar, es van 

organitzar dos grups amb guia per fer el recor-

regut de la visita al centre cultural CaixaFòrum, 

que la Fundació “la Caixa” té a Montjuïc.

El dinar el vam fer en el mateix edifici i a 

la tarda vam visitar l’exposició de Miquel Barce-

ló “La solitude organisative”.

Canvi de dates dels balls de saló
A partir del mes de gener, els balls de saló que 

organitzem a la sala polivalent del pavelló seran 

el segon i quart dissabte de cada mes, no el se-

gon i últim, com s’ha fet fins ara.



3 13 1

c u l t u r a

3 13 1

c u l t u r a

El gran dia de Girona

Des del dia 23 d’octubre, a l’auditori Josep Irla 

de l’edifici de la Generalitat (antic hospital San-

ta Caterina), hi ha exposat permanentment el 

quadre El gran dia de Girona del qual és autor 

el pintor vuitcentista Ramon Martí Alsina (Bar-

celona 1826-1894).

Ramon Martí Alsina està considerat el 

gran mestre del realisme català i, alhora, una 

figura de cabdal importància per al desenvo-

lupament de la pintura moderna entre nosal-

tres. La seva personalitat oberta i progressista 

i el seu interès vital per la modernitat van fer 

que, en comptes de Roma, preferís anar a for-

mar-se a París, on va poder conèixer directa-

ment les obres del moviment realista francès. 

Anys després, el mestratge de Martí Alsina va 

influir poderosament sobre tota una generació 

de pintors catalans de la segona meitat 

del segle XIX, com ara Modest Urgell, 

Joaquim Vayreda, Ramon Casas o 

Santiago Rusiñol.

El gran dia de Girona és 

una tela d’excepcionals dimen-

sions (4,96 x 10,82 metres) que 

Martí Alsina va començar a pin-

tar pels volts de l’any 1863 i en 

la qual va treballar durant la resta 

de la seva vida. Es va documentar 

exhaustivament sobre la realitat 

d’un episodi històric important de la 

Guerra del Francès, conegut amb el mateix nom 

del quadre: l’heroica defensa de la ciutat de Giro-

na, el 19 de setembre del 1809, davant del mas-

siu assalt de les tropes napoleòniques.

Aquesta obra es va exposar l’any 1929 al 

saló del Palau de les Belles Arts de Barcelona. 

Des de la Guerra Civil s’havia conservat en-

rotllada i no s’havia tornat a mostrar en 

públic. Ara, després d’una complexa 

restauració, el quadre quedarà di-

positat permanentment a Girona.

Al Museu d’Art de Girona, 

fins al mes de maig, hi ha l’ex-

posició Ramon Martí Alsina. El 
gran dia de Girona, anatomia 

d’un quadre, on es presenten 

més de cinquanta dibuixos i es-

bossos que s’han aconseguit reunir 

d’aquesta obra.

Jordi Pagès
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Dídac Romagós

pRopeRa esTació: 
Ràdio VilablaReix.
benVinguTs a casa 
VosTRa!
A Ràdio Vilablareix estem de festa. El passat di-

marts 29 de novembre, l’equip de Micro de Nit 

va celebrar els seus 300 programes, amb una 

edició especial de 7 del vespre a 11 de la nit, que 

vam dedicar a conversar amb col·laboradors 

que ens han anat acompanyant en aquests set 

anys. També hi van participar els tres grups po-

lítics municipals per parlar de la nostra ràdio.

Ben aviat, Ràdio Vilablareix començarà 

una nova etapa. La Ràdio Activitat a Vilablareix 

ha arribat al seu punt final. Ara la nostra emis-

sora és municipal i per això la principal finalitat 

serà la comunicació entre els nostres vilatans. 

Ja s’han començat a gravar diferents reportat-

ges de les associacions del municipi que, quan 

tinguem tota la part tècnica i la graella radiofò-

nica a punt, es començaran a emetre pel vostre 

dial, el 107.5 FM.

Ràdio Vilablareix té previst ser una emis-

sora amb clara vocació de país. Farem èmfasi 

en la música catalana, les notícies i l’agenda del 

nostre municipi, la participació de les associaci-

ons i dels grups polítics municipals i ajudarem 

els nostres petits de l’Escola Madrenc i els joves 

de l’institut a conèixer el funcionament d’una 

ràdio municipal . 

Micro de Nit, que s’emet cada dilluns de 

9 a 11 del vespre, i en diferit el dimarts de 10 a 

12 del matí, ha arribat a les 300 edicions grà-

cies a tots els voluntaris que han dedicat una 

part del seu temps de lleure a la nostra vila. 

Tots els coneixeu: Fina Estévez, la Sra. Angeli-

na, Jaume Vilalta, Rafael Planella, i últimament 

s’hi ha afegit un crack tecnològic, Pedro Zamo-

ra, a qui vull agrair de tot cor les moltes hores 

que dedica a posar en marxa el nou projecte de 

Ràdio Vilablareix.

Esperem que a la propera Torratxa ja es-

tigui concretada la nova graella i que participeu 

en l’emissora, perquè, en definitiva, és casa 

vostra.

Una abraçada ben forta i gràcies per fer-

nos confiança.

Salut  
i molta ràdio, amics! 
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aquesT 2010, i sense voLer-ho, haurà esTaT 
eL PiTjor any, en números absoLuTs, PeL 
que fa a donacions voLunTàries de sang a 
viLabLareix.

A partir del mes de maig d’aquest any, 

l’Associació de Donants de Sang va fer una pro-

posta perquè, seguint el ritme que es porta ar-

reu, poguéssim fer 3 donacions voluntàries al 

nostre poble, repartides més o menys pels vol-

tants de febrer, juny i octubre.

 Per problemes d’infraestructura no es va 

poder programar la corresponent al juny, però 

sí la que ja estava prevista i programada per a 

l’octubre, de la qual fins i tot no es van poder in-

terceptar algunes cartes recordatori destinades 

a donants de la nostra vila, per tal que anes-

sin, si volien, el dimecres 20 d’octubre a la sala 

polivalent del pavelló a donar sang. Doncs tot 

se’n va anar en orris. El Banc de Sang i Teixits 

va programar a última hora i en poc temps, en 

aquesta mateixa setmana d’octubre, unes do-

nacions especials lligades a la campanya “Tinc 

sang de sibarita”, que han obtingut prou èxit en 

edicions que s’han fet a Barcelona aquest any, 

i ens va tocar a Vilablareix anul·lar la donació 

prevista i tancada, atès que, per a aquesta cam-

panya portada a terme a l’Hospital Josep Trueta, 

necessitaven efectius extres i els equips mòbils 

d’extracció no arribaven a tot arreu. 

Pel cas, i com que la programació de sor-

tides als pobles es fa amb una antelació consi-

derable, a Vilablareix aquest any 2010 ens hem 

quedat amb una sola donació, que es va fer el 

dijous 25 de febrer, i que va ser molt profito-

sa, ja que es van aconseguir 43 donacions útils, 

que està per sobre del que s’havia aconseguit 

en els darrers 10 anys en una sola jornada. 

Aprofito, en nom de l’Associació, per do-

nar-vos l’agraïment més sincer, però ja ho ve-

ieu, seguit d’aquest bon resultat, en vindrà un 

d’aparentment ben dolent, ja que en els anuaris 

estadístics i en les informacions i publicacions 

que sortiran en revistes i butlletins, Vilablareix 

apareixerà amb l’índex de donació pitjor de tot 

Girona el 2010.

Es per això que amb aquestes ratlles, 

personalment i en nom de l’Associació, voldria 

demanar-vos disculpes a tots vosaltres, que 

donació rere donació expresseu amb el vostre 

gest solidari el goig de compartir la vida. Aquest 

any ha anat així, i no podem tornar enrera. Con-

fiem que el proper any sigui tot més planer, i 

puguem programar i portar a terme aquestes 3 

donacions anuals que ja us he anunciat, i que a 

la vegada no hàgim perdut empenta per fer-les 

tant concorregudes com ja començaven a ser.

Jaume Vilalta
Delegat de l’Associació de Donants de Sang de Girona 

a Vilablareix
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rECiClar oli usat
J. Manel Pallàs

L’oli domèstic usat es pot reciclar. Es tracta d’acció 

senzilla que afavoreix el medi ambient per partida 

doble: a més d’evitar que contamini els rius i els 

sòls o que perjudiqui les canonades, s’aprofita per 

crear diversos productes ecològics, com biodièsel 

o sabons. 

Per què hem de reciclar l’oli
Llençar l’oli domèstic usat per la pica causa un efec-

te negatiu en el medi ambient. Aquest residu aca-

ba als embornals, de manera que ocasiona diversos 

perjudicis: embussos a les canonades, treball extra 

per a les plantes de tractament d’aigües residuals, 

augment de plagues urbanes, etc. S’estima que cada 

consumidor genera a l’any uns quatre litres d’oli 

domèstic usat. 

Si aquest residu arriba als rius, es forma una pel-

lícula superficial que afecta l’intercanvi d’oxigen i per-

judica els éssers vius de l’ecosistema. Els càlculs apun-

ten que un litre d’oli pot contaminar mil litres d’aigua. 

L’oli industrial, com ara el que s’utilitza en la 

maquinària pesada o en els automòbils, té enca-

ra pitjors conseqüències: dos litres són capaços de 

contaminar l’aigua d’una piscina olímpica o la su-

perfície de dos camps de futbol. El seu contingut 

elevat en metalls pesants i la baixa biodegradabilitat 

el converteixen en una amenaça per als sòls, que 

poden perdre la fertilitat, i per a les aigües, tant su-

perficials com subterrànies, on pot perdurar fins a 

quinze anys. 

Aquesta contaminació es pot evitar amb el reci-

clatge, una pràctica ecològica que en el cas de l’oli 

usat té moltes possibilitats i beneficis. Per cada li-

tre d’aquest residu es pot aconseguir un litre d’un 

biocombustible per a motors dièsel. L’avantatge és 

doble: s’evita l’impacte que té en la naturalesa i es 

crea una alternativa per reduir l’ús dels combusti-

bles fòssils convencionals, com el petroli. 

L’oli usat té moltes altres sortides. Indústries tan 

diverses com la química, la cosmètica o la farmacèu-

tica s’aprofiten d’aquest residu per elaborar adobs, 

vernissos, cera, cremes, detergents, sabons, lubrifi-

cants, pintures, ciris, etc. En alguns municipis han 

posat en marxa un sistema de recollida d’olis usats 

per transformar-los en sabons. 

Com ho hem de fer?
Els consumidors l’hem de guardar en envasos tan-

cats que poden ser de diversos tipus. L’Ajuntament 

ha distribuït envasos especials per guardar aquest 

oli domèstic i després poder-lo portar als conteni-

dors de la deixalleria. En alguns casos, el consumi-

dor mateix pot posar l’envàs (en general, ampolles 

de plàstic usades). 

L’oli que es pot reciclar és el vegetal sobrant de 

la cuina, de fregides, greixos i rostits, d’aliments en-

llaunats, llard de porc, o greixos fets malbé i cadu-

cats. En canvi, no s’ha de dipositar en aquests conte-

nidors l’oli de motor, greixos industrials o olis amb 

bases de petroli. 
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l’EsCassEtat d’aigua 
(v-7)
Andrés L. Pérez Velasco

L’anterior entrega (V6) deia que: “la conca del 

Mediterrani s’ha convertit, en aquest primer decen-

ni del segle XXI, en un espai litoral que ha gene-

rat una enorme transformació del paisatge…”. Allà 

s’analitzava, mínimament, la repercussió que hi ha 

hagut en el litoral de la Comunitat Valenciana.

En aquesta entrega reproduiré el que deia la Coor-

dinadora La Región de Murcia No Se Vende en la seva 

constitució, per resumir de manera clara “la degradació 

ambiental que pateix la nostra regió, causada per l’actual de-

senvolupament basat en l’especulació urbanística”.

“El model desenvolupista es manifesta en la massiva 

proliferació d’urbanitzacions, camps de golf, autopistes, pe-

dreres, ports esportius… i una sèrie d’infraestructures, la 

majoria excessives i innecessàries, generant greus problemes 

ambientals i socials.”

“Els plans d’ordenació dels municips intenten aconse-

guir la major quantitat de sòl urbanitzable amb resultats 

clarament desproporcionats: per exemple, a Santomera es 

multiplica la població per 15, a Cabo Cope passen de 200 

habitants a plans d’urbanització per a 60.000 habitants, 

i exemples semblants n’hi ha a Abarán, Abanilla, Cieza, 

Lorca, Alhama, Caravaca, la Comarca del Altiplano, i un 

llarg etètera.”

“Entre les greus conseqüències de la sobreurbanització 

es pot esmentar:

–  Gran increment de la demanda d’aigua en una 

regió semiàrida com la nostra, provocat per l’excés 

d’oferta de desenvolupaments urbanístics amb camps 

de golf asaociats. En el període 1990-2000, la pobla-

ció va augmentar a la Regió de Múrcia un 14,9 %, 

mentre que el creixement urbanístic va ser del 52,6 

%. (El subratllat és meu.)

–  El sòl també és un recurs limitat. L’actual ritme de 

construcció pretén abastar grans extensions d’aquest 

sòl, que a més i a causa de la “Ley 1/2001 del suelo 

de la Región de Murcia” ha perdut en molts casos les 

figures que el protegien.

–  La desaparició i destrucció d’espais naturals, inclo-

ent-hi espais protegits.

–  Pèrdua de les hortes tradicionals, ubicades en zones 

amb disponibilitat natural d’aigua, sòl fèrtil, condi-

cions topogràfiques adequades per al millor aprofita-

ment de les aigües... És lamentable assistir al procés 

de degradació d’aquest sistema de cultiu, al qual es 

nega l’aigua que durant segles ha aprofitat sosteni-

blement, i que quedin com a solars no conreats sense 

altre destí que ser urbanitzats.

–  Degradació d’elements del patrimoni cultural, histò-

ric, paisatgístic i pèrdua de la identitat local.

–  Pèrdua de la nostra qualitat de vida.” 

“Aquest model de creixement es basa en la 

construcció,i deixa de banda altres sectors tradicionals 

a la nostra economia. A la Coordinadora La Región 

de Murcia No Se Vende apostem per altres models de 

desenvolupament molt més compatibles amb el respecte 

al nostre medi ambient i la conservació del nostre patri-

moni i la nostra identitat.” 

“Un exemple clar del que ens ve a sobre és l’esborrany de 

l’avantprojecte de “Ley de Conservación de la Naturaleza 

y el Paisaje de la Región de Murcia”, que representa un 

retrocés en totes les matèries de conservació de la natura i 

protecció del medi ambient. Aquesta llei és la més regressiva 

i antiecològica de tota Espanya, per la qual cosa la Coordi-

nadora mostra el seu malestar amb la proposta i s’hi oposa 

frontalment.”
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Mn. Josep Ramírez i Carles 
Rector

caTequesi de pRimeRa comunió

Com ja anunciàvem en el número anterior de La Tor-

ratxa, el primer divendres d’octubre van començar les 

classes de preparació per a la Primera Comunió. Com 

sia que enguany hi ha un nombre considerable de 

nens i nenes que es preparen per a aquest important 

esdeveniment, ja que la catequesi es fa conjunta per a 

les parròquies de Vilablareix i Montfullà, les catequis-

tes, a fi d’alleugerir la seva tasca pedagògica i millo-

rar-ne la qualitat, han decidit, amb molt bon criteri, 

impartir una classe a les 6 de la tarda a un grup de 

mainada, amb el vistiplau dels pares corresponents, i 

les altres dues, com fins ara, a les 7, allà mateix; és a 

dir, a la rectoria, els divendres de cada setmana. 

Aprofito l’avinentesa per recordar, una vegada més, 

que els pares quan vau portar els vostres fills a batejar 

us vau comprometre a educar-los en la fe cristiana i a 

preparar-los per rebre els altres Sagraments, sobretot 

l’Eucaristia, quan fos el moment; i el moment ja ha 

arribat per a alguns d’ells; els compromisos s’han de 

complir, sempre que sigui possible, i rebre la Primera 

Comunió sempre és possible. Alguns pares (ho he sen-

tit més d’una vegada) diuen que ja voldrien que el seu 

fill/a fes la Primera Comunió, però que la festa resulta 

molt cara i la seva economia familiar no els permet do-

nar pas a aquesta despesa. Aquest punt de vista, amb tot 

el respecte que mereix, és inexacte.La Primera Comu-

nió no es rep a l’hotel tal o al restaurant qual, sinó a la 

parròquia; i la parròquia no cobra res. El que realment 

importa és que el nen/a sàpiga, d’acord amb les seves 

capacitats, què va a fer, i això precisament se li explica 

en la catequesi la qual, puc assegurar-ho, en la nostra 

parròquia s’imparteix amb molta cura i professionalitat. 

fesTa de sanT menna, paTRó de la paRRòquia

Ja sabem que Sant Menna se celebra cada any el 

dia 11 de novembre, però nosaltres, per raons 

òbvies, ho traslladem al diumenge següent, en-

guany dia 14. A les 11 del matí, hora habitual de 

la missa del diumenge, ens reunírem a l’església 

un bon nombre de feligresos per homenatjar el 

nostre patró. La cerimònia religiosa es desenvo-

lupà amb devoció i harmonia. Els cants litúrgics 

anaren a càrrec de la Cobla Foment del Montgrí, 

que els interpretà amb molta dignitat i respecte. 

Es va cantar la coneguda “Missa del Papa Joan”. 

En sortir, la mateixa cobla va tocar tres sardanes 

que els balladors aprofitaren per fer més intensa 

la festa. Quasi sense voler, em vingueren a la me-

mòria aquells coneguts versos de Joan Maragall 

en el seu bonic poema La Sardana:

La Sardana és la dansa més bella 

de totes les danses que es fan i es desfan;

és la mòbil magnífica anella

que amb pausa i amb mida va lenta oscil·lant...

És la dansa sencera d’un poble

que estima i avança donant-se les mans...

Tota ma pàtria cabrà en eixa anella

i els pobles diran:

la Sardana és la dansa més bella

de totes les danses que es fan i es desfan.

En acabar les sardanes, l’Ajuntament obsequià els 

assistents amb un generós refrigeri com a aperitiu 

per a un bon dinar, detall que agraïm sincerament.

Reflexions

Permeteu-me destacar i oferir-vos alguns fragments 

de l’homilia que vaig pronunciar en l’Ofici de la fes-

ta del nostre patró. Crec que poden resultar bene-

ficiosos i útils.
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“Som un poble que arrenca de lluny, d’arrels hu-

manes antigues i nobles però també d’arrels cristianes 

fermes que han constituït la vida i la identitat de la nos-

tra gent; un poble que des que va acollir la fe cristiana 

l’ha anat transmetent de pares a fills enmig de múlti-

ples dificultats, ombres i llums, i fins i tot vacil·lacions i 

dubtes que han anat configurant la nostra vila...

Pensem en les generacions de vilablaretencs que 

a través dels segles s’han aplegat aquí, en aquesta nos-

tra església parroquial, com ho fem avui nosaltres, 

per celebrar l’Eucaristia, Memorial del Senyor, i altres 

esdeveniments joiosos de la vida humana i cristiana: 

sí, aquí mateix centenars d’avantpassats nostres han 

compartit i proclamat la seva fe i la seva esperança, 

així com les seves alegries i tristeses. Éssers estimats 

que ja no són físicament entre nosaltres, però que 

també, en Jesucrist i amb Jesucrist gloriós, són ben 

presents en aquesta celebració. Ells van sembrar en 

els nostres cors la fe que avui compartim, posant-hi 

la llavor d’uns valors que hem de fer fructificar per 

a la societat del futur, perquè “el Memorial” que és 

l’Eucaristia no mira només al passat sinó que es pro-

jecta vers el futur... Som un poble que ve de lluny i 

que mira cap al davant... Nosaltres, imitant el corat-

ge i l’empenta de tantes generacions que s’esforça-

ren per ser fidels a l’Evangeli, hem d’encarar amb 

il·lusió i esperança els desafiaments i els reptes que 

se’ns presenten en l’horitzó incert d’aquest, diguem-

ne, mar obert del S. XXI, encetat no fa pas gaire. És 

a dir, a nosaltres ens correspon avui la tasca d’anar 

configurant el Vilablareix, la societat, el país del fu-

tur... Sempre hem estat un poble obert, entusiasta 

i emprenedor de cara al progrés. Ara tenim davant 

nostre el gran i engrescador repte d’inculcar en els 

nostres successors aquests esmentats valors que ens 

són propis a fi que la nostra societat sigui cada dia 

més igualitària, solidària, justa i humana; però no ens 

enganyem: aquesta meta no la podrem assolir si no 

sabem també transmetre els valors que ens ha revelat 

Jesucrist i que constitueixen veritablement l’autèntic 

pal de paller de la nostra identitat personal i social... 

Aquesta és la missió que, com a cristians, ens ha es-

tat confiada i que suposarà, en moltes ocasions, anar 

contra corrent enmig d’una societat que més aviat 

sembla caminar per nivells diferents. ¿Com podem 

inculcar l’amor a un home centrat en l’egoisme i els 

guanys materials? ¿Com podem parlar de disponibi-

litat a un home que només es preocupa d’ell mateix? 

¿Com podem parlar de donació i servei als altres a 

un home que valora més el tenir que no pas el ser? 

Es tracta, certament, d’una tasca feixuga... però l’Eu-

caristia que estem celebrant és Memorial del Senyor 

ressuscitat. Memòria viva i presència del Senyor que, 

vencent la mort, es fa present en la nostra assemblea 

i en cada una de les nostres persones a fi de comu-

nicar-nos la seva mateixa vida; i amb la seva vida, la 

seva manera de fer: obertura a l’altre, valentia, força, 

coratge... Ell camina amb nosaltres. Anem, doncs, 

sense por a enfrontar-nos al món, no per imposar 

res, no per vèncer sinó per convèncer amb la força 

del nostre testimoniatge. Els cristians som portadors 

d’uns valors que donen sentit a la nostra vida: sabem 

que som fills de Déu i Ell és el nostre punt de refe-

rència, el fonament de la nostra esperança... El cris-

tianisme no és una teoria ni una ideologia, ja que la 

fe es fonamenta en quelcom ben concret, palpable 

i experimentable: l’amor infinit de Déu, manifestat 

en Jesús de Natzaret per a tots nosaltres. I nosaltres 

hem d’anunciar-lo als altres sense imposar res, per-

què l’amor, quan s’imposa, deixa de ser amor... 

Sant Menna ens mira des de l’eternitat i ens con-

vida a seguir les seves petjades, la seva estela, tot en-

coratjant-nos a imitar la seva generositat i fidelitat a 

allò que el Bon Déu li demanava...

Bona Festa a tots!”.

Tot preparant... 

Cicle de Nadal i Epifania: torno a recordar que, 

pels motius que ja coneixeu, no celebrarem la Missa 

del Gall a cap de les parròquies que tinc encoma-

nades: Aiguaviva, Montfullà i Vilablareix. El dia de 

Nadal, això sí, Any Nou i Epifania o Reis amb els 

diumenges intercalats, les misses les celebraré amb 

tota solemnitat a cada una de dites parròquies en els 

horaris habituals de cada diumenge i en companyia 

de tots aquells que vulgueu participar de l’Eucaristia 

en aquestes tan assenyalades i entranyables festes.

El pessebre vivent, el concert de Sant Esteve i la 

cavalcada de Reis s’anunciaran en programes a part.

Bon Nadal i feliç 
i pròsper any nou 2011 a tots!
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mEmòria històriCa dEl 
nostrE muniCipi (Xiii)
J. Manel Pallàs

El 18 de gener de 1925 s’acorda:

...protestar energicamente de la campaña infame que 

se realiza en el extrangero contra la Patria y S. M. el Rey 

(q.D.G.) y que siendo de todo punto imposible, por falta de 

recursos trasladarse á la Corte para asistir a la Manifes-

tación Patriótica que se ha de celebrar el dia 23 del actual 

delega su representación en el Alcalde del Ayuntamiento 

de Gerona cabeza de este partido judicial, á fin de que este 

pueblo asista representado por el, á dicha manifestación.

Acuerda asimismo asistir en Corporación á la otra ma-

nifestación que se celebrará en Barcelona el dia que designe 

la Superioridad.

I el 8 de febrer de 1925 la Comissió Municipal 

Permanent aprova:

...los gastos ocasionados por la Comisión que fué a Bar-

celona el dia primero del actual con motivo de la manifesta-

ción patriótica en honor de S. M. el Rey (q.D.G.) cuya canti-

dad asciende á setenta y cuatro pesetas con treinta céntimos, 

satisfaciéndose su importe del capitulo de imprevistos del 

vigente presupuesto previo el oportuno libramiento. Y no...

A la sessió del 8 de març:

… el Sr. Presidente da cuenta de haberse habilitado 

para matadero municipal un local sito en el barrio del 

Perelló y de propiedad de D. Juan Roca; Previo informe 

favorable del Sr. Inspector de carnes.

Se ha estipulado en concepto de alquiler, la cantidad 

de sesenta pesetas al año. A cuyo objeto se ha firmado por 

ambas partes el correspondiente contrato.

El 19 d’abril s’aprova el projecte de pressupost 

de l’exercici 1925-26. Una vegada exposat al públic 

durant vuit dies, s’aprova definitivament a la sessió 

del 7 de maig. La quantitat fixada, tant d’ingressos 

com de despeses, és de 10.814 pessetes.

21 de maig

...el Sr. Presidente dá cuenta de haber recibido una comu-

nicación del Sr. Delegado Gubernativo, interesado se le dé cu-

enta de la opinión de este Ayuntamiento, como representante 

de los vecinos, sobre el deseo de estos acerca de la continuación 

ó reparación de la Mancomunidad de Cataluña.

El pleno del Ayuntamiento se declara por unanimidad 

á favor de la continuación de la Mancomunidad de Ca-

taluña. Y no…

El 14 de juny s’acorda:

…contribuir con veinticinco pesetas á la suscripción abier-

ta en el Gobierno civil de esta provincia para recaudar fondos 

con destino al Mutilado de África; cuya suma se pagará con 

cargo al capítulo de imprevistos del presupuesto municipal. 

El 15 de novembre es proposa i s’acorda treure 

a concurs la plaça de metge, ja que fins aquell mo-

ment era interina.

…celebrar el reglamentario concurso á fin de que pu-

dieran solicitar la misma los facultativos que desearan 

desempeñarla. Por tanto, se acuerda celebrar el menciona-

do concurso para proveer la mencionada plaza de Médico 

titular dotado con el haber anual de mil doscientas cincu-

enta pesetas, mas diez por ciento como asignación al cargo 

inherente de Inspector municipal de Sanidad, autorizando 

al Sr. Alcalde para la publicación de los anuncios corres-

pondientes, con sujeción al Reglamento de empleados mu-

nicipales de 23 de agosto de 1914. I no…

 

 I el 3 de novembre, 

…á propuesta del Sr. Alcalde se acuerda por unanimi-

dad conceder el Título de Bienhechor de la Patria al Exmo. 

Sr. D. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja por los relevantes 

servicios á la Nación desde su advenimiento al Poder y por 

la gloriosa página que acaba de escribir derrotando al ene-

migo africano en Alhucemas y Añadir, poniendo el prestigio 

de España en el puesto que siempre tuvo en la Historia.

Se acuerda asimismo comunicar este acuerdo al Sr. 

Gobernador Civil de esta provincia con remisión de copia 

certificada del mismo. Y no… 
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desembRe
25 dissabTe missa de nadal. A les 11 del 
matí, a l’església parroquial.
quina. A les 2/4 de 7 de la tarda, a la sala 
polivalent del pavelló, organitzada per la secció de 
bàsquet de l’AE Vilablareix. 

26 diumenge 
conceRT de nadal, amb la Coral Sol Ixent. A les 6 
de la tarda. a l’església parroquial.
RepResenTació del 36è pessebRe ViVenT. A les 7 de la 
tarda, al voltant de l’església parroquial.

27 dilluns i 28 dimaRTs 
Recollida de caRTes peR als Reis d’oRienT, amb el 

paTge Reial. De 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre, a 
Can Ballí (Plaça de l’Ajuntament).

geneR
2 diumenge quina. A les 6 de la tarda, a 
la sala polivalent del pavelló, organitzada per la 
secció de bàsquet de l’AE Vilablareix. 

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

8 dissabTe ball de saló, amb daVid casas. 

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

22 dissabTe ball de saló, amb chus. A 
les 6 de la tarda, a la sala polivalent del pavelló. 
Organitzat pel Casal de la Gent Gran.

febReR
12 dissabTe ball de saló, amb noTes 

d’oR. A les 6 de la tarda, a la sala polivalent del 
pavelló. Organitzat pel Casal de la Gent Gran.

26 dissabTe ball de saló, amb pola músic 

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

maRç
5 dissabTe sopaR – ball de caRnaVal, amb 

pola músic – damià. A les 9 del vespre, a la sala 
polivalent del pavelló.

6 diumenge animació infanTil de 

caRnesTolTes. A les 5 de la tarda, al pavelló 
poliesportiu municipal. Organitzat per la Regidoria 
de Joventut i Veu Jove.

12 dissabTe ball de saló, amb Jaume 

casTellà “pinxo”. A les 6 de la tarda, a la sala polivalent 
del pavelló. Organitzat pel Casal de la Gent Gran.

20 diumenge aplec de sanT Roc. 

A les 11 del matí, Missa a l’ermita.
A les 4 de la tarda, audició de sardanes amb la 
cobla Baix Empordà.
Durant tot el dia, parades de productes artesanals, 
atraccions per als més petits i activitats diverses.

 26 dissabTe ball de saló, amb daVid 

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

abRil
9 dissabTe ball de saló, amb chus. A 
les 6 de la tarda, a la sala polivalent del pavelló. 
Organitzat pel Casal de la Gent Gran.

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



afEgIR 
aNUNCI!!!


