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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.

El mes d’octubre de 1999 vaig tenir la satisfacció de poder fer l’editorial 
amb motiu del naixement d’aquesta publicació, La Torratxa. Deia, en aquell 
moment, que el municipi estava mancat d’una publicació que expliqués als 
veïns els esdeveniments, actes i activitats que es feien al poble i també les 
decisions que es prenien en el si de l’Ajuntament, tant al Ple com a les Juntes 
de Govern. Explicava que era un dia important per a Vilablareix i que volia 
ser un mitjà de comunicació i de participació ciutadana, amb la  voluntat de 
fomentar la transparència.

El mes de maig de l’any 2000 tenia també l’oportunitat de fer la salu-
tació de la Festa Major, per primera vegada com a alcalde; una Festa Major 
que es va celebrar en un pavelló municipal a mig fer i  on vàrem tenir el goig 
de disposar d’una pregonera d’excepció, com és la Sra. Carme Fàbrega.

Aquestes dues ocasions varen ser les primeres que em vaig dirigir a 
totes i tots els veïns; ara, coincidint amb la Festa Major 2011, després de quasi 
dotze anys, serà l’última que escric aquest editorial com a alcalde, i vull apro-
fitar aquesta publicació per dir-vos adéu i agrair la confiança que m’heu fet 
al llarg d’aquest temps.     

Tirar endavant una publicació que tingui continuïtat en el temps, que 
sigui atractiva,  viva, participativa i que segueixi complint els objectius plantejats 
inicialment, igualment com organitzar un any rere l’altre tots els actes i activitats 
de la Festa Major, amb un programa divers i amb èxit,  no passa per casualitat. 
Això només és possible si darrera hi ha un seguit de persones que de manera 
desinteressada dediquen esforç, temps i il·lusió per treballar per al municipi; és 
per això que vull felicitar i reconèixer públicament la tasca duta a terme al llarg 
de tots aquests anys tant pel consell de redacció de La Torratxa com pel JAV, que 
ha estat organitzant la nostra Festa Major. A a tots ells, moltes gràcies. 

El temps passa ràpidament i ens trobem novament en un moment 
polític important. Les  eleccions municipals del mes de maig decidiran qui 
governarà els propers anys a l’Ajuntament. Us encoratjo a exercir el vostre 
dret per tal que siguem un exemple de participació, en bé de la democràcia. 

Ens trobem així mateix amb la nostra Festa Major, pensada i preparada 
per a què tots hi trobem aquells actes o activitats que ens poden interessar; al 
llarg de l’any, sortosament, hi ha multitud de propostes fruit del treball de mol-
ta gent que hi col·labora –certament Vilablareix ha crescut molt socialment i 
culturalment–, però cada any el mes de maig és festa grossa a casa nostra. 

Una vegada més, desitjo que el temps ens acompanyi a gaudir-ne i a 
participar-hi, que sigui motiu d’alegria i retrobament amb familiars i amics, i 
una mostra més de la nostra identitat com a poble.

Bona Festa Major!

Enric Vilert
Alcalde
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SeSSió extraordinària del 17 de deSembre de 
2010
S’aprova per unanimitat: 

»  El conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Vilablareix 

i el Sr. Àngel Ventura i Planas, propietari afectat per 

l’obertura de l’avinguda Lluís Companys al municipi.

»  Complementar l’acord plenari adoptat en data 21 de 

febrer de 2006, en relació amb la cessió d’una finca al 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalu-

nya, per destinar-la a equipament escolar al municipi.

»  El conveni de col·laboració entre el Departament de 

Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat 

de Catalunya i l’Ajuntament de Vilablareix, pel pro-

jecte “Rehabilitació de la Masia de Can Gruart”. El 

Departament aportarà 120.000 € pel finançament de 

l’obra.

»  L’adhesió de l’Ajuntament de Vilablareix al Pla de Pen-

sions de promoció conjunta per a l’Administració local 

de Catalunya, promogut per l’Associació Catalana de 

Municipis, destinat al personal de la corporació munici-

pal, amb efecte a partir d’1 de gener de 2011.

Per majoria absoluta, amb l’abstenció del grup municipal 

de CiU i del PSC, s’acorda:

»  Aprovar inicialment el Pressupost General de Cor-

poració per a l’exercici 2011, l’import consolidat del 

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

6.338.313,15 €, constituït per: 

a) Pressupost de Corporació: 2.602.090,59 €

b) Estat de previsió de despesa i d’ingressos de la socie-

tat mercantil Vilablarex Futur, SL: 3.736.222,56 €

Per majoria absoluta, amb el vot en contra del grup mu-

nicipal de CiU

»  L’alienació directa de la parcel·la inscrita en el Registre de 

la Propietat núm. 4 de Girona, Finca 1529 de Vilablareix, 

Tom 3999, Llibre 42, Foli 216, descrita en els antecedents, 

a la societat mercantil municipal Vilablareix Futur SL.

SeSSió extraordinària del 14 de febrer de 
2011
S’aprova per unanimitat: 

»  Ratificar el conveni de col·laboració interadministrativa 

entre els ajuntaments d’Aiguaviva i Vilablareix, per l’exe-

cució del projecte “Portada en alta d’aigües de Girona, 

Salt i Sarrià SA a la canonada d’abastament d’Aiguaviva”.

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

ent de contractació per procediment obert i en expedient 

de tramitació ordinària, per a la contractació de les obres 

“Camp de futbol instal·lacions esportives”, oferta econò-

micament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. 

»  Inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 

1 / 2011.

1. Crèdits en augment:

Total crèdits en augment: 58.715,36 €

2. Origen dels fons:

Incorporació romanents: 58.715,36 €

»  Una modificació de la relació de llocs de treball de 

l’Ajuntament de Vilablareix, en el sentit d’incorporar 

un auxiliar de ràdio, grup C2, a temps parcial (adscrit a 

la Regidoria de Cultura).

 

SeSSió ordinària del 24 de gener de 2011
S’aprova per unanimitat: 

»  Les terceres bases d’adjudicació i procediment de selec-

ció dels adquirents dels habitatges de protecció oficial, i 

de règim general a Vilablareix, promoguts per la socie-

tat mercantil municipal Vilablarex Futur SL. 

»  El Mapa d’Instal·lacions i Equipaments esportius del 

Municipi (MIEM).

»  Inicialment el projecte d’urbanització d’un tram del vial 

lateral de la carretera de Santa Coloma de Farners i un 

nou vial paral·lel a la llera del desviament del riu Güell, 

promogut per la Junta de Compensació del sector El 

Perelló i Can Pere Màrtir, per import de 338.069,01 €.

»  Inicialment l’ordenança municipal de gestió de residus 

de la construcció i demolició.

»  L’alteració de la qualificació jurídica de la finca a cedir, 

desafectant-la del domini i del servei públic i qualificant-
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Pm07, per a la promoció de la salut dels hàbits saluda-

bles a la demarcació de Girona. 

 

SeSSió del 20 de deSembre de 2010
S’acorda aprovar:

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

ent i que sumen 137.569,90 €.

»  L’amortització parcial anticipada i el reconeixement de 

despeses, amb efectes de 21 de desembre de 2010, per 

un import de 21.966,48 € a favor de la Caixa de Pensi-

ons, en compliment del Reial Decret Llei 8/2010.

»  El conveni entre el Dipsalut i l’Ajuntament de Vilabla-

reix, de cessió gratuïta d’un parc de salut a l’Ajunta-

ment, model A, de 8 aparells.

»  La 3ª certificació de l’obra “Millora de la xarxa d’aigua po-

table i serveis existents”, per import de 119.900,72 €, a fa-

vor de l’entitat Obres i Canalitzacions Lloret SA (Obycall)

»  L’acceptació de la subvenció concedida per la Diputació 

de Girona (Presidència), per import de 40.000 €, desti-

nada al finançament de mobiliari i equipament audiovi-

sual de la Masia de Can Gruart.

 

SeSSió del 10 de gener de 2011
S’acorda aprovar:

»  El conveni de col·laboració interadministrativa entre els 

ajuntaments d’Aiguaviva i Vilablareix, pel qual l’Ajunta-

ment de Vilablareix autoritza l’execució del projecte “Porta-

da en alta d’aigües de Girona, Salt i Sarrià SA a la canonada 

d’abastament d’Aiguaviva”. En contrapartida, l’Ajuntament 

d’Aiguaviva executarà les derivacions incorporades en el 

projecte inicial en el terme de Vilablareix, en prestació 

d’una futura instal·lació per les parts interessades, de les 

escomeses oportunes per als veïns del nucli del disseminat. 

»  El pla de seguretat i salut del projecte “Edifici habitatges 

HPO. Viver d’empreses, segona fase”

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor d’obres 

a l’entitat E. Rocha SL, dels treballs d’adequació exte-

rior del local de joves, per import de 4.072,62 €, més 

733,06 € d’IVA.

»  L’adjudicació per contracte menor del subministrament 

de material esportiu per a l’exterior del local de joves, 

a l’entitat Disseny TEA3 SL, per import de 2.125,70 €, 

més 382,63 € d’IVA.

»  Acceptar les següents subvencions: 

–  de la Diputació de Girona (Àrea de Medi Ambient i 

Territori), per import de 4.000 €, per a la redacció 

del projecte de restauració ecològica del riu Marroc 

al seu pas per Vilablareix.

–  del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Ge-

neralitat de Catalunya, per import de 10.000 €, en 

concepte de suport al finançament de l’activitat de la 

ludoteca Les Orenetes.

la com a bé patrimonial per ser cedida gratuïtament en 

propietat al Departament d’Educació per tal que la des-

tini a la prestació del servei públic d’educació, mitjan-

çant la construcció d’un IES.

 

SeSSió ordinària del 14 de març de 2011
S’aprova per unanimitat 

»  El conveni marc de delegació de competències i en-

càrrec de gestió entre l’Ajuntament de Vilablareix, el 

Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar 

Social Gironès- Salt per a la prestació de serveis socials 

bàsics i especialitzats.

»  La renovació del conveni d’encàrrec de la prestació de 

serveis de protecció de la salut, entre l’Agència de Pro-

tecció de la Salut i l’Ajuntament de Vilablareix.

»  Implantar el règim de comunicació de determinades 

activitats de baixa incidència ambiental. Derogació de 

l’ordenança reguladora de la intervenció municipal de 

les activitats i regulació d’un règim transitori.

»  La moció “Des dels municipis, al costat del Govern i el 

Parlament, en defensa dels drets nacionals de Catalu-

nya” a proposta de l’Ajuntament de Port de la Selva.

junteS
SeSSió del 12 de deSembre de 2010
S’acorda:

»  Acceptar la subvenció concedida pel Departament de 

Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 

Catalunya, destinada a inversions en equipaments audi-

ovisuals vinculats a projectes culturals o artístics durant 

l’any 2010.

»  Aprovar el pressupost i adjudicació del contracte menor 

de serveis per la coordinació de seguretat i salut en fase 

d’execució de l’obra “Equipaments culturals del sector 

El Perelló i Can Pere Màrtir. Llar de Jubilats – Ludote-

ca municipal” a l’entitat SGS tecnos SA, per import de 

7.500 €, més 1.350 € en concepte d’IVA.

»  Aprovar el pressupost i adjudicació per procediment 

negociat sense publicitat els honoraris del servei facul-

tatiu d’arquitectura tècnica de l’obra “Equipaments 

culturals del sector El Perelló i Can Pere Màrtir. Llar 

de Jubilats – Ludoteca municipal” a l’entitat SGS tec-

nos 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 programa 
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–  de Dipsalut, per import de 1.659,91 €, destinada a 

l’adquisició i millora d’equipaments de consultoris 

locals i de 2.817,59 €, destinada a la lluita i control 

integral de plagues urbanes.

 

SeSSió del 24 de gener de 2011
S’acorda aprovar:

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

ent i que sumen 79.648,46 €.

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

programes de Dipsalut:

–  de gestió i control d’instal·lacions d’alt risc i de baix 

risc per a la transmissió de la legionel·losi.

–  d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua de l’aixeta. 

–  de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres 

infantils del municipi.

–  de salut bucodental.

»  La 1a certificació de l’obra “Restauració de l’ecosistema 

fluvial del riu Marroc i recuperació tradicional del riu 

a Vilablareix, 1a fase”, per import de 4.393,36 € a favor 

de l’entitat Astres.

»  L’acceptació de la subvenció concedida per la Dipu-

tació de Girona (Cooperació Esportiva), per import 

de 300.000 €, destinada a les obres i condicionament 

d’equipaments esportius.

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor d’obres 

a l’empresa Fusteria Cubarsí, pels treballs de col·locació 

de portes amb fòrmica per a la piscina municipal, per 

import de 1.340,10 € més 241,22 € d’IVA.

 

SeSSió del 7 de febrer

S’acorda aprovar:

»  Els criteris de baremació per a la inscripció a la llar d’infants 

municipal La Farigola pel proper curs escolar 2011-2012.

»  El contracte amb La troca Promocions Artístiques SL, 

per als següents espectacles:

– �Dissabte, 16 d’abril “El metge a garrotades”

– �Divendres, 13 de maig: “Banda Vatua” – itinerant.

»  Sol·licitar a Dipsalut la cessió gratuïta a l’Ajuntament de 

Vilablareix de dos desfibril·ladors fixos i un de mòbil.

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor de ser-

veis amb els arquitectes Aguilera-Bohigas, pels honora-

ris de direcció d’obres pel moviment de terres i la cons-

trucció de la tanca del camp de futbol, per import de 

3.863,16 €, més 618,10 € en concepte d’IVA.

»  Sol·licitar a l’Àrea de Medi Ambient i Territorial de la 

Diputació de Girona, la inclusió en la convocatòria de 

les següents subvencions:

–  Per a actuacions en matèria forestal, de suport als ajun-

taments per a la prevenció i extinció d’incendis forestals.

– Per al programa “del Pla a l’Acció”

SeSSió del 21 de febrer

S’acorda aprovar: 

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

ent i que sumen 72.746’26 €.

»  La 2a certificació de l’obra “Restauració de l’ecosistema 

fluvial del riu Marroc i recuperació tradicional del riu 

a Vilablareix, 1a fase”, per import de 3.568,40 € a favor 

de l’entitat Astres.

»  La 1a certificació de l’obra “Ludoteca-Llar de Jubilats”, 

per import de 50.428,39 € a favor de l’entitat Obres i 

Canalitzacions Lloret SA (Obycall).

»  Les bases del concurs de cartells de la Festa Major 2011.

»  L’endós de la 1a certificació de l’obra “Ludoteca-Llar de 

Jubilats”, per import de 50.428,39 € a favor de l’entitat 

Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa.

 

SeSSió del 7 de març

S’acorda aprovar: 

»  La devolució de l’aval bancari a l’entitat La Vola Com-

panyia de Serveis Ambientals SAL, per l’elaboració de 

l’Agenda 21 Local de Vilablareix.

»  Efectuar el pagament a la societat mercantil municipal 

Vilablareix Futur SL de les despeses certificades de l’ac-

tuació “Viver d’empreses”, per import de 95.532 €, in-

closa en el FEDER 2007 -2013.

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor d’obres a 

l’entitat SIMSA, la renovació i ampliació de la xarxa d’enllu-

menat exterior del veïnat de l’església de Sant Menna, per 

import de 37.266,45 €, més 6.707,96 € en concepte d’IVA.

 

SeSSió del 21 de març

S’acorda aprovar:

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

ent i que sumen la quantitat de 105.709,51 €. 

»  La 2a certificació de l’obra “Ludoteca-llar de jubilats”, 

per import de 40.143,64 € a favor de l’entitat Obres i 

canalitzacions Lloret, SA (Obycall).

»  La contractació de la Sra. Antònia Roset i Bonfill, en 

qualitat de monitora del servei de menjador escolar de 

l’Escola Madrenc, a jornada parcial.

»  La liquidació de la taxa de les entitats Endesa Energía 

SAU i Endesa Energía XXI SLU,  per a la utilització pri-

vativa o aprofitament especial del domini públic munici-

pal corresponent a l’exercici 2010, pel subministrament 

d’energia elèctrica i gas, per valor d’11.894,14 €.

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

de DipSalut d’avaluació higiènica i sanitària de les pisci-

nes d’ús públic i de suport a la gestió del risc derivat de les 

piscines d’ús públic de titularitat i/o de gestió municipal.

A les juntes de govern també s’aproven les llicències urba-

nístiques i d’activitats.
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lEs marquEsinEs 
novEs no aCabEn 
d’arribar
Departament de Serveis Tècnics

A Vilablareix hi ha quatre parades d’autobús con-

centrades a la carretera de Santa Coloma, amb unes 

marquesines per aixoplugar-s’hi i per reposar men-

tre s’espera l’autobús.

L’Ajuntament ja fa temps que vol canviar aquestes 

marquesines per unes de més noves i per aquest mo-

tiu no hi fa cap més actuació que la de manteniment.

El cost de cada marquesina nova és aproximada-

ment de 6.000 euros. Per això el 14 de juliol de 2009 

el Ple va aprovar sol·licitar al Departamment de Po-

lítica Territorial i Obres públiques de la Generalitat 

que subministrés quatre marquesines noves per a 

les parades d’autobús del nostre poble.

En una reunió de l’alcalde Enric Vilert i el tinent 

d’alcalde, David Mascort, amb el llavors conseller 

Joaquim Nadal, la Generalitat es va comprometre 

que abans del mes de maig de 2010 el municipi tin-

dria les quatre marquesines que necessita. 

A dia d’avui, després d’haver-les reclamat di-

verses vegades, encara no tenim data d’entrega de 

les marquesines. Tot i això, esperem que durant 

el 2011 puguem gaudir per fi d’un bon lloc per 

aixoplugar-nos.

Dolors del Olmo del Saz
vilabla_pau · Vilablareix

Misa Oliva Dosaiguas
Mitjó desaparellat · Girona

Jordi Leyva Quiles
Antracita · VILABLAREIX

Dolors del Olmo del Saz
vilabla_roc · Vilablareix

3r: Raul Rodríguez Rosas
RRR · Vilablareix

1r: Pere Romagós Planas 
H2O · Vilablareix

2n: Albert Martinez Martín 
i Maria Ventura Simon

Rutlla · Girona

FinalistEs  
dEl ConCurs  
dE CartElls
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Casal d’Estiu  
i ColòniEs 2011
CASAL
Durada: 

El 27 de juny al 29 de juliol - de dilluns a divendres-

Edats i horaris:

Nens i nenes de P3 a 6è (de 3 a 12 anys).

Matí: de 9 a 1h. Dinar: d’1 a 3h.

Casal esportiu de 3 a 6 de la tarda. Nens i nenes de 

P3 a P5 (3 a 6 anys) (mínim 10) i de 6 a 12 anys, 

*El dia 25 de juliol és festiu, no es farà casal.

Preus: del 27 al 29 de juliol

matí ...................................................................134€

matí +  dinar .....................................................294€

matí + dinar + tarda .........................................350€

matí + tarda ......................................................216€

tarda ....................................................................98€

Per setmanes (5 dies)

matí .....................................................................37€

matí +  dinar .......................................................72€

matí + dinar + tarda ...........................................95€

matí + tarda ........................................................60€

tarda ....................................................................33€

excursió  .............................................................26€

Reunió informativa:

Dimarts, 26 d’abril a 2/4 de 9 del vespre a Can Gruart.

COLÒNIES 2011
Dies: del diumenge 24 al dijous 28 de juliol de 2011

Edat: de P5 d’Educació Infantil fins a 6è d’Educació 

Primària

Lloc: Mogent de Llinars del Vallès

PLACES LIMITADES 

Els nens i nenes inscrits al casal, tindran prioritat.

Reunió informativa:

Dimarts, 26 d’abril a les 9 del vespre a Can Gruart.

Preus:

Pels nens i nenes que estiguin apuntats al casal del 

25 al 29 de juliol (segons l’opció del casal):

Casal amb dinar ...............................................132€

Casal sense dinar ..............................................152€

Pels nens i nenes que no van al casal: .............200€

CURRÍCULUMS PER AL CASAL D’ESTIU

La data límit per presentar currículum per a moni-

tors del casal d’estiu és el 29 d’abril de 2011.
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actualitat

CEip madrEnC  
i iEs vilablarEix
J. Manel Pallàs i Julià. Regidor d’Educació

El passat 23 de desembre Andreu Otero, encara 

director territorial d’Educació de la Generalitat, 

ens va convocar a una reunió a la qual van assis-

tir l’alcalde, Enric Vilert, el primer tinent d’alcal-

de, David Mascort, i un servidor, com a regidor 

d’Educació.

A la trobada ens va explicar quina informació 

passaria al nou director territorial sobre l’escola i 

l’institut de Vilablareix, tenint en compte l’augment 

del nombre d’alumnes en els dos centres. Cal pen-

sar que a l’escola hi haurà dos I3 i a l’institut tres 

primers d’ESO.

Al CEIP Madrenc s’haurien d’instal·lar dos mò-

duls i el lloc més adequat, segons el senyor Otero, 

era al mateix carrer Escoles, a la qual cosa ens vàrem 

oposar totalment. Com que la previsió era que la 

temporada vinent tindríem un nou camp de futbol, 

vam proposar posar els mòduls a l’espai del camp de 

futbol actual. Malgrat la distància respecte a l’esco-

la, li va semblar bé.

Una vegada nomenat el nou director territorial, 

ara d’Ensenyament, Albert Bayot, vam concertar 

una entrevista, i ens van convocar el divendres 25 

de febrer.

El més greu de tot és que el Departament va en-

viar els seus tècnics al poble sense avisar, i van co-

municar a la directora de l’escola que a causa de les 

retallades només hi posarien un mòdul.

A l’entrevista del 25 amb l’adjunt del director, Jo-

sep Fernández, a la qual vam assistir David Mascort i 

un servidor, efectivament ens va comunicar que sols 

estava previst posar un mòdul. Li vam expressar que 

nosaltres no cediríem cap terreny per posar un sol 

mòdul, que el Departament tenia uns terrenys ce-

dits per l’Ajuntament des del 2005 i podien fer-ne 

ús. Posar un sol mòdul representava que els alum-

nes s’havien de desplaçar per anar al menjador i 

això, depenent de l’edat dels alumnes i en dies de 

pluja, podia ser caòtic. El vam convidar que vingués 

a Vilablareix per veure sobre el terreny la situació i 

va acceptar. 

Igualment, el Sr. Fernández ens havia dit que la 

previsió de dos mòduls per a l’IES passaria a un de 

sol. La setmana següent la directora de l’institut, Pili 

Serra, va tenir una trobada amb el Sr. Bayot i li va 

argumentar la necessitat d’instal·lar dos mòduls.

La visita del Sr. Fernández va ser el dijous 10 de 

març. El vam rebre a l’escola la directora del cen-

tre, Rosa M. Via, la cap d’estudis, Maria Coll, la Sra. 

Rosa Güell i els dos regidors.

Després de tornar explicar-li la situació, donar 

un volt per l’escola i anar fins la zona de darrera de 

la piscina, es va fer càrrec de la situació i va dir que 

faria un informe favorable. Veia la necessitat de dos 

mòduls en aquest curs −en un dels quals hi hauria 

menjador− i en el proper, un altre. Després el vam 

acompanyar als terrenys cedits per a l’escola nova 

i els que vam cedir el gener passat per a l’IES. La 

cessió es va endarrerir perquè una part dels terrenys 

pertanyen a Girona i vam haver d’esperar la cessió 

d’aquesta part.

El director territorial, Albert Bayot, ens va convo-

car per a una altra trobada el divendres 18 de març. 

Hi vam assistir l’alcalde i els dos regidors. Ens va dir 

que vist l’informe del Sr. Fernández i la trobada amb 

la Sra. Serra, tindríem els dos mòduls per a l’escola 

i dos per a l’IES.

Pel que fa a l’escola nova, va comentar que per a 

aquest any la Generalitat en principi no construirà 

cap escola. No va poder dir-nos el què, ja que no 

depèn d’ell.
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Els EdiFiCis  
dE protECCió oFiCial ja 
EnCarEn la FasE Final 
Xavier Gifra 
VILABLAREIX FUTUR, SL

Després del canvi d’industrials, finalment el 24 de 

desembre es va signar l’acta de replanteig de l’es-

tructura i la segona fase de construcció dels habi-

tatges deprotecció oficial, i les obres van començar. 

La direcció facultativa ja ha escollit els materi-

als d’acabat que ha de tenir la façana ventilada, els 

paviments interiors i exteriors, la rajola i els tipus 

d’obertures. Això ha permès a l’empresa construc-

tora planificar els treballs per complir l’oferta pre-

sentada: acabar les obres en un temps màxim d’on-

ze mesos i mig.

Pel que fa a les obres del Viver d’Empreses, que 

s’estan duent a terme als locals de la planta baixa, i 

que tenien un termini més curt -en concret, de qua-

tre mesos-, ja s’estan acabant.

Tant en l’obra dels habitatges, com en la construc-

ció dels locals, les empreses constructores que es van 

presentar al concurs van presentar una quantitat de 

diners per destinar a millores. Una d’aquestes millores 

que val la pena destacar és la construcció d’uns dipò-

sits de recollida d’aigües plujanes, situats als laterals 

dels edificis, que serviran per anar omplint les cister-

nes dels vàters i estalviar aigua potable de la xarxa.

Aquest aprofitament d’aigua de pluja, d’una 

banda, i les plaques solars per a l’aigua calenta sa-

nitària ja previstes en el projecte, i la construcció 

de la façana i la coberta ventilades, de l’altra, faran 

que tinguem un edifici amb molt bones prestacions 

climàtiques i un bon estalvi energètic i, per tant, 

econòmic.

D’altra banda, el procés d’adjudicació dels habi-

tatges de protecció oficial que queden lliures s’ha 

anat desenvolupant: els interessats podien presen-

tar documentació fins al 23 de març. Una vegada 

comprovada aquesta documentació, es farà la llista 

provisional amb la puntuació que correspon a cada 

candidat i, si no hi ha reclamacions, passats deu dies 

s’aprovarà i es donarà per definitiva. A continuació 

les persones a qui s’hagi adjudicat un habitatge tria-

ran el que prefereixin seguint l’ordre de la llista. Re-

cordem que queden per adjudicar set habitatges de 

tres dormitoris, quatre habitatges de dos dormitoris 

i l’habitatge adaptat.
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ExposiCions al CEntrE 
Cultural Can gruart

El nou centre cultural de Vilablareix ja comença a 

presentar un bon ritme d’activitat, al cap de pocs 

mesos d’haver-se inaugurat. Una de les propodtes 

que ofereix és visitar diverses exposicions, com les 

que us expliquem a continuació:

Exposició de fotografia “Foto-síntesi”, de 
Josep Guiolà
Del 10 al 30 de desembre les sales remodelades de 

Can Gruart van acollir l’exposició de fotografies 

que Josep Guiolà presentava a partir d’una reflexió 

sobre l’etimologia de la paraula que dóna títol a la 

mostra i la seva relació amb l’art de la imatge ate-

nent al formant comú photós, “llum”. 

La fotosíntesi (del grec photós, “llum” i synthesis, 

“composició”) és una ruta metabòlica que conver-

teix el diòxid de carboni en compostos orgànics, 

utilitzant l’energia de la llum solar. La fotosíntesi es 

produeix en les plantes, les algues... els organismes 

fotosintètics reben el nom de “fotoautòtrofs”.

D’altra banda, la fotografia (del grec photós, “llum” 

i graphe, “escriptura”) és la tècnica de gravar imatges 

fixes sobre una superfície de material sensible a la 

llum basant-se en el principi de la càmera obscura.

Exposició “Avaluació dels 
efectes del canvi climàtic a la 
Costa Brava” 

En aquesta exposició, que va vi-

sitar Can Gruart del 14 de gener al 

4 de febrer, es presenten els princi-

pals efectes que el canvi climàtic pot 

provocar a la Costa Brava amb l’objectiu de reflexionar 

i definir estratègies i actuacions que es puguin imple-

mentar a fi de fer-hi front. 

L’estudi que ha donat lloc a l’exposició l’han fet 

els Grups de Recerca de Medi Ambient i Tecnologia 

de la Informació Geogràfica i Física Ambiental de la 

Universitat de Girona.

“Exposició fotogràfica”, d’Esteve Garriga 
Esteve Garriga ha mostrat la seva tècnica, persona-

litat i creativitat en una exposició que ha allotjat el 

Centre Cultural del 10 de febrer al 18 de març. Ac-

tualment està interessat en la fotografia nocturna i 

la macrofotografia.

L’Esteve, fotògraf autodidacta, com es defineix 

ell mateix, diu de la seva afició a la fotografia: “In-

tento captar el moments màgics que ens regala la 

naturalesa; m’agrada plasmar les albades i postes de 

sol amb les seves tonalitats de llum”. 

Propera cita: del 22 de març al 20 abril
Exposició conjunta de pintures 
“Mediterrània”
La proposta que fa Can Gruart a l’inici de la pri-

mavera és una bona oportunitat per conèixer diver-

sos artistes en una mostra col·lectiva. Hi exposaran: 

Rosa Abel, Dolors Blanc, Glòria Calvo, Joan Colo-

mer, Cesca Falcó, Sió Garrido, Ivonne, Magda Joan, 

Rosa Negre, Anna Pujol, Toni Rojas, Mònica Varde-

rí, Guillermina Vàzquez i Mercè Vidal. 
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vilablarEix aporta 
2.362 Euros a la 
marató dE tv3
El diumenge 19 de desembre, a la sala polivalent del 

pavelló poliesportiu es va celebrar un nova edició de 

la Marató de TV3, dedicada en aquesta ocasió a les 

lesions medul·lars i cerebrals adquirides.

Com cada any, Vilablareix va ser solidària i es van 

recollir 2.362,30 euros, entre els 152 participants en el 

dinar, que enguany va consistir en una fideuà prepa-

rada magistralment per la família Angelats, a la qual 

hem d’agrair la seva desinteressada col·laboració.

Acabat el dinar es va celebrar una quina popular 

amb obsequis de diferents empreses del poble i altres. 

Cal agrair també la seva generositat a les empreses col-

laboradores: Afilexpres, SL, Alcompte Girona, Alxe 

- Cobertes, Anglada Subministrament, Anna Vilaró, 

Auto recanvis, Autotaller 24, Aymerich Instal·lacions, 

Baldiri Massegú Oliveras, Benet Tura - Extintors Orfeó, 

Carnisseria Xavier Turón, Carrera Ferrer, Cellers Pere-

lló, Clima 9, Collsaplana Motors, Consigel SL, Cuinats 

Jotri, SL, Distribucions Girotel4, Espi Casa, Exclusives 

Soler, Farmàcia M. Mercè Serra, Farreras Nadal SA, 

Forn Frigola, Fusté Bosch, Fusteria ebanisteria Pere-

lló, SL, Garatge Perelló, Gimnàs Zona Pi, J & C Mera 

SL, J. Arnan, Josep Llorens i Fills, Koning, Merceria 

Angelina, Metal·liques Vilablareix, SL, Opera lloguers, 

Parafarmacia Migdia 9, Peixos Puignau, Perruqueria 

Dodeka, Perruqueria Mª Angels, Perruqueria Mans, 

Pilsa , Plastilgraf, Pnemàtics Perelló, Portes CM Rie-

ra, Prègola, Fustes Coll Viader, Reparauto, Restaurant 

Can Marcos, Restaurant La Temporada, Restaurant 

Migdia, Restaurant Perelló, Segurifoc SC, Sgel.
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FEstEs dE nadal

Les activitats de les festes nadalenques van comen-

çar amb l’entrega de premis del concurs de nadales 

que s’organitza al CEIP Madrenc. Les postals gua-

nyadores, juntament amb els noms dels autors, van 

sortir publicades a la Torratxa anterior.

Per Sant Esteve, a l’església parroquial es va cele-

brar el tradicional concert de Nadal, que va oferir la 

coral Sol Ixent, de Fornells.
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A continuació vam poder gaudir de l’única re-

presentació del pessebre vivent a l’entorn de l’es-

glésia, en el qual els participants van saber suportar 

amb molta professionalitat les baixes temperatures 

d’aquell vespre.
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I com cada any, la plaça del Perelló es va om-

plir de gom a gom per esperar l’arribada dels Reis 

d’Orient, després del recorregut que solen fer per 

diferents carrers del poble. L’alcalde, Enric Vilert, 

va fer d’amfitrió de tan il·lustres visitants. Tots el 

nens i nenes, petits i grans, van rebre un obsequi de 

cadascun dels Reis.
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CarnEstoltEs

Un any més Veujove va organitzar la celebració de 

Carnestoltes a Vilablareix amb la col·laboració de 

la Regidoria de Joventut, que aquest any es va fer 

el 6 de març. La festa va augmentant cada any en 

participació, i això fa que tant les disfresses com les 

comparses tinguin un nivell més alt.

La rua va començar a la plaça del Perelló i des-

prés de voltar per diferents carrers del poble, va ar-

ribar al pavelló. Allà es va fer el concurs de disfresses 

i de comparses, i mentre el jurat deliberava, va tenir 

lloc l’animació infantil.

Un cop acabada l’actuació, hi va haver repar-

timent de premis i una xocolatada preparada per 

l’Ateneu de la Dona.
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prat, ple de colles, s’hi barrejaven les olors dels dife-

rents plats que cuinaven: fideuàs, arrossos, carn a la 

brasa... i alguns grups fins i tot s’intercanviaven menús.

La mainada s’ho va passar la mar de bé amb les 

atraccions i els grans, xerrant amb els coneguts i com-

prant diferents productes artesanals a les parades.

A la tarda, les sardanes, amb la cobla Baix Em-

pordà, van ser dansades per més colles que mai. Les 

tertúlies s’allargaven, a la gent li feia mandra mar-

xar... i el prat no va quedar sense gent pràcticament 

fins a entrada de fosc. 

un aplEC dE sant roC 
tardà i assolEllat

L’aplec de Sant Roc se celebra el segon diumenge 

de Quaresma, i per tant, la data varia cada any se-

gons quin dia sigui Pasqua, una festa que se celebra 

el diumenge següent a la primera lluna plena de 

primavera (prenent el 20 de març com a data teòri-

ca de l’equinocci de primavera).

Com que aquest any la Pasqua s’escau el 24 

d’abril (la data més tardana és el 25 d’abril!), el 

nostre aplec l’hem celebrat en una de les dates més 

tardanes, el passat 20 de març.

Els dies previs, molt plujosos, van fer que no es 

pogués aparcar al camp de dalt i que l’Ajuntament 

hagués de preveure aparcaments alternatius: el pri-

mer, situat a la pineda de can Xapes i el segon, dins 

l’empresa Burés Profesional SA. Tot es va poder re-

soldre gràcies a la bona predisposició, com cada any, 

de Fernando Marcó (gràcies, Nando!) i de Burés, a 

qui agraïm cordialment també la seva desinteressa-

da col·laboració. 

El temps assolellat va acompanyar l’aplec, i cente-

nars de persones van poder gaudir de tan fantàstic dia. 

Al matí, qui va voler va assistir a missa a l’ermita. Al 
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fi era l’un com l’altre, per ba-

llar». Li preguntem quins balls 

li agradaven més. i si esplaia: 

«Tant ballàvem valsos, com pas-

dobles... el pericon, el tango... 

Ho ballàvem tot!». 

Ja eren grans, per l’època −la 

Paquita tenia vint-i-vuit anys−, 

així que van començar a pensar 

en el casament . Primer de tot, 

calia buscar una casa de pagès 

per anar-hi de masovers. Un cop 

la van haver trobat, a Montnegre 

(a Quart) ja van poder fer els 

preparatius per casar-se (cal dir 

que més senzills en aquell temps 

que no en l’actualitat, per norma 

general). La núvia anava vestida 

de negre, com era costum, i ho 

van celebrar al matí. Van reunir 

entre cinquanta i seixanta per-

sones, i ho van celebrar amb un 

dinar a l’era de casa seva.

ien anar corrents al bosc. Al fi-

nal de la Guerra hi havia tropes 

pertot arreu... tothom s’amaga-

va». Ens explica també que per a 

ella van ser més dolents els llargs 

anys de postguerra que no pas la 

guerra en si.

Casament i anys durs a 
montnegre

El seu marit, en Joan Carreras, 

era veí seu a Sant Gregori, «era 

fill d’una casa de pagès veïna; 

anàvem a la mateixa colla». I 

després d’uns quants anys junts, 

van acabar unint definitivament 

les seves vides. Van festejar du-

rant tres o quatre anys, una 

època que provoca un somriure 

satisfet i una guspira d’orgull 

en la mirada de la Paquita, es-

pecialment quan ens comenta, 

com de passada, que el que més 

els agradava era ballar: «Tant 

Paquita 
Bosch

anys d’infànCia i de postguerra

Nascuda el juny de l’any 1927, la 

Paquita Bosch i Espígul és filla 

d’un mas de Sant Gregori cone-

gut com can Panella. Va anar a 

estudi a Sant Gregori, però com 

passava sovint amb la mainada 

de la seva generació, «d’aquella 

manera, un dia si l’altre no». Hi 

va anar fins als dotze o tretze 

anys, i després una mica a apren-

dre de cosir a Girona.

La Paquita va tenir una in-

fància pròpia de l’època, força 

dura, treballant molt, amb res-

ponsabilitat des de ben menuda 

i amb poc temps per a jocs. De 

fet, el treball és l’element que 

més destaca de la vida de la Pa-

quita; hores i hores i més hores 

de feina: «Sempre era a casa, al 

peu del treball, tant llaurava amb 

el matxo com havia d’anara amb 

les vaques... el que fes falta». 

De la Guerra, encara en re-

corda els bombardejos: «Ens fe-

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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Un cop casats, tocava anar de 

viatge de noces, i van fer cap a 

Barcelona, una tria també habi-

tual en la seva època, i s’hi van 

estar tres o quatre dies. La Pa-

quita ens ensenya una foto a la 

plaça Catalunya, envoltats de co-

loms, que dóna testimoni de la 

seva felicitat.

Van tenir el seu primer fill, 

en Narcís, amb qui van viure una 

tragèdia: el nen es va negar en 

una bassa de casa seva quan no-

més tenia dinou mesos. Més tard 

va néixer la Carme, la segona i 

última filla.

L’home, en Joan, feia de 

bosquetà, i més tard va entrar a 

treballar d’infermer, primer a la 

Clínica Girona i més endavant a 

l’Hospital de Santa Caterina (el 

vell, és clar).

el bar de la gasolinera de 
Quart

Una mica cansats de viure tan aï-

llats, allà a dalt a Montnegre, van 

buscar un altre lloc per establir-

se. I van trobar una caseta petita 

entre Llambilles i Quart. La Pa-

quita, tipa de treballar a pagès, 

va agafar el bar de la gasolinera 

de Quart.

D’aquesta etapa ens explica 

força coses: «Ui! Tenia la brigada 

del Bimbo, i molts de camioners. 

A les sis del mati ja hi era, i els 

hi feia el menjar que volien». 

Hi va estar força anys i pensem 

que amb tants anys al bar, cui-

nant per a tanta gent un dia sí 

i l’altre també, la Paquita deu 

ser una bona cuinera. I no ens 

equivoquem. Tot i que no en fa 

gaires cançons, és una dona mo-

desta i austera, ens parla amb en-

tusiasme d’un camioner fanàtic 

dels seus callos: «Els callos eren lo 

meu... (riu) hi havia un camio-

ner que em deia: “Paieta (m’ano-

menva així, amb el motiu de la 

casa), ja tens els callos fets?” Deia 

que havia voltat i menjat callos a 

tot arreu, però com els meus, en-

lloc! Vaig aprendre a cuinar amb 

una dona de Bescanó que era 

cuinera professional».

la jubilaCió, a Vilablareix

Un cop jubilats, en Joan i la Pa-

quita van deixar el bar i van de-

cidir fer-se una casa amb els es-

talvis que tenien: «Jo tenia força 

estalvis, perquè al bar m’hi havia 

passat moltes hores!». 

I com és que de Quart anes-

sin a parar a Vilablareix? La Pa-

quita ens explica que, de fet, es 
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ell va ser qui ens va fer la casa2. 

Això va ser l’any 1980. 

Des de llavors fins ara, Vila-

blareix ha fet un gran canvi, i 

aquesta vilablaretenca d’adopció 

n’està força contenta. «He vist 

arrencar molt el poble, última-

ment; en els últims deu anys, so-

bretot, ha fet un salt, i això és bo 

per a tothom. Tenim de tot i es 

fan moltes coses».

Actualment la Paquita viu 

sola, però té la companyia de 

la seva filla, la Carme, i el que 

més li agrada és estar-se a casa, 

tranquil·la després d’una vida 

tan atrafegada, i llegint qualsevol 

cosa: «M’agrada llegir-ho tot, pas-

satemps, revistes, La Torratxa, el 

diari...». I cada tarda surt a passe-

jar una estona, a estirar les cames, 

si el temps li ho permet: «Vaig al 

casal de jubilats a les tardes. Si no 

fos per la ciàtica.... els dies d’hu-

mitat arrossego la cama».

Si no fos...

Fotografies: Fraser & Sureda comunicació

volia fer una casa a Quart, «però 

un dia, tot passant per aquí, em 

vaig entendre amb en Miquel 

Pujades (de Vilablareix) i al final 
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e S p o r t S Tennis 
taula

Manel Segura

Guillem Quesada i Martí Pèlachs disputen 
el Torneig subestatal a Galícia

El passat pont de la Puríssima es va disputar a 

Bàscara el Torneig zonal classificatori per al Tor-

neig subestatal, que aquest any es va fer a la lo-

calitat gallega de Vilagarcia de Arousa. Per part 

del CTT Vilablareix hi van participar Guillem Soy, 

Albert Romero, Nil Basora, Aleix Llorente, José 

Pablo Ibàñez (juvenils), Guillem Quesada (aleví) i 

Martí Pèlachs (benjamí). Tot i fer un bon torneig, 

els juvenils no van aconseguir la classificació. En 

canvi, tant en Guillem com en Martí van obtenir el 

bitllet per a Galícia. Allà, tot i jugar a un gran nivell, 

no van poder passar a quarts i van caure eliminats 

als vuitens. Malgrat l’eliminació, cal destacar el 

bon joc de tots dos jugadors en els dos tornejos.
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Bona línia de tots els equips en les 
diferents lligues

Respecte a l’evolució en les lligues, l’equip de 

Tercera Divisió Estatal Masculina es troba en 

una zona còmoda de la classificació amb un ba-

lanç de 6 victòries i 6 derrotes. Cal continuar tre-

ballant per assolir l’objectiu de la permanència 

en l’any del debut en aquesta categoria.

A la lliga Preferent Territorial, el CTT Vi-

lablareix està fent una molt bona lliga lluitant 

per les places capdavanteres. A la lliga de Pri-

mera Territorial el CTT Vilablareix “B” lidera el 

seu grup, el CTT Vilablareix “A” està a la zona 

tranquil·la i el CTT Vilablareix “C” (tots debu-

tants) està experimentant una gran progressió, 

amb les primeres victòries de la temporada.

I finalment cal destacar la 

bona evolució que estan fent els 

dos equips de la Lliga d’Edats, on 

hi ha els joves jugadors que 

debuten aquest any i que es 

mouen a la zona mitja de la 

classificació. 

Joel Ferrer continua intractable i es 
proclama campió de l’Open Girona

Èxit de participació per part del club en la se-

gona fase de l’Open Girona, que es va disputar 

el diumenge 2 de gener a les instal·lacions del 

Tennis Taula Tramuntana Figueres.

D’entre tots els jugadors del nostre club, 

cal destacar la victòria en categoria Sènior B de 

Joel Ferrer, que segueix imbatut en els opens 

després que també es proclamés campió a la 

primera fase. 
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e S p o r t S Gimnàstica
rítmica

Club Rítmica Vilablareix

Amb l’inici del curs, de nou va arribar la gim-

nàstica rítmica al nostre poble. Enguany, se-

guint la tònica de la darrera temporada, el club 

ha crescut i acull 33 gimnastes que han volgut 

formar part d’aquest esport tan entretingut, di-

nàmic i elegant.

Des del club hem de fer una valoració 

molt positiva de la iniciativa inaugurada al se-

tembre de diferenciar els grups de treball. S’ha 

creat com a novetat el grup de psicomotricitat, 

on les gimnastes més jovenetes poden gaudir 

de la rítmica amb un tarannà molt més lúdic, ja 

que el joc és la base del treball que fan. 

D’altra banda, tenim el grup de promoció, 

format per les gimnastes que tenen el primer 

contacte amb el món de la gimnàstica rítmica. 

Finalment, el grup de competició, on totes aque-

lles gimnastes que ja porten temps amb nosal-

tres consoliden els aprenentatges i els mostren 

a tot el públic de les comarques gironines en les 

diferents competicions on es presenta el club.

Fins al dia d’avui, les nostres gimnastes 

han estat molt actives i han après un munt sobre 

la rítmica. Per això, el 12 de desembre vàrem ce-

lebrar al Pavelló Municipal el festival de Nadal, 

on totes les gimnastes van presentar a familiars, 

amics i assistents un reguitzell de muntatges cre-

ats especialment per a l’ocasió, i conjuntament 

amb els clubs convidats (Escola Pare Coll, Escola 

Taialà i GEiEG) vam gaudir d’un matí ple d’emo-

cions, de rítmica i de gran companyonia. 

També hem participat recentment en la 1a 

Fase de la Copa Consell, organitzada pel Con-

sell Esportiu del Gironès, celebrada el 12 de fe-

brer a les instal·lacions del GEiEG. La jornada va 

ser un repte, perquè en aquesta ocasió moltes 

de les gimnastes més petites del club van par-

ticipar per primera vegada en la modalitat d’in-

dividual. A més, algunes de les més veteranes 

es van estrenar amb la pràctica de la gimnàsti-

ca rítmica amb aparell. La competició va ser un 

autèntic èxit, i totes les nenes van fer un paper 

increïble al llarg de tot el matí, deixant en molt 

bona posició el Club Rítmica Vilablareix. Cal 

destacar especialment els pòdiums obtinguts 

per Ingrid Barceló (1a classificada Prebenjamí 

B), Judit Naya (1a classificada Benjamí B) i Ma-

ria Barceló (3a classificada Infantil A). Des del 

club les felicitem a totes amb molt d’orgull!

Però la temporada de competicions no-

més ha fet que començar... i per això les nostres 

gimnastes s’estan entrenant de valent per a les 

pròximes cites: 2a Fase Copa Consell (12/03 – 

Sarrià de Ter), Fase Comarcal (02/04 – Vila-roja), 

Fase Territorial Conjunts (10/04 – Santa Coloma 

de Farners) i Fase Territorial Individual (16/04 

- Palafrugell). Des d’aquí els desitgem molta 

sort, tant en la modalitat d’individual com en 

la de conjunts, que presentaran per primer cop 

aquesta propera competició.

Finalment, només ens resta agrair a totes 

les participants del I Campus d’Activitats Rítmi-

ques Nadalenc les seves ganes d’aprendre i de 

passar-ho bé, perquè van aconseguir que la inicia-

tiva de crear un campus de gimnàstica per primer 

cop al poble prengués vida i fos tot un èxit. Per 

això, us convidem a tots i totes a provar (o repetir) 

l’experiència aquesta propera Setmana Santa.
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Futbol

Xavier Pere i Carles Buisac

la feina que no es 
Veu (ii)
Un cop finalitzada la primera fase de la lliga, es 

continua veient una evolució positiva en tots els 

nostres equips, des dels benjamins fins als més 

menuts. L’escoleta és potser la categoria on més 

s’ha notat aquesta evolució tenint en compte 

que la majoria han començat aquest any i per 

primera vegada en aquest esport. Aquesta evo-

lució es percep tant pel que fa al joc col·lectiu 

com individual, i a nivell tècnic i tàctic.

Però hem de dir també que aquesta evo-

lució es deu en part al treball i a l’esforç realitzat 

a l’ombra per persones que, precissament per 

no figurar en un primer pla, no reben el reconei-

xement que es mereixen en la recollida dels re-

sultats. Aquestes persones són les que formen 

el cos tècnic: el coordinador i els entrenadors; 

ells també fan la feina que no es veu.

Tot seguit us els presentem:

AGUSTIN MARTÍNEZ MIRANDA

Coordinador tècnic i esportiu

JORDI MORESO TARRÉS

Entrenador del Benjamí any 2001
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Has jugat a futbol? A quin equip?
Agustín: Vaig jugar al Gironès-Sàbat des 

de prebenjamí fins a cadet. Sóc titulat com a 

educador de futbol-7 pel Consell Esportiu del 

Gironès. La temporada 08/09 vaig entrenar els 

prebenjamins 2001 del FC Vilablareix i des de 

la temporada 09/10 fins ara faig de coordinador 

del futbol base del mateix club.

Jordi: El futbol des de molt petit és una 

de les meves passions i hi vaig jugar als Maris-

tes de Girona molts anys ja que estudiava en 

aquest col·legi.

Marc: El primer equip on vaig jugar va ser 

el Vista Alegre, format pels veins d’un barri de 

Girona, principalment he jugat amb l’equip de 

l’escola (on hi vaig passar una de les millors 

etapes de la meva vida) on jugàvem una mica 

de tot (futbol, handbol, bàsquet…) Posterior-

ment vaig fitxar pel Geieg per jugar a handbol 

però vaig durar dos entrenaments i vaig tornar 

corrents amb els meus companys. Vaig anar a 

jugar a futbol a la Penya Doble Set però va pas-

sar el mateix, vaig tornar perquè jo volia jugar 

amb els meus amics.

Com ens vares conèixer?
Agustín: Va ser a través d’un familiar que 

un dia em va dir que l’equip de prebenjamins 

del 2001 del club per a la temporada següent 

necessitaria un entrenador i em va agradar molt 

la idea de formar part d’aquest grup.

Jordi: Al meu lloc de treball vaig conèixer a 

l’Agustín, el coordinador, i em va proposar la idea 

de fer-me càrrec d’un dels equips del club i imme-

diatament vaig dir que si, ja que feia molt temps 

que buscava poder fer d’entrenador d’un equip.

Marc:El coordinador va trucar un amic 

meu, en Carlos Seres, que entrenava el Quart i ell 

al no poder-ho fer em va recomanar a l’Agustín 

(després d’una llarga i dura negociació on entra-

ven unes certes condicions com vestidor de luxe, 

jacuzzi, etc…) vàrem tancar el tracte (riu).

MARC GÁZQUEZ GUICH

Entrenador del Benjamí any 2002



2 9

e s p o r t s

Com et vares animar a emprendre aquesta 
aventura?

Agustín: Des del moment que em varen 

proposar formar part del club com a entrenador 

i fer-me càrrec d’un equip, no m’ho vaig pen-

sar dues vegades i de seguida em vaig posar a 

treballar per aconseguir la titulació necessària i 

així embarcar-me en aquesta aventura.

Jordi:Em vaig animar en el mateix mo-

ment que em van oferir l’oportunitat de portar 

un equip i haig de dir que si fos possible conti-

nuar portant aquest equip, personalment m’en-

cantaria molt continuar. I si l’equip creix, se-

guint el camí que portem crec que tot anirà bé i 

anirem fent que l’equip cada dia sigui més gran.

Marc:El principal motiu és perquè m’en-

canta el futbol. Mai havia entrenat cap equip, vaig 

venir a fer la prova i la veritat és que tenia molta 

por de no estar a l’altura, però un cop vaig tenir 

el meu grupet i veure moltes similituds amb la 

meva etapa de jugador, m’ho vaig prendre com 

un repte, i resulta que m’encanta aquest equip 

i m’encantaria seguir amb ells fins on els pugui 

ajudar; gràcies a ells (que són ja com la meva mai-

nada) i al club he conegut una altra manera de 

viure el futbol i m’agradaria participar molts anys 

més amb aquest club formant petits jugadors.

Com veus el projecte que hem engegat?
Agustín: S’està fent una molt bona feina. 

En l’actualitat no em penedeixo per res d’haver 

vingut a aquest club, cada dia que passa em 

sento més vinculat al club, jugadors, cos tècnic 

i pares. Veig que gràcies a l’esforç de tots es-

tem aconseguint que els jugadors gaudeixin i 

aprenguin jugant a futbol i el nom del club sigui 

conegut. Amb el nou camp de futbol que s’està 

fent al poble, podrem créixer com a club aug-

mentant el nombre de categories gràcies a que 

no tindrem limitacions per les dimensions del 

camp, així com organitzar esdeveniments fut-

bolístics amb la filosofía que sempre els juga-

dors gaudeixin del futbol i donar a conèixer la 

nostra política. En definitiva espero estar molts 

anys vinculat a aquest club i gaudir dels partits 

dels nostres equips i veure que els jugadors 

també ho fan. Moltes gràcies als directius, en-

trenadors, jugadors i pares per recolzar-me en 

les decisions que he pres durant les meves eta-

pes i junts seguir fent-ho millor cada dia.

Jordi:El projecte i les idees del club són 

molt interessants i amb les noves instal·lacions 

que estan en marxa, el club creixerà i amb el 

temps el FC Vilablareix es farà un nom dins la 

comarca del Gironès.

Marc:Em sembla una increïble feina la que 

s’està fent. En la societat en què vivim, respecte 

al futbol, pagar 90 milions d’euros per una perso-

na que juga a futbol, és de bojos; dit això, molts 

pares volem que els nostres fills siguin grans ju-

gadors i si pot ser que els fitxi un Barça, Espanyol, 

Real Madrid, Girona… què vull dir amb això? Crec 

que el club està creat per tal que els nens es diver-

teixin fent esport i, a partir d’aquesta base, créixer 

com a club i fer-lo pujar, que tothom el conegui 

(com ja comença a passar ara) i això vol dir que hi 

ha gent que està fent bé les coses.

Què esperes de la teva mainada, la que 
estàs entrenant?

Agustín:  Com a coordinador el que espe-

ro és que gràcies a l’esforç de tots, els jugadors 

gaudeixin i aprenguin jugant a futbol. Espero po-

der gaudir del nou camp de futbol al més aviat 

possible i així realitzar un projecte més ambiciós i 

donar la millor eina de treball als nostres entrena-

dors per ensenyar millor. Els nostres jugadors po-

dran gaudir del futbol en unes instal·lacions dig-

nes com els altres clubs i els jugadors dels equips 

contraris també agrairan una millor qualitat.

Jordi:L’equip que estic entrenant està en 

una edat molt interessant i personalment penso 

que en l’equip hi ha moltes ganes de créixer i 

d’aprendre, però per davant de tot ara toca pas-

sar-ho bé, gaudir i aprendre moltes coses que 

encara falten per saber.

Marc:El principal és que s’ho passin bé, 

amb la intenció de crear un EQUIP (companye-
risme, respecte i entendre que tots som UN); 

aconseguint això, segur que arriben moltes vic-

tòries amb un joc molt divertit. El més impor-

tant per mi és que vull ser el seu amic i que es 

recordin de mi com algú que va posar un granet 

de sorra en la seva infància.
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e S p o r t S Bàsquet

Dani Bartomeu

la impoRtància dels 
entRenadoRs

La veritat és que no sabia ben bé què escriure 

per a aquest número de la revista. Feia mitja hora 

que era davant l’ordinador i havia començat i 

eliminat un munt de temes. Però per fi he trobat 

un tema escaient, com és “la importància dels 

entrenadors”. Fins i tot crec que és de justícia 

tractar-lo perquè fins ara mai n’havia parlat. A 

més, és un tema aplicable a tots els esports, tot 

i que aquí em centraré en el bàsquet.

Quan una persona va a veure un partit, 

habitualment només es fixa en els jugadors dels 

dos equips (bàsicament en els jugadors que són 

a la pista) i, si l’espifia gaire, en l’àrbitre. Però 

aquesta visió tan general no és justa amb la re-

alitat. I és que els dos equips estan formats no 

només pels jugadors de pista, sinó que qui està a 

la banqueta (més o menys minuts) són jugadors 

tant o més importants que els altres, ajudant 

quan entren a la pista, entrenant-se igual que els 

altres, aixecant els ànims quan estan per terra...; 

els pares i aficionats en general també formen 

part de l’equip, recolzant-lo quan pertoca; els 

àrbitres i els auxiliars de taula també són indis-

pensables per tal que un partit es pugui portar a 

terme, tot i que no sempre ho sapiguem valorar.

Ah! I em deixava el centre d’aquest article: 

els entrenadors. Els entrenadors (o educadors, 

en categories de formació) tenen la tasca de di-

rigir un grup humà format per un màxim de dot-

ze jugadors. Durant dos o tres dies per setmana 

tenen entrenament amb aquests jugadors, han 

de preparar els entrenaments, intentar que crei-

xin com a jugadors (i com a persones si estan 

en una edat de formació) i motivar-los. 

Ser entrenador té una dosi molt gran de 

psicologia. Psicologia a l’esport? Claríssima-

ment sí. Has de saber tenir paciència quan un 

jugador té un mal dia o quan un jugador té un 

caràcter fort; has de saber mantenir-te calmat 

quan la situació del partit condueix el teu equip 

a esverar-se; has de tenir el cap fred quan has 

preparat un entrenament per a deu persones i 

al final només te’n vénen vuit...

Ser entrenador és molt més, però a grans 

trets ho podríem resumir així. 

En el cas particular del C.B.Vilablareix, ser 

entrenador és tenir en compte també que formes 

part d’un club modest però amb il·lusió, i on cal 
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que tots anem a una per poder aspirar a fer quel-

com important. I, per sort, actualment tenim un 

grup d’entrenadors amb diverses mentalitats, 

però tots saben on són i què implica això. Alguns 

vénen d’altres clubs, clubs amb diferents filos-

ofies, però ara que tots els nostres entrenadors 

ja fa com a mínim dues temporades que són al 

CB Vilablareix hi ha hagut un ajustament al club. 

Això facilita molt el dia a dia, perquè 

els problemes que van sorgint són molt més 

fàcils de solucionar. Del diàleg dins i fora del 

pavelló també en surt un enriquiment mutu, i 

de la bona sintonia entre els entrenadors en 

surt també que jugadors d’un equip reforcin 

altres equips del mateix club o que, fins i tot, 

algun entrenament s’hagi pogut fer barrejant 

jugadors de diversos equips. Això és bo per als 

mateixos jugadors, que veuen que no formen 

part només d’un equip sinó de tot un club, i 

que el treball els pot portar a reforçar un equip 

de categoria superior.

En resum, ser entrenador, contrariàment al 

que a vegades es pensa, és molt complicat, però 

per sort actualment al C.B.Vilablareix podem dir 

que tenim uns entrenadors dels quals ens sentim 

orgullosos i que representen en un alt percentatge 

la definició que abans he fet d’un entrenador.

Ja per acabar, només volia recordar 

que durant l’estiu (final de juny i mes de ju-

liol) organitzarem de nou el CAMPUS D’ESTIU. 

Properament en farem difusió amb díptics i 

cartells, i també ens podeu enviar un correu a 

cbvilablareix@hotmail.com o bé trucar al 610 

213 560 (Dani Arteaga) o al 660 174 766 (Dani 

Bartomeu). 

També recordem que ens podeu trobar al 

web www.cbvilablareix.cat i al nostre grup del 

Facebook.

Per últim, en aquest número podeu trobar 

les fotografies dels dos equips sub21 masculins 

i del sènior femení.
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La llar d’infants

Nadal

Arriba el mes de desembre... i amb ell una èpo-

ca plena de màgia i nerviosisme, en què els 

més petits gaudeixen molt, ja que viuen moltes 

emocions, sensacions i alegries inexplicables.

A la llar fem cagar el tió, cantem nadales, 

toquem la pandereta, vénen els tres Reis Mags 

a deixar-nos regals, fem experimentació amb 

torró de xocolata, el calendari d’advent,. i mol-

tes més coses. Ens ho passem molt i molt bé! 

Només cal veure la cara d’entusiasme dels més 

petitons.



3 3

Carnestoltes

I de sobte, en un obrir i tancar d’ulls, arriba 

el tan apreciat Carnestoltes. I els més 

petits, i no tan petits –ai, aquestes 

educadores!– ens maquillem, fem de 

perruquers, ens pintem, i sobretot, el 

millor dia, el divendres, venim dis-

fressats de casa i fem molta gres-

ca! Els més menuts us deixem 

una cançó de Carnestoltes que ens 

agrada molt:

Ara arriba el Carnestoltes 
tots sortim a passejar 

ens posem una disfressa 
per saltar, cantar i ballar. 

Tiro-liro, Tiro-liro,  
Tiro-liro, Tiro-là, 

Quan arriba el Carnestoltes 
tots sortim a passejar.

Cristina Vilà Bordas
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L’escolaL’escola

l’EsCola madrEnC 
partiCipa En El Fòrum 
d’EsColEs vErdEs 
2011 
Alumnes de 4t

Els alumnes de 4t de primària van representar 

la nostra escola en el Fòrum d’Escoles Verdes 

que va tenir lloc a Girona el dia 29 de març. El 

tema de la seva presentació va ser un conjunt 

de pràctiques relacionades amb l’hort que es 

duen a terme a l’escola.

L’hort de l’escola es va fer l’any passat 

aprofitant part d’una terrassa amb taules d’”hort 

urbà” i testos grossos, i els alumnes de 4t són els 

encarregats de cultivar-lo, regar-lo i tenir-ne cura.

Per això van ser ells que van explicar amb 

l’ajuda d’una presentació de diapositives les di-

verses experiències sobre l’hort: 

–  Oli del cop per curar extret de l’herba de Sant 

Joan

–  Purí d’ortigues, un adob natural per a les plantes

–  Tisanes digestives amb herbes medicinals

–  Peles de taronja i pedres del compostatge per 

tapar els forats dels testos

–  Compostatge

–  Visites a l’hort
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Aquesta darrera experiència ens l’expli-

quen amb més detall els mateixos alumnes de 

4t per als lectors de La Torratxa:

Visites guiades a l’hort

Encara que tots els alumnes de l’escola poden 
anar a veure l’hort sempre que vulguin, hem or-
ganitzat unes visites guiades per explicar exac-
tament què hi hem treballat. Els alumnes de 4t 
hem fet de guies i expliquem als alumnes d’al-
tres classes què hem plantat, si hem tret insec-
tes, si hem posat algun adob o recollit alguna 
hortalissa, etc.
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L’institut

la tribu Es Fa gran

Jornades de portes obertes a l’institut de 
Vilablareix
Pili Serra Joaniquet
Directora de l’Institut de Vilablareix

PORTES OBERTES
INSTITUT DE VILABLAREIX

Dimarts 8 (per a les famílies de Fornells i Vilablareix)
Dimecres 9 (per a les famílies de Quat i Aiguaviva)
INS DE VILABLAREIX, c/ Marie Curie, s/n
17180 Vilablareix (rotonda Can Falgars i Köning)

Horari:
20:00h Reunió informativa per a mares i pares
20:00h  Activitat de descoberta adreçada  

al futur nou alumnat
20:30h Visita a les instal·lacions del centre

Hi ha esdeveniments que per a algunes perso-

nes es repeteixen any rere any i que per a unes 

altres són una novetat i un pas important en la 

seva vida. Un d’aquests esdeveniments són les 

jornades de portes obertes que, per quart any 

consecutiu, s’han ofert a l’institut de Vilablareix 

per donar a conèixer el centre: les seves instal-

lacions, l’activitat que s’hi desenvolupa i els 

trets singulars que el caracteritzen.

Per primera vegada ens hem vist obligats 

a oferir aquesta activitat en dos dies diferents, 

ja que la previsió d’augment per al curs vinent 

i el poc aforament de l’espai on es desenvolu-

pa la reunió així ho aconsellaven. El dimarts 8 

de febrer va ser el torn dels pares i mares de 

l’alumnat de  Fornells de la Selva i Vilablareix, 

i l’endemà dimecres es va convocar els pares i 

mares de l’alumnat de Quart i Aiguaviva.

Les jornades no es circumscriuen no-

més al dia de visita i reunió al centre, sinó 

que comencen molt abans. Els primers pas-

sos s’inicien amb les reunions que el coordi-

nador pedagògic, Miquel Font, realitza amb 

representants de l’alumnat de 1r ESO i en les 

quals preparen els temes que desenvolupa-

ran en la seva visita a les diferents escoles de 

primària adscrites a l’institut. Posteriorment 
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aquests alumnes porten a terme la reunió 

amb l’alumnat de 6è i responen a les pregun-

tes que aquests els formulen.

La jornada de portes obertes del cen-

tre es realitza en dues parts adreçades als 

dos col·lectius responsables i protagonistes 

de l’elecció de centre d’aquesta nova etapa 

anomenada ESO (Ensenyament Secundari 

Obligatori). Mentre les mares i els pares van 

entrant a la sala de reunions on se’ls presen-

tarà el centre com a institució i el projecte que 

s’hi desenvolupa, els nois i noies són rebuts 

pel professorat del centre, que els distribueix 

per grups i els explica com es desenvoluparan 

les activitats de descoberta i coneixement del 

centre, amb el fil conductor dels noms dels 

cinc pavellons: La Torratxa, La Sitja, La Bòbila, 

Riu Marroc i Onyar.

 Tot i que ja fa alguns anys que es celebra 

aquesta jornada, és gratificant veure la volun-

tarietat i la il·lusió del professorat implicat en 

aquest esdeveniment; la seva curiositat per co-

nèixer els possibles nous alumnes i interactuar 

amb ells.

La reunió adreçada a les famílies la por-

ten a terme l’equip directiu del centre i mem-

bres de la junta de l’AMPA. Els temes que s’hi 

desenvolupen són els següents:

El Centre:

Tipus de centre

Situació

Procedència de l’alumnat

Serveis

AMPA

Línies pedagògiques:

Centre

Alumnat

Relació amb la família

Relació amb l’entorn

Projectes que ja són realitat: 

Projecte lector

El tractament de les llengües estrangeres

El treball de síntesi

L’us de les noves tecnologies

Una vegada s’acaba la reunió de presen-

tació, les famílies poden visitar el centre i les se-

ves instal·lacions i fer un intercanvi d’opinions 

amb el professorat assistent, els membres de 

l’AMPA i els membres de l’equip directiu.

Un any més s’ha acomplert aquest ritual 

que suposa un primer contacte i el tret de sortida 

de noves il·lusions i noves expectatives que s’ha 

de concretar en el projecte educatiu de centre.
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La ludoteca

Mònica Garcia

ludoCasal dE nadal  
i vaCanCEs d’hivErn

Després del canvi de tardor a hivern, arriben 

les vacances tan esperades per nosaltres, els 

infants: les vacances de Nadal. Aquesta vega-

da hem fet unes campanes molt especials per 

guarnir l’arbre de Nadal, i a més, també una es-

trella d’Orient per guiar als Reis Mags, els més 

petits, i diferents estels brillant en el firmament, 

els grans. 
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En aquesta ocasió, en el concurs de di-

buix “L’arbre de Nadal” va haver-hi empat en 

la categoria de primària i una clara guanyadora 

en la categoria d’infantil. Val a dir que tots els 

nens i nenes del ludocasal de Nadal es merei-

xien guanyar. 

L’Esther de la biblioteca ens va explicar 

contes del tió, i sobretot els més petits, van gau-

dir d’una bona estona de contes de Nadal.

El dia 24, el tió ens va cagar l’esmorzar, 

ja que a la ludoteca el vam fer cagar al mati, i el 

dia 7 de gener també van passar els Reis Mags 

i van deixar un munt de regals per als nens i 

nenes de la ludoteca. I és clar, tampoc van fal-

tar, el dia 31 de desembre, l’últim dia de l’any, 

les campanades... a les dotze del migdia, i vam 

ballar i ballar.

Passades les festes i com a novetat 

d’aquest any, hem organitzat a la ludoteca la 

setmana blanca o vacances d’hivern, coinci-

dint amb la setmana de Carnestoltes. Hem 

anat al pavelló a fer activitats tan diverses com 

tallers (màscares i antifaços), jocs a la pista, 

gimcanes, hem vist una pel·lícula, les monito-

res ens han maquillat de princeses, monstres, 

pirates, Batman, etc... Ens ho hem passat la 

mar de bé i hem gaudit molt d’aquesta setma-

na de vacances.
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Ampliem el local de joves
Gràcies a una subvenció demanada a la Secre-

taria de Joventut de la Generalitat, s’ha pogut 

fer una mica d’adequació de la part exterior del 

local de joves. En concret, s’ha construït una pe-

tita pista polivalent per poder jugar a diferents 

esports de pilota i s’ha arranjat un altre espai 

amb un cobert i taules per fer tallers, jocs i acti-

vitats diverses a l’exterior. Esteu tots convidats 

a venir-ne a gaudir!

Xerrada de medicina xinesa
El passat 15 de febrer, al Centre Cultural Can 

Gruart, va tenir lloc una nova xerrada organit-

zada per la Taula d’Infància i Joventut, aquesta 

vegada sobre medicina xinesa. La va fer David 

Sarsanedas, metge en aquesta disciplina orien-

tal, i van participar-hi dotze persones que van 

poder sentir explicacions, veure i experimentar 

amb instruments i tècniques que s’utilitzen en 

la medicina xinesa.

Setmana blanca
Enguany hi ha hagut una parada dels estudis la 

primera setmana de març, que ha permès fer 

unes vacances d’hivern a tots els instituts i es-

coles. Al local de joves hem proposat activitats 

per aprofitar més aquests dies de festa: s’ha or-

ganitzat un torneig 3x3 de bàsquet, tornejos de 

brisca, algun joc exterior a la part nova... però 

ens ha quedat al tinter una esquiada i un cam-

pionat de Singstar per falta d’inscrits. Queden 

pendents! 

Campionat de Carcassone
Ja fa temps que aquest joc de taula basat en 

l’estratègia és força popular al local de joves i 

hem organitzat alguns petits tornejos per posar 

a prova l’habilitat i l’enginy de cadascú.

Reunions de la Comissió Jove
Un any més, el jovent s’ha posat en marxa per 

començar a preparar activitats per a la Festa 

Major. Com a principal esdeveniment es va co-

mençar a parlar del Concert Jove, que és el que 

porta més reflexió i discussió.

“Tens 5 minuts, jove”
Amb aquest títol s’estan emetent a Radio Vila-

blareix (107.5 FM ) unes petites càpsules adre-

çades a tothom, però especialment als joves del 

municipi. Informarem de tot allò que pensem 

que us pot ser d’interès: ajuts, webs, opcions... 

Pareu bé l’orella!
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Ball de saló
A partir del mes de gener, els balls de saló que 

organitzem a la sala polivalent del pavelló es 

fan el segon i quart dissabte de cada mes, a les 

sis de la tarda.

Assemblea extraordinària
El 16 de febrer es va celebrar l’assemblea ex-

traordinària per elegir la nova Junta Directiva 

del Casal. No es va presentar cap candidatura, 

i per tant la Junta que hi havia fins ara va que-

dar com a gestora. L’assemblea va aprovar que 

es podien presentar noves candidatures fins al 

9 de març i que si només se’n presentava una, 

quedava com a elegida. En aquesta data els in-

tegrants de l’antiga junta van tornar a presentar 

candidatura, i com que va ser l’única, va quedar 

com a elegida per als propers tres anys.

Calçotada popular
Un centenar de persones van assistir al dinar 

que es va fer el diumenge 20 de febrer a la sala 

polivalent del pavelló i van gaudir d’un menú a 

base de calçots i carn a la brasa.

Carnaval
Juntament amb l’Ateneu de Dona, el dissabte 5 

de març vam organitzar el sopar de Carnaval. La 

majoria dels assistents van venir-hi disfressats, 

tal com podeu veure a les imatges. Es van po-

der veure diversitat de disfresses. I després del 

sopar, ball de Carnestoltes, per divertir-se i lluir 

la diversitat de disfresses que hi havia.

Petanca
El dissabte 5 de març es va iniciar el campionat 

de petanca entre els pobles veïns: Aiguaviva, 

Fornells, Vilobí, Sant Dalmai i Salt. En el primer 

partit ens vam desplaçar a Riudellots. 

Sardinada popular
Estem preparant per al diumenge 8 de maig una 

sardinada popular. Com en anys anteriors, esperem 

una bona assistència per degustar les sardines que 

estaran en la millor època de l’any i al seu punt.

Viatge a Istanbul i Capadòcia
La setmana del 29 de maig al 5 de juny, des del 

Casal organitzem una sortida a Turquia. El preu 

del viatge es de 919 € i inclou trasllats, hotel de 

4/5 estrelles, pensió completa, excursions, vi-

sites, guia i visat d’entrada a Turquia. Animeu-

vos, que val la pena!
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Dídac Romagós

peR fi, ja som aquí!
Des del Nadal passat, Ràdio Vilablareix ha co-

mençat una nova etapa, en la qual la música 

catalana, la informació local, la presència de les 

associacions, les notícies del dia, connectant 

cada hora amb Catalunya Informació, són el pal 

de paller de la nova graella radiofònica del vos-

tre mitjà de comunicació més proper i ràpid.

Entre les moltes novetats, hi trobem la 

secció del teatre de l’Olla dels Maiquiets, amb 

el consultori sense envoltori del Dr. Raien Solo 

de Muchos Aires; la presència dels alumnes de 

sisè del CEIP Madrenc de Vilablareix explorant 

els diferents formats del genère radiofònica; 

l’Ateneu de la Dona, amb els seus plats de la 

setmana; el Casal de la Gent Gran, repassant 

l’agenda de les seves activitats, o l’associació 

de Projecte Rius, amb les intervencions de Moi 

Fusté i d’Albert Coll. 

Això és només un petit tast de Ràdio Vi-

lablareix (107.5 FM). Volem que totes les asso-

ciacions, partits polítics i, sobretot, els vilatans, 

us sentiu vostre aquest mitjà de comunicació i 

ens feu servir, trucant al 972 237 399, enviant 

un correu electrònic a laradio@vilablareix.cat, 

agregant-nos al Facebook o al Twitter, buscant 

Micro de Nit, el programa magazine per excel-

lència de Ràdio Vilablareix, que el 7 de març va 

celebrar una altra efemèride: set anys de la seva 

primera emissió, l’any 2004.

Ràdio Vilablareix (107.5 FM), el teu reno-

vat mitjà d’informació local
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comencem 
l’any amb bon 
peu

24 de febrer de 2011. Un dijous amb 

bona temperatura, un xic de vent 

de garbí. Són ja passades les 5 de la tarda i a 

Can Gruart es comença a notar una activitat di-

ferent. Apareix una furgoneta blanca que apar-

ca davant mateix de la porta principal. Surt en 

Jaume Vilalta, delegat a Vilablareix de l’Associa-

ció de Donants de Sang de Girona, i tot saludant 

el xofer i l’acompanyant, veu que s’acosten des 

de l’aparcament tres infermeres i altre personal 

sanitari. No hi ha dubte, ha arribat la unitat mò-

bil del Banc de Sang. Ho diu un ban ben gros 

que cau des de la finestra de la torre principal 

del Centre Cultural: avui hi ha donació de sang.

Un cop d’ull previ a les sales, juntament 

amb el personal que ha d’instal·lar-hi les lliteres 

i altres estris per desenvolupar l’activitat, fan 

aconsellable descarregar per la porta lateral de 

l’edifici. En aquest moment arriba el metge; és 

l’ocasió de presentar un delegat més de l’Associ-

ació que des d’ara tindrem a Vilablareix: es trac-

ta del Sr. Jordi Baus, vilablaretenc de fa temps i 

que, juntament amb en Jaume, farà el possible 

per fomentar la donació al nostre poble.

No són encara tres quarts de 6, i una re-

presentació de l’Ateneu de la Dona de Vilabla-

reix s’acosta al vestíbul per posar mans a l’obra 

i enllestir tot allòl necessari. Elles col·laboren en 

el berenar que es servirà a tothom que s’acosti 

a donar sang durant les properes tres hores. 

A les 6 en punt ja està tot llest, i ja tenim 

tres voluntaris que estan omplint els formularis 

preceptius per tal de donar les primeres bosses 

de sang de la jornada. A partir d’aquest moment 

ja no es para; la gent va arribant i, sense pres-

sa però sense pausa, l’activitat es va duent a 

terme. Un total de 43 donacions fa que, si ho 

comptem, cada 4 minuts s’extregui una bossa.

Ja tenim la primera jornada d’aquest any 

2011. Ens en queden dues més, la propera a mit-

jan juny, i l’altra cap a l’octubre. Hem començat 

amb bon peu. Moltes gràcies a tots els que om-

pliu d’activitat aquestes donacions i a tots els 

que us animareu en les properes. 

Vilablareix segueix essent un poble soli-

dari. Segur que encara no hem arribat al sostre 

i ens queden sorpreses per descobrir. Tan de bo 

sigui així! Jordi Baus i Jaume Vilalta, delegats 

a Vilablareix de l’Associació, us en mantindran 

informats.

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

a Vilablareix
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Durant el mes de desembre, les activitats de 

l’Ateneu de la Dona han estat, com és habitual, 

centrades en les festes que s’acosten, sempre 

buscant idees per presentar unes magnífiques 

taules en les diades més assenyalades.

D’una banda, els ja tradicionals centres 

de Nadal, i de l’altra, un any més vam organit-

zar classes de cuina a càrrec de la cuinera Nú-

ria Ladó, amb una bona asistència de senyores. 

Fins i tot ens vam atrevir també un dia a fer tor-

rons d’aquells tan bons, sense cap professor. 

Val a dir que ens van sortir prou bé i va haver-hi 

força participació.
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Passades les festes de Nadal i un cop recu-

perada la gana, el 27 de febrer vam celebrar una 

activitat nova, amb el nom de Les delicies del porc. 

Vam fer botifarres, xoriç, carn de perol, etc. i a con-

tinuaciò un dinar popular amb tots aquests pro-

ductes, acompanyats amb mongetes i amanida.
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sant joRdi i l’aRt

Escultura en bronze daurat de Joan 

Rebull, feta el 1977 per a l’església 

de Sant Jordi de Vallcarca (Barce-

lona). La mirada del seu rostre, pe-

netrant i serena, acompanyada pel 

posat hieràtic del seu cos cobert 

per una malla, fan d’aquesta obra 

una versió moderna, hereva de les 

primeres representacions del màr-

tir i del Sant Jordi de Donatello.

Montserrat Gudiol, Sant Jordi i el drac (1974). 

Visió del sant, gairebé litúrgica, basada en un 

joc cromatístic dual. La vermellor del fons i de 

la túnica, contraposades al blanc de l’escut i a 

la nuesa dels peus, de les mans, del rostre, així 

com la visió estilitzada del sant, ens suggerei-

xen un gran intimisme.

Miquel Blay. Conjunt escultòric modernista Can-
çó popular (1905-1909) de la façana del Palau de 

la Música Catalana, de Barcelona. Entremig del 

poble sorgeix amb fermesa el sant, ben armat, 

amb una senyera onejant.

Joan Miquel Roca Fuster. Sant Jordi, l’elevació 
i el rescat (1975). Amb un gest de tendresa, el 

sant sosté lleugerament per la cintura la dona. 

Embolcallats amb una capa vermella, pugen cel 

amunt amb un contorn de flors i garlandes, so-

bre un bell paisatge ple de serralades que recor-

den els penyals de Montserrat.  



4 74 7

m e d i  a m b i e n t

4 7

m e d i 
a m b i e n t

m e d i  a m b i e n t

4 7

Fotografia: Laura Ensesa Moliner

l’EsCassEtat d’aigua 
(v-8)
Andrés L. Pérez Velasco

Acabaré el tema de l’escassetat d’aigua, tractat 

fins ara, amb l’anàlisi, encara que sigui mínima, de 

la situació a Catalunya. Començaré dient que:

La Conca Fluvial de Catalunya1, d’acord amb la 

Llei 6/1999, d’Ordenació, Gestió i Tributació de 

l’Aigua, el territori de Catalunya es divideix en dos 

àmbits hidrogràfics:

El districte de conca fluvial de Catalunya (con-

ques hidrogràfiques internes), que són les corres-

ponents als rius Muga, Fluvià, Ter, Daró, Tordera, 

Besòs, Llobregat, Foix, Gaià, Francolí y Riudecan-

yes, i totes les rieres costaneres entre la frontera amb 

França i la desembocadura del riu la Sènia. Ocupen 

una superfície de 16.423 km2, que correspon al 52% 

del territori de Catalunya. En aquest territori viu el 

92% de la població catalana i disposa del 15% dels 

recursos hídrics superficials totals. 

Les conques hidrogràfiques intercomunitàries, 

integrades per la part catalana de les conques dels 

rius Ebre, Garona i Xúquer (part catalana de la 

Sènia), en els termes establerts per la legislació 

vigent, ocupen una superfície d’uns 15.567 km2, 

que correspon al 48% de la superfície territorial 

de Catalunya, i allotgen el 8% restant de la pobla-

ció de Catalunya, amb el 85% dels recursos hídrics 

superficials.

Aquesta diferència2 es deu bàsicament al règim 

hidrològic dels rius en cada una de les conques.

Les aportacions mitjanes anuals del riu Segre, res-

tituïdes al règim natural, són d’uns 6.183 hm3, que 

són superiors al doble del total de les aportacions 

de tots els rius de les conques internes. Tanmateix, 

la regulació del cabal dels rius per embassaments és 

notablement diferent; la capacitat dels embassas en 

les conques internes és d’unos 760 hm3, mentre que 

a la conca de l’Ebre és d’uns 2.280 hm3. En aquest 

barem no s’inclouen els recursos subterranis, atès 

que la seva caracterització està limitada només a 

determinats acuífers i les dades existents no reflec-

teixen la totalitat de les aigües subterrànies disponi-

bles. Aquest fet és força rellevant ja que l’abastiment 

de la demanda a les conques internes procedeix en 

un 40% de recursos subterranis (ACA, 2002b).

La tipologia de la demanda per a les activitats 

humanes també és oposada e les dues zones hidro-

lògiques.

A les conques internes, la demanda és bàsica-

ment de caràcter domèstic (43,7%). Els usos indus-

trial (21,2%) i agrícola (35,1%) són inferiors.

A més, la demanda es concentra en la zona 

metropolitana de Barcelona (aproximadament 

un 50% del total) i al llarg del litoral, i és espe-

cialment rellevant el caràcter estacional dels usos 

domèstic (en relació amb el turisme) i agrícola. 

A la conca de l’Ebre, el 95,6% de la demanda és 

de caràcter agrícola, el 2,8%, urbà i l’1,6%, indus-

trial (ACA, 2002b).

Finalment, la relació entre la demanda i les apor-

tacions superficials anuals estimades en règim natu-

ral és del 43% a les conques internes i del 10% a la 

conca de l’Ebre.

1. L’aigua a Catalunya (Agència Catalana de l’Aigua)
2. La Directiva Marc de l’aigua a Catalunya
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Mn. Josep Ramírez i Carles 
Rector

Tot recordant...

nadal-2010

Missa del Gall

Tenint present que els consells parroquials dels tres 

pobles que formem l’agrupament de parròquies 

(Aiguaviva, Montfullà i Vilablareix) van decidir al 

seu dia celebrar les festes més emblemàtiques de 

l’any en un sentit rotatori, és a dir, un any a cada 

població, enguany “va tocar” a Aiguaviva. En no po-

der oficiar el mossèn la Missa del Gall a les 12 de la 

nit, puix en aquesta mateixa hora i en virtut del seu 

càrrec de Canonge Penitencier, havia de ser present 

a la Catedral, es va traslladar la celebració a les 9 

del vespre, a Aiguaviva. Certament es tracta d’una 

novetat, ja que sempre ho fèiem a mitjanit. Malgrat 

que aquest canvi horari no s’havia pogut anunciar 

amb gaire antelació i, malgrat que potser tampoc 

no era una hora molt propícia (encara que, pel que 

he pogut observar, cada vegada són més les parrò-

quies que avancen l’hora d’aquesta tradicional mis-

sa), amb tot ens reunírem al temple una trentena 

i escaig de fidels que, amb joia i pau, van seguir la 

cerimònia litúrgica, viscuda amb la solemnitat i dig-

nitat que permetien les nostres possibilitats: pregà-

ria, cants... En acabar, tothom a casa a fer el sopar de 

la NIt de Nadal, contents de poder encetar aquestes 

Festes donant gràcies a Déu per haver-nos enviat el 

seu Fill fet home com nosaltres i amb Ell, la salvació.

Dia de Nadal

Missa solemne pròpia a l’hora de sempre i també 

amb una bona assistència de feligresos que, o no 

havien assistit a l’esmentada Missa de Gall o, sen-

zillament, els anava millor la missa del matí. Un 

esplèndid sol acompanyà els ròdols de bons amics 

que, en sortir del temple, allà mateix conversaven 

animosament, intercanviant records i comentaris 

sobre esdeveniments antics o recents; el cas era pas-

sar una bona estona abans d’anar a dinar.

Sant Esteve

En ser diumenge, aquest any celebràrem la missa 

dominical a l’hora de sempre (11 del matí) i a la 

tarda el ja tradicional concert de Sant Esteve a l’es-

glésia parroquial. Organitzat per l’Ajuntament, a 

qui felicitem pel seu encert i bon fer, anà a càrrec 

de la Coral Sol Ixent, de Fornells de la Selva, ma-

gistralment dirigida (i no és un “típic tòpic”, sinó 

la veritat) per la Mercè Bentué que amb el seu estil 

característic, simpàtic i distès, conduïa els cantaires 

pels viaranys de les tradicionals nadales, nostres i de 

fora, segons el següent programa: 

Que tinguem un Bon Nadal, Aclarida, Sant Jo-

sep i la Mare de Déu, Hacia Belén va una burra, 

Dolcesa, Adeste fideles, La pastora Caterina, El cant 

dels ocells, La cançó del trineu, Allà en un pessebre, 

Glòria a Déu, El noi de la Mare, Fum,fum,fum, A 

la nanita, Santa Nit, Cascavell, i com a cloenda ens 

obsequiaren amb fragments d’una missa de Kènia: 

Kirie eleison i Sanctus molt aplaudits pels assistents, 

com la resta de cançons interpretades.

Després del concert, representació del pessebre 

vivent, en la seva 36a edició, amb la traça i art a què 

ens tenen acostumats els actors que l’interpreten. 

Cap d’Any

A la Parròquia celebràrem la missa solemne d’aques-

ta festivitat. Litúrgicament el primer d’any es comme-

mora la solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu. La 

Theotokos (en grec), és a dir, la Mare d’un Home que 

a la vegada és Déu, tal com va definir com a dogma 

de fe el III Concili Ecumènic de l’Església, celebrat a 

Efes l’any 431, contra els errors de l’heretgia nestori-
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ana que veia en el Crist una persona humana unida a 

la persona divina del Fill de Déu: “Mare de Déu –diu 

l’esmentat Concili- no perquè el Verb hagi tret d’ella 

la seva naturalesa divina, sinó perquè és d’ella que té 

el cos sagrat dotat d’una ànima racional, unit al qual 

en la seva persona diem que el Verb va néixer en la 

carn”. És simptomàtic comprovar que el nostre idio-

ma català ha conservat sempre aquest costum d’ano-

menar habitualment a Maria “Mare de Déu” (Mare 

de Déu de Montserrat, Mare de Déu de La Mercè, 

Mare de Déu de Núria, dels Àngels, del Carme, etc. a 

diferència d’altres idiomes que l’anomenen, sobretot, 

Nuestra Señora, Notre-Dame, Our Lady, Nostra Signora...). 

Procurem no perdre les nostres arrels cristianes.

Al mateix temps i tal com va establir el Papa Pau 

VIè, l’1 de gener és la Jornada de pregària per la 

Pau; aquesta pau que tothom anhela i demana però 

que no acaba d’arribar.

Finalment, celebrem també el començament de 

l’any civil, motiu per donar gràcies a Déu i demanar 

el bo i millor per al nou any.

Epifania o Diada de Reis

La vigília, i a partir de les 7 de la tarda, passejada o 

Cavalcada de ses Majestats pels carrers de la vila amb 

arribada a la Plaça del Perelló, davant l’Ajuntament, 

cap a les 8. Allà, parlaments, cants tradicionals, emo-

ció de petits i grans, repartiment de caramels... i a 

dormir aviat esperant el matí per veure les joguines 

que els havien deixat els Reis.

A la parròquia i a l’hora habitual, missa de l’Epi-

fania del Senyor, recordant que Epifania és un mot 

grec que significa “manifestació” i que la litúrgia ce-

lebra amb solemnitat ja que en aquest dia Nostre 

Senyor, ultrapassant els límits del poble d’Israel, va 

manifestar-se a tot el món representat per la perso-

na dels Mags vinguts d’Orient.

Per acabar la crònica d’aquest cicle de Nadal em 

plau reproduir unes reflexions que el nostre bisbe 

Francesc va escriure al tríptic de celebracions de la 

catedral de Girona: “(...) en els darrers 50 o 60 anys 

la societat ha canviat tan de pressa que sabem on 

érem, però no sabem on anem (...) estem fent camí 

a les fosques, a les palpentes (...). Ara bé, hi ha un fet, 

un factor molt important (...) que no podem oblidar: 

NADAL, el naixement de Jesús, el Fill de Déu, Fill de 

Maria (...). Aquest fet anuncia que hi ha Salvació: “Us 

ha nascut el Salvador, el Messies, el Senyor”). A tots us 

convido a deixar-vos colpir per la celebració del Nadal. 

I no només com un record d’un fet passat en el temps 

sinó com un fet que continua, perquè Jesús desitja néi-

xer de nou en la vida de cadascun de nosaltres (...)”.

Tot preparant...

pRimeRes comunions

D’acord amb el que vam decidir en la darrera reu-

nió de pares, el dia escollit per a les Primeres Comu-

nions serà el diumenge 8 de maig.

HoRaRis de setmana santa

Aquest any les celebracions de Setmana Santa tindran 

lloc a la Parròquia d’Aiguaviva, seguint el sistema rota-

tiu que van establir els consells parroquials de les tres 

poblacions: Aiguaviva, Montfullà i Vilablareix. L’horari 

serà (si no es presenten imprevistos de darrera hora) :

diumenge del Ram: 

A les 12 del migdia, benedicció de rams i palmes i 

missa solemne.

dijous sant: 

A les 8 del vespre, Missa del Sant Sopar i trasllat del 

Santíssim al Monument.

diVendRes sant: 

Al matí, d’11 a 1, l’església romandrà oberta per aten-

dre confessions i per a aquells fidels que desitgin vi-

sitar el Santíssim. A les 6 de la tarda, litúrgia de la 

Passió i Mort del Senyor: lectures bíbliques, especial-

ment narració de la Passió i Mort de Jesús, solemne 

Pregària Universal, adoració de la Santa Creu i distri-

bució de la Comunió als assistents que ho desitgin.

dissabte sant: 

A 2/4 de 9 del vespre, Vetlla Pasqual: benedicció 

del foc nou i ciri pasqual (a l’exterior del temple), 

processó de la llum cap a l’interior, anunci o Pregó 

de la Pasqua, lectures bíbliques, santa missa amb be-

nedicció de les fonts baptismals i renovació de les 

promeses del Baptisme. 

Altres detalls s’aniran anunciant al final de la 

missa dominical de cada setmana. 
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LeucadiH i S t ò r i a

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

A la sessió del 10 de gener de 1926, es comenta 

que en el temps determinat per la presentació d’ins-

tàncies per a la plaça de Metge Titular, sols es van 

presentar dues persones. 

D. Carlos Mª  Sureda, residente en Gerona y otra por 

D. Narciso Vila Sabater, residente en Salt, las cuales es-

taban sobre la mesa á disposición de los Sres. Concejales. 

Se abre la discusión sobre la conveniencia de adjudicar o 

no el concurso aludido y después de ella, atendido que de 

las dos solicitudes, el Sr. Sureda, por razón de residencia 

en la ciudad de Gerona, le seria sumamente difícil ejercer 

con regularidad del cargo por razón de la gran distancia 

que dista de este pueblo, no menor en cinco kilómetros lo 

que complicaría en extremo el servicio  de asistencia á los 

enfermos de las familias pobres á las cuales debe atender 

dicho facultativo. Atendido que el Sr. Vila, residente en 

el vecino pueblo de Salt, distante unos dos kilómetros, no 

puede ser nombrado por ostentar igual cargo en propiedad 

en el nombrado Municipio. 

S’acorda per unanimitat:

1º, dejar sin efecto el concurso anunciado; 2º,  dele-

gar á los Sres. Concejales que forman la Comisión mu-

nicipal permanente para que intenten celebra con uno 

o dos de los Ayuntamientos limítrofes la agrupación o 

mancomunidad necesaria para el sostenimiento de los 

servicios de Médico titular; Inspector de carnes; Ins-

pector de Higiene y Sanidad pecuaria y de ser posible 

del farmacéutico titular y 3º, anunciar estos acuerdos, 

comunicándolos á los Sres. Sureda y Vila para que pu-

edan en su día solicitar nuevamente el cargo de Médico 

titular de la agrupación. 

Cal dir que aquestes agrupacions s’havien de fer 

entre pobles de menys de 2.000 habitants. En aquell 

moment Vilablareix en tenia 403. Fer-ho amb un o 

més  pobles de més de 2.000 persones volia dir in-

crementar molt el cost del servei.

El 24 d’aquest mes va presidir el ple el primer ti-

nent d’alcalde, D. Vicente Alsina Esteve i a l’acta deia:

Acto seguido y atendiendo á los altos merecimientos del 

Ilustre Jefe del Gobierno Exmo. Sr. D. Miguel Primo de Ri-

vera y Orbaneja se acuerda otorgarle el nombramiento de 

Hijo Adobtivo de esta localidad.

A la sessió del 18 d’abril, també presidida pel pri-

mer tinent d’alcalde, es va acodar:

Seguidament, atendiendo á los altos merecimientos del 

Excelentísimo Señor Capitán General de esta Region D. 

Emilo Barrera Luyando, se acuerda otorgarle el nombra-

miento de Hijo Adobtivo de esta localidad.

* Aquest militar espanyol va ser Capità General 

de Catalunya durant la dictadura de Primo de Rive-

ra de 1924 a 1930 i va participar en la conspiració 

colpista de 1936.  

El 1934, durant la Segona República, juntament 

amb altres militars es va entrevistar amb el primer 

ministre d’Itàlia, Benito Mussolini, i el mariscal Italo 

Balbo, amb la fi d’aconseguir ajuda d’armes (20.000 

fusells, 20.000 granades de mà i 200 metralladores) 

i diners per enderrocar la Segona República. Es va 

exiliar a París després del fracassat cop d’estat de 

Sanjurjo del 10 d’agost de 1934.

Quan es va iniciar la Guerra Civil va ser detingut 

a Madrid, el van portar a Guadalajara, d’on es va 

escapar i va anar cap a Burgos.

El 7 de maig  es va aprovar el pressupost munici-

pal ordinari per a l’exercici 1926-27 amb una quan-
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titat fixada, tant d’ingressos com de despeses, de 

10.183 pessetes i 16 cèntims.

El 27 de juny se celebra una sessió extraordinària, 

para dar cuenta del alcance de la Real Orden de 24 

del actual publicada en la Gaceta e Madrid del dia 25, 

por la cual se dispone el establecimiento del año natural 

para los servicios económicos municipales a partir del 

primero de enero próximo y se dan instrucciones para la 

debida ordenación de los gastos y recursos durante el se-

mestre de primero de julio á treinta y uno de Diciembre 

del actual año.

S’acorda per unanimitat prorrogar el pressupost 

ordinari 1925-26, per al pròxim exercici d’1 de juli-

ol a 31 de desembre i l’anomenen “Segundo de 1926” 

, reduint les xifres a la meitat.

El pressupost per a l’exercici de 1927, s’aprova a 

la sessió celebrada el 28 de novembre. La quantitat 

d’ingressos i despeses es de 10.237 pessetes.

El 30 de gener de 1927 els regidors són convo-

cats en una sessió extraordinària en què:

...el objeto de la reunión era dar cuenta a la Corpo-

ración del nombramiento del Concejal interino efectuado 

por el Sr. Gobernador civil á favor del vecino de este pu-

eblo D. Ricardo Figueras Parera, para cubrir la vacante 

dejada por  D. Manuel Vilá Oliveras . Se dá lectura del 

oficio recibido y llamado que fue el designado D. Ricardo 

Figueras Parera, se le entrega la credencial recibida y se 

le dá posesión del cargo que acepta pasando á ocupar el 

lugar correspondiente en los estrados. Después se acuerda 

por unanimidad designar al propio D. Ricardo Figue-

ras Parera y sustituto del Segundo teniente de Alcalde D. 

Juan Aymerich Aliu.

A la sessió del 18 d’abril

…bajo la presidencia del Sr. Alcalde leyese y fue aproba-

da el acta de la anterior.

 Enterados por este Sr. del concurso anunciado por 

la Exma. Diputación provincial que se celebrará el dia 

veintiocho  de Mayo próximo, y que se determinará la 

preferencia en la construcción de caminos incluidos en 

el Plan provincial, considerando que podría ser benefici-

oso á los intereses de este distrito municipal concurrir á 

dicho Concurso para la construcción del camino vecinal 

“de la carretera de Manresa á Gerona á la de Gerona 

á Sta.  Coloma” sin prejuzgar el fondo del asunto, el 

Ayuntamiento acuerda por unanimidad solicitar á la 

Dirección de Vias y Obras provinciales, cálculo Alza-

do del coste de construcción del indicado camino, trozo 

comprendido entre la parroquia y carretera de Gerona a 

Sta. Coloma. Y no…

El primer de maig l’alcalde va exposar al Ple que, 

donant compliment a la sessió anterior, es va dirigir 

a la “Dirección de Vias y Obras” per sol·licitar el cost 

del camí veïnal. 

Con  la condición de que dicho camino  pase por 

la casa  “Tou Vell”. Practicada la oportuna inspecci-

ón por el Ingeniero Director fijó en 30.000 pesetas 

el coste alzado.

En considerar que era beneficiós anar al con-

curs, es va acordar autoritzar l’alcalde:

Primero, para encargar en nombre del Ayuntamiento al 

facultativo competente, el estudio, redacción del correspon-

diente proyecto, adelantando el importe, el Ayuntamiento; 

segundo: para ofrecer a la Exma. Diputación provincial 

en nombre del mismo Ayuntamiento los terrenos necesarios 

para la construcción del camino que se interesa; tercero, 

para ofrecer igualmente los auxilios ó rebaja en la subven-

ción equivalentes al diez y ocho por ciento sobre el diez y 

seis por ciento obligatorio, cuya cantidad se aprontará en 

efectivo antes de la subasta; y cuarto: para todas las demás 

diligencias que sean precisas para la consecución de dicha 

obra. Y no...

A la sessió del 22 de setembre, s’exposa que hi 

ha dificultats per a la cessió dels terrenys per part 

d’algun propietari; per això s’acorda per majoria, 

...ratificarse en todos los acuerdos tomados en la última 

sesión , excepto el extremo que dice “ Con la condición de 

que dicho camino pase por la casa Tou Vell”, que debe de-

cir: “Con la condición que pase por can Ollé”

El 25 del mateix mes es convoca una sessió ex-

traordinària en què, una vegada llegida l’acta de la 

sessió anterior, 

el Sr Alcalde hace notar que dejó de consignarse, en 

aquella, que votó en contra del acuerdo el Sr. Aymerich y 

que luego se negó a firmar el acta.
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       1 
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 23/30 
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abr i l

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

abRil
8 diVendRes dinamització del paRc uRbà 

de salut A les 10 del matí, a la zona verda del 

carrer Marroc (al costat del pavelló)

setmana cultuRal

12 dimaRts animació infantil A les 6 de 

la tarda, a la sala d’actes de l’Ajuntament Va de 

Contes, amb l’espectacle Contes amb bon humor.

13 dimecRes concuRs de pastissos 

dolços i salats, a Can Gruart. Presentació de 

pastissos fins a les 8 del vespre. Entrega de 

premis a les 9 del vespre.

14 dijous animació infantil A les 6 de la 

tarda, a la sala d’actes de l’Ajuntament.L’Alma i 

la Mar de contes, amb l’espectacle Contes d’aqui, 

d’enllà i de més enllà.

16 dissabte tastets diVeRsos A les 

11 del matí, a la plaça del Perelló. Degustació 

preparada per l’Ateneu de la Dona

teatRe A les 9 del vespre, a la sala polivalent del 

pavelló, Companyia Festuc Teatre, amb l’obra El 

Metge a Garrotades

Preu: 

Venda anticipada: 5 € / abans de la funció: 8 €

23 dissabte ball de saló A les 6 de la 

tarda, a la sala polivalent del pavelló amb Notes 

d’Or. Organitzat pel Casal de la Gent Gran.

maig
1 diumenge festa-Homenatge a la gent gRan

6 diVendRes dinamització del paRc uRbà 

de salut A les 10 del matí, a la zona verda del 

carrer Marroc (al costat del pavelló)

28 dissabte ball de saló A les 6 de la 

tarda, a la sala polivalent del pavelló amb David 

Casas. Organitzat pel Casal de la Gent Gran.

29 diumenge 
cuRsa populaR de sant Roc Sortida del pavelló 

municipal

Caminants: a dos quarts de 8 del matí

Curses curtes: a un quart de 9 del matí

Cursa popular: a dos quarts de 9 del matí

Inscripcions: 5 €

juny 
11 dissabte ball de saló A les 6 de la 

tarda, a la sala polivalent del pavelló amb Chus. 

Organitzat pel Casal de la Gent Gran.

23 dijous ReVetlla de sant joan Sopar 

–ball.

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar aquesta agenda si causes imprevistes aconsellessin a fer-ho.
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6divendres
caminada noctuRna 
A les 8 del vespre, sortida de la 
plaça de l’Ajuntament i arribada al 
pavelló. Organitza Veu Jove amb la 
col·laboració de l’Ateneu de la Dona.

teatRe
A les 10 de la nit, al pavelló municipal, 
la companyia “L’olla dels Maiquiets” 
presenta l’obra Joc de dos.

7dissabte
toRneig de futbol7 
Categories benjamí i prebenjamí del FC 
Vilablareix.
9.30 h – Prebenjamí 2004/05 
10.30 h – Prebenjamí 2003
11.30 h – Benjamí 2002
12.30 h – Benjamí 2001

toRneig de futbol 7
adults
A partir de les 4 de la tarda, torneig 
quadrangular entre els equips de Veu 
Jove, Anexa 6è i dos equips del FC 
Vilablareix.

8diumenge 
6a maRxa populaR btt 
de VilablaReix 
A les 9 del matí, al pavelló poliesportiu
Dos recorreguts de dificultat mitjana, 
de 22 km i 35 km aprox. 
Organitza: AE Vilablareix - Secció BTT- 
Colla 3xhora. Col·labora: Ateneu de la 
Dona

saRdinada
A 2/4 de 2 del migdia, al la sala 
polivalent del pavelló, organitzada pel 
Casal de la Gent Gran.

audició de saRdanes
A 2/4 de 5 de la tarda, a la plaça del 
Perelló, audició de sardanes amb 
la cobla Selvamar. A continuació, 
Havaneres, amb el grup Peix Fregit. Hi 
haurà cremat per als assistents.

12 dijous 
inauguRació de 
l’exposició d’aRt
A les 8 del vespre, a Can Ballí.
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13divendres 
ceRcaVila banda Vatua
A 2/4 de 8 del vespre, des de la plaça 
de la Pau fins a la plaça del Perelló, a 
càrrec de la Companyia Vatua l’Olla. 

pRegó de festa majoR
A 2/4 de 9 del vespre, a la 
plaça del Perelló a càrrec de 
l’Associació Esportiva Vilablareix 
en commemoració del seu desè 
aniversari.

teatRe
A 2/4 d’11 de la nit, al pavelló 
poliesportiu, la companyia “Cascai 
Teatre” presenta l’obra Zirocco.

14dissabte 
xxiii concuRs infantil
de dibuix lliuRe
A les 10 del matí, a la plaça del Perelló.

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

Repic de campanes
A la 1 del migdia

xxiii campionat de 
botifaRRa
A les 3 de la tarda, al pavelló 
poliesportiu.

animació infantil
A les 5 de la tarda, a la plaça del Perelló, 
a càrreg de Pep Puigdemont i Sidrus. Hi 
haurà xocolatada i entrega dels premis 
del concurs de dibuix.

futbol solteRs contRa 
casats
A les 6 de la tarda, al camp de futbol 7.

sopaR ball 
de festa majoR  
A 2/4 de 10 del vespre, sopar al pavelló 
poliesportiu. Preu: 15,00 €. El ball amb 
l’orquestra Montecarlo començarà a 
2/4 de 12. Preu: 5,00 €.

15diumenge 
ofici solemne
A les 11 del matí, a l’església 
parroquial, acompanyat per la Coral del 
GEiEG. A continuació, concert amb la 
mateixa coral.

tRes saRdanes
A les 5 de la tarda, a la plaça del 
Perelló, amb La Principal de La Bisbal. 
A continuació, concert i ball, al 
pavelló poliesportiu, amb la mateixa 
orquestra.
Després del concert, lliurament dels 
premis del concurs de plantes i flors.

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



AFEGIR 
ANUNCI!!!


