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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 112
Bombers 112
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

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

r e v i s t a  d e  v i l a b l a r e i x
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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.

Aquest número de La Torratxa és el 48 i això vol dir que fa dotze anys 

que arriba a casa vostra com a mitjà de comunicació i informació del 

que passa al poble. Just en començar l’estiu aprofitem la revista per 

veure com ha anat la Festa Major i per fer balanç de la temporada en 

els diferents esports que practiquem al poble. 

Però cada quatre anys també aprofitem aquest editorial per valo-

rar les eleccions municipals a Vilablareix. Una vegada més, el nostre 

poble ha estat un exemple de participació i, tot i que no hem arribat 

a percentatges de conteses anteriors, hem de felicitar-nos tots plegats 

d’aquest exercici de democràcia que, de ben segur, és un reflex de la 

vida i l’activitat que es respira al nostre poble d’uns anys ençà. 

Del resultat d’aquestes eleccions se n’ha desprès que el grup d’Es-

querra Republicana de Catalunya tornarà a governar el nostre poble 

els propers quatre anys i això ha fet que jo hagi estat escollit alcalde. 

És un orgull i una satisfacció enorme per a tots i totes els integrants 

del nostre grup que els veïns i veïnes de Vilablareix ens hagin tornat 

a fer confiança i no tingueu cap dubte que això ens encoratja a seguir 

treballant amb la mateixa il·lusió que fins ara. 

Els propers anys no seran fàcils, i és la nostra obligació treballar 

amb honestedat, transparència i empenta per dur a terme els pro-

jectes i les propostes que us vam presentar. Farem de l’educació i la 

formació, l’atenció a les persones i el suport a l’activitat econòmica 

i els emprenedors, els tres motors de l’obra de govern d’aquesta le-

gislatura i hem d’aconseguir que aquests anys difícils puguem dur a 

terme tot allò que ens proposem per millorar la qualitat de vida de 

tots els habitants de Vilablareix. 

Podeu estar segurs que farem tot el possible perquè així sigui i 

esperem fer-ho de la mà de la resta de grups municipals, als quals se-

guirem oferint, com fins ara, la possibilitat de treballar conjuntament 

pel bé de Vilablareix.

David Mascort
Alcalde
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SeSSió ordinària del 16 de maig de 2011
En primer lloc, l’alcalde dóna compte de la con-

tractació d’una monitora per al servei de menja-

dor; dels preus públics de la Llar d’Infants per al 

curs 2011-12; i dels preus públics del casal d’estiu 

i colònies per a l’estiu de 2011. I finalment, del 

decret d’alcaldia que aprova les modificacions al 

projecte bàsic del camp de futbol i la gestió de la 

instal·lació, d’acord amb els requeriments del Ser-

vei Català de l’Esport.

S’aprova per unanimitat: 

»  Definitivament el projecte d’urbanització d’un 

tram del vial lateral de la carretera de Santa Colo-

ma i un nou vial paral·lel a la llera del desviament 

del riu Güell, promogut per la Junta de Compen-

sació del Sector El Perelló i Can Pere Màrtir, per 

import de 338.068,01 €.

»  Definitivament el compte general del Pressupost, 

exercici 2010.

»  Inicialment el “Projecte d’urbanització del polí-

gon d’actuació núm. 3. Marroc II de Vilablareix”.

»  Inicialment els estatuts i les bases d’actuació de 

la Junta de Compensació del polígon d’actuació 

urbanística Marroc II de Vilablareix.

junteS
SeSSió del 4 d’abril de 2011
S’acorda aprovar:

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor de 

serveis per a les tasques de socorrisme a la piscina 

municipal a l’entitat GIROSOS SL.

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

cal del Gironès i l’Ajuntament de Vilablareix per 

desenvolupar el projecte “xec servei”, exercici 2011.

»  La 3a certificació de l’obra “Restauració de l’eco-

sistema fluvial del riu Marroc i recuperació tradi-

cional del riu a Vilablareix, 1a fase”, per import de 

28.225,81 €, a favor de l’entitat Fundació Astres.

»  La 4a certificació de l’obra “Restauració de l’eco-

sistema fluvial del riu Marroc i recuperació tradi-

cional del riu a Vilablareix, 1a fase”, per import de 

18.945,15 €, a favor de l’entitat Fundació Astres.

SeSSió del 18 d’abril de 2011
S’acorda aprovar:

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

pedient i que sumen 79.566,49 €.

»  La 3a certificació de l’obra “Equipaments culturals 

del sector El Perelló i Can Pere Màrtir. Ludoteca-Llar 

de jubilats, per import de 92.873,67 €, a favor de 

l’entitat Obres i Canalitzacions Lloret SA (Obycall).

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

cina municipal coberta de Salt, curs escolar 2010-

2011, amb la llar d’infants municipal La Farigola.

»  L’autorització d’ús del pavelló municipal, la pisci-

na municipal i el menjador del Casal Municipal al 

Club Bàsquet Vilablareix, amb motiu del campus 

de bàsquet d’estiu.
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SeSSió del 16 de maig de 2011
S’acorda aprovar:

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

pedient i que sumen 162.196,64 €.

»  La 4a certificació de l’obra “Equipaments culturals 

del sector El Perelló i Can Pere Màrtir, Ludoteca 

- Llar de jubilats, per import de 71.204,39 €, a fa-

vor de l’entitat Obres i Canalitzacions Lloret SA 

(Obycall).

»  Autoritzar al senyor José Garcia Rodríguez, en re-

presentació del Partit Independents pel Poble, l’ús 

d’una sala de can Gruart els dies 9 i 11 de maig. 

»  Autoritzar al senyor Josep Aurich i Joana , en re-

presentació del grup CiU, l’ús de la sala poliva-

lent del pavelló i l’exterior, per a l’acte de final 

de campanya.

»  Autoritzar al senyor Manel Pallàs i Julià, en repre-

sentació del grup ERC, l’ús de material divers per 

a l’acte de final de campanya.

»  Autoritzar al Club Rítmica Vilablareix l’ús del pave-

lló i la piscina municipal del 22 d’agost al 2 de se-

tembre amb motiu del casal i Stage de Tecnificació.

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

nístiques i d’activitats.

»  L’autorització de la sala de la part superior de Can 

Gruart al senyor Josep Aurich Juana, en represen-

tació del grup CiU a Vilablareix, per dur a terme 

un acte cultural.

SeSSió del 2 de maig de 2011
S’acorda aprovar:

»  La 5a certificació de l’obra “Restauració de l’ecosis-

tema fluvial del riu Marroc i recuperació tradicional 

del riu a Vilablareix, 1a fase”, per import de 88.009,96 

€, a favor de l’empresa adjudicatària Fundació Astres.

»  L’autorització d’ús del camp de futbol 7 al Sr. José 

García Rodríguez.

»  L’autorització d’una sala de Can Gruart al Sr. José 

García Rodríguez per a una reunió del Partit Inde-

pendents pel Poble, el dia 28 d’abril

»  L’autorització d’una sala de Can Gruart al Sr. José 

García Rodríguez per a una reunió del Partit Inde-

pendents pel Poble, el dia 2 de maig.

»  L’autorització d’ús del camp de futbol 7 al Sr. 

Jordi García Coromines per a un partit de futbol, 

el 30 d’abril.

»  L’autorització per a l’ús de la sala d’actes de Can 

Gruart a l’AMPA de l’Escola Madrenc, per a una 

reunió extraordinària de socis.

»  L’autorització al Sr. Josep Manzano Arcusa, en re-

presentació de l’Escola de Música del Gironès, per 

a l’ús d’un espai per dur a terme un concert dels 

alumnes de guitarra de l’aula de Vilablareix.
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Regidors 

ERC – AM:

Alcalde 

ERC – AM:

La setmana del 8 al 16 d’abril, l’Escola de Música 

del Gironès va organitzar els anomenats Concerts 

d’aula a les diferents poblacions on hi ha una 

aula d’aquesta entitat. A Vilablareix es va celebrar 

el dimecres 13 d’abril. El grup de cant coral i els 

ElECCions muniCipals 
2011
Resultats de les eleccions municipals  
del 22 de maig

Habitants: 2.409

Cens:      1.902

Vots:      1.189  (62’51 %)

Nuls:      15

Blancs:      45

Partit Vots % Regidors

ERC – AM 668 56’90 7

CiU 347 29’56 3

IdP – PM 114 9’71 1

ConCErt dE músiCa 
dE l’EsCola dE músiCa dEl gironès

diferents alumnes, individualment o en grup, van 

interpretar diverses peces amb els instruments que 

treballen durant el curs: piano, guitarra, flauta tra-

vessera, guitarra... No cal dir que el públic, com se 

sol dir, estava totalment ‘entregat’.

J. Manel 

Pallàs i Julià

David 

Mascort  

i Subiranas

Pau Rovira 

Bonet

Jordi Frigola 

i Bubé

CiU:

Josep Aurich 

i Juana

Mateu  

Marcó  

i Güell

Marta Fusté i 

Serra

Sònia Ruis  

i Sánchez

Dolors 

Ferrer 

i Ismael

Josep  

Morales  

i Pérez

José García 

Rodríguez

IdP – PM:
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A Can Gruart es 

reinventen els 

mites clàssics
Jaume Arxer 
Escola Riu d’Art

Canta, deesa, l’art i la perfecció. Encara que sigui hor-
rible el resultat, el fet d’agafar una tradició antiga, com 
els mites, i deixar-hi la vida denota sensibilitat d’artista. 

Una sensibilitat apresa a l’escola Riu d’Art de 
Riudellots, punt d’encontre, manantial de color. Allà 
els nous artistes aprenen a mirar la realitat amb ulls 
nous, nets, per canviar el món. 

I quin lloc millor, quan creix la primavera i ir-
radia de llum la vida, que el centre cultural  Can 
Gruart per acollir l’exposició Mites durant els mesos 
de maig i juny. 

En l’acte inaugural, el mestre i nou veí del poble 
Francesc Bayer va dissertar sobre la tradicció artística 
antiga a la sala de presentacions de Can Gruart. 

El 2007 va néixer Riu d’Art, l’escola afincada a 
Riudellots de la Selva, dirigida artísticament per Isa-
ac d’Aiguaviva, l’escultora Ció Abellí i Pau Morales, 
el referent per als més menuts. 

Ells són els artistes que han aconseguit, com s’ha vist 
en l’exposició, que els alumnes de Riu d’Art, tal com 
va explicar Bayer, deixin de patir pel drama de la tela 
blanca i deixin un pòsit personal en les seves obres, més 
encara si es tracta d’interpretar la tradició dels clàssics. 

100 anys d’estelada

Del 4 al 20 d’abril, amb aquesta exposició es va fer 

un repàs dels 100 anys d’estelada, del 1908 al 2008. 

La inauguració va anar a càrrec del tinent d’alcalde, 

David Mascort.

Mediterrània

Del 22 de març al 21 d’abril 

va tenir lloc l’exposició Me-

diterrània, amb alumnes del 

pintor Joan Colomer. Van 

exposar-hi Toni Rojas, Mòni-

ca Varderi, Rosa Abel, Cesca 

Carbó, Magda Joan, Anna 

Pujol, Guillermina Vázquez, 

Dolors Blanch, Ivonne, Rosa 

Negre, Sió Garrido, Mercè Vi-

dal i Glòria Calvo.

CEntrE Cultural Can gruart

a c t u a l i t a t
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El nou Camp d’Esports
Manel Aguilera Garcia
Arquitecte municipal

Les noves intsal·lacions poliesportives complemen-

ten les possibilitats per practicar l’esport col·lectiu 

al nostre municipi. Haurian de convertir-se en un 

nou centre social i lúdic, destinat als espor-

tistes i aficionats, i també a la trobada dels 

amics i de les famílies. 

La finca, propietat de l’Ajuntament, 

comprèn una àrea de 21.321,57 m2 on, en 

diferents fases de construcció, es construi-

ran dos camps de futbol grans, un d’ells 

amb totes les característiques tècniques necessàries 

per jugar partits fins a 3a divisió regional, de gespa 

artificial. L’altre, amb dimensions per jugar partits 

juvenils. Aquests camps grans es podran subdividir 

en altres més petits, i així es podran transformar en 

5 camps de futbol 7. D’altra banda, s’hi faran tres 
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pistes de pàdel, una pista de tennis 

i zones amb taules de ping-pong.

En un dels laterals del camp 

de futbol gran hi haurà una gra-

da coberta, amb capacitat per a 

240 persones assegudes. La res-

ta del camp estarà envoltat per 

una grada natural enjardina-

da, des d’on també es podrà 

observar l’espectacle.

Les instal·lacions esporti-

ves tindran els serveis necessaris en un edifici 

de 356 m2: quatre vestidors per als esportistes, dos 

vestidors per als àrbitres, espais per a administració, 

magatzem, sala de màquines, lavabos i un petit bar. 

També hi haurà espais destinats a jocs per als més 

petits, aparcament per a bicicletes, etc.

Un dels problemes mediambientals més impor-

tants d’aquesta mena d’instal·lacions és la quanti-

tat d’aigua que necessiten per al manteniment. En 

aquest projecte, l’aigua de pluja es recollirà en uns 

dipòsits i s’aprofitarà per mantenir els camps de fut-

Llegenda del plànol: Planta general

a)  1 camp de futbol regional. Es pot convertir 
en 2 camps de futbol 7

b) 1  camp de futbol juvenil. Es pot convertir 
en 3 camps de futbol 7

c)  3 pistes de pàdel

d) 1 pista de tennis

e) Zona de jocs infantils

f) Edifici de serveis

bol i els espais enjardinats. També s’aprofitaran les 

aigües grises (les provinents de les dutxes) amb un 

tractament previ.

Un altre dels factors rellevants és el de l’energia 

necessària per a la calefacció i l’aigua calenta sani-

tària. El 70% d’aquesta energia serà generada amb 

plaques solars tèrmiques. 
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Els habitatgEs  
dE protECCió s’Estan 
EnllEstint
Xavier Gifra 
VILABLAREIX FUTUR, SL

Les obres de construcció dels habitatges protegits 

continuen a bon ritme. A l’interior dels pisos s’han 

col·locat les preinstal·lacions dels serveis que han 

d’anar per sota el paviment i s’estan col·locant els 

que van pels envans de distribució. També s’ha 

col·locat el paviment, que és un terratzo blanc de 

40x40.  Pel que fa a les rajoles dels banys, l’arqui-

tecte ha presentat tres propostes i s’ha deixat escol-

lir als veïns adjudicataris.

 A l’exterior s’està treballant en la coberta i la fa-

çana ventilades, una vegada s’han format les casetes 

de serveis i tot el tancament exterior de ceràmica.

Les obres a la planta baixa dels edificis, on s’ubicarà 

el viver d’empreses, consisteixen a distribuir i acabar els 

locals. El conjunt del viver és compost per tretze locals, 

uns més grans que els altres, però tots ben equipats. 

D’aquests tretze locals, se’n destinarà un a local 

de serveis comunitaris, que estarà format per una 

zona de recepció, dos despatxos per a tècnics del 

viver i una sala d’actes i reunions.

Últimes adjudicacions
Parlàvem en l’últim número de La Torratxa que s’es-

tava desenvolupant el procés d’adjudicació d’habi-

tatges corresponent a les terceres bases. En els ter-

minis previstos per poder presentar documentació, 

hi van concórrer set persones. Després de compro-

var la documentació, es va aprovar la llista provisio-

nal, i passats deu dies per a al·legacions, es va apro-

var la llista definitiva. 

Els veïns d’aquesta llista definitiva triaran el seu 

pis i, després de pagar el 20% del valor de l’habi-

tatge, es formalitzarà el contracte de compravenda. 

Per als habitatges que han quedat lliures, hi ha 

tres candidats, i tal com preveien les terceres bases, 

si compleixen els requisits podran escollir els habi-

tatges restants.
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FEsta major

Extraoficialment, la Festa Major va començar el di-

vendres 6 amb la caminada nocturna. Sembla que 

els participants del recorregut llarg van anar tan de 

pressa per poder anar a teatre que van arribar abans 

que els del recorregut curt!

Molts van arribar a temps per veure l’obra que 

presentava L’Olla dels Maiquiets, Joc de dos. Com 

sempre, no tan sols ens van entretenir sinó que ens 

van fer passar una estona fantàstica. Podem estar or-

gullosos de tenir al poble aquest grup de teatre.

Dissabte, torneigs de futbol tot el dia... i també a 

la nit. El futbol és un dels esports que ha arrelat amb 

força a Vilablareix, gràcies a un grup de persones 

que hi han posat il·lusió i hores. 

El dia dels joves, amb un concurs de monòlegs, 

el grup La Loca Histèria i fi de festa amb Dj.

Diumenge, a la plaça del Perelló, la tradicional 

audició de sardanes amb la cobla Selvamar i havane-

res amb el grup Peix Fregit.
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El dijous 12 a Can Ballí es va inaugurar l’exposi-

ció de pintura, agulla i fil, patchwork, bonsais i punt 

de creu. També es van poder veure les flors i plantes 

que van aportar els participants en els concurs.

L’exposició va tenir una gran acollida, com ja és 

tradició, i hi van participar:

Pintura

Xesca carbó, Pilar Daban, Pilar Espuña, Sió Garrido, 

Raquel Martí, Pere Romagós – Isaac d’Aiguaviva, 

Sílvia Vilagran

Punt de Creu

Asumpta Bagaria, Lurdes Vivancos

Bonsais

Josep Poch i col·laboradors

Agulla i fil

Rosa Anticó, Xesca Carbó, Catalina Casals, Maria A. 

Colomé, Máxima Cerro, Maria Gay, Mercè Llobet, 

Delfina Miguel, Josefina Planes, Montserrat Para-

rols, Pilar Ribot, Júlia Sidera, Dolors Sitjà, Carme 

Trull, Lurdes Sureda, Hermínia Ventura, Mercè Vi-

cente, Soledad Vicente

Patchwork

Grup de l’Angelina Parramon: Carme Agustí, Maria 

Baraza, Roser Carreras, Rosa Català, Anna Cerezo, 

Máxima Cerro, Encarnació Espuche, Maria Fernán-

dez, Sandra Fontarràs, M. Àngels Garríguez, Anna 

González, Maria Fe González, Rosa Guerrero, An-

drea Lozas, Carme Matamala, Angelina Mesas, Pepi 

Nogué, Isabel Pintiado, Maxi Pintiado, Sònia Poch, 

Nuri Pons, Micaela Porras, Gemma Riera, Pepi Ro-

mero, Cristina Roset, Rafaela Serrano, Margarita 

Subiranas, Marta Sureda, Pepi Tapia, Xisca Colomer, 

Elisabeth Tornés, Consol Torrent, Esther Verdejo
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El divendres 13 es va inaugurar oficialment la 

Festa Major, amb el pregó. Abans, però, la tradicio-

nal cercavila des de la plaça de la Pau fins a la plaça 

del Perelló, enguany a càrrec de la Companyia Va-

tua l’Olla, amb l’espectacle Banda Vatua.

El pregó el va fer l’Associació Esportiva Vilabla-

reix, en commemoració del desè aniversari de la 

seva fundació. Hi van participar el primer president, 

Jordi Pagès, i l’actual, Josep Pere. També hi van in-

tervenir representants de les diferents seccions. Aca-

bat l’acte, pica-pica per als assistents.

A la nit, Cascai Teatre, amb el protagonista Mar-

cel Domingo, va presentar l’obra Zirocco. Els assis-

tents s’ho van passar molt bé i també, no cal dir, els 

que van actuar com a actors improvisats. 
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Dissabte va ser el dia dels concursos: de dibuix i 

plantes al matí i de botifarra a la tarda.

L’animació infantil, amb en Pep Puigdemont i 

Sidrus, va fer que petits i grans s’ho passessin d’allò 

més bé. Després es van entregar els premis del con-

curs de dibuix.

A la nit, unes 450 persones van degustar el so-

par preparat per l’Ateneu de la Dona. Seguidament, 

ball amb La Montecarlo i, per als que aguanten més 

a la nit, el grup Buhos.
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XXVIII Campionat de botifarra

Guanyadors

Àngel Carreras i Marc Simon

Finalistes

Joaquim Mascort i Olga Mascort

Educació  

Infantil

1a Aina Pallàs

2a Queralt Abellí

3a Àstrid Tejada

Cicle Inicial  

d’Educació Primària 

1a Íngrid Barceló

2n Arnau Segura

3a Carla Torrent

Cicle Mitjà  

d’Educació Primària 

1a Clàudia Amorós

2n Xavier Pere

3r Martí Pilsa

Cicle Superior  

d’Educació Primària 

1a Neus Soler

2a Maria Barceló

3a Agnès Casas

XXVIII Concurs Infantil de Dibuix
Guanyadors per categories

a c t u a l i t a t
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Premis Flor

1a M. Àngels Batallé

2a Roser Pont

3a Lídia Serra

Premis Planta Grassa

1r Família Bassa

2n Família Panella

3a  Dolors Gispert

Premis Fulla

1a Lurdes Vendrell

2n Joaquim Andreu

3a Maria A. Colomé

Concurs de flors i plantes
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El diumenge al matí, missa solemne i concert 

amb la coral del GEiEG. Hi va haver també sardanes, 

concert i ball de fi de festa amb la Principal de La 

Bisbal. Abans del ball es van entregar els premis del 

concurs de flors i plantes i es va fer també l’elecció 

de la pubilleta i l’hereuet: la Clàudia Amorós va po-

sar la banda a la seva substituta, la Carla Sucarrats, i 

la barretina i la faixa a l’Eudald Serra.

Val la pena remarcar la bona participació en tots 

els actes de la Festa, sobretot al sopar-ball i al con-

cert i ball de l’últim dia.
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XXii marXa popular 
dE sant roC

El diumenge 29 de maig es va celebrar la XXII Mar-

xa Popular de Sant Roc.

A les 7 del matí els primers caminants van co-

mençar la passejada dels 10 quilòmetres. A un quart 

de 9 es va donar la sortida als més petits, i seguida-

ment a les participants de 9 a 12 anys.

A dos quarts de 9 van sortir els 88 participants 

que corrien per poder arribar el primer.

L’alcalde, Enric Vilert, i el regidor d’esports, Ma-

nel Pallàs, ambdós en funcions, van entregar els pre-

mis als guanyadors. El primer classificat de les cate-

gories masculina i femenina, a part del trofeu, van 

ser obsequiats amb un dinar per a dues persones, 

gentilesa dels restaurants El Perelló i La Temporada.

Classificació

Nens de 0 a 8 anys - curta

 1r Aleix Baig

Nenes de 0 a 8 anys - curta

 1a Ariadna Vilà

De 9 a 12 anys (femení)  - curta

 1a Maria Marcó

Cursa femenina

 1a M. Gràcia Coll Constans

 2a Helena Adan Hidalgo

 3a Rosa Matamala Vidal

Cursa masculina

 1r Jordi Rabionet Jordà

 2n Josep Rodríguez Gallardo

 3r Pau Herrero Viñas

a c t u a l i t a t
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FEsta d’homEnatgE  
a la gEnt gran

L’1 de maig es va celebrar al pavelló municipal la 

12ª Festa de la Gent Gran, a la qual van assistir cent 

cinquanta-nou persones.

A les 12 del migdia es va posar a disposició dels con-

vidats un autobús pels que volguessin utilitzar-lo per as-

sistir a la missa que se celebrava a la parrròquia de Sant 

Menna a dos quarts d’una. La coral Sol Ixent, de For-

nells de la Selva, va acompanyar la celebració litúrgica.

Seguidament, a les pistes del pavelló, es va ser-

vir un dinar i es va homenatjar els vilablaretencs i 

vilablaretenques que fan vuitanta anys el 2011 i els 

matrimonis que  celebren aquest any les noces d’or. 

La festa va concloure amb un recital de cançons que 

va oferir la cantant Susanna del Saz.

Enguany els homenatjats de vuitanta anys han es-

tat ser Pilar Pérez i Boet, Concepció Antoner i Giro-

nès, Anna Angelats i Esteve, Pilar Galindo i Lamiel, 

Lluís Bassa i Frou, Lluís Carrera i Bancells, Remedi-

os Robledo i Casco, Fernando Marcó i Vidal.

Pel que fa a les noces d’or, les han celebrat dos 

matrimonis: Narcís Serra – Pilar Xabadia i Emili 

Burch – Maria Mainegre. 
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anar al destacament de Barcelo-

na, al camp d’aviació, i després, 

encara dos llargs anys a Gran 

Canària, i va acabar estant mig 

any a l’Àfrica: «Tres dies i dues 

nits de barco, el Ciudad de Pal-

ma, fins a Alcazarquivir, tocant a 

l’Àfrica francesa». 

I aquí no s’acaben les seves 

vivències relacionades amb la 

guerra, sinó que, com us podeu 

imaginar, n’ha de tenir un niu, 

per explicar... deixarem cons-

tància només d’un fet remarca-

ble: «Em van fer presoner i vaig 

estar tres mesos al camp de con-

centració de Miranda de Ebro, a 

Burgos». En Ramon ho explica 

tranquil·lament, sense afectació. 

En aquest moment, la conversa 

dóna un tomb.

Casament tradiCional

En Ramon ens explica que devia 

tenir cap a vint-i-cinc anys quan 

va conèixer la seva dona, vuit 

(que seria anomenat, amb els 

anys, can Soy).

A Vilablareix va començar 

a anar a estudi; «Vaig anar amb 

una mestra a l’escola vella del 

Perelló i, de més gran, a Salt: 

primer a l’escola nacional i des-

prés amb els Hermanos de la Sa-

lle». Com era habitual en aquell 

temps, el van fer plegar d’estudi-

ar per ajudar els pares a fer de 

pagès i a tenir cura de la dotzena 

de vaques de llet que tenien. 

la quinta del biberó

En Ramon formà part de l’eno-

menada lleva del biberó, i per 

tant li va tocar estar dels disset 

fins als vint-i-dos anys servint a 

l’exèrcit: «Vaig estar a l’Ebre, 

però no vaig dur mai cap fusell! 

Era camiller de la brigada de sa-

nitat. Recordo passar molts àpats 

sense menjar, dormint a terra... 

beviém a terra... l’aigua de les ro-

deres». Després de la Guerra va 

Ramon Soy

Primers anys: de Fornells a 
Vilablareix

Ramon Soy Ros va néixer el 9 

de setembre del 1920, al setem-

bre farà 91 anys, a can Tarruella 

de Fornells de la Selva. «El meu 

pare hi va estar perquè havia tre-

ballat amb l’amo de can Manté i 

quan es va casar menava terra de 

vora el Güell». Els seus pares, el 

senyor Francisco Soy i M. Àngels 

Ros, van tenir tres fills: primer 

va néixer en Ramon, i tot seguit 

dos nois més, dels quals malau-

radament en va morir un. «El 

meu germà Joan (el del mig) va 

morir amb vint anys d’una infec-

ció de sang... encara no hi havia 

penicil·lina, i el petit, l’Enric, va 

morir fa uns quatre o cinc anys». 

L’Enric era el pare de l’alcalde 

de Bescanó. 

Amb set anys, en Ramon va 

anar a viure a Vilablareix, per-

què els seus pares van entrar 

a fer de masovers a ca n’Oller 

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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anys més jove que ell: «La vaig 

conèixer anant a ballar a la pis-

cina, a Girona; allà hi feien cine 

i també ball». També havien anat 

a ballar a una altra sala, darrera 

l’Onyar. «Els ricatxos anaven a 

l’Ateneu, allà en un carrer estret 

vora la plaça del Vi». De seguida 

es van agradar, van festejar tres o 

quatre anys i es van casar a l’es-

glésia de Sant Menna, al matí, tal 

com era costum. La núvia anava 

vestida de negre, el color habitu-

al de les núvies d’aquell temps.

De viatge de noces, seguint 

també la tradició de les parelles 

de la seva generació, van anar a 

Montserrat, i després van anar 

a veure els parents que tenia el 

nuvi escampats per la província: 

a Sant Pere de Torelló, a Sant Es-

teve d’en Bas... tot plegat hi van 

estar vuit dies.

Un cop casats es van quedar a 

viure a can Soy amb els pares d’en 

Ramon, que era l’hereu i l’únic 

fill que quedava a casa. L’Enric, 

el germà petit, ja s’havia casat i en 

Joan, el mitjà, ja era mort.

tres Filles i, amb els anys, un 
graPat de néts

Quan ja creien que no podrien 

tenir fills, al cap de cinc anys de 

ser casats, va arribar la primera 

filla, la Maria Àngels, i al cap de 

dos anys va néixer la Montserrat, i 

encara, dos anys més tard, la Fina. 

La seva filla Maria Àngels té 

dos fills, en Carles i en Jordi. En 

Carles està casat i ha fet besavi en 

Ramon, amb el petit Guillem, i 

en té un altre en camí. La Mont-

serrat té una filla, l’Helena, de la 

qual ens diu l’avi, orgullós: «És 

molt guapa, i molt llesta! Sempre 

va a llocs de categoria... és molt 

Arreplegant menjar amb un rampí

Can Soy

Abeurant els animals

Amb el 4F

r e c o r d s  d e  v i l a b l a r e i x
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molt acollidora. En Ramon, 

amb 90 anys a l’esquena, com 

se sol dir, continua treballant la 

terra, s’ha fet un senyor hort, 

i cada dia hi passa una estona. 

Llàstima que «vaig tenir la pega 

que se’m va trencar el fèmur 

dues vegades», però això no li 

és un impediment per sortir 

cada dia de casa i el dissabte, 

els agrada molt anar a mercat 

a Girona.

Fotografies: Fraser & Sureda comunicació

decidida. I ve molt a veure’ns...».  

I la Fina també té dos nois, en 

Pau i en Ferran, que... «Ui! Són 

molt del Barça...!».

En Ramon està satisfet de la 

família que ha creat: tres filles, 

cinc néts, un besnét i un altre en 

camí: «Per la Festa Major reunim 

a tota la quadrilla».

Actualment el matrimoni 

viu a Quart, el poble natal de la 

seva dona. S’hi han fet una casa 

El Dr. Jubany a la benedicció de les campanes de Sant Menna 
(any 1939 o 1940)

Les tres filles d’en Ramon a l’escola de Vilablareix
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e S p o r t S Futbol

Xavier Pere i Carles Buisac

la feina que no es 
Veu (iii)
Els entrenadors

En aquesta edició de La Torratxa ens responen 

el qüestionari la Lídia Berga Surís, entrenadora 

del prebenjamí de l’any 2003, i en Juanjo Cirie-

ro Cebrián, entrenador del prebenjamí de 2004 i 

escoletes de 2005. Coneguem-los una mica més:

Has jugat a futbol? A quin equip?

Lídia: A futbol hi he jugat sempre, des de ben 

petita (a l’escola, amb els meus germans…), 

però vaig començar a jugar amb equips de 

futbol femení ja de gran, als 18 anys. Vaig 

començar al Girona FC, després a l’UD Cas-

sà i a l’EF Arbucienca. Després vaig anar a 

l’Estartit a jugar a Nacional, però 

més tard vaig tornar a l’EF Arbu-

cienca. Actualment jugo amb l’Amer a Sego-

na catalana.

Juanjo: He estat jugant a futbol 20 anys, des 

dels 6 fins als 26, i ho vaig haver de deixar 

a causa, sobretot, de les lesions. Sempre he 

jugat al Gironès-Sàbat, excepte l’últim any, 

que vaig estar a l’Atlètic Sant Ponç. Vaig de-

butar amb el primer equip del Gironès-Sàbat 

amb 15 anys i vaig jugar un parell de partits 

amb una selecció gironina. El futbol ha estat 

i és una passió.

Com ens vares conèixer?

Lídia: El coordinador, l’Agustín, es va posar en 

contacte amb mi perquè una noia amb qui te-

nim amistat comuna em va dir que al club bus-

caven un entrenador per a un equip de futbol.

Juanjo: L’Agustín sabia feia temps que 

jo tenia moltes ganes d’entrenar algun 

equip de futbol de nens. Hem estat 

amics des de petits. M’ho va pro-

posar en alguna altra ocasió, però 

per incompatibilitat amb la feina 

no va ser possible. En l’actua-

litat, aquesta situació ha can-

viat i vaig acceptar de seguida 

aquesta possibilitat.

Com et vas animar a em-

prendre aquesta aventura?

Lídia: Fa molts anys que faig 

d’entrenadora perquè m’agra-

da i hi disfruto molt. Primer 
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vaig portar equips de bàsquet, i després de 

futbol. En el moment que se’m va plantejar de 

portar un equip del club, l’equip de futbol fe-

mení que estava entrenant no volia continuar 

la temporada següent, i em venia de gust fer 

un canvi, tornar a entrenar nens petits.

Juanjo: L’Agustí sempre m’ha explicat amb il-

lusió les ganes de créixer d’aquest club jove, 

i com pares i nens gaudien cada cap de set-

mana d’aquest esport, que per a mi ha es-

tat tan enriquidor. Alguns dels meus millors 

records provenen del futbol; reconec que he 

idolatrat algun entrenador, i m’encantava la 

sensació de guanyar els partits. També crec 

en els beneficis de fer esport per al bon de-

senvolupament mental i físic dels nens i, so-

bretot, agraeixo a aquest esport haver pogut 

fer alguns bons amics.

Com veus el projecte que hem engegat?

Lídia: Engegar un projecte no és gens fàcil. Hi 

ha un grup de persones que fa una gran fei-

na amb molta dedicació i il·lusió perquè el 

club es faci gran, tot i no disposar d’unes 

bones instal·lacions que facilitarien aquest 

objectiu.

Juanjo: Fa poc més de dos mesos que hi sóc, 

i sincerament tinc una sensació positiva 

d’arribar a un club jove però amb moltíssi-

ma il·lusió, sense vicis adquirits. És clar que 

queda molt per fer, però amb les ganes que 

veig de créixer als pares i familiars, directius 

i entrenadors, es presenta un projecte fasci-

nant. Des del primer dia he percebut les ga-

nes d’arribar a ser quelcom més que un club 

de poble, i alhora poder fer del club un punt 

comú entre la gent del barri. Estic també 

molt, molt esperançat en el nou camp, que 

serà un punt d’inflexió molt important. Tots 

esperem poder establir-nos-hi al més aviat 

possible i tot i que l’espera es fa llarga, estic 

convençut que sortirà bé!

Què esperes de la teva mainada, la que estàs 

entrenant?

Lídia: Que s’ho passin bé entrenant-se i jugant 

a un esport, millorant tècnicament, tàctica-

ment i individualment. Vull ajudar-los a créi-

xer i a formar-se amb uns valors: respecte, 

solidaritat, amistat i treball en equip.

Juanjo:  El més important és que es divertei-

xin, que facin equip, que aprenguin el res-

pecte, que fem pinya, que sortim dels camps 

amb el sentiment de les coses ben fetes, i 

que s’ho prenguin d’una manera agradable. 

Per a mi és una gran responsabilitat portar 

aquesta mainada, que encara “està per fer”. 

En definitiva, dels nens n’estic molt content, 

espero que s’ho passin bé i que s’esforcin. 

Dels pares, que són els seus pilars, espero 

continuar comptant amb la seva confiança i 

complicitat, i entre tots poder formar-los el 

millor que sapiguem.

Podeu demanar informació del club a:

Agustín (659819060)

Xevi (646560395)

Carles (600281681)

fcvilablareix@hotmail.com

e s p o r t s
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El CTT Vilablareix acaba 7è en el seu debut 
a Tercera Estatal absoluta
L’any del debut en aquesta categoria, la trajectò-

ria del nostre equip ha estat molt regular al llarg 

de la temporada. L’equip, format per Guillem 

Soy, Albert Romero, Nil Basora i Vasyly Petrinko 

(amb el suport puntual d’Agustí Davi i Manel Se-

gura), sempre s’ha mantingut a la zona mitja de 

la taula i finalment ha acabat en setena posició, 

de manera que ha aconseguit evitar el descens 

i la fase de promoció a falta de dues jornades 

per al final.

Així, doncs, els objectius marcats a l’ini-

ci de la temporada s’han complert amb escreix 

(evitar el descens i la fase de permanència). En el 

primer any a la categoria, cal destacar la manera 

com s’ha aconseguit: tres dels quatre jugadors 

s’han format a casa i el compromís de tots ha 

estat exemplar. Ara ja cal pensar en reptes més 

ambiciosos de cara a la propera temporada.

Tennis 
taula

Manel Segura

el cTT 
VilablaReix 

“b”, campió de la 
lliga de pRimeRa 
TeRRiToRial

Aquest any a Primera Territorial el CTT Vilabla-

reix tenia tres equips. El CTT Vilablareix “C”, 

format per Lluís Barceló, Lluís Ribas, Kima Oli-

veras, Albert Serna i Cristina Moya, va acabar 

finalment en dotzena posició. Cal destacar que 

era el debut en el món del tennis taula de molts 

dels jugadors de l’equip. El CTT Vilablareix “A” 

va anar de més a menys, i finalment va acabar 

en desena posició. L’equip estava integrat per 

Miquel Quesada, Joan Pèlachs, Joel Ferrer i 

Xavier Garcia, i en l’última eliminatòria per al 

9è lloc van acabar perdent de manera ajustada 

contra el CER L’Escala. I finalment, el CTT Vila-

blareix “B”, format per Aleix Llorente, Guillem 

Quesada, Adam Bonany i Manel Segura, es va 

proclamar campió: va firmar una fase regular 

amb només dues derrotes i va superar a semi-

finals el Roses en dos enfrontaments memora-

bles: l’anada es va perdre per 2-4, però en el 

partit de tornada es va fer el mateix resultat, 

2-4, a favor del CTT Vilablareix; en el recompte 

de jocs, el nostre equip va aconseguir l’accés a 

la final, que va guanyar contra el CTT La Bisbal 

per 4-2. En resum, molt bona temporada. Volem 

felicitar els merescuts campions i encoratjar tot-

hom per a la propera temporada.

Equip campió, d’esquerra a 
dreta: Manel, Aleix i Adam

Equip de 3a. D’esquerra a dreta: Nil, Albert, Manel, Agustí, Vasyly i 
Guillem
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Bon paper de tots els altres equips
Respecte a la resta de lligues, el CTT Vilablareix 

va acabar en quarta posició a la Lliga Preferent 

Territorial, amb un equip format per Nil Basora, 

Manel Barragan, Ferran Díaz i Agustí Davi. 

A la lliga d’edats, on tots els jugadors 

debutaven en competició, els dos equips han 

acabat sisè i setè, respectivament. Cal destacar 

la bona progressió de Sergi Ballesteros i Arnau 

Valls, amb victòries molt meritòries.  

I a la lliga de veterans (encara en joc), te-

nim dos dels tres equips lluitant per les posici-

ons capdavanteres. Tot un èxit per al nostre club. 

Creixement social i èxits esportius. Fins on 
podem arribar?
Sens dubte aquesta ha estat la millor tempo-

rada de la petita història del nostre club. Hem 

passat de tenir quatre equips a onze, en com-

peticions oficials. El nombre de jugadors ha 

sobrepassat els trenta i hem aconseguit èxits 

esportius inimaginables fins fa poc temps: 

campionat de Primera Territorial, debut a Terce-

ra Estatal, classificació de dos jugadors (Gui-

llem Quesada i Martí Pèlachs) per als Estatals 

de Galícia, etc.

Però amb això no n’hi ha prou. Des d’aques-

tes línies animem a nenes, nens i adults a venir 

a provar aquest esport. No importa el nivell que 

tingueu, simplement calen ganes de passar-

s’ho bé i sentir-se part d’aquesta gran família 

que és el CTT Vilablareix.

Des d’aquestes línies també volem feli-

citar el recent constituït nou equip de govern 

i recordar-los la importància que ha tingut el 

nostre club en el reconeixement i el posiciona-

ment del poble de Vilablareix arreu de Catalu-

nya i de l’Estat Espanyol. Som l’únic esport del 

poble que té un equip en una lliga estatal. És 

ara, més que mai, que necessitem el seu suport 

i col·laboració. La sala polivalent se’ns està que-

dant petita i la Federació Espanyola no ens l’ha 

homologat per als partits de competició estatal. 

Estem convençuts que entre tots trobarem una 

solució, però no ens agradaria haver de renun-

ciar a competicions esportives per falta d’unes 

instal·lacions adequades al nivell de competici-

ons on participem.

Bon estiu a tothom!

 Tots els equips a l’última jornada

Equips d’edats. Darrera: Sergi Ballesteros, Sergi Garcia i Arnau Valls. 
Davant: Nil Oliver, Guillem Quesada i Martí Pèlachs
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fi de TempoRada  
i campus d’esTiu

El mes de juny significa temps de fer balanç, de 

reflexionar i de preparar noves activitats al Club 

Bàsquet Vilablareix.

En primer lloc, el balanç fa referència a la 

temporada 2010-11 que ara acaba. Hem tingut 

grans notícies com, per exemple, el títol dels ale-

vins (vegeu foto adjunta, així com els dos equips 

sènior masculins) a la lliga del Consell Comarcal 

del Gironès, la qual cosa els ha permès disputar 

la fase final provincial. Hem tingut altres grans 

Bàsquet

Dani Bartomeu
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notícies, com el fet que tres equips (el sots 21 A, 

el júnior i el cadet) s’han classificat per a la fase 

final de les seves respectives categories, fet que 

ha demostrat el bon treball a les diferents cate-

gories de la Federació Catalana de Basquetbol.

Per desgràcia, el sènior masculí de 1a 

Catalana ha baixat de categoria, però per a no-

saltres no és un fracàs, sinó que hem tingut el 

privilegi i la sort de poder experimentar aquesta 

categoria, i ens hem convertit en un dels equips 

gironins que juga en una categoria més alta.

Tot això, sumat al treball diari i als resul-

tats de la resta d’equips (sènior masculí Terri-

torial, sènior femení, sots 21 i infantil) ens ha 

de fer sentir satisfets de la temporada i enllaça 

amb el segon punt d’aquest article: la reflexió.

Ara és moment de pensar, de fer balanç i 

d’intentar planificar la temporada que ve de la 

millor manera possible. En aquest sentit, estem 

organitzant els equips de la temporada vinent i 

ja tenim obertes les inscripcions. Tothom que hi 

estigui interessat pot trucar al 660174766 (Dani 

Bartomeu) o al 610213560 (Dani Arteaga). No 

dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres 

per preguntar els horaris si ja teniu pensat jugar 

al nostre club o si només voleu venir un dia a 

provar-ho.

Per últim, enguany organitzem el nostre 

8è Campus d’Estiu, del qual a continuació teniu 

la informació més important:

Dates: del 27 de juny al 29 de juliol. Us 

podeu apuntar a tot el Campus o a setmanes 

independents.

Participants: nens i nenes a partir de 6 

anys, independentment que durant l’any juguin 

o no a bàsquet.

Lloc: pavelló de Vilablareix.

Horari: de 9 a 13 hores (cada dia a les 12 

s’anirà a la piscina). Fins a les 15 hores amb ser-

vei de menjador.

Preu: 60 euros sense menjador. Amb 

menjador es cobrarà el mateix import que el 

Casal municipal.

Inscripcions i més informació:

639 182 473 (Salvador García)

al mail cbvilablareix@hotmail.com

a l’Ajuntament o al pavelló municipal
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La llar d’infants

Sant Jordi 
De nou, la primavera ens porta Sant Jordi i els 

nens i nenes de la llar d’infants ho celebrem es-

coltant contes i historietes que alguns dels nos-

tres pares i mares, deixant la vergonya a casa, 

ens han vingut a explicar. I també hem fet punts 

de llibre i boniques roses per regalar als nostres 

familiars.
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L’hort de la llar: tomates, herbes 
aromàtiques i flors
Els més grans de l’escola treballem de valent 

tenint cura del nostre hortet, plantant-hi toma-

teres i herbes aromàtiques, com farigola, menta 

i d’altres. I quan les nostres tomates siguin ben 

grosses i vermelles, farem unes bones amanides 

i sucarem pa amb tomata per berenar. Però no 

us penseu pas que això s’acaba aquí… cadascú 

va plantar una floreta que dia sí dia no sortim a 

regar i a comprovar com va creixent fins a con-

vertir-se en una flor bonica i perfumada.
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L’escola

L’escola surt a aprendre de l’entorn 
Els nens i nenes de P3 vam observar com flo-

reixen a la primavera els arbres i les plantes als 

camps de l’entorn de l’escola.

A P4 vam fer una visita a la llar d’infants 

La Farigola i vam plantar un margarida al pati.

Els de la classe de P5 vam visitar l’horta 

de can Cargol. Allà ens vam fixar en el planter i 

vam conèixer el nom de les plantes que trobà-

vem pel camí.

Els alumnes de cicle inicial també vam fer 

una visita a l’horta de can Cargol i vam observar 

i aprendre el nom de les plantes.

A cicle mitjà vàrem mesurar l’entorn del 

poble: el mobiliari del parc i algunes parcel·les.

I a cicle superior ens vam centrar en el riu 

Marroc. Tot fent el camí fluvial hem estudiat la 

vegetació de ribera, les característiques del riu 

i la qualitat de l’aigua a partir del projecte Rius. 
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L’institut

50xcenT,  
la ReVisTa 
elecTRònica  
de l’insTiTuT  
de VilablaReix 
cinquantaxcent.blogspot.com, elaborada per 

alumnes de 3r d’ESO, és a punt de passar la 

pàgina del seu primer any (o curs) de vida. 

Els continguts que hi hem publicat són de tota 

mena: n’hi ha prou que feu un cop d’ull a les 

etiquetes per adonar-vos-en. Hem procurat en 

tot moment combinar un parell de principis: els 

interessos particulars dels alumnes i la crònica 

de la vida, peculiar i bigarrada, de l’institut. 

Pel que fa a Vilablareix, les notícies que 

hem publicat entre els mesos de març i maig 

són l’anunci del concert de guitarres del dia 3 

de juny, al teatre municipal, la crònica de la Fes-

ta Major (en dues parts, una per a cada cap de 

setmana), l’entrevista a l’Albert Coll, dinamitza-

dor del Local de Joves, i la crònica del partit de 

bàsquet que va enfrontar els equips cadets del 

Vilablareix i el Quart, amb tres i set alumnes de 

l’institut sobre el parquet, respectivament. 

La revista és només una de les eines elec-

tròniques que fem servir a l’institut per treballar 

els continguts de les diferents assignatures. Tot 

seguit publiquem l’article en què Sergi Muñoz i 

Andreu Vila, dos vilablaretencs, fan un breu re-

pàs d’aquestes eines. (Si les voleu conèixer de 

primera mà, les trobareu totes enllaçades al web 

de l’institut: http://phobos.xtec.cat/b7009205.)

Aprofito l’ocasió per agrair a tots els 

alumnes de Revista la seva implicació a l’hora 

d’omplir-la de continguts àgils i frescos. La quo-

ta de Vilablareix hi ha estat molt ben represen-

tada: Laia Besalú, Arnau Nicolás, Ylenia Cheri-

no, Xènia Granados, Xavier López, Laura Pérez, 

Laura Pradas i Laura Ros, a banda d’en Sergi i 

l’Andreu.

David Guixeras

Professor de Revista

Els enllaços de l’institut

Com tothom sap, a la pàgina web de l’institut 

s’hi poden trobar moltes coses diferents. Podem 

trobar-hi fotos, treballs que han fet els alumnes, 

un calendari del curs per saber els dies de festa, 

de començament de trimestre, de lliurament de 

notes... També té un apartat d’impresos, com ara 

el de falta d’assistència i altres, i molts blogs de 

diferents professors que hi pengen informació, 

powerpoints i altres eines per ajudar a estudiar 
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els alumnes o per entretenir-los (com ara la revis-

ta de l’institut, que també hi té el seu propi enllaç).

Ara farem un petit resum de cada blog i 

pàgina web:

Anglès

En el cas d’anglès hi ha blogs a 1r i 2n i pàgi-

na web a 3r. A 1r hi tenen penjats vídeos sobre 

diàlegs que els alumnes han fet, a part de tots 

els temes treballats en aquest curs. Els de 2n te-

nen  dues unitats penjades  i moltes notícies. I 

els de 3r tenen només dos temes. Pero el que 

comparteixen totes les pàgines d’anglès és que 

adjunten pàgines de diccionaris, de gramàtica, 

de pronunciació...

Socials
De socials només hi ha el web de 2n, on hi ha 

penjats els continguts que han treballat els 

alumnes durant aquest curs i alguns jocs. Tam-

bé hi ha l’enllaç per anar a Weeras, al DIEC i al 

lector Smart Notebook.

Tecnologia

De tecno hi ha dos enllaços. Un et porta a la pà-

gina de tecno i l’altre et porta a tres enllaços de 

3r sobre l’energia eòlica. A la pàgina de tecno hi 

ha un mapa de la situació de l’institut, la pàgina 

principal i tres pàgines, una per a cada curs, on 

podem trobar feina que hem fet. 

Hort

L’hort ecològic és una assignatura que no-

més fan els alumnes de 2n. És la primera opta-

tiva d’horticultura ecològica que es fa l’institut. 

En el blog es pot llegir un resum de cada sessió 

de classe, amb fotos d’aquell dia, i hi ha també 

receptes de professors i alumnes elaborades 

amb verdures i hortalisses de l’hort.

Visual i Plàstica

Els alumnes de 3r només fan una hora setma-

nal, i això no els dóna gaire temps per penjar 

continguts al blog.

Ciutadania

L’assignatura de ciutadania només la fan els 

alumnes de 3r, amb una hora setmanal que es 

reparteix en tres sessions de vint minuts. Utilit-

zem una pàgina web per penjar-hi les notícies 

que treballem en grup.

Sergi Muñoz i Andreu Vila
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La ludoteca

Mònica Garcia

Aquesta primavera la ludoteca no ha parat:  
Setmana Cultural, Sant Jordi, Dia de la 
Mare i Dia Internacional del Joc 
Els nens i nenes de la ludoteca vam participar 

activament en la programació de la Setma-

na Cultural i el dijous 12 d’abril vam escol-

tar el grup Va de Contes, que ens va expli-

car Contes amb bon humor. Segons els seus 

contistes, des de sempre s’ha dit que val més 

riure que no plorar. Aquesta era la intenció, 

arrencar somriures de tots aquells/es que ens 

vulguin escoltar. I van explicar un munt de 

contes per aparcar durant una estona les ca-

bòries de cada dia i fer que les rialles donin 

la volta al món.

El dijous 14 d’abril, també dins la Setma-

na Cultural, l’Alma i la Mar de contes ens van 

explicar contes amb l’espectacle Contes d’aquí, 
d’enllà i de més enllà. L’Alma ens va fer descobrir 

tres contes arribats de diferents parts del món. El 

primer era El nen que no tenia sort. Diuen que a 

Turquia hi vivia un nen que tenia molt mala sort. 

Sempre li sortia tot malament. Un dia, cansat, 

va decidir fer un viatge i buscar un monjo molt 

savi perquè l’ajudés a deixar de tenir mala sort. 

L’espectacle va continuar amb El gat Pisculitos i 
la rata de biblioteca. I va finalitzar amb un conte 

arribat de Kènia titulat Les bèsties vergonyoses. 

La setmana següent, coincidint amb Set-

mana Santa, els nens i nenes vam fer un munt 



3 9

de coses diferents i divertides, com és construir 

el nostre propi drac de Sant Jordi amb un co-
llage de robes, vam jugar, pintar i fins i tot vam 

veure una pel·lícula.

I com ja sabeu, el primer diumenge de 

maig se celebra el dia de la mare i nosaltres, 

com a fills, vam pensar en elles i els vam fer un 

quadre. Ens va agradar molt fer-ho perquè vam 

fer servir palles i vam bufar la pintura fins que 

es va escampar i vam aconseguir unes bran-

ques per pintar després les flors, el cel i el terra.

Per acabar, volem recordar que el 28 de 

maig va ser el Dia Internacional del Joc, un dia 

per compartir jocs i rialles, un dia perquè no se’ns 

oblidi durant la resta de l’any que jugar és un dret 

dels infants i una necessitat per a tota la vida. 

l a  l u d o t e c a
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Local del Casal
Des del primer d’abril tenim al nostre local un 

minibar per poder prendre una consumició. En 

espera del local nou, s’han modificat una mica  

els espais.

Visita del Bisbe
El Bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, 

va visitar el Casal el dissabte 2 d’abril, acompa-

nyat del nostre rector, mossèn Josep Ramírez.

Petanca
A causa de l’elevat nombre de participants a la 

petanca, alguns dels nostres han anat a donar 

suport en el Torneig de l’Amistat als nostres ve-

ïns d’Aiguaviva. En aquest campionat, a més de 

Vilablareix i Aiguaviva hi participen Fornells, 

Riudellots, Sant Dalmai, Salt i Vilobí. Es va ini-

ciar el dissabte 5 de març i s’ha acabat l’11 de 

juny. Fins al moment d’escriure aquest article 

només hem perdut dos partits i anem en el se-

gon lloc de la classificació.
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Carnestoltes a Tarragona
Del 27 al 30 de març, un bon grup vam assistir 

al Carnaval organitzat per Tursal. Enguany 

va ésser a La Pineda-Salou. Es va aprofitar 

l’excursió per visitar Tarragona i altres indrets 

de la comarca. t

Sardinada popular s

El dia 22 de maig vam organitzar una nova sar-

dinada popular, amb sardines de la  Costa Bra-

va.  Van assistir-hi 76 persones, una quantitat in-

ferior a anys anteriors, segurament pel fet que 

coincidia amb les eleccions municipals.
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Final de la Copa  
del Rei al pavelló 
La comissió Pla Jove va or-

ganitzar tota la sala poliva-

lent del pavelló el passat 20 

d’abril per tal que s’hi pogués veure la final de la 

Copa del Rei 2011, que enfrontava el FC Barcelo-

na i el Real Madrid. Uns dies abans es va fer una 

previsió del que es podia necessitar, es va fer llis-

ta de compra i es van preparar alguns cartells.

La sala es va emplenar i va haver-hi bon 

ambient. Escombrada final per recollir una mica 

deixant-ho tot tal com estava i... cap a casa amb 

la feina feta i pensant que havíem fet una cosa 

bona per al nostre poble.

Berenar amb el regidor
El 29 d’abril ens va acom-

panyar a berenar el regidor 

David Mascort, amb qui vam 

poder comentar molts te-

mes. Sobretot els que estan 

relacionats amb els nous pi-

sos de protecció oficial, el futur viver d’empre-

ses, el camp de futbol, les noves fases de Can 

Gruart... i moltes altres coses d’actualitat del 

nostre municipi. 

Concurs de punts de llibre
Un any més, coincidint amb la diada de Sant 

Jordi, des de la Taula d’Infància i Joventut es 

va organitzar el concurs de punts de llibre. En-

guany es van presentar 43 punts de llibre. Els 

guanyadors van ser Jan Rodríguez, Eudald Ser-

ra, Dani Baena i Joan Mir. Els punts de llibre 

guanyadors, juntament amb la resta de punts 

participants, van estar exposats a Can Gruart 

per tal que tothom els pogués veure.

Activitats de Setmana Santa
Com cada any, la Setmana Santa és un bon mo-

ment per gaudir de les possibilitats que ofereix el 

local de joves, alhora que ens trobem amb altres 

veïns. El torneig de futbol 7 del dilluns al matí va 

ser el que més èxit va tenir, amb tres equips par-

ticipants. Els jocs de cartes i els puzzles van ser 

altres de les propostes amb més èxit.

Birrablareix 2011
El dissabte 7 de maig va tenir lloc la quarta edició 

del concert jove Birrablareix, que organitza la co-

misió jove. Vam tenir com a grup estrella La loca 
histeria, acompanyat per Dj Gerard per tancar la 

festa. Ens va fallar el concurs de monòlegs que ha-

via d’iniciar la nit per falta de participants. Només 

es van presentar dos monologuistes i el mínim 

que marcàvem a les bases era de quatre, cosa que 

va fer que se suspengués. Esperem repetir amb 

més èxit el concurs, tot i que fem una valoració 

positiva de l’activitat en conjunt i de la participació.

Caminada Veujove
Un any més, i amb aquest ja és el cinquè, es va 

fer la caminada nocturna pels entorns del nostre 

poble. La sortida era a les 8 de la plaça del Perelló 

i es proposaven dues opcions: la caminada llarga, 

d’uns 10 km, i la curta, d’uns 5. Un petit refrigeri al 

pavelló per tal de recuperar forces va tancar l’ac-

te, que va tenir una participació força alta: uns 200 

participants entre els dos recorreguts. 
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el monesTiR  
de sanT daniel

El monestir de Sant Daniel arribarà molt aviat 

el seu primer mil·lenni. Dos pergamins que es 

conserven al seu arxiu testifiquen les dates de 

la seva fundació.

Un d’aquests pergamins, del 16 de juny de 

l’any 1015, és l’escriptura de venda d’una església 

dedicada a Sant Salvador i de les terres del seu 

entorn; tot plegat pertanyent  al Bisbat de Girona. 

Els compradors van ser el comte Ramon Borrell i 

la seva esposa Ermessenda, i el motiu de la venda 

fou la necessitat de diners que tenia el bisbe de 

Girona, Pere Roger (germà de la comtessa Ermes-

senda), per poder arreglar la vella i antiga cate-

dral, on no es podia celebrar culte quan plovia.

La compra es va fer per cent unces d’or pur, 

tota una fortuna aleshores. A l’escriptura també 

hi consta que l’endemà mateix, els comtes van 

donar al Capítol dels canonges de la catedral 

quatre mujades de terra situades al Mercadal de 

Girona (una mujada equival al tros de terra que 

poden llaurar un parell de bous en un dia).

D’aquesta manera va començar a néixer 

aquest monestir femení, que es va consolidar 

ben aviat, ja que el segon pergamí que es guar-

da a l’arxiu, i que porta data del 15 de març de 

l’any 1018, diu que la comtessa Ermessenda, 

aleshores ja vídua, va fer donació a la comuni-

tat de tots els dominis que posseïa al comtat de 

Girona. Aquest document demostra l’existència 

del monestir, ja amb una comunitat consolidada.

Des d’aquella època les monges han se-

guit la vida monàstica d’acord amb la regla de 

Sant Benet. De fet, és l’única comunitat bene-

dictina femenina de Catalunya que resideix al 

mateix lloc on va néixer.

El fet que aquest monestir hagués estat 

sempre fora de la ciutat de Girona va provocar 

que la comunitat es veiés obligada a deixar-lo 

diverses vegades, sempre de manera provisio-

nal i forçada per les guerres que han succeït al 

llarg d’aquests mil anys.

De l’edifici original només en queda el 

cos central de l’església, reformat al segle XII. 

Hi ha una petita cripta, ara tancada, on segons 

la tradició hi havia les restes del màrtir Daniel. 

Ara el cos del màrtir es troba dins d’un magnífic 

sepulcre realitzat l’any 1345 pel reconegut mes-

tre Aloi de Montbai.

El claustre és de dos pisos. L’inferior, datat 

al segle XII, amb una decoració romànica i amb 

columnes dobles i capitells d’estil corinti. El supe-

rior, fet al segle XV, és més senzill i d’estil gòtic.

Fins fa pocs anys el monestir de Sant Dani-

el era tancat i desconegut. Ara es pot visitar i re-

cordar, dins del recinte, part de la nostra història. 
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Dídac Romagós
972 23 73 99

laradio@vilablareix.cat
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Ràdio VilablaReix, 
la Ràdio de ToTs: 
107.5 fm
L’emissora municipal de Vilablareix, on podeu 

escoltar la nostra programació les 24 hores del 

dia, pel 107.5 FM o per Internet: radiovilablareix.

sytes.net, no para de donar-se a conèixer i de 

proporcionar un servei públic als seus oients. 

Per primera vegada Ràdio Vilablareix va 

informar detalladament de tots els actes de la 

Festa Major d’enguany, en format “càpsula”. La 

ràdio també va sortir a la Plaça del Perelló, sota 

al porxo de Can Ballí, el dia del pregó, fent un 

programa especial al carrer. Volíem donar-vos a 

entendre que aquí és casa vostra, i que sempre 

estem al vostre costat, fent-vos companyia.

El passat 16 de maig, Ràdio Vilablareix 

us va poder oferir el debat dels candidats a les 

eleccions municipals. Per informar-vos del de-

bat, es van repartir fulletons per totes les cases 

i es van penjar cartells a diferents comerços del 

poble. En fem una valoració molt positiva, per-

què hem comprovat que va ser escoltat per un 

gran nombre d’oients. 

Per a nosaltres va ser tot un honor que 

aquest mitjà municipal, que pretén ser el refe-

rent i l’eina més utilitzada per tots els veïns, po-

gués ser el lloc de trobada per debatre i conèixer 

millor el programa dels grups politics que es pre-

sentaven a les eleccions del nostre municipi.

A Ràdio Vilablareix en aquest darrer tri-

mestre hem pogut sentir els projectes i opinions 

de persones capdavanteres en la cultura del nos-

tre país: els actors Pep Cruz i Jordi Planas i el 

director de cinema i televisió Esteve Rovira. Tam-

bé ha intervingut en els nostres microfòns Pau 

Freixas, un dels impulsors de la sèrie Polseres 

Vermelles, i la periodista Marisol Galdón.

I ja per acabar, volem fer esment de les 

diferents persones i associacions que col-

laboren en el nostre projecte. Començant pels 

companys de Micro de Nit, continuant amb 

els alumnes de l’escola, L’Olla dels Maiquiets, 

l’Ateneu de la Dona, el Casal de la Gent Gran, 

el Local de Joves, l’Associació Esportiva de Vila-

blareix, en Moi Fusté, l’Albert Coll, en Sevi Gis-

pert, en Jordi Pagès, la Mònica Fortià i els que 

properament ens acompanyareu.

Gràcies de tot cor. Sense vosaltres, aquesta 

gran família radiofònica que s’ha creat, no existiria.

Salut i molta ràdio, amics!
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Setmana Cultural
El dia 13 d’abril es va celebrar un any més el 

concurs de pastissos. Aquest any vam tenir una 

gran participació: en total van ser 31 els que es 

van presentar, dolços i salats. Enguany amb 

una novetat: es van fer pastissos per a celíacs.

I el 16 d’abril es va repetir una activitat 

iniciada l’any passat: els tastets. Potser van ser 

una mica limitats, però per a nosaltres el balanç 

és satisfactori.
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Festa Major
El diumenge 8 de maig vam col·laborar en la 

marxa popular BTT amb l’esmorzar. Es van ser-

vir unes 400 botifarres, amb el pa amb tomà-

quet i les begudes corresponents.

I el dissabte 14 de maig vam preparar el 

sopar per a quasi 500 persones (cada any va a 

més!): entremesos, rostit i postres.
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Best experience, una magnífica oportunitat
L’European Youth Parliament (EYP) és un progra-

ma de debat entre joves que es fa arreu d’Eu-

ropa. A final de gener vaig tenir l’oportunitat de 

formar-ne part, quan la professora de l’institut 

Montilivi em va escollir com un dels sis alumnes 

de quart d’ESO (també podien ser de batxillerat) 

amb bon nivell d’anglès i interessats a participar-

hi. Jo  m’hi vaig apuntar sense pensar-m’ho. 

Al principi hi anàvem molt espantats, per-

què a l’Assemblea General (General Assembly) 

tot era molt formal. Però portàvem el tema que 

ens havia tocat (educació i cultura) força ben pre-

parat i no ens vam fer enrere. Hi participaven cinc 

instituts més. Havíem de defensar solucions als 

problemes que se’ns presentaven i convèncer 

els altres, cooperant amb el grup i improvisant 

respostes als atacs que ens feien. No va ser fàcil, 

perquè tots teníem un nivell bo d’anglès, però va 

ser una experiència genial que volia repetir. 

Afortunadament vaig repetir-la, perquè 

després d’aquesta fase regional a Girona, vam 

ser un dels tres instituts que van passar a la fase 

estatal, que es va fer a Madrid al maig (dels sis 

alumnes que vam participar-hi, només en pas-

saven tres). Vam agafar les maletes, ben deci-

dits, cap a Madrid a debatre amb instituts de 

tot Espanya (n’hi havia de Sevilla, Saragossa, 

Madrid, Barcelona, Tarragona...). 

Si la sessió regional va ser impressionant, 

imagineu-vos l’estatal! Vam començar amb team-

building, és a dir, jocs per trencar el gel i agafar 

confiança amb els companys amb qui faríem 

treball de grup per discutir nous temes, i des-

prés vam treballar per arribar a conclusions i 

solucions per als nous problemes que se’ns 

presentaven (em va tocar discutir solucions per 

als joves que ni estudien ni treballen, però tam-

bé es tractaven temes com noves tecnologies, 

economia... que l’atzar assignava a cadascuna 

de les vint-i-quatre escoles participants. 

La sessió estatal va ser tot un èxit: vam 

conèixer gent maquíssima d’arreu, sempre uti-

litzant l’anglès per comunicar-nos. Va durar qua-

tre dies i l’últim vam fer l’assemblea general, 

que va durar tot el dia. Quan s’acabava la ses-

sió, ningú volia marxar i se’ns feia difícil acomi-

adar-nos, però l’avió s’escapava! De veritat que 

no tinc paraules per descriure el que va signi-

ficar per a mi aquella sessió; s’ha de viure per 

poder-ho sentir. 

De les vint-i-quatre escoles espanyoles, 

només en passarien quatre. A la sessió estatal 

no vam fer equips de cada escola, sinó que ens 

van barrejar i al grup hi havia nou alumnes més 

d’altres escoles. Se sumava la puntuació dels 

alumnes de cada escola, i les escoles que su-

maven més punts passaven a la internacional. 

Fa pocs dies vaig rebre una notícia, pot-

ser la més impactant que he rebut mai. I és que 

vam ser escollits una de les quatre escoles per 

passar a la internacional, que tindrà lloc a Za-

greb (Croàcia) o Istanbul (Turquia). 

Us asseguro que havent fet la sessió esta-

tal estàvem completament satisfetes i agraïdes 

per haver tingut l’oportunitat d’integrar-nos en 

aquest programa i en el món de l’EYP, però ara 

que hem passat a la internacional, només ens 

queda donar les gràcies a tots aquells que van 

fer possible la sessió a Madrid i que ens han 

donat aquesta magnífica oportunitat.

General Assembly, concentrats en les 
solucions que prenien els altres per 
atacar-les

Treballant amb el nostre tema
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l’EsCassEtat d’aigua 
(V-9)
Andrés L. Pérez Velasco

A l’entrega anterior deia que “…la relació entre la 

demanda i eas aportacions superficials anuals estimades 

en règim natural és del 43% a les conques internes i del 

10% a la conca de l’Ebre.”

La gestió dels recursos hídrics a Catalunya, així, 

està condicionada a la disponibilitat, definida per les 

característiques meteorològiques, orogràfiques i geo-

lògiques regionals i per la distribució de la necessitat.

A Catalunya, la demanda d’aigua comprèn tres 

grans sectors: l’agrícola (regadiu), l’industrial i el 

domèstic. Aquest últim inclou també els usos que 

es puguin donar en el comerç i també usos públics, 

com ara la neteja de carrers i clavegueres i el reg de 

jardins. Altres classificacions inclouen també com a 

ús la ramaderia, així com l’anomenada “demanda 

ecològica”, que és aquella quantitat mínima d’aigua 

amb una qualitat determinada que ha de portar un 

riu per complir les funcions ambientals que li són 

pròpies. En aquest sentit, l’Agència Catalana de l’Ai-

gua (ACA) no considera demanda d’aigua els cabals 

ecològics o ambientales, ja que formen part dels re-

cursos que no se poden utilitzar.

En aquesta anàlisi no es detallarà la ramaderia 

(si bé es mencionarà ocasionalment) ni tampoc no 

s’entrarà a determinar la “demanda ecològica”, l’anà-

lisi de la qual constitueix una pare fonamental de la 

DMA. Seguint els criteris de l’Agència Catalana de 

l’Aigua, en aquest estudi es diferenciarà bàsicament 

entre la demanda agrària (demanda de reg més de-

manda ramadera) i la demanda urbana (demanda 

domèstica més demanda industrial).

També és freqüent diferenciar entre demandes 

consumptives i demandes no consumptives. Las 

demandes consumptives són totes aquelles en què 

efectivament es gasta tota o una part de l’aigua que 

es necessita. En aquest grup l’ACA inclou les cate-

gories següents:

a)  Demanda de reg (camps de conreu i camps 

de golf)

b)  Demanda domèstica (llars, usos comercials i 

usos públics)

c) Demanda industrial (usos industrials)

d) Demanda ramadera (granges de bestiar)

Les demandes no consumptives, en canvi, són 

aquelles que no impliquen una despesa tangible 

d’aigua en quantitat (tot i que poden fer-ne variar 

la qualitat).

Entre els principals usos no consumptius des-

tacarien la producció d’energia hidroelèctrica, 

l’ús de l’aigua per als sistemes de refrigeració de 

centrals tèrmiques convencionals o nuclears, o les 

piscifactories.

L’ACA utilitza diversos mètodes per estimar la de-

manda d’aigua dels diferents sectors. Així, la demanda 

agrària s’avalua tenint en compte les superfícies culti-

vades, el tipus de cultiu i les tècniques de reg, així com 

el tipus de bestiar. La demanda urbana es considera 

igual al consum actual (més les pèrdues del sistema) 

sense tenir en compte dotacions preestablertes. 

Finalment, en l’anàlisi de la demanda d’aigua és 

molt corrent parlar de “dotacions”, que correspon-

drien a les demandes unitàries per persona i dia en 

els usos urbans; per caps de bestar i dia per a usos ra-

maders, i per hectàrees i any per a usos de regadiu.
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Mn. Josep Ramírez i Carles 
Rector

Tot recordant...

VisiTa pasToRal del bisbe

Dos d’abril, dissabte: per fi arribà el dia de la re-

petidament anunciada i esperada visita pastoral del 

nostre Bisbe Francesc. Puntual com sempre, a dos 

quarts d’onze arribà, acompanyat del seu secretari, 

a la parròquia. L’esperàvem l’alcalde, Enric Vilert, 

el regidor Manel Pallàs i el rector. En primer lloc, 

el Bisbe entrà al temple a saludar Nostre Senyor. 

Després l’arqueòleg Sr. Palahí li explicà de mane-

ra completa i científica el sentit de les excavacions 

que es van realitzar al seu dia davant de l’església, 

on aparegueren unes importants termes romanes, 

cosa que va plaure molt al Bisbe. Acte seguit ens ar-

ribàrem a l’ermita de Sant Roc; ens hi acompanyà 

també el Sr. Josep Riuró, constructor que havia dut 

a terme la restauració de l’edifici. S’explicà al Bisbe 

tota la història de la devoció a Sant Roc i els treballs 

de recuperació del temple, gràcies a les gestions 

del nostre Ajuntament. Puc assegurar que la vista 

de l’ermita, amb la seva majestuosa espadanya-cam-

panar, així com l’interior, magníficament restaurat, 
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el van deixar realment impressionat. Uns dies més 

tard, encara me’n parlava.

Després de visitar algun malalt, satisfent el desig 

que el mateix Bisbe havia manifestat, anàrem a di-

nar a un restaurant del poble; érem una bona colla, 

puix vam decidir que ens hi trobaríem els membres 

dels tres consells parroquials (Aiguaviva, Montfullà i 

Vilablareix) i els catequistes, tots amb llurs esposos/

es. Fou un dinar-tertúlia molt amè i profitós.

Cap a les sis de la tarda visitàrem el Casal de Jubi-

lats, a Can Ballí, on mantinguérem una interessant 

conversa amb els allí presents, tot assaborint un tast 

de la coca que se’ns havia preparat la qual, per cert, 

era deliciosa. Després d’un parell de visites a ma-

lalts, ens dirigírem a la parròquia per celebrar l’Eu-

caristia. El temple era ple de gom a gom (calculà-

rem unes cent cinquanta persones). També hi eren 

presents la mainada de catequesi amb els seus pares. 

El Bisbe ens adreçà una bonica homilia on agraí a 

tothom la càlida acollida que se li havia dispensat. 

I després d’un senzill però entranyable “pica-

pica”, tothom va tornar a casa seva, joiosos d’haver 

compartit unes hores amb el nostre Pastor.

seTmana sanTa

Seguint la norma, que tot sovint he recordat, segons 

la qual les festes anyals se celebrarien en una par-

ròquia distinta de les tres que formem l’agrupació, 

enguany correspongué a Aiguaviva.

diumenge del Ram

A les dotze del migdia, a la parròquia d’Aiguaviva, 

on hi havia la comunitat cristiana d0’aquest poble 

juntament amb feligresos de Vilablareix i Montfu-

llà que es desplaçaren per unir-se a la celebració, 

tingué lloc la solemne benedicció de les palmes, 

palmons i llor, en recordança de l’entrada triom-

fal de Jesús a la ciutat santa de Jerusalem. Acabada 

la benedicció, anàrem en processó a l’interior del 

temple on celebràrem l’Eucaristia, iniciant així les 

solemnitats de Setmana Santa.

dijous sanT

A les 8 del vespre, missa del Sant Sopar. Tot i que 

era dia laboral, un notable grup de fidels ens reuní-

rem per recordar aquell darrer Sopar en què Crist 

instituí l’Eucaristia i el sacerdoci i en que ens deixà 

el manament de l’amor fratern; l’anomenat Mana-

ment nou, com diu el mateix Jesús, perquè si és cert 

que a l’Antic Testament ja existia l’ ”estima els altres 

com a tu mateix”, el Senyor modifica aquest “com 

a tu mateix” substituint-lo pel conegut “tal com Jo 

us he estimat”. Es tracta, doncs, d’una veritable no-

vetat, d’un manament nou. Tan nou, ha comentat 

algú amb un cert to d’ironia, que molts encara l’han 

d’estrenar.

Al final, trasllat de la Reserva eucarística al sagrari. 

diVendRes sanT

Al matí l’església d’Aiguaviva restà oberta un parell 

d’hores per a les persones que desitjaren fer-hi una 

estona de pregària i de companyia al Senyor, real-

ment present en Cos, Sang, Ànima i Divinitat en la 

Reserva. 

A les 6 de la tarda, celebració de la Litúrgia de la 

Passió i Mort, també amb assistència d’un bon nom-

bre de fidels. Lectura dialogada de la Passió segons 

Sant Joan, pregària universal pròpia d’aquest dia, 

adoració de la Santa Creu i comunió. En la breu ho-

milia que el mossèn adreçà als assistents, féu notar 

una dada impressionant i quasi esfereïdora: segur 

que una part almenys de la multitud que demana-

ven aquell primer Divendres Sant la mort de Jesús 

a Pilat (“crucifica’l, crucifica’l”) eren els mateixos 

que, cinc dies abans, el Diumenge del Ram, l’havi-

en aclamat amb “hosannes”, aplaudiments i grans 

elogis en la seva entrada a Jerusalem, com a Fill de 
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Déu. ¿No està passant el mateix avui dia? ¡Quants 

cristians que havien seguit Jesús amb fidelitat i gene-

rositat, ara l’han abandonat i li han girat l’esquena!  

dissabTe sanT

A dos quarts de nou del vespre, solemne Vetlla pas-

qual: a l’exterior del temple, benedicció del foc 

nou i del Ciri pasqual; processó cap a l’interior amb 

encesa gradual de tot els llums, pregó de Pasqua, 

lectures bíbliques de l’Antic i Nou Testament, cant 

del Glòria i Eucaristia amb la benedicció de les fonts 

baptismals i renovació de les promeses del Baptis-

me. Com en els dies anteriors, també en aquest cas 

ens reunírem un bon grup de fidels per celebrar 

amb joia la Pasqua. Per molts anys!

diumenge de pasqua

A partir d’aquest diumenge ja torna la normalitat a 

cada parròquia i les Misses se celebren a l’hora habi-

tual (excepte casos especials). Per això, a la nostra es-

glésia parroquial de Sant Menna, vam celebrar la santa 

missa de Pasqua a les 11 del matí, amb la benedicció 

de les fonts baptismals i renovació de les promeses.

dia 1 de maig

La Missa tingué lloc a dos quarts d’una, ja que s’es-

queia la festa dels jubilats, que com cada any organit-

za esplèndidament el nostre Ajuntament. El temple 

quedà ple de gom a gom, més que mai, de persones 

jubilades que es disposaven a viure la santa missa, so-

lemnement acompanyada per la Coral Sol Ixent, de 

Fornells de la Selva, amb cants litúrgics apropiats. Un 

homenatge ben merescut a la nostra gent gran que, 

amb una vida de treball, sacrifici i esforç, no sempre 

reconegut ni valorat, van fer possible el progrés i be-

nestar del qual ara fruïm. Per això vull tornar a agrair 

a l’Ajuntament l’organització d’aquesta festa. Un po-

ble que sap homenatjar els seus “avis” mereix tot el 

respecte i consideració del món.

pRimeRa comunió

Després de dos anys de preparació a base d’una ca-

tequesi adequada i apropiada, vuit nens i nenes del 

poble tingueren el goig de rebre per primera vega-

da el Cos de Crist. Eren els següents:

Abril Garolera Salvanera, Jaume Nogué Ramió, 

Alejandro Gámez Solano, David Fernández Alsina, 

Nadia Casals Cordones, Emma Casals Cordones, 

Clàudia  Amorós Culubret i Martí Pilsa Mascort.

En l’homilia de la missa, dialogada amb els neo-

combregants, el mossèn recordà als pares quelcom 

que el nostre Bisbe Francesc havia escrit en els dos 

darrers números del Full Parroquial: que aquesta 

Primera Comunió no esdevingui també la darrera, 

com malauradament succeeix molt -massa- sovint. 

El deure de tot bon cristià és, entre altres coses, acu-

dir a celebrar l’Eucaristia cada diumenge i rebre el 

Cos de Crist ja que aquest és el que ens dóna la força 

necessària per viure com a deixebles del Senyor en 

un món cada dia més descristianitzat: “El qui menja 

el meu Cos tindrà vida...”.

Al final cada nen i nena fou obsequiat amb una 

estampa-recordatori i un bonic llibre.

fesTa majoR

Dintre de la varietat d’actes que durant la festa 

s’oferiren i com a cloenda, el diumenge 15 de maig 

tingué lloc a l’església parroquial la celebració del 

solemne Ofici acompanyat per la coral del GEiEG, 

dirigit per Pilar Sanz i Ball-llosera, amb els cants li-

túrgics adients, com ara: Canticorum Iubilo, de G. F. 

Haendel, Al·leluia, de Mozart, Ave Maria Arcadelt, Sig-

nore delle Cime, de Marci, amb els cants propis de la 

Missa. Al final i cantada per tot el poble, s’interpretà 

la Salve Regina gregoriana.

Després de l’Ofici i a la mateixa església, la coral 

ens delectà amb un concert en què interpretaren el 

conegut Cànon de J. Pachelbel, Ave Maria Arcadelt, 

Wiegenlied i An die Musik, de Schubert, l’espiritual 

Vell pelegrí, Signore delle Cime, de Marci, l’havanera 

harmonitzada pel mestre F. Civil Quan jo tenia qua-

tre anys, Vilablareix, de M.A. Cabestré, i finalment, 

Somriu (Smile) de Ch. Chaplin. Cada una de les 

interpretacions fou seguida d’un fort i expressiu 

aplaudiment per part dels assistents, que es repetí 

de manera prolongada i sonora al final, com a just 

reconeixement de la magnífica  actuació de la coral.

Per molts anys a tots!
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LeucadiH i S t ò r i a

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

A la sessió del 18 de desembre es procedeix a de-

signar els majors contribuents, als quals correspon 

ser vocals nats de les comissions d’avaluació de les 

parts personal i real del repartiment d’utilitats per a 

l’any 1928. El resultat va ser:

Parte real

Mayor contribuyente por rústica, vecino D.  Salvador 

Gisper-Sauch  

Mayor contribuyente por urbana, vecino D. José Franquesa

Mayor contribuyente por rústica, forastero D. Carlos de 

Camps Olzinellas

Mayor contribuyente por industrial, vecino Dª Emilia 

Simón Bitlloch

Parte personal

Primer contribuyente por territorial, rustica vecino D. 

Juan Aymerich Aliu

Primer contribuyente por urbana, vecino D. Vicente 

Alsina Esteve

Primer contribuyente por industrial, vecino D. Juan 

Simón Bitlloch

No se designa al reverendo Cura párroco por haber re-

nunciado al cargo.

L’objecte de la sessió de l’11 de gener de 1928 

era estudiar i aprovar el projecte redactat per l’engi-

nyer D. Ramon Iribarren del “camino vecinal”.

Abans de començar la sessió, l’alcalde Sr. Salva-

dor Gispert-Sauch i els regidors Vicente Alsina, Juan 

Aymerich, Tomás Ollé i Ricardo Figueras es van reu-

nir per informar-se bé del projecte i l’acta diu:

...atendido que el proyecto de camino formulado por 

D. Ramón Uribarren se ajusta perfectamente á las condi-

ciones del terreno y á las necesidades de estos vecinos, re-

sultando debidamente resueltas las dificultades económicas 

con las máximas condiciones de utilidad, no solo para los 

propietarios y vecinos lindantes con el expresado camino, 

sino también para la casi totalidad de los vecinos de este 

término municipal, obteniéndose del esfuerzo económico 

que supone la construcción de la mencionada vía pública.

El Ayuntamiento en pleno acuerda:

1º, aprobar en todas sus partes el proyecto de camino 

vecinal “ de la carretera de Gerona á Manresa á la de Ge-

rona á Santa Coloma por Vilablareix i Salt, primer trozo; 

de la carretera de Santa Coloma á la Parroquia de Vila-

blareix”, redactado por el Ingeniero D. Ramón Uribarren, 

con un ancho de cinco metros y una longitud de 1.973’46 

metros, con la reforma del puente sobre la riera Marroch, 

ascendiendo su coste total á treinta y cuatro mil seiscientas 

cinco pesetas con ochenta y un céntimo (34.605’81 pts). 

2º exponer en público dicho proyecto por durante el plazo 

de treinta días…

3º facultar al Sr. Alcalde para que efectúe todo lo nece-

sario y conveniente para la pronta ejecución de estos acu-

erdos los cuales han sido tomados por el voto favorable de 

los señores D. Salvador Gispert-Sauch, D. Vicente Alsina, 

D. Tomás Ollé y D. Ricardo Figueras, haciendo constar su 

voto en contra el Sr. Aymerich.

El 2 de març, passats els trenta dies de la publica-

ció al Boletín Oficial de la Provincia, es va resoldre 

la reclamació...

...colectiva firmada por d. Juan Aymerich y cinco ve-

cinos más los cuales consideran que no es el trazado mas 

conveniente el adoptado en el repetido proyecto por lo que 

solicitan pase el camino por el poblado del Perelló. Se orde-

na la lectura de la mencionada reclamación y luego el Sr. 

Alcalde propone a los reunidos se desestime la misma por 

las razones siguientes:

1º No es cierto que el trazado del proyecto de camino 

confeccionado por el Sr. Uribarren, siga un camino par-

ticular, como manifiestan los reclamantes, sino uno de 

público que han utilizado siempre todos los vecinos con 

perfecta libertad no habiendo perdido tal carácter por el 

mero hecho de haber sido en algunos puntos ensanchado y 

mejorado por varios propietarios quienes han efectuado á 

sus costas, en otros parajes obras de explanación y alinea-
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ción con obras de fábrica, pero sin que nunca perdiera su 

carácter de público.

2º Que las obras efectuadas por estos propietarios no 

demuestran ni pueden demostrar que su interés particular, 

en tener fácil y cómoda comunicación con la carretera á 

Gerona, está en pugna con el interés genera del Municipio; 

sino todo lo más que el tal camino necesitaba de obras de 

perfeccionamiento necesarias para la efectividad de mucho 

tránsito que por el mismo se efectuaba ya que de no ser así, 

no se comprendería como varios propietarios efectuaran á 

sus costas obras de consideración en beneficio del común 

de vecinos, probándose que precisamente el tal camino es el 

mas importancia y tránsito de todos los del distrito, habien-

do sido la necesidad que no admite ley, la que ha exigido y 

obligado á ejecutar obras que no han sido necesarias hasta 

hoy en los demás caminos apenas transitados.

3º Si la inmensa mayoría de los vecinos de este Mu-

nicipio utilizan el camino en cuestión, muy especialmente 

lo deben utilizar, por no tener otro, los residentes en los 

vecindarios incomunicados de San Roque y la Iglesia, por 

no tener otra comunicación que los conduzca á la Capital y 

pueblos vecinos; y en este archivo municipal existe incluso 

una instancia suscrita por los Sres. D. Carlos de Camps y 

D. Federico Perez Claras, propietarios de tierras Lindantes 

con las del primer reclamante D. Juan Aymerich y en la 

que hacen constar que al aceptar el trazado del camino 

existente, con referencia al vecindario de la Iglesia, “serán, 

dicen, solo las familias de los mansos Perez Claras, Camós 

y Bellafilla, los vecinos que quedaran aislados,” y si los 

vecinos interesa reconocer que solo tres vecinos no se benefi-

ciarían del nuevo camino, es evidente que se beneficiarán 

todas las demás. 

4º De los seis reclamantes solo D. Juan Aymerich es ve-

cino del barrio de la Iglesia, residiendo en el manso Camós, 

ya mencionado, siendo, como ya se ha dicho, uno de los so-

los tres mansos que no les beneficiará directamente el nuevo 

camino. Los cinco restantes residen en el barrio del Perelló 

lindantes con la carretera del Estado de Santa Coloma á 

Gerona y que por lo tanto, ninguna necesidad ni interés 

puede tener del camino vecinal proyectado que nada les 

puede afectar por estar del todo atendidos po la citada car-

retera, reclamando la variación del trazado solo para que 

pudieran utilizar el nuevo camino para dirigirse a las tier-

ras que cultivan al otro lado de la riera Marrochs, estando 

bien claro que todo su interés estriba en lograr nuevamente 

una mayor comodidad para trasladarse de sus domicilios á 

las fincas que cultivan, no sintiendo otra necesidad por no 

precisarles otra, dado que las cubren todas con ñla existen-

cia de la carretera del Estado de Santa Coloma á Gerona, 

mediante la cual quedan incorporados á la red general de 

vías públicas.

En cambio los vecinos de los caseríos de San Roque 

y de La Iglesia necesitan forzosamente el nuevo camino 

para comunicarse en todas ordenes con la repetida carre-

tera de Santa Coloma á Gerona; y con tal camino restarí-

an completamente comunicados, resultando evidente qu 

el interés de los vecinos del Perelló en lograr  el cambio de 

trazado, es de índole puramente particular ó interna (solo 

de la casa al campo) en cambio el de los vecinos de San 

Roque y La Iglesia es de índole general y de necesidad de 

relación para su concurrencia á los centros comerciales y 

mercados agrícolas. 

5º  Aquest punt tractava del fet que per construir 

el camí s’aprofitava el que hi havia anteriorment, 

per estalviar costos i no haver d’expropiar terrenys. 

Aquest traçat no era el que es volia fer i l’acta diu 

textualment:

...exploró esta Alcaldía la voluntad de varios propieta-

rios por si se prestaban á la cesión de terrenos que permiti-

era el estudio de un nuevo trazado y tuvo la desagradable 

sorpresa de encontrar tenaz y decidida resistencia en los 

Sres. Marqués de Camps y Pérez Claras, lo que hizo desistir 

de intentar un cambio de trazado.

6º Dados los escasos recursos de este Municipio se ha 

procurado obtener de la Diputación el maximum de sub-

vención del 84%, concedida solos á los pueblos incomuni-

cados, como son los barrios de San Roque y de La Iglesia, 

dándoles así preferencia sobre los pueblos ya comunicados 

(como el de Perelló)...

7º Los reclamantes se oponen al proyecto aprobado por 

desear que el camino siga otro de antiguo que pasa por el 

Perelló, sin ver que su deseo es irrealizable por cuanto su 

coste sería más del doble que el proyectado, por los motivos 

siguientes:

Por tratarse de un camino estrecho y hondo para cuya 

explanación y ensanche se tendrían que expropiar terrenos 

de mucho valor.

Por ser necesarias costosas obras de fábrica, entre ellas 

un puente sobre el rio Marrochs y gran recorrido de tierras; 

y de mayor longitud.

Por ser en gran parte inundable necesitándose efectuar 

grandes obras de defensa y suponiendo después una con-

servación muy cara y difícil.
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ju l i o 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

Agost

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

juny

   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

juny
23 dijous ReVeTlla de sanT joan. A 2/4 

de 10 del vespre, a l’aparcament del pavelló, sopar-

ball, amb Frigoler Grup

27 dilluns TalleR de RaTafia. A les 5 de 

la tarda, al Casal de la Gent Gran, Vine a fer ratafia.

Inscripcions al Casal abans de dijous 23

juliol
7 dijous fesTiVal emeRgenT 2011. A 2/4 de 

10 del vespre, a la plaça del Perelló

Leonmanso: música

Gromic: clown

Cia La Corcoles: circ-funambulisme

Estúpida Erikah: música

Jordi Bertran: marionetes

Quico el Cèlio, el noi i el mut de Ferreries: 

música (rondalles)

David Julià: foto-sketch

Preu: 3 euros

14 dijous cinema: Toy STory. La gran 

evaSión. A les 10 del vespre, a Can Gruart

21 dijous cinema: Pa negre. A les 10 del 

vespre, a Can Gruart

28 dijous cinema: Diari De greg. A les 10 

del vespre, a Can Gruart

seTembRe
4 diumenge fesTa del soci. Organitza: 

Casal de la Gent Gran

10 dissabTe ball de saló, amb joan 

bRaVo. A les 6 de la tarda, a la sala polivalent del 

pavelló

Organitza: Casal de la Gent Gran

11 diumenge 11 dinaR de la diada. A les 

2 del migdia, a la sala polivalent del pavelló

Venda de tiquets: abans del dimecres 7

Organitza: Casal de la Gent Gran

24 dissabTe ball de saló, amb jaume 

casTellà “el pinxo”. A les 6 de la tarda, a la sala 

polivalent del pavelló

Organitza: Casal de la Gent Gran

25 diumenge fiRa de TaRdoR

ocTubRe
8 dissabTe ball de saló, amb daVid casas.

A les 6 de la tarda, a la sala polivalent del pavelló

Organitza: Casal de la Gent Gran

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