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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 49 55 87
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
CEIP Madrenc P3-P4 972 40 53 96
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
Sanitat Respon 902 11 14 44
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)

Recollida fracció orgànica
Dilluns, dimecres i divendres
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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 49 55 87 · 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.

En arribar al final de l’estiu sembla que tot torni a començar. Després d’uns 

mesos de festes majors, platges, sortides, viatges i tranquil·litat, s’acaba el perí-

ode de l’any en el qual els que poden fer vacances gaudeixen d’unes setmanes 

de descans i de recàrrega d’energia i iniciem una altra vegada les activitats 

habituals de l’any. Tornem amb bons propòsits i amb força per encarar una 

tardor que, segons totes les previsions, serà complicada des del punt de vista 

econòmic i durant la qual caldrà, segurament, estrènye’ns més el cinturó. 

A Vilablareix aquest final d’estiu ha donar pas a un inici de curs escolar 

amb algunes novetats importants que m’agradaria destacar. El Departament 

d’Ensenyament ha instal·lat dos mòduls nous a l’espai del carrer Marroc que 

era utilitzat fins ara com a camp de futbol pel FC Vilablareix. Aquests dos 

mòduls acullen els cursos de P3 i P4 de l’escola i, a més, tenen un espai de 

menjador per a aquesta mainada. Encara falten alguns petits detalls, però 

l’important esforç fet per part de l’Ajuntament en la connexió de tots els ser-

veis i el trasllat de tot el material des de l’escola, ha servit per poder comen-

çar el curs amb condicions i sense problemes remarcables. Hem d’esperar 

que el compromís del Departament d’Ensenyament de fer el projecte de la 

nova escola sigui ben aviat una realitat i que aquests mòduls siguin realment 

provisionals, com ens han assegurat.

Per altra banda, aquesta ocupació de l’espai del carrer Marroc ens ha 

obligat a adequar un altre espai per a la pràctica del futbol, i això s’ha dut a 

a terme en la parcel·la d’equipaments on properament es construirà el nou 

camp de futbol. S’ha arranjat tota la part de baix d’aquest espai i ja hi ha dos 

camps de futbol-7 amb l’enllumenat corresponent i uns mòduls de lloguer 

que allotgen els vestidors per canviar-se i dutxar-se. 

Finalment, l’Ajuntament també s’ha encarregat d’adequar un nou espai a 

l’IES de Vilablareix per tal que es pugui utilitzar com a pati, a causa de la instal-

lació de dos mòduls més per els nous cursos d’ESO que han començat aquest any.

Totes aquests actuacions, que han representat una inversió d’aproxima-

dament 100.000 euros, sumades a l’inici de les activitats habituals que es 

duen a terme al nostre poble, han de fer possible un inici de curs i de tempo-

rada tranquils i en bones condicions per a la nostra mainada i per a la resta 

de veïns i veïnes, tot esperant les inversions que han de convertir tots aquests 

equipaments en definitius.

David Mascort
Alcalde
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SeSSió extraordinària del 17 de juny de 2011
S’aprova per unanimitat:

»  Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Cor-

poració se celebraran el segon dilluns no festiu dels 

mesos senars, a dos quarts de vuit  del vespre.

»  Crear les comissions informatives de caràcter per-

manent següents: 

–  Comissió Informativa Especial de Comptes:

President: alcalde o regidor en qui delegui

Vocals: 1 representant del grup municipal ERC: 

Sr. Manel Pallàs i Julià

1 representant del grup municipal CiU: Sr. Jo-

sep Aurich i Juana

1 representant del grup municipal IpP-PM: Sr. 

José García Rodríguez

–  Comissió Informativa de les propostes que s’in-

clouen en l’ordre del dia de les sessions plenàri-

es. Junta de Portaveus.

»  El nomenament de representants la Corporació 

als òrgans col·legiats:

–  Consell Escolar de l’Escola Madrenc i de l’IES 

Vilablareix: Sr. Manel Pallàs i Julià

–  Agrupació de Defensa Forestal: Sr. Jordi Frigola 

i Bubé

–  Comunitat de Regants de Bescanó-Salt-Vilabla-

reix: Sr. Jordi Frigola i Bubé

–  Mancomunitat Intermunicipal Urbanística Giro-

na-Vilablareix-Salt: 

Sr. David Mascort i Subiranas, Sr. Manel Pallàs i 

Julià, 

Suplent: Sra. Marta Fusté i Serra

–  Consell d’Administració de l’Emissora Municipal 

de Vilablareix:

President: Sr. David Mascort i Subiranas

Vocals: 

Sra. Marta Fusté i Serra (ERC)

Sr. Josep Morales i Pérez (CiU)

Sr. José Garcia Rodríguez (IpP-PM)

–  Consell d’Iniciatives Locals per al medi Ambient 

(CILMA): Sr. Pau Rovira i Bonet

–  Consell d’Administració de la societat mercantil 

municipal VILABLAREIX FUTUR SL:

President: Sr. David Mascort i Subiranas

Consellers: 

Sr. Manel Pallàs i Julià (ERC)

Sr. Mateu Marcí i Güell CiU)

Sr. José García Rodríguez IpP-PM)

–  Escola de Música del Gironès: Sr. Manel Pallàs i 

Julià

–  Corporació de la Junta de Compensació del sec-

tor El Perelló i Can Pere Màrtir: Sr. David Mas-

cort i Subiranas

–  Corporació a la Comisión de Seguimiento Am-

biental del Aeropuerto Girona-Costa Brava: Sr. 

David Mascort i Subiranas

»  Constitució del grups municipals:

Grup municipal Portaveu

Esquerra – Acord 

Municipal  

(ERC – AM)

Sr. Manel Pallàs i Julià

Convergència i Unió 

(CiU)

Sr.  Josep Aurich i 

Juana

Independents pel 

Poble – Progrés 

Municipal (IpP-PM)

Sr.  José García 

Rodriguez
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Participació, Dona, Cooperació al Desenvolupa-

ment i Gent Gran: 500 €

Urbanisme i Medi Ambient: 500 €

Salut i Serveis Socials: 500 €

Assistència als plens, alcalde i regidors: 125 €

Juntes de oovern local i comissions informatives: 

100 €

Grups polítics municipals, per a les despeses realit-

zades en l’exercici de les seves funcions: 

a) 1.200 €/any, per a cada prup municipal

b) 40 €/mes, per a cada regidor electe

SeSSió extraordinària de l’11 de juny

El dissabte 11 de juny de 2011, a les 11 del matí, a la 

Sala de Plens, amb una gran assistència, va tenir lloc 

l’acte de constitució del nou Ajuntament.

Un cop constituïda la Mesa d’Edat, cadascun dels 

onze regidors va prometre o jurar el càrrec. Segui-

dament es va fer la votació per escollir l’alcalde i 

va quedar elegit alcalde el Sr. David Mascort, que 

va prometre el càrrec per imperatiu legal. Seguida-

ment es va procedir a la presa de possessió. 

SeSSió ordinària de l’11 de juliol de 2011
Una vegada aprovades les actes de les sessions extra-

ordinàries de l’11 de juny i del 17 de juny, l’alcalde 

va donar compte de la contractació per decret de 4 

persones per a les Brigades Joves i dels monitors/es 

del Casal d’Estiu 

S’aprova per unanimitat: 

»  Delegar a la senyora Montserrat Pons Delaigua les 

funcions de secretària del Registre Civil.

»  Declarar com a construcció i instal·lació d’especial 

interès o utilitat pública municipal per concórrer 

circumstàncies culturals, les obres d’infraestructu-

ra per a mòduls prefabricats a l’escola Madrenc 

i, en conseqüència, aprovar la petició del subjec-

te passiu d’una bonificació del 95% de la quota 

sobre l’Impost de construccions, instal·lacions i 

obres a favor del Departament de Governació de 

la Generalitat de Catalunya.

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

CiU:

S’aprova per majoria absoluta, amb l’abstenció de CiU:

»  La constitució de la Junta de Govern Local, òrgan 

col·legiat municipal de caràcter resolutiu.

 La Junta de Govern Local celebrarà les sessions 

amb una periodicitat quinzenal, el primer i tercer 

dilluns no festiu de cada mes.

»  La ratificació del diferents decrets d’Alcaldia de 

delegació d’atribucions i nomenaments: 

– Membres de la Junta de Govern Local

Sr. David Mascort i Subiranas.

Sr. Manel Pallàs i Julià

Sra. Marta Fusté i Serra

Sr. Jordi Frigola i Bubé

– Tinents d’alcalde

Primer tinent d’alcalde: Sr. Manel Pallàs i Julià

Segona tinent d’alcalde: Sra. Marta Fusté i Serra

Tercer tinent d’alcalde: Sr. Jordi Frigola i Bubé

– Delegació d’àrees als regidors:

Sr. David Mascort i Subranas: Promoció Econò-

mica, Serveis Propis i Hisenda

Sr. Manel Pallàs i Julià: Cultura, Esports i Educació

Sra. Marta Fusté i Serra: Joventut, Comunicació i 

Noves Tecnologies

Sr. Jordi Frigola i Bubé: Serveis i Via Pública i En-

torn Rural

Sra. Dolors Ferré i Ismael: Participació, Dona, 

Cooperació al Desenvolupament i Gent Gran

Sr. Pau Rovira i Bonet: Urbanisme i Medi Ambient

Sra. Sònia Ruiz i Sánchez: Salut i Serveis Socials

– Tresorer – Dipositari

Sr. Manel Pallàs i Julià

»  El nombre i característiques del personal eventu-

al: una persona, adjunta a Presidència, a temps 

complet.

S’aprova per majoria absoluta amb els vots en con-

tra de CiU i IpP-PM:

»  Les indemnitzacions mensuals per desenvolupa-

ment de les delegacions establertes per l’Alcaldia i 

representació de cada àrea:

Promoció Econòmica, Serveis Propis i Hisenda: 

1.100 €

Cultura, Esports i Educació: 900 €

Joventut, Comunicació i Noves Tecnologies: 800 €

Serveis i Via Pública i Entorn Rural: 650 €
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»  La proposta de modificació de crèdit núm. 2/1, en 

el pressupost d’enguany.

Total crèdits extraordinaris:  61.375, 46 €

Finançament: subvenció extraordinària de la 

Diputació de Girona per a l’adequació del nou 

camp de futbol: 45.000 € 

Romanents de crèdit per a despeses generals: 

18.875, 46 €

»  L’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació 

de la Junta de Compensació del polígon d’actua-

ció urbanística Marroc II, de Vilablareix.

»  L’aprovació inicial del projecte d’urbanització del 

polígon d’actuació núm. 3 Marroc II, de Vilabla-

reix, amb un pressupost d’execució material de 

1.766.212,02 €, que conté les modificacions en el 

pressupost, amidaments, quadre de preus núm.1, 

quadre de preus descomposats, justificació de 

preus i resum del pressupost presentat el 4 de ju-

liol de 2011.

S’aprovà per majoria absoluta amb els vots en con-

tra de CiU:

»  Fixar com a festes locals de l’any 2012 per al 

municipi de Vilablareix els dies 25 de juliol i 29 

d’octubre.

SeSSió ordinària del 12 de Setembre

En primer lloc l’alcalde va donar compte de la con-

tractació com a secretària Interventora de la Sra. 

Èlia Massó Tamayo.

S’aprovà per unanimitat:

»  D’una manera definitiva els estatuts i les bases d’ac-

tuació de la Junta de Compensació del polígon 

d’actuació urbanística Marroc II de Vilablareix.

»  Una moció sobre la decisió del Tribunal Superi-

or de Justícia de Catalunya referent a la immersió 

lingüística.

»  Una moció per a la derogació de les bonificacions 

en l’IBI urbà previstes a la llei 8/1972 d’Autopistes.

S’aprova per majoria absoluta, amb dues abstenci-

ons i un vot en contra del grup municipal CiU:

»  Una moció en defensa del sistema sanitari públic. 

junteS
SeSSió del 21 de juny

S’acorda aprovar:

»  La relació de factures i despeses que sumen la 

quantitat de 110.160,46 €.

»  La 5a certificació de l’obra “Equipaments culturals 

del sector El Perelló i Can Pere Màrtir. Ludoteca-

Llar de jubilats”, per import de 54.886,40 €, a fa-

vor de l’entitat Obres i Canalitzacions Lloret SA 

(Obycall).

»  Les bases per al procés de selecció de 4 places de 

personal laboral de duració determinada per a joves.

»  Els padrons de contribuents de la taxa de recollida 

de deixalles per habitatge de caràcter familiar, la 

taxa de recollida de deixalles per a restaurants i 

establiments de caràcter similar i la taxa de con-

servació del cementiri, corresponents a l’exercici 

2011.

»  L’autorització d’equipaments municipals per a di-

ferents entitats del poble.

SeSSió del 4 de juliol

S’acorda aprovar:

»  La contractació d’Eloi Martín Coll, Gerard Bruno 

Castelló, Genís Torrent i Carles Extremera Peña 

com a membres de les Brigades Joves.

»  La sol·licitud d’una subvenció de l’Institut Català 

de la Dona per als projectes:

B.2 Programació anual d’activitats adreçades a les 

dones, projecte:

B.4 Programes formatius de diferents formats 

adreçats a les dones, projecte:

»  Una sol·licitud al Servei d’Ocupació per als pro-

grames de desenvolupament local, projectes:

5.1 b) Campanya publicitària del viver d’empreses

5.2 Contractació d’agents d’ocupació i desenvolu-

pament local

»  El pressupost tramès per Bitxos.net – Prevenplag 

SL, per als treballs de desinsectació a la parcel·la on 

està ubicada la piscina municipal, per eliminar una 

plaga d’insectes voladors (abelles, vespes, mosques 

i mosquits) per import de 320,13 € (IVA inclòs).
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»  El pressupost i adjudicació a l’entitat Càtering Vi-

lanova SL, per al servei de càtering del casal d’es-

tiu municipal.

SeSSió del 18 de juliol

S’acorda aprovar:

»  La relació de factures i despeses que sumen la 

quantitat de 60.063,54 €.

»  L’aprovació de la 6a certificació de l’obra “Equi-

paments culturals del sector El Perelló i Can Pere 

Màrtir. Ludoteca-Llar de jubilats”, per import de 

60.352,48 € (IVA inclòs), a favor de l’entitat Obres 

i Canalitzacions Lloret SA (Obycall).

»  Designar el senyor Jaume Vilalta i Codony, treba-

llador de l’Ajuntament de Vilablareix, com a asses-

sor local a l’Institut Nacional d’Estadística per als 

Censos de Població i Habitatge 2011.

»  El pressupost i adjudicació a l’empresa Obycall 

SA de l’execució de les obres d’arranjament dels 

lluernaris de la coberta de la llar d’infants, per im-

port de 38.964,70 € (IVA inclòs).

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor 

d’obres a Àrids Vilanna SL, pels treballs de  prepa-

ració del terreny i posterior aportació de sauló al 

camp de futbol provisional per import de 8.050,63 € 

(IVA inclòs)

»  El pressupost i adjudicació a Bitxos.net – Preven-

plag SL, dels treballs de desratització i desinsecta-

ció del nucli urbà i diversos edificis municipals per 

import de 3.407’13 € (IVA inclòs).

»  El pressupost i adjudicació del contracte menor 

d’obres per a la construcció d’una passera i unes 

baranes al camí fluvial del riu Marroc a la fundació 

ASTRES, per import de 3.408,39 € (IVA inclòs).

SeSSió del 16 d’agoSt

S’acorda aprovar:

»  La relació de factures i despeses que sumen la 

quantitat de 54.881,39 €.

»  L’aprovació de la 7a certificació de l’obra “Equi-

paments culturals del sector El Perelló i Can Pere 

Màrtir. Ludoteca-Llar de jubilats”, per import de 

96.474,58 € (IVA inclòs), a favor de l’entitat Obres 

i Canalitzacions Lloret SA (Obycall).

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor 

d’obres a Àrids Vilanna, SL, per portar una BT 

als mòduls escolars nous, per import de 11.933 € 

(IVA inclòs)

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor a 

l’entitat Serveis, Instal·lacions i Muntatges SA, pels 

treballs de reparació dels danys causats a la xarxa 

d’enllumenat públic del carrer Mosquerola, per 

import de 2.688,25 € (IVA inlòs)

SeSSió del 5 de Setembre

S’acorda aprovar:

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor 

d’obres a Àrids Vilanna SL, pels treballs de prepa-

ració del terreny a fi d’instal·lar els mòduls esco-

lars nous, per import de 7.446,82 €.

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor a 

l’entitat TEA3, per import de 5.230,34 € (IVA in-

clòs) pel subministrament de material per al camp 

de futbol del municipi.

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor, a 

l’entitat DSINK,  per l’estudi i disseny de la imatge 

corporativa del viver d’Empreses de Vilablareix, 

per import de 1.162 € (IVA inclòs).

»  El pressupost i adjudicació de la neteja dels nous 

mòduls escolars a l’entitat Economia Solidària i 

Empresa per import de 920 € mensuals, a raó de 

tres hores diàries, de dilluns a divendres. 
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Un centenar de persones es van concentrar davant 

de l’Ajuntament el dia 12 de setembre, a les set de 

la tarda, igual que es va fer en molts ajuntaments 

d’arreu de Catalunya, responent a la crida de somes-

cola.cat,  un conjunt d’entitats cíviques, culturals i 

de tot l’àmbit educatiu per refermar el suport a una 

escola catalana en llengua i en continguts i al model 

de cohesió social que representa. 

La directora de l’institut de Vilablareix, Pili Ser-

ra, va llegir el manifest. Assistiren a l’acte la majo-

ria de regidors de l’Ajuntament i representants de 

l’institut, Escola Madrenc, llar d’infants La Farigo-

la i AMPA.

El nou Consultori  
ja FunCiona

El mes de juliol va entrar en funcionament el nou con-

sultori municipal, al número 60 del carrer Lluís Com-

panys. Aquest nou equipament disposa de sales de 

consulta de medicina general, pediatria i infermeria.

Podeu posar-vos-hi en contacte per telèfon, al 

número 972 49 55 87, i també teniu a la vostra 

disposició el telèfon 24 hores de Sanitat Respon: 

902 111 444.

Fotografies: Teia Sureda

un CEntEnar dE pErsonEs a la ConCEntraCió 
dE suport a l’EsCola Catalana

88
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david masCort, nou 
alCaldE

El dissabte 11 de juny de 2011 es va fer la constitu-

ció del nou Ajuntament, després dels resultats de 

les eleccions municipals celebrades el 22 de maig. 

L’acte va tenir lloc a la Sala de Plens, a les 11 del 

matí, amb una gran assistència de públic. 

La secretària, Sra. Imma Parramón, va explicar 

el protocol de l’acte i el procés a seguir: en primer 

lloc es va constituir la Mesa d’Edat, formada pel re-

gidor de més edat, Sr. Manel Pallàs, la regidora de 

menys edat, Sra. Marta Fusté, i la Secretària de la 

Corporació, Sra. Imma Parramon i Burch.

Després, cadascun dels onze regidors va prome-

tre o jurar el càrrec. A continuació es va fer la vota-

ció: cada regidor va votar per escollir l’alcalde entre 

els tres candidats, que eren els tres caps de llista: 

David Mascort i Subiranas per ERC, Josep Aurich i 

Juana per CiU i José García Rodríguez per IpP-PM. 

Cada grup municipal va votar el seu candidat, de 

manera que el Sr. José García va tenir un vot, el Sr. 

Josep Aurich en va tenir tres i el Sr. David Mascort, 

amb set vots, va quedar elegit alcalde. 

El nou batlle va prometre el càrrec per impera-

tiu legal i es va procedir a la presa de possessió. El Sr. 

Manel Pallàs, president de la Mesa, va lliurar la vara 

al nou alcalde i a continuació els tres caps de llista 

van prendre la paraula.

Fotografies: Miquel Molas
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primEra brigada jovE 
a vilablarEix

Durant la segona quinzena de juliol i la primera 

d’agost, per primera vegada a Vilablareix s’ha orga-

nitzat una “brigada jove”, que ha donat feina a qua-

tre joves del poble: l’Eloi Martín, en Gerard Bruno, 

en Genís Torrent i en Carles Extremera.

Han après que és treballar i s’han adonat de la 

importància de no embrutar els espais públics, ja 

que costa molt mantenir-los nets. 

Hem volgut saber com els ha anat i ens han co-

mentat les seves impressions:

1. Què t’ha semblat l’experiència a la brigada 

jove?

Eloi: He  vist més de prop què és treballar i, un cop 

he treballat uns dies, he recuperat les ganes d’estudiar.

Gerard: M’ha semblat molt útil per saber què és 

treballar i tot el que això comporta.

Genís: M’ha semblat molt interessant, ja que en 

aquesta vida el més important és omplir-te de valors. 

I aquests valors a la brigada s’aprenen molt.

Carles:  Ha estat una bona experiència, perquè 

he après tasques noves i saps el que és treballar. 

2. De les tasques que has fet, quina ha estat la 

que t’ha agradat menys? Per què?

Eloi: Recollir papers. Estàs al sol durant quatre 

hores, dret, caminant i fent el mateix constantment; 

no cansa, però és molt avorrit . 

Gerard: La d’escombriaire perquè he hagut de 

recórrer tot el poble caminant i recollint la basura 

que llencem diàriament, i m’ha donat una mala 

imatge del poble.  

Genís: La d’escombriaire. És una tasca que no 

m’agrada gaire, ja que és molt avorrida i només fas 

que caminar.

Carles: Jardiner, perquè tens mal d’esquena, fa 

molta calor i és més dur. 

3. Quin consell donaries per mantenir el poble 

més net? 

Eloi: M’he adonat que hi ha pocs contenidors a 

la zona nova.

Fotografies: Serveis Tècnics
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4. En una propera convocatòria de brigada 

jove, t’hi apuntaries?

Eloi: Sí.

Gerard: Sí, a veure si m’agafen.

Genís: Sí, perquè he après coses que em serviran 

a la vida, el dia de demà.

Carles: Sí. 

Els habitatgEs  
dE protECCió oFiCial,  
a la FasE d’aCabamEnt
Xavier Gifra 
Vilablareix Futur, SL

Després de treballar en els tancaments, coberta i 

distribucions, actualment les obres de construcció 

dels habitatges de protecció oficial estan centrades 

en els acabats. 

A l’interior dels habitatges, un cop fetes les dife-

rents distribucions, s’han fet les instal·lacions i ara 

s’estan col·locant les rajoles que els veïns van esco-

llir per als banys. Ja s’han triat les portes interiors 

i les obertures d’alumini per a l’exterior, i s’estan 

acabant de definir els mobles de les cuines.

A la coberta s’ha col·locat el paviment d’acabat, 

i a les façanes s’estan col·locant les plaques ceràmi-

ques i l’aïllament per formar la façana ventilada. 

També s’han definit les baranes i actualment s’estan 

construint al taller.

Queden molt pocs habitatges per 
adjudicar
Un cop acabat el procés de les terceres bases d’adju-

dicació, amb la llista provisional i definitiva de possi-

bles adjudicataris, s’han adjudicat els pisos restants 

a altres veïns que s’hi van interessar posteriorment, 

i actualment només queda un pis per adjudicar, a 

més del pis adaptat.

Tots aquells que hi estigueu interessats, podeu 

consultar els requisits a les terceres bases d’adjudi-

cació. S’assignaran els pisos per ordre de petició a 

l’Ajuntament, una vegada inscrits en el registre mu-

nicipal d’habitatge.

Gerard: Que tothom tirés les escombraries i dei-

xalles on pertoca.

Genís: Que la joventut d’avui en dia tingués una 

mica més de cap i a l’hora de llençar les coses pen-

sés en les conseqüències que té: s’embruta el poble. 

Carles: Que tothom tirés les escombraries a les 

deixalles: llençar papers, llaunes o excrements de 

gos al carrer dóna molt mala imatge.

Fotografies: Vilablareix Futur
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xxxv mEmorial 
matEo pEll

Aquest any el nostre pavelló municipal ha acollit el 

memorial Mateu Pell, en què participen els equips 

no professionals de més categoria de la província. 

Es va celebrar del 9 a l’11 de setembre i el guanya-

dor va ser el Club Bàsquet Salt. El triangular fe-

mení el va guanyar l’UNI Girona, en segon lloc va 

quedar el GEiEG i el tercer va ser el Club Bàsquet 

Banyoles.  

Abans de la final masculina els capitans i capi-

tanes dels quatre equips finalistes van fer entrega 

a la Sra. Carmen Fernández, vídua de Mateu Pell, 

un ram de flors i el nostre alcalde, David Mascort, li 

va fer entrega d’un obsequi commemoratiu del 10è 

aniversari de l’AE Vilablareix. 

Cal destacar la col·laboració del Club de Bàsquet 

Vilablareix en totes les jornades.

REsultats
semifinals masculí
DivenDres 9

CB BLANES - 56/CB SALT - 66

Dissabte 10

CB ADEPAF - 69/CB QUART-  58

Final
Diumenge 11

CB SALT - 63/CB ADEPAF- 53

triangular femení
DivenDres 9 

GEiEG - 60/CB BANYOLES - 55

Dissabte 10 

CB BANYOLES - 45/UNI GIRONA - 56

Diumenge, 11 

UNI GIRONA - 67/GEiEG - 60

ClassiFiCaCió
1r: UNI GIRONA

2n: GE i EG

3r: CB BANYOLES
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xarxa d’itinEraris 
saludablEs a 
vilablarEix

Des d’aquest estiu Vilablareix ja disposa d’una xarxa 

d’itineraris saludables, és a dir, un conjunt de recor-

reguts que transcorren tant per dins del nucli urbà 

com pels afores de les poblacions, connectats entre 

ells. Estan senyalitzats de manera permanent per fa-

cilitar la pràctica d’activitat física moderada, princi-

palment per promoure l’acció de caminar. 

Els itineraris saludables permeten als usuaris se-

guir la recomanació actual d’activitat física diària de 

30 a 60 minuts, i prendre consciència de les distàn-

cies i el temps que triguen a recórrer les distàncies 

recomanades. 

A la xarxa hi trobem 3 itineraris saludables reco-

manats: el de color taronja és un itinerari curt,  de 

2,560 quilòmetres, el de color blau és mitjà, amb 4 

quilòmetres, i el de color fúcsia és el llarg, i fa entre 

5 i 6 quilòmetres. 

A la zona del Parc Urbà de Salut hi ha un plafó 

d’informació que mostra tota la xarxa i els itinera-

ris recomanats. També s’hi explica el funcionament 

de la senyalètica i es donen recomanacions per fer 

l’activitat.

L’11 d’agost es va fer una prova pilot de la xar-

xa amb els veïns i veïnes per comprovar l’efectivitat 

de la senyalètica, i durant el mes d’octubre es faran 

quatre sessions de dinamització on es donaran in-

dicacions d’ús de la xarxa, pautes de rutines salu-

dables i recomanacions per tal que l’activitat sigui 

segura i beneficiosa. 
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la pubillEta i 
l’hErEuEt  
dE vilablarEix 
2011
Som la Carla i l’Eudald. Fa uns mesos vam sor-

tir elegits Pubilleta i Hereuet de Vilablareix i vam 

entrar en un món nou per a nosaltres. No sabíem 

ben bé què era ni on ens havíem posat, però el més 

important és que ens feia molta il·lusió (i encara la 

conservem) ser uns petits ambaixadors del nostre 

municipi.

Molts us preguntareu què és el pubillatge.

El pubillatge és una tradició catalana. Viatgem 

arreu de Catalunya, representant el nostre munici-

pi, i portem uns vestits com els que es duien anti-

gament. Anem a diferents pobles quan s’hi celebra 

la Festa Major i fan la proclamació del pubillatge. 

Intercanviem regals amb els altres hereuets i pubi-

lletes, passem presentacions amb l’ordinador per 

explicar el camí realitzat i normalment acabem la 

diada amb un piscolabis o un sopar. Ens ho passem 

molt bé i fem amistats.

EmErgEnt 2011 
Jaume Vilalta

L’Emergent d’aquest  2011 una vegada més ha apos-

tat per garantir una programació d’arts escèniques 

de caire alternatiu, dinàmica, jove, propera, fresca 

i suggerent, i de nou ha estat a Vilablareix on ha 

encetat aquest estiu la seva setena edició.

L’Emergent és un festival que es proposa sorpren-

dre constantment l’espectador amb una ràpida suc-

cessió d’actuacions de diversos gèneres, una inicia-

tiva que ocupa durant les nits d’estiu les places dels 

pobles recuperant el paper de les arts escèniques a 

l’aire lliure, aquest any amb preus populars  −entrada 

a 3 euros− per facilitar l’accés a tots els públics. 

La nit del 7 de juliol, a la plaça del Perelló, van 

compartir escenari el cantautor Leonmanso, el Clown 

Gromic, la Companyia La Corcoles, amb els seus nú-

meros de funambulisme; el grup Estúpida Erikah, 

que no va deixar indiferent a ningú; en Jordi Bertran, 

que amb les seves marionetes ens va dur a móns quo-

tidians, a voltes esperpèntics i alhora màgics i, final-

ment, El Quico, el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries 

que van omplir la plaça i els ànims de tothom amb les 

seves rondalles amb denominació d’origen. 

Totes les emocions i moments màgics de la nit 

van ser copsats per la càmera d’en David Julià, amb 

el seu Foto-sketch, que va posar el punt final a la 

vetllada ben passada la mitjanit.

Fotografies: Jaume Vilalta

Fotografies: Teresa Serra
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CEnt Cinquanta 
pErsonEs al sopar  
dE la rEvEtlla 
Com cada any, Vilablareix va celebrar la tradicional 

revetlla de Sant Joan a l’aparcament del pavelló, 

aquesta vegada amb l’assistència al sopar de més de 

cent cinquanta persones. 

Sant Joan és una de les festes més celebrades 

al nostre país, una nit màgica per a petits i grans. 

Els menuts gaudeixen llançant cebes o brandant 

bengales: els més grans s’atreveixen a tirar petards 

i altres explosius més potents, i tampoc no hi falten 

els coets i les traques. I a més del foc, la festa de 

benvinguda a l’estiu no s’entendria sense la coca 

i el ball, aquest any amenitzat al nostre poble per 

Frigoler Grup.
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la 4a eDició  
De la Fira De tarDor, 
tot un èxit 
La Fira de Tardor, que enguany ha celebrat la 

quarta edició, creix cada any en propostes d’ac-

tivitats i col·laboradors... i també en nombre 

de visitants, de manera que en poc temps s’ha 

consolidat com una cita important a la nostra 

zona a l’entrada de la nova estació. 

Aquest any, el diumenge 25 de setembre 

feia un dia esplèndid, més d’estiu que de tardor, i 

la zona de la fira es va omplir de gent, tant al matí 

com a la tarda. Els visitants van gaudir d’aquest 

magnífic temps passejant, admirant els productes 

exposats, des de les verdures a les manualitats o 

les fotografies, o comprant alguna coseta a les pa-

rades, fent el vermut, recordant vells temps amb 

els tractors i les eines d’altres èpoques... 

Els menuts també hi van trobar atractius: es 

quedaven embadalits davant les gàbies d’animals, 

o jugaven amb els jocs de la ludoteca, o miraven 

com un terrissaire de Breda feia gairebé màgia 

amb les expertes mans, el torn i una mica de fang.  

A la trobada de puntaires hi van participar 

grups vinguts d’arreu: Voltregà, Sant Feliu de Gu-

íxols (les “Ganxones”), Bescanó, l’Esquerra del 

Ter de Taialà, Girona, Salt, Vic, Sant Boi de Llo-

bregat, Colònia Güell - Sta. Coloma de Cervelló, 

Rubí, Hostalric, Josefina Deulofeu, Centre Cívic 

Sant Narcís, el Remei d’Anglès, Santa Coloma de 

Farners, Vilablareix, Riudarenes i Vilobí d’Onyar.

Concurs Ensenya’ns la Fira 2011

Primer premi: Marc Planella Arbosé Segon premi: Núria Noguer Vila Tercer premi: Laura Siles López

Anna Garrido va guanyar el concurs de Pintura Ràpida.

Aprenent l’ofici La gran carbassa Pensament
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També van animar la diada les colles ge-

ganteres de Maçanet, Hostalric, Palafolls, Sar-

rià, Tordera, Caldes de Malavella, Riudellots, 

Badalona, Vidreres i Amer, que van ballar en 

dos grups a la plaça després del recorregut pels 

carrers del poble. 

Cal agrair a tots els voluntaris que van col-

laborar perquè la Fira funcionés de manera gai-

rebé perfecta, entre els quals destaquen l’Ateneu 

de la Dona, el Futbol Club Vilablareix, JAV, Veu 

Jove i Amics de Sant Roc. Igualment, cal donar 

les gràcies a tots els particulars i empreses que 

van aportar els productes del camp, eines i ani-

mals de granja: Can Barnés, Can Ramió, Mas 

Molas, Mas Creus, Can Sínia, El Viver Nou, Can 

Moixac, Can Saüch, Can Llinàs, Can Jordà, Mas 

Curt, Ca l’Estanyolet, Can Castellà, Àngel Sureda, 

Rafel Planella, Miquel Vilalta, Can Casadellà, Jo-

sep Montal, Transports Mateu SL, Robert Cubar-

sí, Família Virolés-Torrent i Delia Sánchez.

L’organització també agraeix la col·laboració 

del grup de noies format per Neus Serra, Queralt 

Orri, Olaia Brugada, Aina Coll, Elisabet Quesada i 

Queralt Manresa.

Com a preludi de la Fira, el divendres 23 

una nombrosa assistència va seguir amb molta 

atenció la xerrada de Lluís Llagostera titulada “El 

món del bolets”, que va tractar aspectes clau so-

bre aquest tema: com anar al bosc i com com-

portar-nos-hi, quins bolets hi ha a les nostres 

contrades i quins hem de collir, tot amanit amb 

comentaris ben útils i entretingudes anècdotes.
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tallar cabells, ni canviar-me de 

roba... Però quan em van portar 

com a soldat al Cuartel de San 

Quintín, a Valladolid, sí que em 

van rentar ben net i em van do-

nar roba nova». 

A la caserna de San Quintin 

hi va estar uns dies fins que el 

van destinar a artilleria a Me-

norca. Allà van demanar xo-

fers, s’hi va presentar i ja li van 

assignar l’ofici: «O sigui que jo 

igual, de xofer..., primer em van 

examinar amb un camió, vaig 

passar la prova, i m’hi vaig es-

tar tres anys. Hi vaig estar molt 

bé. Cobrava tres pessetes i mitja 

al dia, perquè era cabo. Heu de 

pensar que un soldat ras cobra-

va 50 cèntims al dia! Després 

em vaig llicenciar, però com 

que hi havia la Guerra Mundial 

no podia pas anar a casa... em 

van destinar cap a Barcelona, al 

Cuartel d’Artillera dels Docks, a 

l’avinguda Icària, també a fer 

de xofer.  Però allà m’hi vaig es-

lona, al convent de Loreto, d’on  

havien tret les monges. La desti-

nació següent va ser Tarragona, 

fins que li va tocar anar al front. 

«Però no vaig tenir mai un fu-

sell a les mans, perquè estava a 

municionament».

En Xico, amb noranta-un 

anys fets, recorda la seva vivència 

de la Guerra com si parlés d’ahir 

mateix. «A Tarragona em van fer 

presoner els nacionals i em van 

portar al camp de presoners de 

Medina de Río Seco durant tres 

mesos, i quan em van alliberar, 

jo tenia un duro de plata, i em 

vaig poder comprar una ploma i 

paper per escriure a casa perquè 

m’enviessin un aval. Em van fer 

una mena de consell de guerra 

i, com que no havia cremat cap 

església, ni havia fet res dolent... 

me’n vaig sortir».

Ens explica la falta d’higiene 

extrema que va viure: «Vaig es-

tar tres mesos carregat de polls, 

sense rentar-me, ni afaitar, ni 

Francisco 
Xifre

En Xico dE l’Hostal  
d’aiguaviva

Nascut el 15 de febrer del 1920, a 

l’Hostal de la plaça, és un aigua-

vivenc de soca-arrel que fa vint-i-

cinc anys que viu a Vilablareix. Va 

tenir dues germanes més grans: la 

Dolors, soltera, i l’Àngela, casada 

amb en Joan Vidal, propietari de 

la casa on en Xico viu actualment, 

a la plaça del Perelló.

De petit va anar a l’escola d’Ai-

guaviva, a tocar de casa seva, dels 

set als catorze anys... ens admira 

quan explica que amb només set 

anys ja llegia la Vanguardia: «Hi 

vaig estar subscrit 54 anys». 

PEriPèciEs d’un noi dE la llEva 
dEl bibEró

Quan tenia setze anys va esclatar 

la Guerra, i quan en tenia divuit, 

el van cridar per anar a l‘exèrcit. 

Com que tenia el carnet de xo-

fer, va tenir la sort de poder-se 

quedar a Girona. Després li va 

tocar marxar uns mesos a Barce-

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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tar poc fent instrucció, perquè 

aviat em van destinar cap a Gi-

rona, allà al garatge Callicó, on 

ara hi ha el Banc d’Espanya». 

A Girona hi va estar prop d’un 

any i mig, fins que es va llicen-

ciar... en total, doncs, va fer sis 

anys i mig de servei militar. 

l’Hostal d’aiguaviva

«Quan em vaig llicenciar... cap a 

Aiguaviva, a treballar! Els pares 

tenien una mica de terra i una 

botiga, coneguda com l’hostal, 

on veníem de tot: menjar, vins, 

terrissa, pinso... i últimament fins 

i tot electrodomèstics».

Va tancar el negoci familiar 

l’any 1985, quan es va jubilar. La 

seva germana, amb qui havia por-

tat molts anys l’Hostal, havia mort 

ja feia cinc anys. La gent d’Aigua-

viva de tota la vida, i sobretot els 

veïns de la plaça de quaranta anys 

per amunt, el recorden molt. És 

un home de conversa agradable, 

enraonador i cordial.

la vida actual, a la Plaça dEl 
PErElló

Experimentat xofer en els anys 

de caserna, a en Xico li agraden 

r e c o r d s  d e  v i l a b l a r e i x
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«Tenia 22 anys... aquest traje em va costar 
300 pessetes; me’l vaig fer a Menorca».

En Xico, vestit de soldat d’automobilisme, 
a Menorca
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explica que va venir per cuidar 

la seva germana, l’Àngela, i s’ha 

quedat, perquè «és molt trem-

pada i de confiança». I també 

ens parla dels nebots: «En tinc 

sort, m’ajuden molt!».

Després de dinar, cada dia 

mira una mica la televisió, i cap 

a tres quarts de quatre se’n va al 

casal de jubilats del poble a ju-

gar a cartes. No es pot queixar, 

té el cap ben clar i fa un any en-

cara ballava!

Fotografies: Teia Sureda

Amb l’Ossa, matrícula 14.000 de Girona

Amb els nebots i fills dels seus nebots

els cotxes: ha tingut set cotxes al 

llarg de la seva vida: un Citroën 

que havia estat taxi i el van tallar 

per fer de camioneta, que li va 

costar 8.000 pessetes. Després, 

una furgoneta Renault, un R10, 

un R12, un R11, un Opel Cadet, 

i finalment, un Renault Clio, que 

encara condueix.

Actualment va a comprar 

cada dijous al mercat de Salt, 

conduint ell mateix, acompa-

nyat d’una noia que  fa nou 

anys que el cuida. En Xico ens 
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una temporaDa 
més... però amb 
nous reptes

En aquest número de La Torratxa comencem 

parlant del final de la temporada passada i, tot 

seguit, comentem tot el que implica començar 

la nova temporada.

Bàsquet

Dani Bartomeu

Per acabar la temporada passada i co-

mençar l’estiu, com cada any des d’aviat en 

farà deu, vam organitzar una nova edició del 

nostre campus. De nou, nens i nenes, nois i no-

iesc principalment de Vilablareix però també de 

Quart, Aiguaviva..., van gaudir amb el bàsquet i 

altres activitats entre el 27 de juny i el 29 de juli-

ol. Vam tornar a superar la quarantena d’inscrits 

al llarg de les diferents setmanes, la qual cosa 

es pot considerar un èxit en els temps de crisi 

que corren. 

La nostra és una de les activitats d’estiu 

més consolidades al poble, la qual cosa ens om-

ple d’orgull i ens fa venir ganes de reforçar cada 

estiu allò que surt bé i a poc a poc anar introdu-

int petites millores.

Pel que fa a la temporada 2011-2012, quan 

aquesta Torratxa arribi a les vostres mans es-

tarem començant les diferents lligues dels nos-

tres equips: els sèniors masculins de 2a Cata-

lana i de Territorial, el sènior femení, el sots 25, 

el sots 21, els dos equips júniors, el cadet i els 

minis. A les properes revistes, com cada any, 

anirem posant fotografies dels esportistes, que 

són els autèntics protagonistes del nostre club.

Quines perspectives esportives tenim per 

a la temporada que ara comença? Des de la 

coordinació esportiva hem fet tres apostes bà-

siques: per la continuïtat dels nostres entrena-

dors, per la comunicació entre els equips i pel 

reforç de la base.

Respecte a la continuïtat dels entrena-

dors, comptem amb uns entrenadors que fa 

temps que són al club, que saben les nostres 

virtuts, les nostres mancances, coneixen la nos-

tra infraestructura, les nostres instal·lacions, 

etc. Creiem que això és clau en un club petit 
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com el nostre, i que això permet també que el 

treball d’una temporada tingui continuació en 

la següent. 

Pel que fa a la comunicació entre els 

equips, en les setmanes inicials de temporada 

ja estem fent petits però importants avenços. 

Volem que els equips s’ajudin mútuament, pu-

jant jugadors, reforçant-se en entrenaments, 

partits... Volem que tot jugador tingui clar que, 

més enllà del seu equip, forma part d’un club, 

i que volem i necessitem que tots anem a una.

L’última aposta, la més ferma que volem i 

hem de fer, però, és per la base. Quan vam co-

mençar a crear equips pràcticament érem l’únic 

esport del poble, o almenys la mainada de Vila-

blareix tenia poc per escollir. Ara, per sort de les 

famílies i dels nens i nenes, la varietat és gran, i 

per això properament començarem una campa-

nya amb la finalitat de captar tots aquells nens i 

nenes que vulguin fer bàsquet a Vilablareix.

iNFORMaCió i CONtaCtE 

DEl CluB BÀsQuEt VilaBlaREiX

Dani Bartomeu (660 174 766)

Dani Arteaga (610 213 560)

Adreça electrònica: 

cbvilablareix@hotmail.com

Web: www.cbvilablareix.cat 

(en procés d’actualitzar-se)

També podeu consultar les principals 

novetats al nostre grup del Facebook 

C.B.Vilablareix

Fotografies: CB Vilablareix
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rítmica

Club Rítmica Vilablareix

Després de les vacances, de la caloreta, 

de la platja, dels àpats a les terrasses i de les 

remullades a la piscina, tot torna a començar! I 

la gimnàstica al poble també torna. I amb mol-

tes ganes!

Aquesta temporada el Club Rítmica Vila-

blareix arriba amb molta força. D’una banda, 

estem molt contentes i agraïdes a l’Ajuntament 

per la seva col·laboració i per permetre’ns es-

trenar tapís, una de les principals millores de la 

nostra secció enguany. A partir d’ara, totes les 

nostres gimnastes guanyen en qualitat en els 

entrenaments diaris i tenim la possibilitat d’or-

ganitzar esdeveniments esportius al poble. 

D’altra banda, la secció està molt orgullo-

sa del creixement que està vivint. En tan sols 

tres temporades hem aconseguit créixer de les 

12 gimnastes inicials a 45 nenes. A més, cada 

vegada són més les competicions en què po-
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dem participar i millors els resultats assolits. Ja 

és una tònica habitual la classificació en fases 

territorials de les competicions del Consell Ca-

talà de l’Esport i la presència als podis de les 

competicions comarcals o provincials. 

Ens estem consolidant com a club a les 

comarques gironines, i això ens permet treballar 

amb  grups diferenciats que ens possibiliten apro-

par-nos a les necessitats específiques de cada 

gimnasta amb major rigor i professionalitat.

Com la temporada anterior, aquest any al 

Club Rítmica Vilablareix tenim el grup de psico-

motricitat i iniciació, on les gimnastes més jove-

netes poden gaudir de la rítmica amb un tarannà 

més lúdic amb el joc com a base del treball; dos 

grups de promoció, en què les gimnastes poden 

consolidar els aprenentatges i millorar dia a dia, 

i dos grups de competició, on hi ha aquelles 

gimnastes que fa temps que es dediquen a 

la gimnàstica i participen activament en les 

competicions que proposa el Consell Es-

portiu del Gironès. 

Com a principal novetat de la tem-

porada presentem la incorporació a 

l’equip tècnic d’una professora de 

ballet, que oferirà un aprenentatge 

addicional a les nostres gimnas-

tes, molt útil per a la seva millora 

i progrés dins el món de la gim-

nàstica, així com per afavorir la 

consciència corporal i la crea-

tivitat artística. També hem de 

citar, si de novetats es tracta, 

la configuració d’un nou hora-

ri de secció que permetrà am-

pliar l’horari d’entrenament 

de les gimnastes de promo-

ció i competició entre una i 

tres hores setmanals. 

Aquest any també donarem 

continuïtat a la proposta iniciada en la 

darrera temporada d’oferir activitats 

esportives relacionades amb la gim-

nàstica en els períodes de vacances 

escolars. A causa de l’èxit obtingut en 

el primer campus de gimnàstica de 

Nadal, Setmana Blanca, Setmana 

Santa i Estiu, aquesta temporada el club oferi-

rà de nou un espai diferent i divertit a totes les 

persones que vulguin conèixer de prop la nostra 

secció i familiaritzar-se amb un esport tan elegant, 

atractiu i entretingut com la gimnàstica rítmica. 

Finalment, no podem concloure sense ci-

tar que fem una valoració molt positiva de la 

temporada anterior i que ens omple d’orgull 

l’avenç que han fet totes les nostres gimnastes 

així com la il·lusió, l’esforç i la dedicació que hi 

han posat totes elles i que ha permès construir 

una temporada amb tanta 

màgia i bellesa. 

Fotografies: CR Vilablareix
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Xavier Pere i Carles Buisac

estrenem temporaDa 
amb novetats

Acabem d’encetar la nova temporada amb la ma-

teixa il·lusió que vam iniciar la primera: amb les 

piles ben carregades i amb empenta i ganes de 

fer una bona campanya en tots els nostres equips. 

Aquesta temporada tenim un equip aleví, 

amb mainada nascuda els anys 2001 i 2000 que, 

com a novetat respecte a les anteriors tempora-

des, disputaran la lliga de la Federació Catalana 

de Futbol. La resta d’equips disputaran, com de 

costum, la lliga organitzada pel Consell Esportiu 

del Gironès.

A part de l’aleví, tenim quatre equips 

més: dos benjamins (nascuts el 2002 i 2003) 

un prebenjamí (del 2004) i un equip d’escoletes 

nascuts el 2005 i 2006.

Hi ha una altra novetat aquesta tempo-

rada i és que, com ja deveu saber, aquest any 

ens entrenarem i jugarem els partits als camps 

de futbol de l’Avinguda Lluís Companys nú-

mero 75 (davant de Seur), on possiblement 

la temporada vinent tindrem a punt ja les tan 

desitjades noves instal·lacions esportives mu-

nicipals, amb un camp de futbol 11 de gespa 

artificial.

Per a tots els que vulgueu venir a veure 

els nostres cracks, els horaris dels partits que 

jugarem al nostre camp són els següents:

ALEVI 00/01 Dissabtes a les 12.00 h

BENJAMÍ 02 Dissabtes a les 12.00 h

BENJAMÍ 03 Dissabtes a les 11.00 h

PREBENJAMÍ 04 Dissabtes a les 11.00 h

ESCOLETES 05/06 Dissabtes a les 10.00 h

Per a més informació, podeu trucar als 

telèfons 659 819 060 (Agustín), 646 560 395 

(Xevi) o al 600 281 681 (Carles). També ens po-

deu escriure al correu electrònic fcvilablareix@

hotmail.com i podeu visitar el nostre bloc http://

fcvilablareix.blogspot.com/.

Fotografies: CF Vilablareix
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La llar d’infants

Com cada any, a finals del mes de juli-

ol vam celebrar la festa final de curs. Aquesta 

vegada la vam fer a Can Gruart, i va anar molt 

bé. Es va passar el vídeo resum del curs a dues 

sales diferents, ja que en una de sola no hi ca-

bíem. Quan vam acabar vam anar a fer el pica-

pica a l’exterior de la masia, mentre els nens i 

nenes s’ho passaven d’allò més bé amb l’ani-

mador que ens va acompanyar.

 Mentrestant, les educadores de P2 van 

donar els obsequis als alumnes que ja acaba-

ven la seva etapa de la llar per passar a l’escola.

Va ser un matí molt agradable, i com sem-

pre, molt emotiu!

Fotografies: La Llar d’Infants



3 0

Ara ja tornem a ser al setembre i, després 

d’un mes de vacances, la llar ha tornat a obrir 

les portes per rebre els alumnes.

A la classe dels més petitons, la de P0, que 

aquest curs es diuen els mussols, han co-

mençat 5 nens i nenes. A la classe de les 

libèl·lules i de les granotes, que són les 

dues de P1, hi ha 11 alumnes a cadascu-

na. I per últim, a les classes de P2, els 

picasoques i els espantaocells, hi ha 

16 nens i nenes a cadascuna.

Hem començat amb moltes 

ganes i esperem passar un fantàstic 

curs.

l l a r  d ’ i n f a n t s
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l’emoció D’estrenar curs

P3

P3

L’escola

Fotografies: Teia Sureda
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P4

P5

Com cada setembre, l’escola Madrenc s’ha tor-

nat a omplir de nens i nenes delerosos d’estre-

nar llibres i material, potser també aula i pro-

fessor o professora, i de retrobar els companys 

i els jocs del pati. 

L’emoció del primer dia, traduïda en veus 

excitades i mirades brillants, va deixant pas a la 

rutina del curs escolar. Una rutina beneficiosa per 

als infants, i sovint ja desitjada pels pares i mares. 

Tenim per davant un nou curs per apren-

dre junts i compartir experiències, amb un pri-

mer trimestre que comença amb màniga curta 

i s’acaba amb abric, a les portes de les festes 

màgiques de Nadal. Uns mesos, aquests que 

vénen, plens d’al·licients: algun pont, la casta-

nyada, les Fires... 

Desitgem un molt bon primer trimestre a 

totes les famílies.
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rEcords dE l’Escola i 
novEtats dE l’institut

En aquest curs acabat d’estrenar l’INS Vilablareix 

arrenca per primera vegada amb tres línies de 

1r d’ESO. Hem aprofitat l’avinentesa per fer una 

entrevista col·lectiva a alumnes de Vilablareix, 

Quart, Fornells i Aiguaviva. Els estudiants ens ex-

pliquen els records més vius de l’escola que van 

abandonar el mes de juny i les principals novetats 

que han trobat en el seu ingrés a secundària.

Les preguntes les fa Erik Caballero, de Vi-

lablareix, futur periodista d’esports:

Quin és el record més bonic que teniu de 
les vostres escoles?

Pol Darder (Vilablareix): Jo recordo sobre-

tot les colònies que vam fer l’any passat a la Vall 

de Núria. I la donació que vam fer a l’ONG Som-

riures de Bombai, de més de 300 euros.

adrià Vicens (Fornells): Nosaltres vam 

anar a Puigcerdà i vam fer un calendari per re-

captar diners.

Martí alegret (Quart): Nosaltres vam anar 

al Delta de l’Ebre i a Port-Aventura.

Gesica Bungardean (Quart): I vam fer els 

Pastorets i una tómbola per pagar l’estada!

i els d’aiguaviva?
Paula Cañizares: Nosaltres el curs passat 

vam fer un lipdub. Va ser molt divertit.

Del vostre col·legi, què us cridava més 
l’atenció?

isaac Gironés (Quart): El curs passat ens 

van fer un pavelló. Ens va agradar molt poder-hi 

fer les classes d’educació física.

Gesica Bungardean (Quart): També s’hi 

feia teatre, i altres activitats.

Rubén Jabalera (Fornells): A nosaltres 

també ens en van fer un, de pavelló!

adrià Molina (Vilablareix): L’espai potser 

era més gran que el que tenim ara.

Paula Cañizares (Aiguaviva): Nosaltres 

només érem nou alumnes a classe. Teníem ga-

nes de fer nous amics. Ara som 28!

sergi Pujol (Vilablareix): Nosaltres érem 

una vintena, però també teníem ganes de co-

nèixer alumnes d’altres pobles.

i quin record teniu dels vostres mestres?
sergi Pujol (Vilablareix): Gairebé tots ens 

han agradat, però recordem sobretot l’Ànge-

la, que tots vam tenir de P3 a P5 i ha estat els 

mateixos anys que nosaltres a l’escola. Aquest 

curs s’ha jubilat.

Helena Condom

Pol Darder Paula Cañizares Erik Caballero Adrià Molina

Sergi Pujol Rubén JabaleraMartí Alegret Mireia Hoath Adrià Vicens

Gesica Bungardean Quim Lloret Isaac Gironés
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Martí alegret (Quart): Nosaltres també te-

nim molt bon record dels mestres.

isaac Gironés (Quart): I de la bibliotecària, 

la Carme Torrent, que ens feia lectura de contes...

Helena Condom (Quart): ...I quan vam 

acabar 6è ens va fer a tots una dedicatòria i ens 

va desitjar molta sort a l’institut.

Mireia Hoath (Quart): Jo també recordo 

molt una monitora de menjador que es va jubi-

lar. S’estava amb els alumnes que es quedaven 

de cinc a sis de la tarda i ens arrencava les dents 

quan estaven a punt de caure!

ara que ja portem quatre dies a l’institut, 
quina diferència més gran heu trobat en 
relació amb l’escola?

Pol Darder (Vilablareix): Que dilluns i dijous 

després del pati fem tres hores de classe seguides.

Mireia Hoath (Quart): I que ara hem d’aga-

far l’autobús i comencem les classes mitja hora 

abans. Hem de matinar més!

isaac Gironés (Quart): També tenim dues 

tardes lliures, cosa que està molt bé, i assigna-

tures optatives que no teníem a primària. 

Quim lloret (Quart): I per fer educació fí-

sica ens hem de desplaçar fins al pavelló.

Martí alegret (Quart): També tenim ma-

tèries obligatòries noves, com ara tecnologia, i 

fem l’educació física en anglès.

adrià Vicens (Fornells): Aquí hi ha una PDI 

(pissarra digital interactiva) a cada aula, i en 

canvi a l’escola n’hi havia només una.

Paula Cañizares (Aiguaviva): Aquest canvi 

també m’agrada molt.

Helena Condom (Quart): I aviat treballa-

rem amb un ordinador portàtil.

sergi Pujol (Vilablareix): A mi m’ha sor-

près que hi hagi dos patis. Crec que és una no-

vetat d’aquest any, perquè el pati d’abans s’ha-

via fet petit.

Havíeu estat abans en mòduls?
adrià Vicens (Fornells): A l’escola de For-

nells, sí. 

Nora ayala (Aiguaviva): A la nostra escola 

també n’hi havia.

Què creieu que canviarà a partir d’ara?
tots: Que tindrem molts deures i haurem 

de treballar molt!  

Fotografies: Laura Ensesa
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La ludoteca

Grup de monitors i monitores

Històries 
Del casal 
D’estiu 
Hi havia una vegada, 

en un poblet un xic 

petit veí de Girona 

que es deia Vilabla-

reix (i pels que no ho sabeu, un poblet que està 

ple, ple, ple d’històries i llegendes de les més 

populars a les més terrorífiques)...

...una escola que a l’estiu es convertia en 

casal. Per a què això passés, un grup molt ei-

xerit de nois i noies s’havien de reunir durant 

molts dies per preparar-ho tot. 

Xerrant i xerrant, van descobrir que ca-

dascú d’ells coneixia mil i una històries i sabien 

explicar un munt de contes i llegendes.

Aquests nois i noies som nosaltres, els 

monitors! 

I els afortunats que en gaudiran, que es-

coltaran contes, que faran tallers, que passaran 

por amb les històries misterioses de Vilablareix, 

que buscaran tresors amb els contes del mar, 

que fliparan amb els contes fantàstics i que vi-

atjaran arreu del món des de diferents contes, 

aquests... aquests sou vosaltres!

Així que aneu amb compte! Heu de ser 

vius i tenir mil ulls! Com acabarà aquesta his-

tòria? Algun nen acabarà convertint-se en un 

gripau? Perdrem algun nen o nena en el viatge 

que farem pel món? Trobarem tresors? Conei-

xerem algun pirata? Aprendrem a fer pòcimes? 

Qui sap...! Això és a les vostres mans. 

Però alerta, millor que ens portem bé... no 

fos cas que hi hagués bruixes malèfiques ron-

dant pel casal...

A la cric, cric, el conte ja està dit, a la cric, 

crac, el casal tot just ha començat!

Fotografies: La Ludoteca
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Petanca
El dissabte 18 de juny, al restaurant Via Augusta 

de Riudellots, va tenir lloc el dinar de clausura 

del campionat intermunicipal de petanca, durant 

el qual es va fer el repartiment de premis. El nos-

tre equip va quedar classificat en segon lloc.

Hi assistiren alcaldes o regidors de les di-

ferents poblacions participants; en el nostre cas 

va ser-hi present l’alcalde, David Mascort.

Excursió a Roses i Peralada
Un bon grup de persones, un centenar, es va 

apuntar a aquesta excursió del Casal. De Vila-

blareix vam anar directament a Roses, on la 

gran majoria va embarcar al creuer que ens va 

portar fins a Cadaqués, per tal que poguéssim 

admirar el litoral d’aquesta fantàstica zona de 

la Costa Brava. De Roses vam anar a Peralada, 

on vam dinar i gaudir d’un ball de final de la 

sortida.

Festa del soci
Enguany vam celebrar la festa del soci a Platja 

d’Aro. La festa va començar amb una missa 

per a qui ho va voler a l’església del nostre 
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poble; a les 12, tres autocars sortiren del car-

rer Marroc, amb un total de cent cinquanta-

una persones, algunes de les quals no eren 

sòcies. També ens hi va acompanyar el nostre 

alcalde, David Mascort. A part del dinar al res-

taurant La Terrassa, vam poder aprofitar per a 

fer algunes compres, ja que s’esqueia que hi 

havia “la botiga al carrer”.

Dinar popular de la Diada
El dia 11 de setembre ens vam reunir vuitanta-

sis socis i no socis a la sala polivalent en un di-

nar per celebrar la Diada Nacional de Catalunya, 

amb un menú d’entremesos, carn i botifarres a 

la brasa, postres i beguda.

assemblea anual ordinària
El dimecres 7 de setembre, a la sala de confe-

rències de Can Gruart, va tenir lloc l’assemblea 

ordinària, a la qual van assistir cinquanta-tres 

socis. Es va fer un repàs de les activitats rea-

litzades durant l’any, i a continuació el presi-

dent del Casal, Enric Guillaumes, va presentar 

els comptes de l’associació i les activitats que 

s’han preparat per al curs que encetem.

Cuina per a homes
Durant quatre setmanes vam organitzar un cur-

set de cuina per a homes, en què vam tenir de 

professores les cuineres de Salt, que ens van 

ensenyar a elaborar diversos plats senzills. Una 

vegada preparats, fèiem la degustació.

l l a r  d e  j u b i l a t s
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Cuina per a nens
Al mes de juny vam organitzar un curset de cui-

na per a nens, al qual es van apuntar una cin-

quantena de menuts que s’ho van passar la mar 

de bé a can Ballí mirant i aprenent, manipulant 

els aliments i, finalment, menjant-se els plats 

que havien ajudat a preparar a les cuineres.

teatre
Estem assajant una nova obra de tea-

tre, que ha adaptat per a nosaltres en 

Toni Muñoz (l’actor que fa de Ferran, 

el pescador de La Riera), titulada Plou, 
però plou poc. En Toni també ens dirigeix, i 

esperem aprendre molt de la seva experiència.

taller de ratafia
El dimecres 29 de juny, una quarentena de 

persones van participar en el taller d’elabora-

ció d’aquest popular licor d’herbes i flors. El 

va dirigir Lluís Carreres, que va proporcionar 

als assistents indicacions molt útils i amenes 

explicacions.

Fotografies: Ateneu de la Dona
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tornejos de futbol 

Amb l’arribada del bon temps sembla que vé-

nen més les ganes de fer esport. 

Durant el mes de juny es va fer un petit 

torneig de quatre equips al camp de futbol 7, 

que va guanyar el FC Vilablareix. 

Els vespres del mes de juliol es va fer el 

torneig de futbol sala, que sembla ja consolidat, 

amb dotze equips participants, amb victòria fi-

nal del Drink Fornells.

Matins actius
Al juliol es va fer la primera edició d’una inicia-

tiva pensada per a nois i noies de 12 a 16 anys. 

Amb el nom de “Matins actius” es van oferir 

una sèrie d’activitats de 9 a 2 del migdia durant 

els primers quinze dies del mes. Tallers, excur-

sions i tota mena de jocs van fer que els dotze 

joves inscrits compartissin bones estones. 

En total, van ser tres setmanes de ma-

tins actius, que van permetre fer una excursió 

a Llançà, una bicicletada, conèixer la ràdio, fer 

una acampada al pla de Sant Roc, descobrir els 

encants del nostre riu, intercanvi amb el casal 

del GEiEG, alguna gimcana, piscina... 

La proposta va agradar, ja que es va allar-

gar una setmana i vam tenir dos nous inscrits. 

L’any vinent esperem repetir-ho amb més parti-

cipants i també durant més dies.

3x3 de bàsquet
El 3x3 d’estiu és el torneig que té més èxit de 

tots els que es fan al llarg de l’any. Els dotze 

equips participants confirmen aquestes ganes 

dels joves. Sempre fem una categoria única on 

grans i petits, nois i noies, es barregen i juguen 

els uns amb els altres, ja que el nostre 3x3 és 

per passar una bona estona.

Classes de mecanografia
Enguany s’han tornat a fer classes de mecano-

grafia, amb onze participants que han après a 

moure’s sobre el teclat a Can Gruart durant el 

mes de juliol.

Curs de monitors
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament, en col-

laboració amb l’Escola Galligants, ha organitzat 

un curs de monitors subvencionat, adreçat a 

treballadors i persones a l’atur. Els curs ha tin-

gut lloc a Can Gruart de 6 a 10 del vespre, de 

dilluns a divendres, durant el mes de setembre. 

Hi han participat vint persones.
Fotografies: Local de Joves
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Alba Fraser

la ràDio municipal 
De vilablareix ja és 
una realitat

La ràdio a Vilablareix ha experimentat una 

transformació molt important des de finals de 

l’any passat. Fins llavors, al 107.5 del dial hi so-

nava una fórmula anomenada radioactivitat, 

una concessió que explotava la llicència de rà-

dio. De producció municipal, hi havia només les 

dues hores setmanals del programa Micro de 
nit, el dilluns de 9 a 11. 

Ara ràdio Vilablareix ja és una ràdio muni-

cipal, amb una programació de producció prò-

pia, que vol incentivar l’ús de la nostra llengua 

i promoure la cultura catalana. Per això, l’eix de 
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En Didac Romagós, respon-

sable de l’emissora, insisteix que 

la ràdio municipal és «la casa de 

tots», que dóna servei a les entitats 

del poble i està oberta a tothom. 

Aquesta foto n’és el testimoni.

A dalt, d’esquerra a dreta: 

Joan Ribot (Handbol Vilablareix); Al-
bert Coll (Veu Jove); Sandra Salgado 

(AMPA Escola Madrenc); Jordi Baus 
i Jaume Vilalta (Donants de Sang); 

Carles Buisac (FC Vilablareix); Enric 
Guillaumes (Casal de la Gent Gran) i 

Rafael Planella (Olla dels Maiquiets)

 

A sota, d’esquerra a dreta: Roser 
Bonmatí (Ateneu de la Dona); Mòni-
ca Fortià (Amics de Sant Roc); Glò-
ria Paredes i Josep Pere (Associació 

Esportiva de Vilablareix) 

la graella el constitueix una aposta decidida per 

la música catalana: pràcticament el 100% de la 

selecció musical és música del nostre país −el 

Consell Audiovisual de  Catalunya marca un mí-

nim del 40% de música catalana, i moltes emis-

sores municipals no hi arriben. De tant en tant, 

la música deixa pas a falques de promoció ba-

sades en imitacions de personatges famosos, i 

d’altres on els grups de música presenten les 

seves cançons. Pel que fa a publicitat comercial, 

de moment no n’hi ha. 

A part de Micro de nit, que continua sent 

el programa estrella, el caràcter municipal de 

la ràdio es fa palès en petits espais, anome-

nats càpsules, que l’emissora posa a dispo-

sició de les entitats i persones del poble. En 

tres o quatre minuts les associacions repassen 

l’agenda, expliquen les seves activitats, etc. o 

bé es tracten aspectes culturals diversos, amb 

especial èmfasi en el municipi. Aquestes càp-

sules s’emeten dues o tres vegades al dia, en 

diferents franges horàries per arribar a tota 

l’audiència.

Pel que fa als butlletins informatius, cada 

hora hi ha una connexió de 3 minuts amb les 

notícies de Catalunya Informació. D’altra ban-

da, gràcies a un esforç tècnic important, ràdio 

Vilablareix es pot escoltar en directe també per 

Internet, possibilitat que actualment ofereixen 

ben poques emissores municipals.

Fotografia: Teia Sureda
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Jordi Pagès

pau casals:
«Deixeu-me que us digui una cosa...  
jo sóc català»

Amb aquestes paraules, Pau Casals va comen-

çar un breu discurs que va pronunciar a l’ONU 

el 24 d’octubre de 1971, amb motiu de l’estrena 

de l’Himne de les Nacions Unides, que va com-

pondre ell mateix.

Pau Casals va néixer el 29 de desembre 

de 1876 al Vendrell, a la comarca del Baix Pene-

dès. Quan només tenia cinc anys ja estudiava 

piano, flauta i violí i, amb onze anys va conèixer 

el violoncel. Va estudiar a Barcelona i a Madrid, 

i molt aviat es va consagrar com un exquisit 

violoncel·lista, reconegut internacionalment, i 

va triomfar davant d’auditoris tan exigents com 

els de Londres, París o Viena, al costat de grans 

orquestres, directors i intèrprets.

Arreu del món van poder escoltar el vir-

tuosisme i la forma pròpia que tenia de tocar 

el violoncel. L’any 1919 va tornar a Barcelona 

per crear, amb l’ajut del seu germà, l’Orques-

tra Pau Casals, que va fer el primer concert al 

Palau de la Música Catalana. La seva activitat 

era constant i combinava els concerts de l’or-

questra amb actuacions com a solista i també 

feia de professor.

Quan les tropes de Franco van ocupar 

Barcelona l’any 1939 es va veure obligat a exili-

ar-se, fet que marcaria la seva vida. Inicialment 

es va traslladar a París, però molt aviat va haver 

d’anar-se’n als Estats Units.

Va lluitar contra el feixisme i va jurar no 

tornar mai a Espanya fins que hi hagués una 

democràcia i Catalunya tingués autonomia. 

L’enyorança que sentia per Catalunya el va por-

tar moltes vegades a Prada, on va impulsar un 

festival anual de música que porta el seu nom.

Malauradament, Pau Casals va morir a 

San Juan de Puerto Rico l’any 1973, sense haver 

pogut veure la democràcia a Espanya, ni l’Esta-

tut d’Autonomia a Catalunya. La seva dona no 

va voler portar les despulles del mestre a Es-

panya fins a l’any 1979, quan Josep Tarradellas 

s’havia convertit en president de la Generalitat. 

Les seves restes descansen al cementiri del 

Vendrell; van ser rebudes amb tots els honors i 

amb una cerimònia a la basílica de Montserrat. 

Pau Casals va ser un músic excepcional 

i un català orgullós de ser-ne, estimant per da-

munt de tot Catalunya, la pau i la llibertat.



4 54 5

s o l i d a r i t a t

4 5

S o l i d a r i t a t

4 54 54 5

Jordi Baus i Arbós
Delegat a Vilablareix de l’Associació  

de Donants de Sang de Girona

el repte De 
convertir la 
Donació en un Hàbit

la sang no es pot fabricar
La donació de sang és necessària per a una as-

sistència mèdica de qualitat, ja que la majoria 

d’intervencions quirúrgiques, trasplantaments 

d’òrgans o tractaments oncològics necessiten 

la transfusió de components sanguinis.

La sang és un teixit líquid que flueix per tot 

el cos a través dels vasos sanguinis i que s’en-

carrega de realitzar diferents funcions vitals. Els 

seus components principals són el plasma i les 

cèl·lules sanguínies: els glòbuls vermells o hema-

ties, els glòbuls blancs o leucòcits i les plaquetes.

un hàbit
Malauradament, avui encara no podem obtenir 

la sang de forma artificial. L’única manera de 

disposar dels productes sanguinis que fan fal-

ta per atendre les necessitats assistencials dels 

malalts és la donació anònima i altruista. No-

més convertint la donació de sang en un hàbit, 

podrem assolir la desitjada autosuficiència.

A Catalunya, el Banc de Sang i Teixits és 

l’empresa pública, dependent del Departament 

de Salut, encarregada de recollir, analitzar i pro-

cessar la sang necessària per obtenir els diferents 

productes sanguinis. Cada dia ha de subministrar 

més de mil productes sanguinis a tots els hospi-

tals i clíniques de Catalunya. A més, és el centre 

de referència per al diagnòstic i seguiment dels 

problemes relacionats amb la transfusió de sang.

la donació de sang: un acte ràpid i segur
La major part de la població pot donar sang. Les 

condicions que el possible donant ha de com-

plir són: tenir un bon estat general de salut, ser 

major d’edat, pesar un mínim de cinquanta qui-

los i, en cas de ser dona, no estar embarassada. 

La donació de sang dura uns quinze minuts i 

segueix una sèrie de fases orientades a garantir 

la màxima seguretat tant per al donant com per 

al futur receptor.

En primer lloc, cal respondre un qües-

tionari amb la finalitat d’identificar possibles 

factors de risc que podrien desaconsellar la 

donació. A continuació es fa un reconeixement 

mèdic, en què es comenta el qüestionari amb el 

metge, es practica la determinació de l’hemo-

globina i es pren el pols i la pressió sanguínia. Si 

tot és correcte, es procedirà a l’extracció. S’obté 

una bossa d’ aproximadament 450 ml de sang, 

que conté una solució anticoagulant. A més, es 

recullen mostres per fer diverses anàlisis. 

A Vilablareix i gràcies a l’Associació de 

Donants de Sang de Girona, ja disposem de tres 

ocasions a l’any –al febrer, al juny i a l’octubre–  

per donar sang amb comoditat, a prop de casa 

(Centre Cultural Can Gruart) i en un horari que 

majoritàriament s’adapta a les disponibilitats 

de tothom. Integrar aquestes jornades al nostre 

calendari ens ajudarà a agafar aquest hàbit tan 

lloable.

Fotografies: Jaume Vilalta
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l’EsCassEtat d’aigua 
(v-10)
Andrés L. Pérez Velasco

Acabo l’extensa, per bé que succinta, anàlisi so-

bre l’escassetat d’aigua amb un reflexió sobre la si-

tuació actual a Catalunya.

Els embassaments garanteixen el subministra-

ment total, fins i tot si no plou ni una gota. Les dades 

són concloents: els embassaments de les conques in-

ternes (que abasteixen les comarques de Barcelona 

i Girona) estan gairebé al límit de capacitat, mentre 

que els de l’àrea de l’Ebre, d’on beuen la majoria de 

poblacions de Lleida i de Tarragona, encara que es-

tan una mica més baixos, també mantenen un nivell 

alt. Això representa, segons l’Agència Catalana de 

l’Aigua (ACA), que la disponibilitat actual d’aigua 

dels dos sistemes supera en uns quants centenars 

d’hectòmetres cúbics les reserves de l’any passat en 

aquestes dates. 

La satisfacció actual no ve només pels pantans. 

«També els indicadors dels aqüífers se situen a la 

banda més alta», expliquen els tècnics de l’ACA. I és 

que, afegeixen, «el que ha passat entre la tardor del 

2009 i l’estiu del 2010 ha estat més propi de climes 

atlàntics que de mediterranis». Des del punt de vista 

de la pluviometria ha estat un any normal, si de cas, 

plujós en algunes zones, «però des del punt de vis-

ta hidrològic hem viscut una època realment bona, 

perquè ha plogut de manera constant durant gaire-

bé tot el període». Això ha comportat que «els llocs 

on s’emmagatzema l’aigua s’hagin anat recarregant 

amb regularitat, sense que s’arribessin a acabar les 

existències», indiquen.

El consum responsable ha estat un altre dels fac-

tors que han contribuït també a la situació actual. 

Les sequeres de l’última dècada van canviar consci-

ències a Catalunya. Els consums d’aigua van dismi-

nuir, i es van mantenir en el temps, després dels dos 

importants episodis d’absència de pluges registrats 

el 2005 i el 2008. Encara que a priori pugui sonar 

increïble, l’espècie humana sembla haver après la 

lliçó, ni que sigui una vegada. Això és, almenys, el 

que ha passat arran de les dues grans sequeres que 

ens ha tocat viure a Catalunya en l’última dècada (la 

del 2005 i la del 2008). Després d’haver sofert amb-

dós períodes, el consum d’aigua per capita no tan 

sols va disminuir durant els moments crítics, sinó 

que es va mantenir a posteriori en el temps. Sembla 

que els ciutadans ens hem adonat que l’aigua és un 

recurs finit.

«Quan els ciutadans canviem els hàbits de con-

sum, després aquest canvi de costums es manté. 

Ja no tornem als hàbits antics. Per exemple, si ens 

acostumem a tancar l’aixeta mentre ens rentem les 

dents, doncs ja ho fem sempre», explica Jordi Mo-

list, cap del Departament de Planificació d’Abasti-

ment d’Aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Sigui com sigui, adverteixen els experts, aquest 

panorama d’abundància «és una excepcionalitat 

que s’ha de relativitzar». D’entrada, avisen, no s’han 

de relaxar els costums adquirits en els últims temps 

i que han fet que, per exemple, Barcelona sigui en 

aquests moments la capital europea amb menys 

consum d’aigua (108,4 litres diaris per habitant). I 

recorden que cal mantenir l’esforç inversor perquè 

la situació actual no serà indefinida. «S’ha d’insistir 

per aconseguir que els regs agrícoles siguin més efi-

cients, i també en la reutilització de les aigües resi-

duals i en la dessalinització», remarquen.

Fotografies: Teia Sureda
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Mn. Josep Ramírez i Carles 
Rector

encara sobre la visita pastoral Del bisbe

En la crònica anterior ens fèiem ressò dels actes 

més importants que havien configurat la visita pas-

toral del nostre bisbe Francesc, que tingué lloc el 2 

d’abril, dissabte, de 2011: se li oferí una explicació 

detallada de les excavacions fetes davant l’església, 

pujàrem a l’ermita de sant Roc, i després, visita a 

malalts, dinar de treball i germanor, visita al Casal 

de la gent gran i, com a cloenda, celebració solem-

ne de l’Eucaristia al temple parroquial, participada 

per un notable nombre de feligresos que manifesta-

ven així el seu agraïment i afecte al bisbe. Doncs bé: 

les parròquies de l’Arxiprestat de Girona-Salt, del 

qual formem part, hem rebut una entranyable carta 

del bisbe en què manifesta la seva impressió en re-

lació amb l’esmentada visita pastoral i els fruits que 

se n’esperen. 

La carta en qüestió consta d’unes consideracions 

generals i una al·lusió a cada parròquia en particu-

lar. Us n’ofereixo un senzill resum. Diu el bisbe:

«Gràcies i coratge! Certament que em cal donar 

gràcies a Déu i a tots vosaltres [...] per tot el que he 

viscut i he palpat aquests dies de la visita pastoral. 

Per a mi han estat uns dies de gràcia i d’estímul per 

comprendre i contemplar la “vida” de les parròqui-

es, persones i activitats pastorals, des dels “ulls” de 

Jesús [...] preguntant-me què ens demana l’Esperit 

en aquest moment històric.

»Agraeixo l’acolliment fraternal, la col·laboració, 

les mostres d’afecte, la disponibilitat, la sinceritat; 

[...] sobretot agraeixo la missió pastoral de cada dia 

i a tots els que la feu possible. Avui el Senyor Jesús 

pot continuar parlant, guarint, perdonant, servint, 

oferint els seus dons gràcies a tots vosaltres.»

Tot seguit la carta ens ofereix unes serioses re-

flexions sobre l’Evangelització i transmissió de la 

Fe. El bisbe lamenta la manca de continuïtat en la 

Fotografies: Teia Sureda
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catequesi i en la participació de l’Eucaristia domi-

nical dels infants que han fet la Primera Comunió 

i la manca d’interès de molts pares en aquest afer. 

També dedica una llarga atenció a la pastoral dels 

joves. Diu, entre altres coses: «Preocupa l’anomena-

da “generació perduda”, que jo prefereixo conside-

rar com a “generació no iniciada o a l’expectativa” 

ja que per a nosaltres ningú no està perdut perquè 

cal considerar cada persona amb les seves possibili-

tats». I ens convida tots a ser testimonis de l’Evangeli 

i a ser apòstols anunciant Jesucrist, cada u segons 

les seves circumstàncies i situació personal, a aquells 

que el desconeixen o que, havent-lo conegut, l’han 

abandonat. I això amb un gran amor a les persones 

i que aquestes se sentin estimades.

I acaba amb un Missatge a les comunitats parro-

quials. Referint-se a la nostra, diu: «A la parròquia 

de Vilablareix: continueu amb la vitalitat que he 

palpat i amb l’atenció a les persones. La parròquia 

és ben considerada en el poble i fa un bon treball. 

Sempre cal vetllar per anar trobant el relleu dels res-

ponsables de les activitats». 

la jornaDa munDial De la joventut

No cal insistir sobre la importància d’aquesta Jor-

nada, ja que els mitjans de comunicació social 

(premsa, ràdio i, sobre tot, TV) se’n van fer ressò a 

bastament, encara que no sempre, per part d’algun 

mitjà, amb l’objectivitat i honestedat que demana la 

noble professió periodística. 

Pel que fa a la participació de les deu diòcesis 

catalanes, cadascuna d’acord amb les seves possi-

bilitats, es van mobilitzar de l’11 al 15 d’agost per 

acollir i atendre els més de trenta mil joves, proce-

dents de diversos països, que anaven cap a Madrid: 

dies intensos de convivència, intercanvi fratern, 

enriquiment religiós i humà, així com de celebra-

cions litúrgiques i propostes culturals. Girona va 

ser, especialment, testimoni de la vitalitat i joventut 

de l’Església catòlica: sis mil dos-cents joves, proce-

dents de tres continents: Europa, Amèrica i Àfrica; 

tres-cents voluntaris de diferents punts de la diò-

cesi per atendre i acompanyar els pelegrins; allot-

jament en vint instal·lacions (pavellons esportius, 

escoles i convents); cent famílies acollidores, etc. 

Particularment emotiva va ser la vetlla de pregària 

del dia 14 a la catedral i a la parròquia de St. Feliu, 

però sobretot l’Eucaristia celebrada pel nostre bis-

be el dia 15 al Parc de Fontajau. I no parlem dels 

prop de dos milions de joves a Cuatro Vientos de 

Madrid, a qui el Papa Benet XVI va adreçar aquest 

urgent missatge: «El món necessita el testimoni de 

la vostra fe». Paraules adreçades també a nosaltres, 

si volem ser conscients de la nostra responsabilitat 

de cristians.

missa a sant roc

Com bé sabem, el dia 16 d’agost s’escau la festa de 

Sant Roc. També enguany vam voler celebrar aques-

ta efemèride pujant a celebrar la Santa Missa a l’er-

mita el diumenge següent, dia 21. La capella era 

plena de fidels i devots del sant. Que per molts anys 

puguem continuar aquesta tradició.

Dia Del soci Del casal De la gent gran

Fou el 4 de setembre. Entre els actes que els organit-

zadors d’aquesta simpàtica jornada van incloure en 

el programa del dia hi figurava la celebració d’una 

Missa, a les 11 a la parròquia. Feia goig veure tanta 

gent gran reunida per donar gràcies a Déu i dema-

nar-li tot allò que cadascú portava al cor. Vull felici-

tar tots els membres del Casal i els seus responsables 

i prego perquè el Senyor els concedeixi salut i for-

ces a fi de poder continuar les tasques que realitzen 

amb esperit jove i festiu. Per molts anys! 

tot preparant...

primera comunió

Recordem als pares que vulguin que els seus fills es 

preparin per a la Primera Comunió, que la cateque-

si començarà el primer divendres d’octubre. Que 

facin la inscripció sense esperar el darrer moment. 

Els de segon curs també començaran el mateix dia.

Festa De sant menna, patró De la parròquia

Com en anys anteriors, l’Ajuntament prepararà el 

programa d’activitats.
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mEmòria històriCa dEl 
nostrE muniCipi (xv)
J. Manel Pallàs

Por encontrarse en el poblado del Perelló con un calle-

jón tan estrecho que no permite el paso de un coche auto-

móvil regular ó de un camión, lo que supone tener que en-

sancharlo expropiando todo ó parte de uno de los edificios 

que limitan el estrecho callejón no existiendo otra solución 

por las especiales condiciones topográficas de aquel paraje.

8º....que el trazado adoptado es el mejor y único compa-

tible con el espíritu de economía que impone el Reglamento 

de caminos vecinales y si los reclamantes pueden suponer 

(erróneamente) que el Ayuntamiento puede haber obrado 

con miras particulares, no cabe suponer tal debilidad en 

persona que como el Sr. Uribarren está muy por lo alto del 

mezquino interés y lugareño y cuanto su crédito y prestigio 

profesional le inviste de autoridad y competencia para sa-

ber decidirse por lo más conveniente para la realización de 

la obra y su fácil conservación.

9º Que el Ayuntamiento no disiste de hacer para los 

vecinos de el Perelló todo lo que buenamente pueda para el 

mejoramiento del camino que á ellos únicamente les inte-

resa y á este fin tiene acordado construir un puente sobre 

el torrente Marrochs á fin de facilitar los trabajos de cul-

tivo de las fincas situadas al otro lado del torrente, obra 

que se efectuará enseguida lo permita el estado de la Caja 

Municipal, pero es de justicia que antes debe efectuarse la 

construcción del camino proyectado...

10º Finalmente; cabe reconocer  que no tienen los recla-

mantes personalidad alguna para oponerse al proyecto del 

camino que nos ocupa. El primer firmante D. Juan Aymerich 

porque por  su carácter de Concejal ha agotado sus derechos 

al votar en contra el propio proyecto ya que es jurisprudencia 

repetida que las minorías de los Ayuntamientos carecen de 

derecho para recurrir contra los acuerdos de las mayorías, 

no pudiendo aducir que con el mismo se le cause perjuicio 

alguno para que pueda reclamar con carácter particular.

En cuanto a los otros cinco firmantes todos ellos vecinos 

del Perelló es indudable que por no afectarles en nada el 

proyecto confeccionado por el Sr. Uribarren no pueden alegar 

lesión alguna en sus derechos ni señalar infracción por par-

te de este Ayuntamiento de disposiciones administrativas de 

fuerza legal, requisitos indispensables para poder reclamar.

Por todos estos motivos el Sr. Alcalde propone al Ayun-

tamiento sea desestimada la reclamación de los Sres. Ayme-

rich y los cinco vecinos del Perelló y aprobar una vez más 

el proyecto formulado por el Sr. Uribarren, confirmando el 

acuerdo de esta Corporación de onze de enero último por re-

sultar a todas luces el camino de mayor transito y de menor 

coste de todos los que podrían idearse para sacar de su inco-

municación los vecindarios de San Roque y de La Iglesia.

Puesta a votación la proposición del Sr. Alcalde resulta 

aprobada por los votos de los Sres. D. Salvador Gispert-

Sauch, D. Vicente Alsina Esteve, D. Tomás Ollé Carré y 

D. Ricardo Figueras Parera, votando en contra el D. Juan 

Aymerich Aliu y votando en blanco D. Alfonso Ollé Carré, 

después de lo cual se levanta la sesión...

El 30 de maig de 1928 s’aprova el pressupost ex-

traordinari per contribuir a les obres que ha de fer 

la Diputació Provincial en relació amb el “camino ve-

cinal de la carreta de Gerona á Manresa á la de Gerona 

á Santa Coloma por Vilablareix”, una vegada exposat 

al públic el projecte i sense haver-hi reclamacions, 

“quedando en su consecuencia fijado el total de ingresos en 

doce mil veinte y una pesetas y tres céntimos y el de gastos 

en igual cantidad, quedando nivelado el presupuesto”. 

A la sessió del 10 de setembre han de cessar com 

a regidors D. Tomás Ollé Carré i D. Ricardo Figue-

ras Parera i els substitueixen D. Narciso Serra Ollé i 

D. Domingo Ribot Franquesa.

El mateix dia se celebra un altre Ple per acordar 

la plantilla d’empleats de l’Ajuntament:

 Personal Administrativo

Un secretario con 2.000 pesetas de sueldo anual. 

Un Depositario con 100 pesetas de sueldo anual.

 Personal técnico

Un médico titular con 586’30 pesetas de sueldo anual.
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Un Inspector Veterinario con 300 pesetas de sueldo anual.

 Personal subalterno

Un Alguacil pregonero con 300 pesetas de sueldo anual.

Un campanero con 50 pesetas de sueldo anual.

A la sessió del 12 d’octubre de 1928, 

... se presenta una proposición firmada por los Sres. 

Concejales  D. Juan Aymerich, D. Alfonso Ollé, D. Narci-

so Serra y Domingo Ribot que transcrita literalmente dice 

así: “Los suscritos concejales del Ayuntamiento de este pu-

eblo para dar cumplimiento al objeto de la convocatoria 

de esta sesión extraordinaria someten á la consideración 

del Ayuntamiento la proposición siguiente: Quedados los 

antecedentes relativos á la disparidad ó disconformidad 

existentes entre la mayoría de los vecinos según la instan-

cia elevada á la Exma. Diputación en 30 de enero último 

en el periodo de información pública y el acuerdo de este 

Municipio de fecha 2 de marzo próximo pasado y al objeto 

de obviar todas las dificultades para la pronta construcci-

ón del camino ó carretera provincial en interés general del 

pueblo y para la desaparición que la disconformidad de la 

mayoría de los vecinos y el Municipio tienen el xxxxx de 

someter á la consideración aprobación del mismo los sigui-

entes extremos:

1º Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo del pleno de 

este Municipio de fecha 2 de marzo próximo pasado por el 

cual se interesaba la construcción del camino por la parte 

alta de la impoblación á partir de la carretera de Gerona á 

Santa Coloma pasando por camino particular y en parte 

término de Aiguaviva hasta llegar á la Iglesia de Vilabla-

reix parroquial.

2º Que en consecuencia por las razones prácticas de 

conveniencia de casi la totalidad de los vecinos de este 

término municipal se interese de la Exma. Diputación 

que el camino hoy vecinal que parte del vecindario del 

Perelló de este término hasta la propia Iglesia Parroquial 

y que atraviesa la mayoría de las fincas para dar á la 

misma entrada  y salida para sus labores y productos se 

convierta en la carretera provincial ya que tiene ya la ca-

tegoría de camino vecinal que llega á una anchura para 

cruzar carruajes.

3º Que una vez aprobados los anteriores extremos se re-

mita certificación del acta de esta sesión á la Exma. Dipu-

tación provincial para ser unida al expediente de su razón. 

Vilablareix doce de octubre de mil novecientos veintiocho”

   El Sr Alcalde dice: Aprobar esta proposición es lo mis-

mo que desistir de la construcción del camino vecinal  de 

referencia- Las razones que se aducen a favor del acuerdo 

que se propone no pueden convencer á nadie que esté medi-

anamente enterado del asunto que se debate.

Sería hacer cargos no merecidos á personas meritísimas 

en todos conceptos en cual son los Sres. Ingenieros de la 

Exma, Diputación provincial, suponer que este camino se 

ha proyectado con miras á intereses particulares.

Se trata aquí de los barrios de la Iglesia y de San Roque 

incomunicados , á los que Ley y el Concurso de la Diputaci-

ón reconocen preferencia para la construcción de caminos ve-

cinales, y por esta razón hemos podido acogernos al máximo 

de subvención del Estado ó sea el ochenta y cuatro por ciento. 

No reconocerlo así el Ayuntamiento es hacer una injusticia á 

los vecinos de los barrios de la Iglesia y San Roque.

El camino vecinal proyectado está presupuestado para 

su construcción en treinta y cuatro mil seiscientas cinco 

pesetas. El Ayuntamiento tiene adelantado el importe del 

proyecto (1.486 pesetas); y como la parte con que debe con-

tribuir este pueblo á la construcción, son pesetas once mil 

setecientas sesenta y tres, restándolas 1.486, quedan diez 

mil doscientas setenta y siete. Habiendo dos vecinos apor-

tado á este exclusivo objeto, en junto la cantidad de pesetas 

tres mil novecientas ochenta, que deben restarse de las diez 

mil doscientas setenta y siete pesetas, resulta que en una 

obra de coste total 34.605 pesetas la caja municipal debe 

contribuir únicamente con la cantidad de 6.297 pesetas; 

cifra verdaderamente irrisoria si se considera la máxima 

general utilidad de tal camino vecinal.

Si se desiste de la construcción de este camino se oca-

siona graves y notorios perjuicios á los intereses generales 

del pueblo.

Puesto á votación la proposición presentada es aproba-

da por el voto de los Seres. D. Juan Aymerich, D. Narciso 

Serra, D. Alfonso Ollé  y D. Domingo Ribot. De todo lo cual 

se levanta la sesión…

A la sessió extraordinària del 16 de novembre 

de 1928, els regidors D. Juan Aymerich, D. Narciso 

Serra, D. Alfonso Ollé i D. Domingo Ribot no estan 

d’acord amb el  pressupost per a l’any 1929, prepa-

rat per la Comissió Permanent, i presenten un pres-

supost detallat de despeses i ingressos, amb un total 

de 5.316,09 pessetes.

Aquest pressupost és aprovat amb els vots a fa-

vor dels regidors anomenats anteriorment i amb els 

vots en contra de l’alcalde i del tinent d’alcalde, D. 

Vicente Alsina.
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novembre

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

desembre

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

octubre

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

octubre
22 Dissabte ball De saló, amb Chus. A 

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

Organitza: Casal de la Gent Gran

23 Diumenge cargolaDa. A les 2 del 

migdia, a la sala polivalent del pavelló.

Organitza: Ateneu de la Dona

novembre
5 Dissabte ball De saló, amb Notes d’Or. 

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

Organitza: Casal de la Gent Gran

12 Dissabte innauguració Del camí 

Fluvial. Sortida a les 9 del matí de la zona verda 

del carrer Marroc.

Festa De sant menna. animació inFantil, amb Jordi 

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

A continuació, castanyaDa popular, a l’aparcament 

del pavelló.

13 Diumenge Festa De sant menna oFici 

solemne acompanyat per la cobla Baix Empordà. A 

les 11 del matí, a l’església parroquial.

A continuació, tres sarDanes amb la mateixa cobla 

i aperitiu.

20 Diumenge Dinar popular a Favor 

De la lluita contra el càncer. Organitza: Llar de 

jubilats amb l’Associació del Càncer.

26 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

Desembre
10 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

18 Diumenge marató De tv3. A la sala 

polivalent del pavelló.

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



afegir 
anunci!!!


