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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
Can Gruart 972 40 55 34

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.

Quan arriben aquestes dates de final d’any aprofitem per fer balanç del que ha 

passat durant els darrers dotze mesos i per, normalment, fer bons propòsits per 

a l’any següent. La situació tan convulsa que patim, i que ens fa preveure que 

l’any 2012 serà un any difícil, no ens ajuda a ser gaire optimistes. La crisi eco-

nòmica i financera que afecta el món desenvolupat sembla que no va camí de 

solucionar-se de forma immediata i això ens fa preveure que vénen uns mesos 

molt complicats encara per a moltes famílies del nostre país. 

La incertesa del futur proper ens fa a tots i totes més cauts a l’hora de 

pensar a fer algunes inversions o despeses o a l’hora de pensar en els ingressos 

que tindrem els propers mesos, i tot això afecta els ànims i la moral de tots i to-

tes. És evident que haurem de replantejar-nos moltes coses d’aquest model de 

societat que hem construït entre tots –de fet, ja ho estem fent− i que haurem 

de repensar i reconstruir moltes de les coses que donàvem per fetes aquests 

darrers anys. Però de ben segur que si hi ha una manera de sortir d’aquest 

atzucac és amb l’esforç de tots i totes. Només des de la força del col·lectiu 

serem capaços de tirar endavant aquesta situació i, per tant, només aquelles 

propostes que posin per davant la col·lectivitat i el bé comú seran les que faran 

possible la reactivació de l’economia i, per tant, la millora del benestar. Els 

estats hauran de prendre grans decisions per redreçar el rumb de l’economia, 

però també des dels petits gestos podem ajudar tots i totes nosaltres a fer que 

millori la situació. Tots hem d’assumir les responsabilitats que ens pertoquin i 

no exigir sempre que les administracions ho arreglin tot. Des del nostre poble 

també podem contribuir, encara que ens sembli molt lluny, a millorar aquesta 

situació amb petites decisions del dia a dia que faran millor la nostra vida. Po-

dem contribuir-hi de moltes maneres, des del reciclatge a casa de les diferents 

deixalles que generem (que provoca un estalvi directe en el cost de la recolli-

da), al manteniment dels espais públics en condicions (no fent-los malbé o 

pintant-los o denunciant els que sí ho fan), a la participació en la vida social 

del poble des de les associacions i entitats, etc. 

Com deia al principi, pensem-hi aquests dies que tradicionalment estem 

en família i fem bons propòsits per al 2012. Aprofitem aquestes festes per par-

ticipar en la Quina, per anar a veure el Pessebre Vivent i la Cavalcada de Reis i 

també per creure que ens en sortirem, que malgrat aquesta situació tan greu, 

amb l’esforç i l’empenta de tots i totes, ens en sortirem.

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

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

recció General de Recursos del Sistema Educatiu 

del Departament d’Ensenyament, en concepte 

de suport al sosteniment de les places de la llar 

d’infants municipal La Farigola, per un import de 

102.400 €.

»  El plec de clàusules administratives particulars i 

l’expedient de contractació de les obres “Camp 

de futbol i instal·lacions esportives”, oferta eco-

nòmicament més avantatjosa, diversos criteris 

d’adjudicació.

»  La constitució de la Junta de Compensació per a 

la urbanització de la Unitat d’Actuació Urbanísti-

ca núm. 3 Marroc II, formalitzada en l’Escriptura 

pública núm. 1805, davant de la Notaria de la Sra. 

Belén Mayoral del Barrio.

»  L’adhesió als convenis per al desenvolupament de 

xarxes de telecomunicació a Catalunya.

»  Definitivament el projecte d’urbanització del polí-

gon d’actuació núm. 3 Marroc II, amb un pressu-

post d’execució material d’1.766.212,02 €.

»  Definitivament el projecte de reparcel·lació del 

polígon d’actuació núm. 3 Marroc II.

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

tra de CiU i IpP-PM:

»  Establir que el càrrec de titular de l’Alcaldia es 

desenvolupi en règim de dedicació parcial i amb 

una retribució de 1.500 € mensuals i amb una de-

dicació mínima de 20 hores setmanals.

SeSSió ordinària del 14 de novembre de 2011
S’aprova per majoria absoluta, amb els vots en con-

tra de CiU i IpP-PM:

»  La modificació de les ordenances fiscals de l’exer-

cici 2012.

S’aprova per majoria absoluta, amb l’abstenció d’IpP-

PM:

»  La modificació del reglament de serveis: servei re-

gulador del servei de la piscina municipal.

S’aprova per unanimitat: 

»  La modificació del reglament de règim intern de 

la ludoteca Les Orenetes.

»  L’acord de participació en l’Associació de Munici-

pis per la Independència.

»  Posar la bandera estelada a la plaça 11 de setembre.

»  Escollir el Sr. Josep Poch Vidal com a jutge de pau 

titular i la Sra. Margarita Sitjà Roca com a jutge de 

pau suplent, i proposar el seu nomenament a la 

Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya a través del Deganat dels Jutjats de 

Girona.

»  Comunicar al Departament de Governació de la 

Generalitat de Catalunya el cost de l’obra del viver 

d’empreses, obra cofinançada pel FEDER 2007- 

2013. La despesa elegible és de 679.516,53 €.

»  Una moció en relació amb les obres i expropiaci-

ons per a la construcció de l’autovia A2.

»  Una moció en contra del retorn dels impostos de la 

bestreta de la participació en els tributs de l’Estat.

»  Mostrar el suport a l’Ajuntament de Sant Julià de 

Ramis perquè dugui a terme totes les accions le-

gals i polítiques a fi d’aconseguir la restitució de la 

condició de municipi de Medinyà.
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–  de 264,70 € pel canvi d’un fanal al carrer Mas-

falgars. 

–  de 1.289,81 € per la reposició de tapes i un nou 

fanal a la carretera de Sta. Coloma 

–  la connexió de subministrament elèctric del mò-

dul prefabricat destinat a magatzem del camp de 

futbol.

»  El pressupost i adjudicació al Sr. Carles Simón de 

la coberta de les restes romanes davant de l’esglé-

sia de Sant Menna.

»  La convocatòria per a l’elecció del jutge de pau 

titular i suplent del municipi.

»  El pressupost i adjudicació a Obycall dels treballs 

de formació de la vorera al carrer Marroc per im-

port d’11.746,55 €. 

SeSSió del 17 d’octubre de 2011

S’acorda aprovar:

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

pedient i que sumen 74.410,83 €.

»  La 9a certificació de l’obra “Equipaments culturals 

del sector El Perelló i Can Pere Màrtir, ludoteca-

llar de jubilats, per import de 72.281,75 € (IVA 

inclòs), a favor de l’entitat Obres i Canalitzacions 

Lloret SA (Obycall).

»  L’informe d’auditoria sobre l’adequació de l’Ajun-

tament de Vilablareix a les mesures de seguretat 

en el tractament de dades de caràcter personal.

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor 

d’obres a l’entitat Transports Mateu SL, per dur a 

terme els treballs d’arranjar el camí fluvial amb el 

carril bici per import de 2.930,20 €.

»  El pressupost i adjudicació a l’empresa ECOSOL 

de la neteja dels vestidors del camp de futbol per 

import de 319,58 €.

»  La celebració del conveni amb el Col·legi de Vete-

rinaris de Catalunya a fi de tenir accés a la base de 

dades de l’AIAC per la localització dels propietaris 

dels animals trobats al municipi, amb una despesa 

de 156,50 € (IVA no inclòs).

»  El pressupost i adjudicació a l’empresa Manresa i 

Fills SL de l’arranjament de diferents camins, per 

import de 1.959,78 €.

»  Donar suport a la Generalitat de Catalunya en la 

petició d’un pacte fiscal, en la línia de concert eco-

nòmic, que comporti una millora del finançament 

de Catalunya i també dels governs locals.

junteS
SeSSió del 19 de Setembre de 2011
S’acorda aprovar:

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

pedient i que sumen 209.387,28 €.

»  La 8a certificació de l’obra “Equipaments culturals 

del sector El Perelló i Can Pere Màrtir, ludoteca - 

llar de jubilats, per import de 66.053,21 € (IVA 

inclòs), a favor de l’entitat Obres i Canalitzacions 

Lloret SA (Obycall).

»  El conveni amb l’empresa SERSA SCCL per l’ús de 

l’immoble municipal Can Gruart a fi de realitzar for-

mació professionalitzadora d’atenció sociosanitària.

»  El pressupost i adjudicació a l’entitat BITXOS.

NET per import de 4.123,33 € (IVA inclòs) per 

dur a terme els serveis de desinfectació a l’edifici 

de l’Ajuntament.

»  El pressupost i adjudicació al Sr. Jofre Sáez Bernal 

de 350 € mensuals (IVA a part) per dur a terme 

un innovador projecte de comunicació local. 

»  Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona 

de 20.000 € per les despeses de la corporació mu-

nicipal per a l’adequació i posada en funcionament 

dels mòduls de l’Escola i de l’Institut de Vilablareix.

»  L’endós de la factura núm. A/1.240 corresponent 

als treballs de muntatge de la coberta de l’escola 

bressol, per import de 38.964,70 €, a favor de l’en-

titat Banco de Valencia SA.

SeSSió del 3 d’octubre de 2011

S’acorda aprovar:

»  El pressupost i adjudicació a l’entitat SIMSA: 

–  de 3.661,67 € per la il·luminació de les restes 

romanes de Sant Menna. 
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SeSSió del 7 de novembre de 2011

S’acorda aprovar:

»  Diverses llicències urbanístiques i d’activitats.

»  L’ús de locals i pavelló sol·licitats per diferents en-

titats del poble.

S’acorda:

»  Aprovar el pressupost i adjudicació a l’entitat SIM-

SA de la reparació d’una arqueta per import de 

154,10 € (IVA inclòs) .

»  Aprovar el pressupost i adjudicació a l’entitat SIM-

SA dels treballs d’arranjar el punt de llum T-45 per 

import de 391,56 € (IVA inclòs).

»  Autoritzar la Sra. Roser Bonmatí, en nom i re-

presentació de l’Ateneu de la Dona, per utilit-

zar la cuina el dia 9 de novembre de 17.00 h a 

21.00 h. 

»  Acceptar la Sra. M. Ona Castells i Mascaró com a 

Coordinadora de Seguretat i Salut de l’obra titula-

da “Equipaments culturals sector el Perelló i Can 

Pere Màrtir, ludotecta - llar de jubilats”.

SeSSió del 21 de novembre

S’acorda aprovar:

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

pedient i que sumen 33.957,99 €.

»  La 10a certificació de l’obra “Equipaments cultu-

rals del sector El Perelló i Can Pere Màrtir, ludo-

teca - llar de jubilats, per import de 66.053,21 € 

(IVA inclòs), a favor de l’entitat Obres i Canalitza-

cions Lloret SA (Obycall).

»  La sol·licitud del Sr. Francesc Manich i Casacuber-

ta, en representació de l’empresa Administracions 

Tejada SL, d’ús d’una sala per fer l’assemblea de la 

comunitat de propietaris de la Ctra. Santa Coloma 

núm. 65 i 67 el dia 24 de novembre a les 19.00 h.

»  La sol·licitud del Sr. Moisès Fusté i Serra, en repre-

sentació de l’Assemblea Nacional Catalana, d’ús 

d’una sala a Can Gruart per fer-hi una reunió.

»  Adjudicar a l’entitat SIMSA l’arranjament del punt 

de llum N-64, emplaçat al final del c/ Montnegre, 

per import de 779,71 € 

–  Adquirir diversos senyals per import de 770,85 € 

(IVA inclòs), subvencionades en part pel Consell 

Comarcal del Gironès.

–  El pressupost i adjudicació a l’entitat Serveis Vi-

als del Vallès, SL del subministrament de senya-

litzacions per import de 555,53 € (IVA exclòs),

–  Atorgar un ajut econòmic per import de 1.400 € 

a l’AMPA de l’Institut de Vilablareix, a fi de col-

laborar en el cost del treball de síntesi que els tres 

cursos d’ESO portaran a terme aquest curs, així 

com col·laborar en l’activitat “Programa de preven-

ció del consum del tabac entre joves” de la Funda-

ció Oncolliga Girona, que es du a terme a 1r d’ESO. 
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Els habitatgEs dE 
protECCió oFiCial, 
pràCtiCamEnt 
EnllEstits
Xavier Gifra 
Vilablareix Futur, SL

Els pisos de protecció oficial en poques setmanes esta-

ran acabats. Només quedarà pendent la urbanització 

exterior i els dipòsits de recollida d’aigües plujanes, 

que s’han deixat per al final perquè formaven part 

de les millores que va oferir l’empresa constructora.

D’altra banda, el pintor ha començat a preparar 

els paraments interiors i a pintar els arrebossats exte-

riors, sobretot en aquells punts on s’ha de col·locar 

algun element definitiu, com ara les baranes. Una 

vegada construïda la façana ventilada, s’ha procedit 

a instal·lar baranes i aluminis, cosa que ha permès 

col·locar les portes interiors i els mobles de cuina. 

Altres millores que s’han fet són la coberta ven-

tilada, a la qual també tindrà accés la comunitat, la 

motorització de l’obertura grossa de les sales d’estar-

menjador, la col·locació de persianes als rentadors o la 

instal·lació de telecomunicacions a tots els dormitoris. 

 Pel que fa al procés d’adjudicació, també s’ha ar-

ribat al final. Tots els pisos estan adjudicats, fins i tot 

l’habitatge adaptat. A més, s’ha pogut donar sortida a 

uns habitatges ja adjudicats i als quals els propietaris 

havien hagut de renunciar per diversos motius.

La resolució dels ajuts i el visat dels contractes 

per a tots els adjudicataris ja estan tramitats, i un 

cop acabades les obres es demanarà la qualificació 

definitiva dels habitatges per poder signar les escrip-

tures de compravenda.
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inauguraCió dEl Camí 
Fluvial

El dissabte 12 de novembre, a les nou del matí, uns 

seixanta-cinc veïns i veïnes van participar en la inau-

guració del camí fluvial. 

Abans de començar la caminada, les autoritats 

que representaven les institucions implicades en el 

projecte van fer uns parlaments: el diputat de Medi 

Ambient, Miquel Calm, el delegat territorial de 

l’Obra Social de “la Caixa”, Blai Morera, i el nostre 

alcalde, David Mascort.

Després es va fer una passejada d’uns quaranta mi-

nuts, i al final es va oferir un esmorzar als assistents. 

El recorregut actual del camí fluvial surt del Parc 

de Salut i arriba fins a la carretera de la Diputació, 

als Deu Roures, tot i que el projecte preveu que con-

tinuï fins al límit d’Aiguaviva, a la resclosa.

Fotografies: Jofre Sáez Badenas

Fotografia: Jaume Vilalta
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FEsta dE sant mEnna

Presentació del llibre El Gironès per a petits 
i grans
Divendres 11 de novembre, festa de Sant Menna, l’au-

tor del llibre El Gironès per a petits i grans, l’historiador Mi-

quel Borrell, va fer la presentació de la seva obra a Can 

Gruart, amb una assistència de més de trenta persones.

El llibre fa una descripció geogràfica i històrica 

de la nostra comarca, amb il·lustracions d’Isabel 

Mestras. El contingut es distribueix en sis parts: 

descripció de la comarca, la història, els escuts, la 

comarca en xifres, els pobles i el Consell Comarcal.

L’autor va fer una donació d’alguns exemplars 

per a la biblioteca municipal.

Castanyada i animació infantil 
El dissabte 12 de novembre, a la tarda, Jordi Toniet-

ti va cantar i fer cantar petits i grans, i també hi va 

haver degustació de castanyes. L’acte va tenir molta 

participació.

Missa, sardanes i aperitiu 
El diumenge 13 la pluja persistent d’aquesta tardor va 

aigualir una mica la festa. Després de l’Ofici solemne, 

amb acompanyament de la cobla Baix Empordà, es van 

haver de traslladar al pavelló l’aperitiu i les sardanes. 
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17 de novembre
Xerrada: Seguretat al domicili, a càrrec dels Mossos 

d’Esquadra

Del 3 al 28 d’octubre
Exposició de les 25 fotografies finalistes del concurs 

“El pas del temps”, organitzat per l’empresa Ambisist

Del 2 al 30 de novembre
Exposició de 24 obres de punt de creu elaborades 

per Lourdes Vivancos

aCtivitats al CEntrE 
Cultural Can gruart
Jordi Baus

21 de setembre
Xerrada: El dolor i el bon ús dels analgèsics

23 de setembre
Xerrada: Els bolets de les nostres contrades, impartida 

per Lluís Llagostera

26 de setembre
Xerrada: Hipertensió i colesterol 

a c t u a l i t a t
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El vial Cap a FornElls 
pEl pont dEl tav ja és 
obErt 
El dimecres 2 de novembre es va obrir el pas del 

pont que passa per damunt del Tren d’Alta Veloci-

tat, en un acte on van assistir l’alcalde de Fornells, 

Mateu Parera-Nieto, el nostre alcalde, David Mas-

cort, i alguns regidors. 

El nou vial pertany completament al municipi de 

Fornells i uneix les zones industrials de Fornells de 

la Selva i Vilablareix. Amb aquest vial tenim una al-

tra alternativa per poder sortir del municipi.

ElECCions al Congrés 
dE diputats

Les eleccions generals al Congrés de Diputats i al 

Senat del passat diumenge 20 de novembre, van te-

nir els resultats següents: 

Vilablareix

Cens: 1918

Participació: 1350 vots (70’39% del cens)

Vots Percentatge

CiU 588 44’51%

PSC 211 15’97%

ERC-RCa 193 14’61%

PP 174 13’17%

ICV-EUiA 51 3’86%

Altres 64 4’97%

a c t u a l i t a t
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valoraCió positiva  
dEl Curs dE Català 
El 2 de novembre va finalitzar el curs de català per 

a adults (nivell B) que s’ha estat fent els dilluns i di-

mecres des del mes de setembre al Centre Cultural 

Can Gruart, amb una durada total de trenta hores i 

la participació de vuit alumnes del poble.

El curs anava destinat a persones del municipi 

que per diverses circumstàncies no van tenir accés 

a aprendre català durant els anys d’escolarització. 

El programa ha consistit en el repàs de la normativa 

ortogràfica i la millora de l’expressió oral i escrita. 

Les persones que han seguit el curs han quedat 

molt satisfetes dels resultats i han sol·licitat que se’n 

faci una altra edició al més aviat possible. La profes-

sora, Mariona Crous, en fa una valoració molt positi-

va, especialment de l’actitud dels alumnes i l’interès 

per part de tothom.

Aquest curs tenia l’objectiu de donar a tota la 

població l’oportunitat de comunicar-se adequada-

ment en la nostra llengua, i ha estat possible gràcies 

a la col·laboració de l’Institut Català de la Dona i 

l’Ajuntament de Vilablareix. Així, un any més des 

del Departament de Promoció Econòmica s’impul-

sa la normalització lingüística i es promou l’ús social 

de la llengua.
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tualment el que porta el mateix 

nom. «I res de viatge... cap a casa 

del marit a viure!». El marit vivia 

a can Pere Bord, una casa també 

coneguda com a cal Carreter, de 

Sant Martí de Llémena.

Un cop casats, van començar 

a tenir mainada i ella, emprene-

dora, li deia: «Hauries de caçar 

una casa més gran perquè hem 

de pujar aquestes criatures» i ens 

explica: «ja tenia tres fills, i molt 

espessos!». La Matilde s’estimava 

més treballar de valent i poder 

fer diners que no pas conformar-

se amb el que tenien.

Llavors va resultar que un dia 

que van anar a l’aplec de Santa 

Afra, algú els va comentar que 

l’amo de can Gruart del Perelló 

buscava una família per dur la 

masoveria. Hi van parlar, es van 

entendre i al cap de cinc anys de 

ser casats van venir a viure a Vila-

blareix, a la masia on avui hi ha 

per la carretera, quan anàvem a 

cosir... A casa vam tenir sort que 

no van matar ningú, però sí que 

vaig veure desaparèixer veïns...». 

De gana no en van passar gai-

re perquè vivien a pagès, però 

recorda que «venia gent de Salt 

i Girona, a veure si els donaríem 

alguna cosa de l’hort. Teníem 

patates, verdures...i també matà-

vem el porc».

CinC fills i seixanta anys de 
masovers al Perelló

Amb el seu marit, en Miquel, ja 

es coneixien de petits i van co-

mençar a festejar després de la 

Guerra. Ell va haver d’anar a fer 

el servei (militar) a Barcelona 

durant quatre anys. «Venia cada 

diumenge i anàvem a passejar 

per la carretera, i alguna vegada 

també a ballar una mica».

Es van casar el 1945, a l’esglé-

sia del Mercadal de Girona, i ho 

van celebrar amb un dinar a l’Ar-

gadà, un restaurant on hi ha ac-

MATILDE 
TRIAS

Masovera de can Gruart durant seixanta anys, és una dona Molt 

treballadora i positiva per daMunt de tot, i coMpta aMb una Gran 

faMília que “la MiMa coM una flor”.

infànCia al Pla de sant Joan

Va néixer el 14 de maig de 1922 

al Pla de Sant Joan –una barriada 

de Sant Martí de Llémena, prop 

de Llorà–, en una casa de pagès 

petita, propietat dels pares, on 

recorda, com era habitual lla-

vors a pagès, que només hi havia 

el foc a terra per escalfar-se i el 

llum de carburo per il·luminar les 

llargues nits d’hivern. Era la se-

gona de quatre germans.

Va anar a l’escola a Llorà fins als 

catorze anys, amb la resta de mai-

nada de les quinze cases que for-

maven el llogarret del Pla de Sant 

Joan. «Anàvem a collir avellanes, i 

jugàvem sempre tots junts...».

Una gUerra amb imatges qUe 
no s’obliden

La Matilde té un mal record de la 

Guerra, li n’han quedat gravades 

imatges cruels que marquen sens 

dubte una noia de catorze o quin-

ze anys: «Vaig veure gent acabada 

de matar, amb les bales... com 

aquells capellans de la Mare de 

Déu de la Salut, que vam trobar 

R e c o R d s  d e 
V i l a b l a R e i x

Alba Fraser i Teia Sureda
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el centre cultural que en conser-

va el nom. 

I s’hi van estar seixanta anys, 

de masovers. Els records d’aques-

ta etapa la Matilde aviat els té re-

sumits: «Feina, feina, feina i fei-

na... sort que sempre he tingut 

salut!». Van prosperar perquè la 

Matilde és una dona molt positi-

va i molt treballadora.

També recorda detalls de la 

casa, i davant una enorme foto 

de la masia que té en una paret 

del menjador de casa seva, s’ex-

plaia: «Jo passava la manguera 

per allà... i les flors s’hi feien 

soles. També recordo que venia 

molta gent de les cases veïnes 

a buscar llet». Van començar 

amb tres vaques però van aca-

bar tenint-ne una trentena. Mu-

nyia sempre ella perquè el ma-

r e c o r d s  d e  v i l a b l a r e i x
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rit era asmàtic i tenia una mena 

d’al·lèrgia al bestiar.

Inicialment la finca de can 

Gruart tenia noranta-cinc vessa-

nes de terra, però més endavant 

es va vendre una part a la Camp-

sa, per posar-hi els dipòsits de 

reserva de combustible, molt co-

neguts al poble.

Fa un any llarg, un cop restau-

rada la masia per fer-hi l’equipa-

ment municipal, l’Ajuntament va 

tenir la gentilesa d’ensenyar-ne el 

resultat primer a ells que a la resta 

de vilablaretencs, un detall que els 

va agradar molt, com és lògic, i a 

més «el dia de la inauguració vam 

anar a davant, amb les autoritats».

Pel que fa a la casa de pisos 

on viu ara amb el seu cunyat i 

una noia que els cuida −ells tam-

bé en diuen can Gruart− se la 

van fer mentre eren masovers a 

can Gruart de pagès. 

Quan van deixar de fer de pa-

gesos, el matrimoni es va dedicar 

a viatjar. «Holanda, Egipte, la Re-

pública Dominicana... érem els 

mimats dels grups perquè érem 

els més grans... i la Pepi, la seva fi-

lla, afegeix: «i perquè no es quei-

xaven... mai, mai, mai! Tot els 

anava bé». També van poder fer 

realitat la il·lusió, d’anar a Cuba 

a visitar en Joan Bosch Roca –el 

primer propietari de can Gruart, 

que es va vendre la masia per anar 

a viure a Cuba−, amb qui encara 

mantenen el contacte. 

Una dona Positiva amb Una 
gran família

La Matilde ha tingut cinc fills: 

el gran, en Quim, que va mo-
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ens agrada celebrar-ho tot... Ara 

ja li hem dit a la mare que s’ha 

acabat el dol pel pare que ens va 

deixar el setembre de l’any pas-

sat i que hem de fer unes bones 

festes de Nadal».

La Pepi remarca que la seva 

mare s’ha adaptat a totes les 

circumstàncies de la vida i en 

destaca el tarannà positiu. Amb 

expressió afectuosa diu: «Ara la 

mimem com una flor». I aprofi-

tant que s’ha quedat a l’entrevis-

ta, li preguntem què ha après de 

la mare, i respon: «A treballar, 

fer sempre bona cara, que les 

coses s’han de fer en vida i tam-

bé que hem de disfrutar del dia 

a dia perquè avui hi som i demà 

no ho sabem».

Fotografies: Teia Sureda

rir d’accident a l’edat de divuit 

anys; després en Fèlix, que ara 

viu a Vilablareix al pis de sobre el 

seu; la Carmen, que té una boti-

ga de fotografia a Banyoles, «em 

truca cada dia i ve el diumenge»; 

la Pepi, que ens acompanya a 

l’entrevista, i que també viu a Vi-

lablareix, molt a prop de la seva 

mare; i en Lluís, que va morir de 

càncer fa un parell d’anys...

Són una gran família, molt 

unida. Ara la Matilde ja té nou 

néts, cinc besnéts i dos més en 

camí. La Pepi ens diu, satisfeta: 

«Quan els pares van celebrar les 

noces d’or vam llogar un autocar 

i vam anar tota la família a cele-

brar-ho en un restaurant de Vic. 

Sempre hem fet molta pinya i 
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comencem  
la tempoRada...  
i ja som a nadal!
Les dates en què surt aquesta revista fan que 

al número del mes d’octubre encara us parlem 

de l’estiu i que en el següent número, aquest, ja 

sigui el moment de fer balanç del primer trimes-

tre de temporada i, paral·lelament, de parlar 

de les activitats nadalenques que organitzem: 

Campus de Nadal i Quina de Nadal.

En primer lloc, tots els nostres equips (el 

sènior femení, l’aleví mixt i els masculins: sèni-

or A, B , sots 25, sots 21, els dos equips júniors 

i el cadet) ja han començat les seves respectives 

competicions. En aquest número, de moment, 

publiquem les fotografies del sènior A de 2a Cata-

Bàsquet

Dani Bartomeu

lana, del sots 21 i del cadet. Cal destacar també la 

col·laboració del Club en el memorial Mateu Pell.

En segon lloc, durant les vacances de Nadal 

(27, 28, 29 i 30 de desembre de 2011 i 2, 3, 4 i 5 de 

gener de 2012) organitzem el Campus de Nadal 

els matins de 9 a 1 del migdia al pavelló muni-

cipal. Per apuntar-vos-hi o consultar algun dubte 

podeu trucar als telèfons dels coordinadors.

També, durant les festes de Nadal, el 25 de 

desembre i l’1 i el 6 de gener organitzem la popu-

lar Quina de Nadal, un esdeveniment per passar 

una estona agradable tots junts. La Quina comen-

çarà a les 6 de la tarda i se celebrarà al pavelló.

+ INFO

Web: www.cbvilablareix.cat 

(en procés de manteniment i actualització)

Facebook: c.b.vilablareix

Telèfons

660 174 766 (Dani Bartomeu)

610 213 560 (Dani Arteaga)
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Gimnàstica
rítmica

Club Rítmica Vilablareix

il·lusió peR una 
noVa tempoRada

Una cop iniciada la temporada, toca posar fil a 

l’agulla i començar a treballar tot allò que ens 

serà necessari perquè sigui d’allò més exitosa. 

Durant el mes de setembre hem comen-

çat a fer feina en diferents grups de treball per 

poder fer una preparació física general i especí-

fica adequada a l’edat de la gimnasta. 

El grup de les més petitones ha treballat a 

partir d’activitats ludicoesportives (jocs, circuits, 

dansa, estacions i sèries, etc.) per tal d’assolir 

les habilitats motrius bàsiques i iniciar-se en els 

fonaments de la gimnàstica rítmica. Cal dir que 

s’ha notat una millora en tots els aspectes. 

El grup de promoció ha fet un treball es-

pecífic de força, resistència i flexibilitat a partir 

del joc. Aquest grup treballa els aspectes mo-

trius generals i els específics de la rítmica per 

tal d’accedir a la competició en un futur. 

El grup de competició ha començat un tre-

ball de preparació física i un treball específic de 

flexibilitat i força. I també s’ha iniciat amb els apa-

rells que els tocaran aquest any (maces i cèrcol).

Una vegada realitzat aquest treball, toca 

preparar allò que als pares tant us agrada, el 

FESTIVAL DE NADAL. Tots aquells que vulgueu 

gaudir d’una tarda ben entretinguda i veure unes 

autèntiques artistes de la gimnàstica rítmica, es-

teu convidats a apropar-vos al pavelló municipal 

de Vilablareix. La data del festival encara no està 

confirmada, però us mantindrem a tots informats 

per tal que pugueu organitzar les agendes i ve-

nir. Les nenes us demostraran la feina feta amb 

esforç i molta il·lusió. Podreu veure els diferents 

conjunts preparats per cada grup, un de tota la 

secció i exhibicions d’altres clubs de Girona. 

Passat el festival, ens centrarem en els 

muntatges de conjunts i individuals que anirem 

presentant a les diferents exhibicions; com ara 

la Copa Consell, que organitza el Consell Espor-

tiu del Gironès i les trobades i exhibicions orga-

nitzades pels diferents clubs.

Per últim, recordar-vos que un any més el 

Club Rítmica Vilablareix organitza un CASAL DE 

NADAL durant els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre. 

Les inscripcions es podran fer a partir de la primera 

setmana de novembre al correu electrònic ritmica-

vilablareix@gmail.com. Animeu-vos i veniu a pas-

sar un Nadal d’allò més entretingut i esportiu!
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Xavier Pere i Carles Buisac

pResentació oficial 
dels equips de 
la tempoRada 
2011/2012
El 7 d’octubre a les 6 de la tarda va tenir lloc al 

camp de futbol del poble la presentació oficial 

de tots els equips del Futbol Club Vilablareix per 

a aquesta temporada, que ja han començat les 

lligues en les seves respectives categories.

Després d’una breu intervenció del presi-

dent es va donar pas a la presentació, un per 

un, de tots i cadascun dels més de seixanta 

nens i nenes que formen les nostres plantilles, 

així com de tots els membres del cos tècnic.

Es van fer les fotos oficials per equips i 

finalment es va fer una foto conjunta de tots els 

equips amb tots els tècnics, amb la qual es va 

acabar l’acte de presentació oficial.

Equips del FC Vilablareix – Temporada 
2011/12

ESCOLETA – Juga la Lliga Escoleta Grup 

C del Consell Esportiu del Gironès.

Jugadors: 1 Joan Aymerich, 2 Hugo Tre-

ceño, 3 Aleix Baig, 4 Arnau Torrent, 5 Ion Gutiér-

rez, 6 Biel Ramírez, 7 Marc Blanco, 8 Albert Teno-

rio, 9 Ainhoa Sánchez, 10 Jordi Machuca, 11 Marc 

Riera, 12 Alfons Iglesias, 14 Èric Sánchez, 15 Jan 

Cubarsí, 16 Javi Navarrete, 17 Aaron Rodríguez

Entrenador: Javi Navarrete

Entrenador ajudant: Ferran Romagós

Delegat: Xevi Baig

PREBENJAMÍ any 2004 – Juga la Lliga 

Prebenjamí Promoció 2004 Grup G del Consell 

Esportiu del Gironès.

Jugadors: 1 Izan Morales, 2 Martí Ange-

lats, 3 Óscar Serrano, 4 Jan Carreras, 6 Denís 

Cano, 8 Biel Carreras, 9 Arnau Segura, 11 Sergi 

Roura, 12 Martí Salvador, 14 Marc Corominas, 

15 Aitor García, 16 Pol Feliu, 17 Ivan Caballero.

Entrenador: Juanjo Ciriero

Entrenador ajudant: José Carlos Morales

Delegat: José Carlos Morales
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BENJAMÍ any 2003 – Juga la Lliga Benja-

mí Preferent any 2003 Grup C del Consell Espor-

tiu del Gironès.

Jugadors: 1 Marc Felip, 13 Adrián Martí-

nez, 3 Quim Carbonés, 5 Arnau Morales, 6 Car-

los Roca, 7 Ferran Pilsa, 8 Joel Marcos, 9 Álex 

Heredia, 10 Marc Romagós, 11 Martí Cuyàs, 14 

Aitor Sánchez, 15 Àngel Sayols.

Entrenadora: Lídia Berga

Entrenador ajudant: David Cuyàs

Delegat: Raúl Marcos

BENJAMÍ any 2002 – Juga la Lliga Benja-

mí Preferent any 2002 Grup E del Consell Espor-

tiu del Gironès.

Jugadors: 1 Arnau Ayats, 5 Guillem Váz-

quez, 6 Jofre Buisac, 9 Martin Lazarov, 10 Roger 

Segura, 11 Jaume Nogué, 14 Paula Ortega, 17 

Martí Pilsa, 18 Ainhoa Serrano i Ivan Rosa.

Entrenador: Marc Gázquez

Delegat: David Segura

ALEVÍ – Juga el Campionat de Lliga 3a Di-

visió Grup 29 de la Federació Catalana de Futbol.

Jugadors: 1 Gerard Alonso, 3 Joel Casas, 

4 David Heredia, 5 Pol Garcia, 6 Xavier Pere, 7 

Brian Serrano, 8 Robert Gou, 9 Dani Baena, 10 

Cristian Baena, 11 Francesc Soler, 14 Sergi Man-

rique, 15 Jordi Casas, 16 Aniol Avilés.

Entrenador: Jordi Moreso

Entrenador ajudant: Jesús Arana

Delegat: Toli Baena

Coordinador: Agustín Martínez

Us recordem que podeu demanar infor-

mació al correu electrònic fcvilablareix@

hotmail.com o bé trucant als telèfons:

659 81 90 60 (Agustín)

646 56 03 95 (Xevi)
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maRtí pèlachs, 
campió benjamí del 
toRneig Zonal 2011
El cap de setmana del 29 i 30 d’octubre es va 

disputar a la localitat altempordanesa de Bàs-

cara el Torneig Zonal 2011, amb la presència de 

jugadors de Navarra, Aragó, les Illes Balears i 

Catalunya. Els vuit primers classificats de cada 

categoria tenien garantida una plaça al Torneig 

Estatal que es disputarà a Valladolid pel febrer.

Del CTT Vilablareix hi van prendre part set 

jugadors: Martí Pèlachs a la categoria benjamí, 

Guillem Quesada com a infantil, i finalment, Al-

bert Romero, Nil Basora, Aleix Llorente i Sergi 

Ballesteros com a juvenils i Guillem Soy com a 

sub 23.

Tennis 
taula

Manel Segura

L’actuació més destacada va ser la d’en 

Martí, que recordem que tot just està en el pri-

mer any de benjamí. El jove jugador va com-

pletar una primera fase de grups impecable, en 

què no va cedir cap partit ni cap set. Després, 

en el creuament de vuitens, va derrotar per 3-0 

Àlex Coma i va fer el mateix amb idèntic resul-

tat a quarts contra Arnau Pons. Només a semifi-

nals es va trobar amb un xic de dificultats con-

tra el jugador del TT Tramuntana Figueres Biel 

Riera, que va acabar guanyant per un ajustat 

3-2. I en la final es va tornar a veure el millor 

Martí, que es va imposar al jugador Josep Maria 

Blancafort per un contundent 3-0. Amb aquesta 

victòria el nostre jugador es va proclamar cam-

pió del torneig i es garanteix ser cap de sèrie a 

l’Estatal de Valladolid.

Pel que fa a Guillem Quesada, va acabar 

la fase de grups en primera posició, tot i perdre 

un partit. A la ronda de setzens i de vuitens es 

va imposar amb relativa facilitat, però a quarts 

va caure contra el jugador del CTT La Bisbal 

Sergi Artacho. En la lluita pels llocs del 5 al 12, 

va obtenir una meritòria 11a posició final, en el 

seu primer any a la categoria.

L’actuació dels juvenils va ser més po-

bra. En Nil, l’Aleix i en Sergi no van passar de 

la quarta posició de grups, i només l’Albert va 

aconseguir passar al quadre final, i va quedar 

segon de grup; però a la primera eliminatòria 

li va tocar el jugador del FD Cassanenc David 

Pibernat i l’Albert va perdre per un contundent 

11-4, 11-2 i 11-3. Guillem Soy a la categoria sub 

23 va seguir la mateixa tònica i no va aconse-

guir passar de la fase de grups.

En resum, molt bon paper de Guillem 

Quesada i excel·lent actuació d’en Martí Pèlachs. 

Ara només falta que el jove jugador continuï des-

plegant el seu bon joc a Valladolid. Molta sort!
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La llar d’infants

taRdoR a la llaR: 
expeRimentem amb 
castanyes

A la nostra llar ha arribat la tardor i amb ella els 

colors que li són propis: el groc, el taronja, el 

vermell i el marró, que donen un to càlid als pai-

satges tot i el fred progressiu de l’ambient. A la 

llar ens hem preparat com cada any per donar 

pas a la nova estació. 

Noemí Sánchez 
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Els més petits serà la primera vegada que 

experimentaran sensacions noves i curioses. I els 

més grans donaran la benvinguda a la nostra es-

timada castanyera tot fent una gran festa. I apro-

fitem els fruits que ens porta aquest personatge 

per experimentar. Mireu, mireu!
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L’escola

Escola Madrenc

En aquest número de la revista us volem expli-

car les sortides i activitats que hem fet dins el 

projecte de l’entorn. 

Per cicles vam anar a visitar diferents 

indrets del poble amb la finalitat de tenir més 

coneixements dels llocs i feines d’alguns dels 

nostres veïns.

Els nens i nenes d’Educació Infantil van 

anar a descobrir la tardor per la zona nova i fins 

a Can Gruart. Van recollir moltes fulles amb uns 

magnífics colors i les han penjades al mural de 

l’escola.

Els alumnes de Cicle Inicial van visitar la 

casa de pagès de Can Sínia, on van observar els 

conreus de l’hort i els animals. 



2 6

El grup de Cicle Mitjà, caminant pel camí 

fluvial, va arribar a Can Gispert-Saüch. Allà, en-

mig de les pomeres, van estudiar el conreu de 

les pomes. També en van poder tastar algunes, i 

les van trobar molt bones!

Els grans, de Cicle Superior, van anar cami-

nant fins a l’explotació agrària i ramadera de Can 

Jordà, una granja de vaques de producció lletera.

Vam aprofitar per visitar la Torratxa, una 

torre funerària de l’època dels romans que dóna 

nom a la revista de Vilablareix.

Des de l’escola donem les gràcies a totes 

les persones que ens van atendre molt amable-

ment i ens han ajudat a aprendre i descobrir 

nous coneixements.
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Cicle Inicial

Cicle Mitjà

Cicle Superior

1r 

Marc Matamala Besalú

2n 

Claudia Lázaro García

3r 

Natalia Leyva de las Heras

1r 

Jaume Noguer Ramió

2n 

Aina Molinero Cordero

3r 

Marta Tura Baró

1r 

Isaac Simon Guitart

2n 

Gerard Ventura Colomer

3r 

Oriol Pérez Felipe

finalistes del concuRs de felicitacions de nadal
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L’institut
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alumnes a la Ràdio

Des de finals d’octubre, i amb periodicitat set-

manal, cinc alumnes de l’institut de Vilablareix 

tenen l’oportunitat de fer-vos arribar retalls de 

la vida del centre a través de les ones de la rà-

dio municipal. El director de Ràdio Vilablareix, 

Didac Romagós, va proposar-nos al comença-

ment del curs d’enregistrar cada setmana una 

càpsula informativa de cinc minuts. La propos-

ta, vehiculada a través de la comissió de divul-

gació del centre, va agradar al claustre i es va 

acceptar de seguida. Ara que escrivim aquestes 

línies, l’últim cap de setmana de novembre, ja 

són cinc els grups d’alumnes que han passat 

per les instal·lacions de la ràdio.

Probablement heu sentit alguna de les càp-

sules, que s’emeten dos cops al dia, de dilluns a 

divendres, la setmana després d’haver estat en-

registrades. La primera càpsula va consistir en 

una entrevista feta per dos alumnes de 4t d’ESO, 

que hi són des del primer dia de vida del cen-

tre, a tres alumnes nouvinguts de 1r d’ESO per 

saber com els havia anat la transició de l’escola 

a l’institut. La setmana següent es va gravar la 

segona càpsula, amb cinc alumnes de l’optativa 

de revista, de 3r, que n’explicaven amb tot detall 

els orígens, el format i els continguts. La tercera 

càpsula, van protagonitzar-la quatre alumnes de 

2n que explicaven, amb la col·laboració d’una 

altra alumna que feia de moderadora, el desen-

volupament de les quatre assignatures optati-

ves del curs. El següent espai informatiu, amb 

alumnes de 4t, vam dedicar-lo a Nada, l’adapta-

ció teatral de la novel·la de Carmen Laforet que 

els estudiants havien vist el divendres anterior 

a La Sitja de Fornells. A l’última de les càpsules 

enregistrades fins ara, amb alumnes de 1r, s’han 

explicat les activitats vinculades a l’assignatura 

d’educació física –que es fa en anglès– i al Pla 

Català de l’Esport.

La intenció de l’institut és que tots els 

alumnes que hi tinguin interès puguin partici-

par en aquesta iniciativa. Perquè hi hagi un fil 

conductor més o menys reconeixible, procurem 

que els alumnes de 1r parlin cada mes d’una 

Comissió de divulgació  
de l’INS de Vilablareix
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assignatura diferent, que els de 2n es refereixin 

especialment a les optatives del curs, que els de 

3r practiquin els gèneres periodístics que for-

men part del currículum i, finalment, que els de 

4t parlin de literatura i dels clubs de lectura que 

fan en català, castellà i anglès. Si voleu sentir, o 

tornar a sentir, les càpsules informatives un cop 

ja han desaparegut de la graella de Ràdio Vila-

blareix, podeu fer-ho a la revista digital de l’ins-

titut, 50XCent (cinquantaxcent.blogspot.com).

Us informem també que enguany l’insti-

tut té un web nou: www.insvilablareix.cat. Po-

deu veure com és la pàgina d’inici a la captura 

que hem afegit a l’article. Potser el contingut 

que us cridarà més l’atenció són els àlbums de 

fotos de les activitats i les sortides del centre, 

a la columna esquerra. A la part superior de la 

pàgina hi ha els enllaços a la revista digital i a 

tots els llocs web i els blocs creats pels profes-

sors de les diferents assignatures. A la columna 

dreta s’hi troben les aplicacions d’ensenyament 

i de relació virtuals de la nostra comunitat edu-

cativa: la plataforma Eleven, que fan servir tots 

els alumnes per raó del projecte 1x1, el Mood-

le i les eines de Google Apps, unes eines que 

simplifiquen moltíssim la gestió de les tutories, 

dels equips docents, de les reunions de depar-

tament i, en general, de tota la feina fosca que 

els professors fem cada dia per poder encen-

dre, sense enrampar-nos, el llum de les classes.

Fotografies: Teia Sureda
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La ludoteca

Sònia Jorquera

educació ViàRia

Enguany a la ludoteca tractem l’educació viària, 

un tema d’interès tant per a grans com per a 

petits. Fa unes setmanes vam veure un vídeo 

sobre la mobilitat viària a la nit i els infants van 

fer un taller per comprovar l’eficàcia dels reflec-

tants en la foscor. I de cara als propers mesos 

s’està gestionant que els Mossos d’Esquadra 

vinguin a fer una o diverses activitats amb els 

nens i nenes.

L’educació per a la mobilitat segura pre-

tén que l’infant sigui capaç d’exercir el seu dret 

a moure’s per l’espai públic respectant la seva 

seguretat i la dels altres. Per tant, inclou activi-

tats i recursos perquè els nens i nenes desen-

volupin una mobilitat eficaç, és a dir, sostenible 

per al medi i segura per a tothom.

L’acció preventiva vol aconseguir que els 

menuts coneguin els factors personals de risc 

i les seves conseqüències, percebin el perill i 

l’evitin. Es pretén, per tant, que l’infant reflexio-

ni sobre l’ús de l’espai públic i sobre les pròpies 

conductes, que analitzi la percepció que té del 

risc i que valori la prevenció com una eina per 

augmentar la seva pròpia seguretat.

En l’educació viària es tracten temes com 

la bicicleta, la mobilitat, el civisme, les conduc-

tes de risc en la conducció (excés de velocitat, 

distracció...), l’accidentalitat, la convivència, la 

ciutadania responsable, els elements de segu-

retat (casc, cinturó...).

fiRes de sant 
naRcís

Les Fires de Girona es presenten en el moment 

més oportú del calendari: enmig de la tardor, 

lluny de les calors sufocants i quasi oblidades 

de l’estiu i a la distància justa de Nadal perquè 

puguin lluir amb rotunditat. Aquesta previsibi-

litat, malgrat tot, deixa sempre espai per a la 

sorpresa, la imaginació i la il·lusió. I seguint 

aquesta pauta, a la ludoteca, coincidint amb 

aquestes festes vam fer un cavall i un vaquer, 

com a exemple del que podem trobar en uns 

cavallets de fira, aquella popular atracció amb 

una plataforma giratòria sobre la qual hi ha re-

produccions a petita escala de cavalls de fusta, 

cotxes, etc.
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nadal

I finalment, convidem a tots 

els nens i nenes que vinguin 

a celebrar les festes de Nadal 

amb nosaltres. Farem cagar el 

tió, construirem alguna jogui-

na, organitzarem jocs i gimca-

nes, ens avançarem a les campa-

nades, participarem en un concurs 

de dibuix, sortirem pel poble, 

visitarem Can Gruart, can-

tarem nadales...
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Excursió a Sant Miquel del Fai
El 18 de setembre es va organitzar una sortida 

al monestir Sant Miquel del Fai, antic cenobi be-

nedictí a la localitat de Riells.

El monestir es troba en un entorn natu-

ral molt ben conservat, els Cingles de Bertí, que 

formen part de la Serralada Prelitoral Catalana 

i separen geogràficament la comarca del Vallès 

Oriental de la subcomarca del Moianès. Tercers al campionat de petanca
L’equip del Club Petanca Vilablareix, format pels 

jugadors Anna Darder, Josep Riuró i Emilio Hi-

dalgo, es va classificar brillantment en tercer 

lloc del campionat celebrat a les pistes del Club 

Petanca Salt, en què participaven els equips de 

Salt, Aiguaviva, Riudellots, Vilobí, Salitja, Sant 

Dalmai i Bernardes de Salt. 

Sens dubte, un gran èxit del nostre equip.  
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Èxit d’assistència a l’escapada a Salamanca
Del 2 al 5 d’octubre, el Casal organitzar una sor-

tida a Salamanca que va tenir molt bona res-

posta per part dels socis: es va omplir un auto-

car de 55 places.

A més de visitar la capital, es van organit-

zar excursions a diversos pobles de la provín-

cia, des de la localitat de La Alberca, on estàvem 

allotjats a l’hotel Abadía de los Templarios. 

L’arrossada contra el càncer 
recapta més de 1.200 €
Cent trenta persones van 

respondre a la crida que feia 

el Casal de la Gent Gran per 

recaptar fons per a la lluita 

contra el càncer. La proposta 

consistia en una arrossada 

popular benèfica que va or-

ganitzar el Casal el diumenge 

20 de novembre a la sala po-

livalent del pavelló. 

La família Angelats, a qui una vegada més 

cal agrair la col·laboració, va cuinar l’arròs, i val 

a dir que va ser a gust de tothom. L’àpat es va 

completar amb pollastre, pastís i cafè amb raig. 

Després del dinar es van sortejar tres espatlles i 

dos obsequis donats per Paco Darné i senyora.

Es van recollir 1.253 €, que es van en-

tregar a Dolors Rovira i Vicens Velàzquez, de-

legats a Vilablareix de l’AECC, els quals també 

van agrair la participació de tots els assistents a 

aquest dinar-donatiu.
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Les especialitats presentades, que les dones 

de l’Ateneu van cuinar de nou, van ser les següents:

Senglar amb castanyes

Cargols a l’adoba

Piquillos amb brandada de bacallà

Sípia amb mandonguilles i pèsols

Conill a la rabiosa

Vedella amb salsa de ceps

Peus de porc amb salsa 

Ànec amb naps

Postres

Sara d’ametlla

Pastís de taronja amb xocolata

Coca de ratafia

Flam de canyella

Coca de poma

65 persones es cruspeixen 25 quilos de 
cargols
Una bona colla de comensals va respondre a la 

convocatòria de les dones de l’Ateneu per degustar 

els cargols, acompanyats d’amanida de tonyina i 

pastís. El dinar popular es va celebrar el diumenge 

23 d’octubre a la sala polivalent del pavelló.

15 quilos de panellets
I dos dies més tard, el dimarts 25 d’octubre, les 

mateixes cuineres inesgotables organitzaven un 

taller de panellets a la cuina de Can Ballí. En van 

elaborar uns quinze quilos i de diferents tipus: 

de pinyons, d’ametlla, de coco, de codonyat i de 

cafè, tots amb la típica base de farina d’ametlla.

L’Ateneu, per primera vegada al Firatast
Per primera vegada l’Ateneu de la Dona de Vila-

blareix ha participat a la Firatast, que s’organit-

zava al Palau de Fires de Girona del 10 al 13 de 

novembre. 

Segons el tast, el preu era de 1, 2 o 3 ti-

quets, que es venien al preu de 8 € cada 10 ti-

quets. Es van vendre 3.067 tiquets! 

Cal dir que les previsions van ser curtes i 

es va esgotar absolutament tot.
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Una vintena de joves de Vilablareix van a 
Fires amb el BusNit
Un any més uns quants ajuntaments del Giro-

nès i el Consell Comarcal han promogut el Bus-

Nit durant les Festes del Tura d’Olot i les Fires de 

Sant Narcís de Girona. Una vintena de joves de 

Vilablareix va fer ús d’aquest servei: l’autobús 

d’Olot va circular la nit del 10 de setembre i el 

de Girona, les nits dels dies 28, 29, 31 d’octubre, 

4 i 5 de novembre. Aquest bus circula fins a les 

5 de la matinada i és un servei molt utilitzat pels 

joves, malgrat que enguany la pluja en va min-

var els passatgers.

 

Comencen els cursos de pilates, tai-txi, 
anglès i francès
Al mes d’octubre van començar els cursos que 

proposa l’àrea: pilates (dimarts i dijous de 2/4 

de 9 a 2/4 de 10), tai-txi (dilluns i divendres de 8 

a 9), anglès per a adults (dimecres de 2/4 de 4 a 

5) i francès (dimecres de 2/4 de 9 a 10).

Han quedat activitats per tirar endavant; 

ja sabeu que si voleu proposar-ne alguna i hi ha 

un mínim d’inscrits, l’organitzarem.

Xerrada sobre seguretat al domicili
Ja fa temps que amb l’Oficina de Relacions Ciu-

tadanes dels Mossos d’Esquadra s’organitzen 

xerrades a l’IES i a Can Gruart. Aquesta vegada 

el tema va ser la seguretat al domicili: consells 

a l’hora d’anar de vacances, els millors tanca-

ments, detalls que ens podrien passar desaper-

cebuts... La xerrada, amb trenta assistents, va 

ser un èxit. 

A Port Aventura, malgrat la pluja
El dissabte 19 de novembre va fer un dia gris i 

plujós, però això no va tirar enrere la cinquante-

na de joves que van fer una sortida a Salou per 

gaudir del parc temàtic Port Aventura. Es van or-

ganitzar dos busos, juntament amb altres àrees 

de joventut de la Zona Llera. Vam marxar a les 8 

i vam tornar cap a la 1 a Vilablareix.

Càpsules de ràdio Tens 5 minuts, jove?
Segueix en marxa la càpsula setmanal a Ràdio 

Vilablareix que us preparem des del Local de 

Joves. Últimament hem parlat de beques per a 

universitaris, de condicions laborals dels beca-

ris, d’acreditacions professionals, d’assessora-

ment a través d’Internet, d’opcions per apren-

dre o consolidar idiomes.... si us interessa algun 

tema concret, ja sabeu que al Local de Joves 

mirarem d’informar-vos d’allò que pugueu ne-

cessitar.

Idees per al nou Pla Local de Joventut
Ja han passat quatre anys i el Pla Local de Jo-

ventut 2008-2011 ha arribat al final. Ara toca 

avaluar-lo i redactar-ne un de nou. El Pla marca 

el camí a seguir en totes les actuacions que es 

fan per als joves. Per això us demanem que ens 

digueu la vostra; volem les vostres opinions, 

comentaris, suggeriments... Us hi animeu?
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Ràdio Vilablareix

didac Romagós, 
Responsable de 
Ràdio VilablaReix 
(107.5 fm)
Sempre ha col·laborat en leS activitatS 
del poble i difícilment té un no quan li 
demanen de participar. té com a referent 
aquella fraSe del preSident Kennedy, que 
ell aplica a vilablareix: «no preguntiS què 
pot fer el teu paíS per a tu, Sinó què potS 
fer tu per al teu paíS», i creu que elS SeuS 
col·laboradorS hi eStarien d’acord.

D’on et ve l’afició per la ràdio? 

Des de sempre, ha estat un mitjà de comuni-

cació molt proper. Al principi, quan era adoles-

cent, només escoltava la ràdio en les transmis-

sions del Barça, però de mica en mica, em va 

anar enganxant fins a escoltar pràcticament de 

Fotografies: Teia Sureda

tot. Sempre per davant de la televisió. Llavors, 

quan em vaig assabentar que aquí s’obria una 

ràdio, no m’ho vaig pensar dues vegades i vaig 

entrar en el món radiofònic. Només tenia dis-

set anys.

Quina diferència hi ha entre el Didac que va 

començar a la ràdio i el d’ara? 

Doncs que ens hem fet grans (riures). Aquesta 

vida és un aprenentatge constant. Hem de ser 

crítics amb nosaltres mateixos, i intentar millo-

rar cada dia. Un mateix sap fins on pot arribar, 

els límits te’ls marques tu. Mai no havia pensat 

aconseguir entrevistar gent com l’humorista 

Toni Albà, el jugador de bàsquet dels Memphis 

Marc Gasol, l’actor Jordi Planas (en Sergi de La 
Riera de TV3), el periodista Albert Om, l’excon-

sellera Montserrat Tura, que va tenir la gentilesa 

d’acostar-se als estudis... i amb esforç i persis-

tència ho hem aconseguit i ho hem fet el millor 

que hem pogut.

Per què creus que és important disposar d’una 

ràdio municipal?

És el mitjà més directe de què disposa el mu-

nicipi actualment. És diari, les vint-i-quatre 

hores els set dies de la setmana, i és el punt 

de trobada de totes les associacions, entitats 

i partits polítics. Per la ràdio estem al dia de 

totes les activitats i donem suport a la cultura 

de la nostra nació catalana. En definitiva, és la 

veu del municipi.

 

Quina és la política de l’emissora?

Ràdio Vilablareix pretén ser una emissora total-

ment compromesa amb Catalunya. Per això la 

programació musical és en català. S’entrevista 

gent del país, i els nostres col·laboradors parlen 

de temes que ens són propers: tant en l’àmbit 

local com de la resta del país.
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és natural, gent més propera. Al mateix temps, 

les discogràfiques no paren d’enviar-nos nove-

tats del panorama músical en català i ens feli-

citen per donar minuts als seus intèrprets. En 

aquests moments tenim un fons musical d’uns 

dotze mil temes de música totalment en català. 

Sembla poc, no?

Ens parles d’Internet. Com us relacioneu amb 

els oients a través de les noves tecnologies?

Vam començar al Facebook amb el progra-

ma Micro de Nit, i ara l’hem fet extensiu a tot 

Ràdio Vilablareix. Tenim al voltant de dos mil 

cinc-cents amics que habitualment ens fan co-

mentaris sobre la nostra feina. Creiem que això 

també és un indicatiu d’audiència. Properament 

tindrem també una pàgina web en condicions, 

on podreu interacturar més amb nosaltres.

Finalment, com veus el futur de l’emissora?

Ens agradaria ser un mitjà de referència. Pri-

mer, a nivell municipal. Per tant, tota la gent 

que vulgui fer un servei a Vilablareix té les 

portes obertes. I si em deixeu somiar, també 

m’agradaria ser una ràdio capdvantera en la 

defensa de la cultura catalana. Ara ja ens ar-

riben felicitacions pel nostre gra de sorra de 

gent que estima Catalunya. De ben segur que 

hem posat el nom de Vilablareix al mapa.

T’esperaves que la gent col·laborés tant en 

l’emissora?

Es mereixen un deu. Sense ells, la ràdio no se-

ria el que és. En els propers números de La Tor-
ratxa anireu coneixent els protagonistes. No 

només tenim els col·laboradors que donen veu 

a les càpsules, sinó que al darrere hi ha una 

feina tècnica important. Per això vull fer una 

menció especial de l’amic Pedro Zamora, que 

es va ocupar desinteressadament de la posa-

da en marxa de l’emissora i que encara ara en 

controla tots els detalls tècnics. La seva feina 

és el fonament de l’emissora.

Dius que sense els col·laboradors, la ràdio no 

seria el que és. Ens els pots citar?

I tant! Primer hauria de començar pels com-

panys de Micro de Nit, que ja fa set anys que 

us fan companyia. Actualment tenim en Jau-

me Vilalta, la Sra. Angelina, la Fina Estévez, en 

Rafael Planella i en Pedro Zamora. Pel que fa 

a les càpsules de la setmana, l’Albert Coll, en 

Moi Fusté, en Sevi Gispert-Saüch, la Mònica 

Fortià, el Dr. Quesada, la Rosa Anticó, en Jor-

di Pagès, en Quim Sala, l’Eva Olivan i la Mar 

Casas. També tenim la col·laboració de la Ro-

ser Bonmatí, la presidenta de l’Ateneu de la 

Dona; l’Enric Guillaumes, president del Casal 

de la Gent Gran, de l’Associació Esportiva de 

Vilablareix, de l’Institut, de l’Escola Madrenc, i 

també m’agradaria donar les gràcies a tota la 

gent que ha passat per la ràdio i que ara, per 

circusmstàncies personals, no pot continuar 

amb nosaltres.

Tens una valoració de l’audiència?

Cada dia em sorprenc més. Se m’acosten ju-

bilats que s’emocionen amb la programació 

musical del cap de setmana (sardanes i música 

popular); els nois de l’institut cada setmana es-

peren amb candeletes venir als estudis i sabem 

que arribem lluny per l’audiència que tenim a 

través d’Internet. Se’ns han adreçat per correu 

electrònic persones que ens escolten des de la 

Catalunya Nord, catalans que viuen a Madrid, 

oients de les comarques barcelonines i, com 

r à d i o
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Jordi Pagès

la sagRada família

El projecte per a la construcció del temple dedi-

cat a la Sagrada Família es va encarregar inicial-

ment a l’arquitecte Francesc de Paula del Villar i 

el 19 de març de 1882 (dia de Sant Josep) es va 

posar la primera pedra.

Un any més tard, l’arquitecte Villar hi va re-

nunciar i els promotors van encarregar continu-

ar les obres a un jove Antoni Gaudí, de trenta-un 

anys, que quan es va fer càrrec del projecte va fer 

nombrosos canvis, segons les idees i la tècnica que 

va anar creant al llarg dels anys. Gaudí ja no va dei-

xar aquesta tasca mai més. Va treballar-hi durant 

quaranta-tres anys, fins a la seva mort, l’any 1926.

La seva manera de ser i de dirigir la cons-

trucció era molt especial, la seva presència era 

bàsica per tirar endavant l’obra i s’hi dedicava in-

tensament. Anava definint molts dels conceptes i 

aspectes tècnics al ritme que s’anava aixecant el 

temple, i utilitzava molt el dibuix i les maquetes. 

Gaudí va dissenyar el temple en forma de 

creu, amb tres portalades. La d’entrada, oposa-

da a l’absis, seria la de la Glòria. La nord seria 

la façana del Naixement i la sud, la de la Passió. 

Quan va morir, només hi havia feta la façana del 

Naixement i, al llarg dels deu anys següents, es 

van acabar les torres d’aquesta part. 

En començar la Guerra Civil es va destruir 

el taller on Gaudí treballava, es van cremar els 

seus plànols i es van fer malbé les maquetes i 

els models. Quan a l’any 1944 es va voler con-

tinuar la construcció de la Sagrada Família, els 

arquitectes van haver d’estudiar la manera d’in-

tentar seguir fidelment les idees de Gaudí.

Des de 1987 les obres les ha dirigit l’arqui-

tecte Jordi Bonet, fill d’un arquitecte amic d’An-

toni Gaudí. La seva empenta ha permès que, 

malgrat les immenses dificultats, la basílica de 

la Sagrada Família sigui una realitat. És cert que 

encara trigarem molts anys a veure-la totalment 

acabada i amb totes les torres aixecades, però 

ara fa un any el Sant Pare Benet XVI va obrir la 

Porta de la Glòria i va consagrar la basílica.

Aquest temple sempre ha estat expiatori, és 

a dir, la construcció es paga mitjançant donatius, 

sense subvencions públiques. El mateix Gaudí va 

dir: «El Temple Expiatori de la Sagrada Família el 

fa el poble i s’hi emmiralla. És una obra que està a 

les mans de Déu i en la voluntat del poble».
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Jordi Baus i Jaume Vilalta
Delegats a Vilablareix de l’Associació  

de Donants de Sang de Girona

la donació de Sang éS un geSt de Solidaritat 
i civiSme pel compromíS amb la Societat

peR a què seRVeix 
la sang?
Beneficis de la transfusió
1.  Restauració de l’oxigen: reposar la sang per-

duda permet, de manera immediata, mante-

nir l’arribada de l’oxigen necessari als teixits 

(cervell, cor... ) per poder sobreviure. Quan 

una persona perd sang, la quantitat d’oxigen 

que reben els teixits és menor. La transfusió 

fa que la quantitat d’oxigen sigui l’adequada i 

així disminueix el risc de mort. 

2.  Aportació de plaquetes i plasma per detenir les 

hemorràgies: quan es produeix una hemorrà-

gia, les plaquetes i el plasma –factors que aju-

den a coagular la sang– es perden. La transfu-

sió d’aquests elements permet reduir-ne el risc. 

Donar sang ha de ser un hàbit altruista
Tots ens mostrem més sensibles a la transfusió 

quan es produeix una catàstrofe o quan la sang la 

necessita un familiar o un amic. No obstant això, 

les necessitats de sang són diàries, tant per a una 

operació de risc com per a una intervenció me-

nor. Així que perquè el Banc de Sang pugui cobrir 

aquesta demanda, la donació ha de ser periòdica.

No solament és important anar a donar el 

dia que operen un familiar, sinó garantir que les 

reserves del Banc siguin les adequades per po-

der atendre les necessitats de transfusió sense 

problemes.

El donant, per tant, ha de ser totalment 

altruista i ser plenament conscient que la seva 

sang no anirà destinada a un malalt en particu-

lar, sinó a qualsevol persona que ho necessiti.

La sang i els components sanguinis tenen 

una vida limitada. Per això és important que la do-

nació es converteixi en un hàbit per a la població.

Com es tracta la sang de les donacions?
La sang s’analitza al laboratori: d’una banda, es 

determina el grup ABO i l’Rh del donant; de l’al-

tra, es fan diverses anàlisis per evitar la transmis-

sió d’algunes malalties com la sida, l’hepatitis B, 

l’hepatitis C i la sífilis. A més, s’aplica una prova 

específica en aquells donants que presenten risc 

de ser portadors de la malaltia de Chagas.

La sang de les donacions no es transfon 

directament, sinó que se sotmet a un procés de 

fraccionament per obtenir els diferents produc-

tes sanguinis: els concentrats d’hematies, els 

concentrats de plaquetes i el plasma. D’aquesta 

manera, es podrà administrar a cada malalt no-

més el producte sanguini que necessita.

Donació de sang a Vilablareix
Aquest 2011 a Vilablareix ja hem tancat el cicle de 

donacions. Els resultats han estat prou bons: 116 

bosses recollides, 43 al febrer, 33 al juny i 40 a l’oc-

tubre, que fan del nostre poble, un poble solidari.

Però no ens podem quedar aquí, no hem 

atrapat encara moltes poblacions gironines. El 

proper 2012 ens hem de marcar un altre repte 

per no perdre l’hàbit i continuar fent que Catalu-

nya estigui com ara, al capdavant de la donació 

de sang, i també d’òrgans i altres teixits.
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destinació 
nicaRagua-estelí
Escola Fundació Cristall

Agafo al meu equipatge i m’endinso en un món 

completament diferent del nostre, en un lloc on 

hi ha una gent igual que nosaltres però amb 

menys oportunitats, on abunda l’abús sexual, el 

maltractament físic i psicològic... Un lloc on la 

gent viu en una mena de barraques de fusta o de 

ciment amb al sostre de llauna. Quasi tothom té 

un sostre i com a mínim un plat a taula un cop al 

dia per poder menjar. El menjar típic d’allà són 

els fríjoles, el blat de moro, las tortitas i l’arròs.

La majoria de la gent viu de la indústria 

del tabac, amb un sou d’aproximadament 100-

150 dòlars al mes.

La meva aventura comença a l’escola. En 

arribar veig tots aquells petits grans personat-

ges jugant feliçment entre ells. El seu aprenen-

tatge diari és a través d’una educació alternati-

va. Amb una separació d’aules segons el nivell 

maduratiu del nen, on es facilita una inserció de 

nens i nenes amb discapacitat mitjançant objec-

tius de treball individual. 

Continuant amb la meva aventura haig de 

dir que experimento un benestar i una satisfac-

ció personal en veure que amb tots els alumnes 

qualsevol contacte, ja sigui joc o activitat (com 

manualitats...) comença amb un gran somriure. 

Destaco que utilitzen molt el reciclatge, 

fan servir ampolles, llaunes, taps, cartó, fil i mil 

i un materials. M’admira veure les coses que es 

poden arribar a fer. Val a dir que tenen una certa 

cura del medi ambient. 

Vaig estar amb nens i nenes de 3 a 5 anys, 

una edat molt maca per treballar amb ells. Totes 

les edats són molt maques, però amb aquest 

grup és amb qui vaig estar més còmoda. Cada 

minut que passava per a mi es feia més emo-

tiu… un conjunt de sensacions tan pures, tan 

agradables… Val a dir que no té preu. 

Vaig conèixer dos nens amb síndrome de 

Down. Cada un tenia un grau de dificultat dife-

rent, però això no impedia que estiguessin es-

timulats i que dintre de les seves capacitats po-

guessin aprendre. Cal destacar la companyonia 

dels altres nens de la seva classe, des dels més 

“normals” fins a altres amb alguna mancança 

diferent respecte a ells dos. 

Jugant i amb tolerància van aprenent 

sobretot els valors que els inculquen els seus 

professors. L’alimentació a l’escola també és un 

dels punts forts, i el benestar alimentari produ-

eix un resultat beneficiós i disciplinari en el nen.

Ha estat una experiència única. Les dues pri-

meres setmanes em vaig haver d’adaptar al canvi 

d’horari, al lloc... l’únic inconvenient que vaig tenir 

va ser la gent. Aquest viatge m’ha servit tant en 

l’àmbit personal com professional, i m’ha fet veure 

la importància de valorar la meva gent, els meus 

amics, el meu entorn i les oportunitats que tenim 

aquí de poder fer allò que desitgem. Tots sabem 

que tot requereix un esforç i una lluita contínua, 

i que quedes molt satisfet quan has fet allò que 

t’omple. Agreixo el meu viatge i les oportunitats 

que la vida mateixa em brinda! Gràcies, Nicaragua.

Vull agrair la col·laboració de les persones 

voluntàries i de les fundacions que fan aquesta 

tasca, que ens dóna la possibilitat d’experimen-

tar el contacte i la realitat del lloc.

Laura Linde i Ferré
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risC nuClEar? 
improbablE, pErò 
ExistEix (i)
Andrés L. Pérez Velasco

El que va passar al Japó –i abans, a Txernòbil 

(Ucraïna) o a Three Mile Island (EUA)– ensenya 

que l’energia nuclear no és ni serà mai una font 

energètica totalment segura. És una energia ingo-

vernable. Sempre hi haurà situacions que no es po-

dran controlar, vingui d’on vingui l’amenaça: de la 

mà de desastres naturals (Japó), d’errors humans 

(Txernòbil), o d’atacs terroristes.

Las centrals nuclears són inherentment insegures, 

pel fet que cal mantenir de forma activa el control 

dels paràmetres del reactor per evitar que es dispari 

la reacció en cadena, de la qual s’extreu l’energia. 

N’hi ha prou que fallin alguns sistemes clau perquè 

es produeixi un accident de greus conseqüències. Els 

defensors de l’energia nuclear argumenten que el 

risc que es produeixin fenòmens extrems que gene-

rin accidents és molt poc freqüent. Tanmateix, aca-

ben per ocórrer, amb les conseqüències que ja vam 

conèixer a Txernòbil, o que s’estan posant de mani-

fest ara al Japó. Encara que siguin molt improbables, 

són tan catastròfics que és millor no temptar la sort. 

No n’hi ha prou d’extremar les mesures de seguretat, 

ja que la seguretat al l00% no es pot garantir: sempre 

hi haurà escletxes i la possibilitat d’errors humans.

Perquè passi el mateix que al Japó no cal que hi 

hagi un terratrèmol de gran intensitat, i menys un 

sisme submarí, sinó que n’hi ha prou que es perdi 

el fluid elèctric. I això ho poden aconseguir fins i tot 

els lladres de coure.

És, per tant, impossible controlar tots els riscos, i 

més en instal·lacions tan complexes com les centrals 

nuclears. Es pot dir que, tot i que la probabilitat d’ac-

cident sigui petita, les conseqüències serien tan greus 

que no sembla sensat continuar apostant per aquesta 

font d’energia. Els beneficis que aporta l’energia nu-

clear superen clarament els inconvenients.

Es podria objectar a aquest raonament que, mal-

grat tot, es podrien assumir aquests riscos, ja que la 

probabilitat d’accident és baixa i que a les nostres 

vides estem sotmesos a altres perills. Tanmateix, l’as-

sumpció del risc ha de ser voluntària i mai ningú 

no ha preguntat a la població del nostre país si està 

d’acord a acceptar el risc que comporta tenir les 

centrals nuclears en funcionament.

Davant el pensament únic de la propaganda de-

senvolupista i dels que es creuen déus capaços de 

dominar la natura, és l’hora del pensament crític, 

d’obrir debats seriosos sobre els models socials, 

econòmics i culturals del futur. I és temps, també, 

d’assenyalar amb el dit els que han fet dels riscos nu-

clears un descomunal negoci per continuar acumu-

lant poder i diners i també els beneits útils que es 

presten a donar la cara per ells. Els que s’enriquei-

xen amb l’energia nuclear ni apareixeran cantant 

patètics raps pronuclears, ni se’ls veurà refredant els 

reactors. És el temps de la revolta envers tots aquests 

partits venuts a –o comprats per– la indústria nucle-

ar, partits que, recentment, han eliminat de la Llei 

d’Economia Sostenible tota referència al tancament 

de les centrals nuclears als quaranta anys de vida, 

com deien ells mateixos fins ara.
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Mn. Josep Ramírez i Carles 
Rector

festa de sant menna

El diumenge 13 de novembre, a les 11 del matí i mal-

grat que el temps no hi acompanyava gaire, un bon 

nombre de feligresos ens aplegàrem al temple i cele-

bràrem l’Ofici solemne en honor del Sant. La part mu-

sical anà a càrrec de la cobla Baix Empordà, de Pala-

mós, que actuà amb gran dignitat i professionalitat. Les 

tres sardanes que s’havien d’interpretar al pedró de la 

parròquia en acabar l’acte religiós es van haver de fer 

al pavelló municipal. Que per molts anys puguem cele-

brar aquesta festa entranyable i així mantenir les arrels 

cristianes que ens llegaren els nostres avantpassats.

s’aCosta nadal: Parlem del Pessebre? 
Recordo haver llegit, ja fa anys, una historieta sobre 

Nadal que em va impressionar per la seva bellesa i el 

seu missatge. Us en faig un resum. En una ciutat hi 

vivia una família pobra: pare, mare i un vailet de cinc 

o sis anys, en una casa molt senzilla, tirant a miserable. 

En acostar-se els dies de Nadal, el nen va demanar als 

seus pares que li fessin un pessebre. El bon pare, que 

no podia comprar les figuretes ja que els seus minsos 

ingressos no li ho permetien, va fer ell mateix unes 

casetes de cartró i unes figures també de cartró, mal 

pintades i retallades, i així va muntar en un racó el 

pessebre que el nen demanava. La criatura era d’allò 

més feliç: jugava amb els pastorets, els xais i el gos; els 

feia anar d’una banda a l’altra fins arribar a la cova, 

els col·locava davant les figures (també de cartró) de 

Jesús, Josep i Maria i cantava nadales que la seva mare 

li havia ensenyat. Era feliç i els seus pares, tot i el do-

lor de no poder-li muntar un pessebre més “correcte”, 

també. Aquesta família tenia per veïna una dona, po-

bra com ells, que es deia Narcisa, encara que tothom 
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la coneixia per “Siseta”, la qual en un gest de gene-

rositat i amb un esforç econòmic important, va com-

prar per al nen una figureta de fang d’un pastor; la hi 

va portar i ell la va posar al pessebre, amb tota l’altra 

“població” de figures de cartró, fent-la moure amunt 

i avall amb gran plaer. Un dia s’aturà davant la casa 

un luxós automòbil i una gran senyora, acompanyada 

del seu xofer, va entrar a la casa; es va presentar com 

a membre de l’Associació “Dames de la caritat” i va 

entregar als pares del nen una grossa capsa que con-

tenia una magnífica figura de porcellana d’un pastor 

tocant la gaita; la senyora va dir que era un regal de 

Nadal per al nen, que la posés al pessebre però, això 

sí, que no la toqués per res a fi de no embrutar-la ni 

trencar-la. I se n’anà. El vailet continuà jugant amb 

les figuretes de cartró i amb la de la Siseta; però la de 

porcellana ni la tocava; se la mirava de reüll i prou. De 

sobte, la mare, que observava amb tendresa el seu fi-

llet, va preguntar-li: «Fill meu, quina figureta t’agrada 

més, la que t’ha portat la Siseta o la d’aquella senyora 

tan important?». El nen, sense pensar-ho ni un ins-

tant, va respondre: «La de la Siseta». I en aquell ma-

teix instant, la figureta de cartró que representava el 

Jesuset es va incorporar en el bressol, també de cartró, 

i va dir amb veu clara: «A mi també». 

Tothom pot fer la lectura que li sembli d’aquest 

conte. A mi em serveix per convidar totes les llars 

cristianes de la nostra parròquia a ser fidels a la tra-

dició de fer el pessebre a casa nostra. En efecte, les 

festes de Nadal solen ser uns dies amables en què 

la gent acostuma a estar contenta; però també en 

aquests mateixos dies són freqüents les incitacions 

al consumisme i a la hipocresia social. I aquí és on 

entra el pessebre com una de les eines que poden 

ajudar a combatre aquesta xacra que ens assetja. 

Fent una mica d’història, fou sant Francesc d’As-

sís qui va crear el primer pessebre de la història, mo-

gut pel seu profund amor a Jesucrist. Era l’any 1223. 

Francesc obtingué del Papa Honori II l’autorització 

adient per celebrar Nadal d’una manera fins ales-

hores inusual. Escollí un bosc proper al poblet de 

Greccio, a la regió d’Umbria, no lluny de Roma. A la 

mitjanit els frares franciscans i molts fidels del poble 

i de les masies, portant torxes enceses, es dirigiren 

a l’esmentat bosc on tot estava preparat per a la ce-

lebració. Quan la campana de l’església de Greggio 

tocà les 12, el sacerdot començà la Santa Missa. Prop 

de l’altar s’hi havia col·locat una menjadora (pesse-

bre) de mida natural, un bou i una mula reals i una 

imatge del nen Jesús. Sant Francesc, que era diaca, 

cantà solemnement el text de l’Evangeli segons Sant 

Lluc que narra el naixement de Jesús i pronuncià 

una meravellosa homilia, acabada la qual s’inclinà 

sobre la imatge del diví Infant i la besà. Una tradi-

ció diu que en aquell moment, i per uns instants, 

la imatge es revestí de forma humana que somreia 

afablement a Francesc. Acabada la Missa solemne, 

els frares tornaren a Greggio i els camperols a casa 

seva, tots amb una profunda joia a l’ànima.

A partir d’aquest moment s’anà introduint el cos-

tum de muntar a les cases el pessebre. Amb figuretes 

rústegues o artísticament elaborades, el pessebre es 

transformà en el símbol del Nadal cristià, sobretot 

en l’àrea mediterrània. A casa nostra el pessebre era 

representatiu i emblemàtic de les festes, molt abans 

que l’arbre de Nadal. 

Per això des d’aquesta secció aconsellem que es 

faci el pessebre a cada llar a fi que presideixi les fes-

tes nadalenques. Ni que sigui un pessebre simbòlic, 

com ara només el Naixement en un lloc destacat, 

però que es noti que els cristians celebrem quelcom 

més que la loteria de Nadal, els torrons i el xam-

pany, que són complements de l’aniversari d’un es-

deveniment més transcendental. I segur que des del 

bressol, el diví Nadó ens mirarà i exclamarà: «A mi 

també» (ja m’enteneu).

CelebraCions anyals 
Són aquelles, recordem-ho, que només celebrem 

un cop l’any, com ara la Missa del Gall, el diumen-

ge del Ram, Setmana Santa... Tenint en compte el 

que es va acordar fa un parell d’anys en el sentit 

de celebrar-les només en una de les tres parròquies 

agermanades (Aiguaviva, Montfullà i Vilablareix) 

i seguint el sistema rotatiu establert, enguany toca 

a la parròquia de Montfullà: ja anirem anunciant 

detalladament els horaris quan s’acosti el moment 

adient. De moment, pel que fa a Nadal, la Missa del 

Gall tindrà lloc a les 9 del vespre del dia 24, a l’esglé-

sia de Sant Pere de Montfullà. Seria molt bonic que 

tots els feligresos que puguin, de les tres parròquies, 

assistissin a aquesta celebració. 
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LeucadiH i S t ò r i a

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

Acta del 10 de desembre:

…el Sr. Alcalde invita nuevamente á los Sres. Del 

Ayuntamiento en pleno para la aprobación definitiva 

del presupuesto ordinario para el próximo año de mil no-

vecientos veintinueve, llamándoles la atención sobre la 

improcedencia del intento de presupuesto presentado en 

la sesión anterior por resultar confeccionado con déficit, 

siendo su parecer que solo era viable el presupuesto con-

feccionado por el Secretario – Interventor con fecha de seis 

de Setiembre último aprobado por la Comisión municipal 

permanente, y expuesto al público sin que se produjeran 

reclamaciones. 

Se examina detenidamente el presupuesto aludido; el 

Sr. Aymerich coteja los totales del presupuesto presentado 

por la mayoría en la sesión anterior y manifiesta que 

ellos (la mayoría) no quieren atenerse á otro que el que 

presentaron. En este momento el Sr. Alcalde manifiesta 

que cree más prudente y puesto en razón recordar las 

exhortaciones hechas con excesiva delicadeza por el Sr. 

Delegado Gubernativo, hace una semana, y aprobar el 

presupuesto después de haber entendido en él dicho señor 

Delegado. Se desentienden de cuanto se les observa bue-

namente, y protestando que no está `presente el Secreta-

rio del Ayuntamiento en propiedad, abandonan el local. 

El Sr. Alcalde les observa que el que en este momento 

suple al Secretario es persona capacitada y la misma 

lo ejerce desde mucho tiempo sin protesta de nadie y no 

habiendo un número suficiente de Sres. Concejales se 

levanta la sesión, firmando el Sr. Alcalde y el Secretario 

accidental.

14 de desembre

En aquesta sessió l’alcalde proposa que s’aprovi 

el pressupost per al 1929, que va confeccionar la Co-

missió Permanent, que pujava a 6.493,78 pessetes i 

que s’havia exposat al públic sense cap reclamació.

L’acta continua:

...En este momento la mayoría entrega una proposición 

que á la letra dice así: Al Ayuntamiento. Los inscritos que 

constituyen la mayoría absoluta del Aytº, en vista de que 

en la convocatoria pasada al efecto se viene insistiendo en 

la presentación para su aprobación de un nuevo presupu-

esto municipal ordinario para 1929.= Resultando qu el 

presupuesto de que se trata no aparece ser el que se aprobó 

y acordó por mayoría del Aytº, ó sea por los inscritos en 

virtud de la proposición presentada en la sesión extraordi-

naria celebrada con fecha 16 del próximo pasado mes de 

Noviembre.= Resultando que las consignaciones que figu-

ran en el Presupuesto acordado y aprobado son suficientes 

para atender á las necesidades de la población por estar 

precisamente ajustado a las reglas dictadas expresamente 

para ello con el Ilmo. Delegado de Hacienda. Resultando 

que el total del Presupuesto tanto de ingresos como de gas-

tos asciende a 5.316’09 pesetas quedando nivelado.

I més endavant diu:

…y que por haber sido aprobados por mayoría abso-

luta de los miembros de esta corporación constituyen ya 

de hecho el Presupuesto Ordinario á regir en el próximo 

año 1929, con la única modificación que más arriba se 

consigna y que no altera en nada la cantidad total del 

Presupuesto y que se exponga al público por el plazo re-

glamentario a los efectos prescritos en el vigente Estatuto 

Municipal remitiéndose luego al Delegado de hacienda 

para su aprobación; y caso de no cumplimentarse lo pro-

puesto queda el Secretario—pag-41---- y se dará cuenta 

á la Superioridad por el incumplimiento en los servicios 

que le están ordenados.

El Sr. Alcalde y el Concejal D. Vicente Alsina formu-

lan voto particular por considerar que con el Presupuesto 

aprobado por la mayoría no cubre las necesidades de la 

población por quedar varios servicios olvidados entre ellos, 

en especial, el sueldo del secretario que entienden debe ser 

de 1.500 ptas. en vez de las 1.000 que figuran en el Presu-

puesto aprobado observando el Sr. Secretario que se reserva 

el derecho de recurrir contra tal consignación por entender 

se le perjudica en sus derechos.
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El 4 de febrer de 1929 es constitueix el Ple en 

sessió extraordinària per donar compte del fet que 

el delegat d’Hisenda havia retornat el pressupost or-

dinari de 1929 sense autoritzar-lo,

...a fin de que se rectifiquen las consignaciones para 

sueldos o haberes de los Sres. Secretario y campanero de este 

Ayuntamiento.

El Sr. Serra presenta la proposició següent:

Los concejales que suscriben que representan la mayo-

ría absoluta del Ayuntamiento, proponen lo mismo que por 

el Sr. Alcalde se suspenda la sesión y que quede este asunto 

sobre la mesa al objeto de que mejor puedan estudiarlos y 

que se libre al propio tiempo ahora mismo copia de la reso-

lución dictada por el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda, or-

denando la rectificación del presupuesto y quedando para 

reunirse el próximo día ocho a las nueve horas.

La proposició va ser aprovada.

En aquesta sessió del 8 de febrer, l’alcalde pro-

posa:

...que conste en acta el sentimiento de la Corporación, 

por el fallecimiento de la Reina madre Doña Maria Cristi-

na. Así se acuerda por unanimidad.

A continuació se segueix tractant el tema de la 

sessió anterior:

y en vista de que considera forzoso acatar las ordenes 

del Sr. Delegado de Hacienda el Sr. Alcalde propone que 

el Ayuntamiento acuerde aumentar la consignación que 

se figura como sueldo del secretario de mil pesetas, hasta 

dos mil y así bien aumentar la consignación para haber 

del campanero de treinta pesetas hasta cincuenta; y el 

aumento que esto supone de mil veinte pesetas aumen-

tarlo en el capítulo de ingresos en la consignación para 

repartimiento general de utilidades. Después de estas va-

riaciones el importe total del presupuesto, tanto de gastos 

como de ingresos será de seis mil trescientas trenta y seis 

pesetas con nueve céntimos.

Els senyors de la majoria hi voten en contra i pre-

senten la següent proposició:

1º Que se consignen en el presupuesto las 50 pesetas en 

lugar de 30 que se señalaban al campanero, no por estimar 

que a ello venga obligado el Ayuntamiento en virtud de 

la plantilla aprobada, sino porqué la consignación de 30 

pesetas fue un error de copia al formularse la proposición 

de 16 de Noviembre, rectificada en el acuerdo del 14 de 

diciembre, próximo pasado.

2º Que con carácter de condicional se consignen 1000 

pesetas más para completar la consignación por haber del 

r. Secretario del Ayuntamiento, de conformidad con lo or-

denada por el Ilmo. Sr. Delegado al devolver los presupues-

tos, pero reiterando que este aumento de 1000 pesetas tiene 

únicamente carácter de condicional, y sin que signifique 

derecho alguno al percibo del expresado sueldo, hasta tanto 

que por el Tribunal competente no se haya resuelto el recur-

so que se interpondrá.

3º Que se interponga el oportuno recurso ante el Tribu-

nal Provincial de lo Contencioso Administrativo, contra la 

parte de la resolución del Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda 

que ordena al Ayuntamiento aumente en 1000 pesetas más 

la dotación del Sr. Secretario por estimar lesiva por los in-

tereses municipales y atentatoria al derecho administrativo 

del Ayuntamiento esta parte de la resolución.

4º Que como consecuencia de lo anterior y en atención 

a que el Sr. Alcalde votó en este asunto contra el parecer 

de la mayoría, y al amparo de lo que establece el artículo 

256 del Estatuto municipal se designe expresamente para 

representar al Ayuntamiento en este pleito, confiriéndole los 

poderes legales que fuese menester al individuo de la Comi-

sión Permanente D. Juan Aymerich Aliu.

5º Que para atender a los gastos de este litigio se consig-

ne en el presupuesto un crédito de 450 pesetas.

6º Que para cubrir las 1000 pesetas de aumento del se-

cretario, las 20 del campanero y las 450 de sostenimiento del 

litigio, en junto 1270 pesetas se aumente el importe figurado 

por Repartimiento de Utilidades, formulándole por la Secre-

taría el presupuesto nuevo con sujeción a este acuerdo, y

7º Que por la Secretaría se libre en el término del tercer 

día testimonio de este acuerdo y se expida el Poder legal 

necesario a favor de D. Juan Aymerich Aliu.= Vilablareix 

8 de febrero de 1929 = Siguen las firmas = Juan Aymerich 

= Alfonso Ollé = Domingo Ribot = Narciso Serra. Votan en 

contra de esta proposición el Sr. Alcalde. Y no habiendo… 
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desembRe
25 diumenge missa de nadal. A les 11 

del matí, a l’església parroquial.

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

pavelló. Organitza: Bàsquet Vilablareix.

26 dilluns conceRt de nadal, amb 

la coral Sol Ixent. A les 6 de la tarda, a l’església 

parroquial.

37è pessebRe ViVent. A les 7 de la tarda, al voltant 

de l’església parroquial.

27 dimaRts i 28 dimecRes 
Recollida de caRtes peR als Reis d’oRient, amb el 

patge Reial. De 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre, a 

Can Ballí (plaça de l’Ajuntament).

geneR
1 diumenge quina. A les 6 de la tarda, a 

la sala polivalent del pavelló. Organitza: Bàsquet 

Vilablareix.

5 dijous caValcada de Reis. Passejada 

comitiva i carrosses reials. A les 7 de la tarda, pels 

carrers de la vila. 

Recorregut: carrer Güell, carrer pont d’en Canals, 

carrer Pirineus, plaça de la Pau, carrer Mosquerola, 

rotonda de la carretera de Santa Coloma, carrer 

Camós, carrer Perelló. Arribada a la plaça de 

l’Ajuntament al voltant de les 8 del vespre.

6 diVendRes quina. A les 6 de la tarda, 

a la sala polivalent del pavelló. Organitza: Bàsquet 

Vilablareix.

14 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.

28 dissabte ball de saló, amb chus. 

A les 6 de la tarda, a la sala polivalent. Organitza: 

Casal de la Gent Gran.

29 diumenge delícies del poRc. 

A les 2 del migdia, a la sala polivalent del pavelló. 

Organitza: Ateneu de la Dona
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febReR
5 dissabte calçotada populaR. A les 2 del 

migdia, a la sala polivalent del pavelló. Organitza: 

Casal de la Gent Gran.

11 dissabte ball de saló, amb juan 

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

Organitza: Casal de la Gent Gran.

18 dissabte sopaR de caRnestoltes. A 

les 9 del vespre, a la sala polivalent del pavelló.

A continuació, ball amb Damiàn. Organitzen: Casal 

de la Gent Gran i Ateneu de la Dona.

19 diumenge ceRcaVila de caRnestoltes. 

A les 4 de la tarda, pels carrers del poble. Sortida de 

la plaça del Perelló i arribada al pavelló municipal, A 

continuació, animació infantil. Organitza: Regidoria 

de Joventut i Veu Jove.

25 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.

maRç
4 diumenge 4 aplec de sant Roc

missa A les 11 del matí, a l’ermita.

audició de saRdanes, amb la cobla La Bisbal Jove. A 

les 4 de la tarda, a l’esplanada.

Durant tot el dia, parades de productes artesans, 

atraccions per als petits i activitats diverses.

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.

17 dissabte festa-sopaR de l’ateneu de 

la dona. A les 9 del vespre, a la sala polivalent del 

pavelló.

teatRe Després del sopar es representarà l’obra 

Plou, però plou poc.

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.
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