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Ca rt e l l g ua n ya d o r

 “Espiral de colors” 
Jordi Simón Llorente

Vilablareix



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
Escola Madrenc 972 24 26 12
Escola Madrenc P3-P4 972 40 53 96
Institut de Vilablareix 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
Ràdio Vilablareix 972 23 73 99

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.

Després d’aquest hivern tan fred, amb els episodis de neu corresponents, 

arriba la primavera i el sol ens alegra els dies amb la seva presència. Els dies 

es fan llargs i comencem a aprofitar per fer moltes més coses a l’aire lliure i 

per fruir d’aquest clima més benigne. 

La situació econòmica del país i del món en general és molt complicada, 

molt dolenta, però quan arriben la primavera i l’estiu sembla que veiem les 

coses d’una altra manera. Arriben els dies de sortir a passeig al capvespre 

gaudint de millors temperatures, de veure com floreixen arbres i plantes i 

contemplar l’explosió de la naturalesa, de participar en algunes de les múl-

tiples activitats a l’aire lliure que es duen a terme al nostre poble i, com cada 

any, de participar en la Festa Major.

Arriba el maig i Vilablareix celebra la seva festa grossa. Els veïns i veïnes 

celebrem durant uns dies que és Festa Major i sortim al carrer a participar 

en la gran quantitat d’actes que s’hi celebren, actes per a tots els públics, per 

a petits i grans, per a balladors i balladores, per a aquells a qui els agrada el 

teatre, l’esport, les sardanes o les havaneres. Els membres de la comissió de 

festes, els joves i l’equip de govern, així com els treballadors de l’Ajuntament, 

ens esforcem cada any per tenir una Festa com més lluïda millor i perquè 

tots i totes en pugueu gaudir al màxim. Aquest any s’ha modificat una mica 

el programa i, tot i que continuarem aprofitant els dos caps de setmana, el 

segon i el tercer de maig, reduirem una mica la quantitat d’actes. Tindrem 

concerts, espectacles, animació infantil i, com cada any, el pregó de la Festa 

Major, que aquest any tindrem l’honor que faci en Martí Gironell, periodista 

i escriptor que des de fa uns mesos és un veí més del nostre poble.

Així doncs, gaudiu de la primavera, sigueu optimistes, treballeu cada dia 

per fer millor el nostre entorn i respectar-lo, i aprofiteu la Festa Major per 

sortir i fer poble. Xerreu, balleu, convideu familiars i amics a casa vostra, 

participeu dels actes de la Festa Major i feu que Vilablareix sigui cada vegada 

un lloc millor on viure!

David Mascort
Alcalde
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SeSSió extraordinària del 16 de deSembre

S’aprova per unanimitat:

»  Comunicar al Dept. de Governació de la Gene-

ralitat de Catalunya el cost de l’obra del Viver 

d’Empreses, cofinançada per FEDER 2007-2013. 

La despesa és de 679.516,53 €, inferior a l’import 

inicialment previst, que era de 825.728’34 €.

»  L’expedient de modificació de crèdit núm. 3/11:

– Total suplement i habilitació de crèdits: 32.000 €

– Total majors ingressos:  32.000 €

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

tra de CiU – 3 vots- i IpP -1 vot:

»  Inicialment el Pressupost General de la Cor-

poració per a l’exercici 2012, l’import de 

3.734.052,20 € consolidat del qual, en els estats 

de despeses i d’ingressos, és constituït per:

a)  Pressupost propi de la Corporació, d’import 

2.571.789,10 €.

b)  Estat de previsió de despeses i d’ingressos de la 

societat mercantil VILABLAREIX FUTUR, SL 

d’import 1.162.236,11 €.

SeSSió ordinària del 16 de gener

S’aprova per unanimitat:

»  Rectificar l’inventari de béns d’aquest Ajuntament 

i incloure tots els béns descrits en els informes dels 

tècnics municipals.

»  Ratificar el decret d’Alcaldia del dia 23 de novem-

bre i, en conseqüència, MANIFESTAR la confor-

mitat amb la incorporació del pont del camí dels 

Carlins a la Xarxa Local proposada per la Diputa-

ció de Girona en el Pla de carreteres locals de les 

comarques gironines.

»  Acceptar la subvenció de 27.045,55 € destinats a 

finançar el 80% dels costos laborals anuals deri-

vats de la contractació d’un Agent d’Ocupació i 

Desenvolupament Local per un període de 12 me-

sos prorrogables.

»  Acceptar la subvenció del Servei d’Ocupació de Ca-

talunya - Fons Social Europeu. Plans d’ocupació de 

Catalunya, per import de 7.531,56 € pel desenvolu-

pament del projecte “Protecció i manteniment de 

zones naturals i periurbanes de Vilablareix”.

»  Adherir-se i ratificar els estatuts aprovats per l’As-

sociació de Municipis per la Independència, cons-

tituïda a Vic el 14 de desembre de 2011.

SeSSió ordinària del 12 de març

S’aprova per unanimitat:

»  Inicialment el reglament del mercat setmanal de 

Vilablareix.

»  Declarar vàlida la licitació i acceptar la proposta 

de la mesa de contractació que l’UTE formada 

per Construccions Busquets Vilobí SLU i Assa 

Hidràulica i Electricitat SL constitueix l’oferta 

econòmicament més avantatjosa per a l’execu-

ció de l’obra corresponent al projecte “Camp de 

futbol i instal·lacions esportives” per import de 

665.865,78 € (IVA exclòs).

»  Acceptar la subvenció per import global de 

894.753 € que concedeix el Consell Català de l’Es-

port per a l’actuació “Camp de futbol”.

»  Formalitzar un préstec de 480.000 € amb l’Institut 

Català de Finances destinat a l’actuació referida 

anteriorment.

»  La modificació de les ordenances fiscals:

Art. 2n Fet imposable

f) L’ocupació de terreny de domini públic local 

amb una parada al mercat setmanal del municipi.
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l’antecedent de l’acord amb l’entitat Autmàtics 

Costa SL, en les condicions establertes en el con-

tracte. L’esmentat contracte no representa cap 

despesa per a la Corporació municipal.

»  Executar l’aval de Caixa d’Estalvis de Terrassa 

presentat per l’entitat Floret SL, per import de 

4.483,75 €, segons informe dels tècnics municipals, 

presentat per l’adjudicació de les obres d’adequa-

ció de dues zones verdes al carrer Marroc.

SeSSió del 19 de deSembre 
S’acorda aprovar:

»  L’11a certificació de l’obra “Equipaments cultu-

rals del sector El Perelló i Can Pere Màrtir. Ludo-

teca - Llar de jubilats”, a favor de l’entitat Obres i 

Canalitzacions Lloret SA (Obycall), per import de 

42.941,53 € (IVA inclòs). 

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor 

d’obres per la instal·lació del quadre d’escomesa i 

mesa de l’enllumenat del camp de futbol, presen-

tat per SIMSA, per import de 3.543,17 €

»  El pressupost i adjudicació per contracte menor 

d’obres per la realització d’escomesa elèctrica del 

camp de futbol, presentat per SIMSA, per import 

de 2.125,98 €.

»  Renovar l’adhesió a l’acord marc del subminis-

trament d’energia elèctrica amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci 

Català de Desenvolupament Local.

»  Ratificar l’acord del Consell d’Administració dels 

preus públics per l’emissió de publicitat a Ràdio 

Vilablareix. 

SeSSió del 9 de gener 
S’acorda:

»  Adherir-se a la XSLPE (Xarxa de Serveis Locals de 

Promoció Econòmica) de la Diputació de Girona 

per al període 2012-2015 i acceptar les condicions 

d’adhesió establertes a les bases i a la convocatò-

ria, amb els drets i obligacions que s’hi esmenten.

»  Nomenar el Sr. David Mascort i Subiranas i la Sra. 

Èlia Massó i Tamayo, secretària interventora, com 

a interlocutors amb la Diputació de Girona.

»  Aprovar el pressupost i adjudicar a l’entitat Bitxos.

net. prevenplag SL la desinsectació i desratitza-

ció de la llar d’infants i l’edifici on està ubicada 

Art. 7è Quota

f) Per la instal·lació d’una parada al mercat setma-

nal, per metre lineal o fracció, 50 € anuals.

»  El conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Vilablareix i el Consorci Administració Oberta de 

Catalunya per a la prestació del servei de notifica-

ció electrònica.

»  El compromís de reduir les emissions de CO2 al 

municipi en més del 20% per a l’any 2020 mit-

jançant la creació de plans d’acció en favor de les 

fonts d’energies renovables.

»  Una moció per denunciar l’actuació policial con-

tra estudiants a la ciutat de València.

»  Una moció de suport al moviment “diguem prou” 

que aposta per pagar els impostos a l’Agència Tri-

butària Catalana.

»  Una moció en contra de la reforma laboral impo-

sada pel govern espanyol i a favor del diàleg social.

»  Una moció per exigir al govern de la Generalitat 

de Catalunya el pagament íntegre dels deutes amb 

els Ajuntaments.

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

grup municipal de CiU:

»  Una moció en defensa del sistema audiovisual català.

SeSSio extraordinària del 23 de març

S’aprova per unanimitat:

»  Declarar vàlida la licitació de l’obra “Camp de 

futbol i instal·lacions esportives” i adjudicar-la a 

l’UTE formada per Construccions Busquets Vilo-

bí SLU i ASSA Hidràulica i Electricitat SL per im-

port de 665.865,78 € (iva exclòs) amb un termini 

d’execució de 5 mesos.

junteS
SeSSió del 5 de deSembre 
S’acorda aprovar:

»  Atorgar als amics de Sant Roc una subvenció per 

import de 3.470 € per contribuir a les despeses 

del XXXVII pessebre vivent i la cavalcada de Reis.

»  El contracte de compromís de dipòsit de la cafe-

tera i la nevera al pavelló municipal, descrites en 



i n f o r m a c i ó  m u n i c i p a l

6

l’emissora de la ràdio municipal, per import total 

de 789,80 € (IVA inclòs). 

»  Contractar a l’empresa La Troca Promocions Artís-

tiques SL l’actuació del Màgic Raül el dia 22 d’abril 

a les 16.30 h per import de 708 € (IVA inclòs) . 

»  Aprovar la 12a certificació de l’obra “Equipaments 

culturals del sector El Perelló i Can Pere Màrtir. 

Ludoteca - Llar de Jubilats”, a favor de l’entitat 

Obres i Canalitzacions Lloret SA (Obycall), per 

import de 20.113,45 € (IVA inclòs). 

»  Atorgar al Sr. Josep Manzano i Arusa, amb DNI 

núm. 40.297469C, en representació de l’Escola de 

Música del Gironès l’ús d’una sala a Can Gruart 

per dur a terme el concert de primavera el dia 30 

de març de 18.00 a 19.30 h.

SeSSió del 22 de gener

S’acorda:

»  Aprovar les factures i despeses que figuren a l’ex-

pedient, i que sumen 110.372,79 €.

»  Autoritzar la Sra. Sònia Vizcaina Quintana, en re-

presentació de l’Associació Esportiva Institut de 

Vilablareix l’ús de la pista de la plaça Catalunya 

per realitzar un curs de patinet i skate i scooter els 

següents dies: 24 i 31 de gener, 7, 14 i 28 de febrer 

i 16 i 20 de març, de 13.00 a 14.00 h.

»  Atorgar una subvenció per import de 1.500 € per 

a les activitats que realitzaran en l’exercici 2012 

l’Ateneu de la Dona.

»  Atorgar una subvenció per import  de 3.600 € al 

Casal de la Gent Gran per la realització de les acti-

vitats de l’any 2012.

»  Autoritzar l’ús d’una sala de Can Gruart al Sr. Ari 

Casellas i Casal, amb DNI núm. 40.336.704V, en 

representació de “Vilablareix per a la Indepen-

dència”, els dies 23 i 24 de gener a les 20.00 h. 

»  Aprovar el pressupost i adjudicar a l’entitat 

Match So i Llum SL l’arranjament de l’equip de 

música del pavelló municipal per import de 515 € 

(IVA inclòs).

SeSSió del 6 de febrer

S’acorda aprovar:

»  Atorgar un ajut econòmic a la Sra. Miranda Agustí 

i Sánchez, amb DNI núm. 41.595.167N, per im-

port de 600 € en concepte d’ajut per a les des-

peses ocasionades en les curses de BTT en què 

participa. 

»  El pressupost i l’adjudicació a l’entitat Aerobic 

& Fitness de la relació de material establert en el 

pressupost núm. F2058709, de 27 de gener, per 

import de 542,96 € (IVA inclòs). 

»  La 13a certificació de l’obra “Equipaments cultu-

rals del sector El Perelló i Can Pere Màrtir. Ludo-

teca - Llar de jubilats”, a favor de l’entitat Obres i 

Canalitzacions Lloret SA (Obycall), per import de 

94.006,62 € (IVA inclòs). 

»  El pressupost i adjudicació a l’entitat PILSA SC 

del manteniment de l’aire condicionat dels mò·

duls de l’Escola Madrenc per import de 467,21 € 

anuals (IVA inclòs). 

SeSSió del 20 de febrer

S’acorda aprovar:

»  Les factures i despeses que figuren a l’expedient, i 

que sumen 212.938,42 €.

»  Reservar la casa Can Ferrer per fer les colònies del 

municipi del dia 22 al 26 de juliol de 2012, i fer el 

pagament del 50% del pressupost de 4.400 € (IVA 

exclòs) per fer efectiva la reserva.

»  Atorgar un espai per a una parada a l’aplec de 

Sant Roc a fi que els estudiants de 4rt d’ESO pu·

guin recaptar diners per al viatge de final de curs. 

»  El pressupost i adjudicació a l’entitat DFG Econo·

mistes de l’assessorament laboral de la Corporació 

Municipal, per import de 510 € mensuals (IVA 

exclòs). 

»  El conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Vilablareix i l’Editorial Gavarres, amb una despesa 

de 100 € anuals (IVA exclòs). 

»  Atorgar a la Sra. Dolors Rovira i Pagès, en repre·

sentació de l’Associació per la lluita contra el Càn·

cer a Catalunya, una parada a l’aplec de Sant Roc a 

fi de recaptar diners per a l’esmentada associació. 

»  El pressupost i adjudicació a l’entitat City Lift del 

manteniment de tots els ascensors de titularitat de la 

Corporació Municipal, inclòs el de l’escola del mu·

nicipi per import de 220 € trimestrals (IVA exclòs). 

»  L’adhesió al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per una 

energia sostenible.

»  Atorgar a l’entitat Microfons de Catalunya per a la 

cooperació al desenvolupament l’import de 550 € a 



i n f o r m a c i ó  m u n i c i p a l

7

fi de contribuir a la campanya d’emergència per pal·

liar la crisi alimentària actual a l’Àfrica Subsahariana. 

»  Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona 

per import de 3.000 € per dur a terme l’arranja·

ment del ferm, la neteja i desbrossament dels mar·

ges dels camins següents: 

Camí de Vic 

Camí de can Culebra 

»  El pressupost i adjudicació a l’entitat Aymerich 

Instal·lacions SL de la instal·lació d’un crono·

termostat per controlar els horaris de funciona·

ment i la temperatura a Can Ballí, per import de 

335,46 € (IVA exclòs). 

SeSSió del 5 de març

S’acorda aprovar:

»  La petició del Sr. Luis Baena del Prado, en nom i 

representació de l’Associació Cultural i Esportiva 

Bombers de Girona, perquè la cursa que anual-

ment organitzen pugui passar pel nostre municipi.

»  Adjudicar al Sr. Marc Simon i Madrenas la coor-

dinació de la seguretat i salut i el seguiment d’as-

sajos del programa del control de qualitat per im-

port de 8.818 € (IVA exclòs).

»  Adjudicar al Sr. Manel Aguilera i Garcia la direcció 

d’obra de l’edifici dels vestidors i coberta per im-

port de 13.007,50 €. 

»  Adjudicar al Sr. Carles Bohigas i Maynegre, per 

import de 10.642,50 €, la direcció de les obres del 

terreny de joc.
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blea extraordinària on es presentaren els estatuts i 

el full de ruta que tenen com a única finalitat acon-

seguir la independència de Catalunya.

L’acte del dia 7 a Can Gruart va començar amb 

la benvinguda de l’alcalde, David Mascort, i amb la 

presentació de les Assemblees Territorials que ja es-

tan constituïdes al Gironès: Canet d’Adri, Cassà de 

la Selva, Celrà, Girona, Llagostera, Medinyà, Quart, 

Salt, Sant Gregori i Vilablareix.

El coordinador de Vilablareix, Ari Casellas, va 

fer un emotiu record de Moisès Fusté, que va ser 

el promotor i primer coordinador de l’Assem-

blea de Vilablareix per la Independència i que, 

malauradament, va morir d’accident a finals de 

desembre.

Va clausurar l’acte Carme Renedo, membre del 

Secretariat de l’Assemblea Nacional, amb paraules 

encoratjadores i amb un poema de Salvador Sunyer.

prEsEntaCió  
dE gironès pEr  
la indEpEndènCia

El dimarts 7 de febrer, a les 8 del vespre, Can Gruart 

estava ple de gom a gom a causa de la gran quantitat 

de persones que van voler assistir a l’acte de presen-

tació de Gironès per la Independència.

Els deu pobles que tenien constituïda la seva As-

semblea Territorial unien els seus esforços de cara 

a un objectiu comú: treballar per aconseguir, de 

manera pacífica i democràtica, la independència de 

Catalunya.

Aquestes assemblees formen part de les 200 

branques que té l’arbre de l’Assemblea Nacional 

Catalana, format per catalans i catalanes convençuts 

que l’única manera de sobreviure com a poble és 

aconseguir un estat propi com el que tenen les al-

tres nacions del món.

L’Assemblea Nacional Catalana va començar a 

caminar el 30 d’abril del 2011 amb la Declaració de la 

Conferència Nacional per l’Estat propi i es va constituir 

formalment el 10 de març d’enguany, en una assem-

Fotografies: Manel Pallàs
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El record d’un gran amic…
El passat 20 de desembre, un fred dimarts, el maleït 
matí d’aquell dia una lamentable notícia ens va tallar 
la respiració i ens va deixar tots amb el cor trencat 
i amb els ulls vessant de llàgrimes. Per un instant 
es va parar el temps, no reaccionàvem, no podia ser 
el que sentien les nostres orelles: no pot ser!!! 
quina merda!! I una gran impotència, la de no po-
der fer res per canviar-ho. Tu feia una estona que 
havies vençut el temps i la por, eres completament 
lliure, t’havies tornat etern per sempre més. Nosal-
tres vàrem quedar amb l’ànima tocada, coixa i mal 
ferida per aquell desgraciat matí.

Se’ns fa molt difícil veure que ja no ets entre 
nosaltres. Ens has deixat tants i tants bons records 
que no ens podrem oblidar ni per un instant d’un gran 
amic com has sigut tu per a tots nosaltres.

Vam decidir fer aquest escrit, tot i que cap de 
nosaltres es veia prou valent per parlar de tu, ja 
que això volia dir haver-ho de fer en passat, des 
del record…

Escriure parlant de tu, Moi, és una tasca més 
que difícil. Podríem recordar els bons moments 
que passàvem mentre sopàvem amb els amics i els 
fills d’aquests, o les trobades culinàries amb els 
“confrares” dels dilluns...,  també quan defensaves 
a morir la teva, la nostra, Catalunya estimada; com 
sempre deies: “un dia serem independents!”. 

Una de les últimes sortides que vas fer amb 
alguns de nosaltres va ser per anar a veure Cop de 

Rock. A tu et va faltar el teu grup preferit, Sangtra-
ït, és clar, però tot i així ens ho vàrem passar molt 
bé. La teva companyia sempre era agraïda, transmeties 
tranquil·litat i una pau…! També podríem parlar de 
com n’eres de tossut a vegades; quan se’t posava 
una idea entre cella i cella,  aparteu-vos… perquè en 
Moi ho aconseguia. Per això havies fet tantes coses 
pel teu poble i també pels teus amics. Eres una gran 
persona i aquests dies ens ha quedat molt clar que 
eres un noi molt feliç amb els teus… sempre pendent 
de tots. Quan et recordem ens fas adonar que ets 
un exemple a seguir per a tots nosaltres.

Això ens marcarà per sempre, aquesta cicatriu no 
marxarà mai més. Però ara toca tirar endavant, pas a 
pas, dia a dia. Sabem que ens costarà, i molt, superar 
la teva absència. Ho farem sobretot pels teus fills, 
que tant ens estimem, per la Raquel, la nostra amiga, 
i per tota la teva família. S’ho mereixen, i molt!

Perquè quan preguntin per tu, només sentiran que 
bones paraules, sortiran directament del cor de les 
persones que les pronunciaran, ja que això era el que 
feies tu, arribar fins al cor dels que et vàrem conèixer.

Amic, que des de l’altra banda siguis molt fe-
liç. Nosaltres sempre et portarem dins el cor, a 
estones plorarem de ràbia i d’impotència, i a esto-
nes se’ns dibuixarà un somriure recordant els bons 
moments viscuts amb tu.

Gràcies, Moi, per la teva amistat. Ens has donat 
una gran lliçó de la vida!!!

Salut i independència... tal com ens deies sempre!
Els teus amics
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HabitatgEs dE 
protECCió oFiCial: 
última FasE
Xavier Gifra 
VILABLAREIX FUTUR, SL

Mentre s’està acabant la part d’urbanització de 

la planta baixa al voltant dels habitatges de pro-

tecció oficial i s’estan tramitant els documents 

de final d’obra, l’entitat financera “la Caixa” està 

entrevistant els adjudicataris dels pisos, abans de 

formalitzar les escriptures de compravenda da-

vant de notari. 

L’últim pas que cal fer és fusionar els ajuts que 

tenen els veïns per pagar la hipoteca i l’ajut per a 

l’entrada, que en aquesta promoció encara és vigent.

VilablarEix rECull 
2.400 € pEr a la 
marató dE tV3
Més de cent vint persones van participar en el di-

nar popular que es va organitzar per a la Marató de 

TV3, que aquest any es va escaure el 18 de desembre 

i es dedicava a la regeneració i trasplantament d’òr-

gans i teixits. En la preparació de l’àpat hi van col-

laborar l’Ateneu de la Dona i la família Angelats, 

que van cuinar una esplèndida fideuà. Cal agrair la 

seva dedicació.

A la tarda del mateix diumenge es va fer la “qui-

na per a la Marató”, que ja comença a ser una tra-

dició a Vilablareix. Els lots que es van sortejar com 

a premis per a les línies i les quines es van fer amb 

donacions de les empreses col·laboradores, sense 

les quals no hauria estat possible acabar de passar 

una estupenda vetllada.

Empreses col·laboradores
Afilexpres SL, Anna Vilaró, Autotaller 24, Ayme-

rich Instal·lacions, Carnisseria X. Turon, Cellers 

Perelló, Collsaplana Motor, Consigel, Cuinats Jo-

tri SL, Distribucions Girotel4, El Celler de Can 

Roca, Espai Casa, Exclusives Soler, Farmàcia Ser-

ra, Farreras Nadal, Fleca Pilar, Forn Frigola, Forn 

de pa Nou, Fruites Lara i Fills, Fusteria Perelló 

Ebenisteria,  Garatge Perelló, Giropack, J. Arnan 

SJ, J.C. Mera, Joan Quintana, König, Merceria 

Angelina, Òpera lloguers, Peixos Puignau, Per-

ruqueria Dodeka, Perruqueria Guillaumes, Per-

ruqueria M. Àngels,  Pilsa, Plastigraf SL, Pneu-

màtics Perelló, Prodaisa, Reparauto, Restaurant 

Can Marcos, Restaurant La Temporada, Restau-

rant Migdia, Restaurant  Perelló, Taller Baldiri 

Massegú.

El total de diners recollits va ser de 2.440,07 €. 

Gràcies a tots.

a c t u a l i t a t
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CartElls dE CartElls 
FEsta major 2012
Guanyador Espiral de colors de Jordi Simón Lloren-

te, de Vilablareix, amb 9 punts.

2n:  Rondalla de Raul Rodríguez Rosas, de Vilabla-

reix, amb 8 punts.

3r: Escut daurat de Félix Gallent Rodrigo, de Blanes, 

amb 6 punts.

4t: Cartefesta-2 de Francisco Rojas Maroto, de Vila-

blareix, amb 4 punts.

5è: Bla bla bla de Marta Roldán Naspreda, de Girona 

amb 2 punts.

2on 3r 4t 5è

ConCurs inFantil  
dE dibuix nadalEnC

El dilluns 19 de desembre a l’Escola Madrenc, l’al-

calde, David Mascort, va entregar els premis del con-

curs de felicitacions de Nadal que l’Ajuntament or-

ganitza cada any juntament amb l’Escola Madrenc.

1 1
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ConCErt i pEssEbrE 
ViVEnt

El dia de Sant Esteve, a les 6 de la tarda, va comen-

çar el concert tradicional amb la coral Sol Ixent, de 

Fornells, que a part de les nadales va anar recitant 

el poema de Nadal. L’església es va omplir, com és 

habitual els últims anys.

El pessebre vivent només va fer una representació, 

seguida per una gran quantitat de visitants. Els nous 

quadres, amb diferents situacions, van fer que aquest 

any el pessebre fos encara més vistós i engrescador.
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rEis

Com cada any, al llarg del recorregut de la cavalcada 

s’hi va anar afegint gent, petits i grans, fins arribar a 

la plaça de l’Ajuntament, que es va omplir de gom a 

gom. Els Reis de l’Orient i el seu seguici van llançar 

gran quantitat de llaminadures durant tot el camí.

L’alcalde, David Mascort, va donar la benvingu-

da a Ses Majestats i després, un a un, des del més 

petit al més gran, tothom va rebre un petit obsequi 

de mans dels Reis, i els nens i nenes es van poder fer 

una foto amb els savis Mags.
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gran partiCipaCió  
al CarnEstoltEs

El diumenge 19 de febrer vam celebrar la festa de 

Carnestoltes de Vilablareix, com cada any organit-

zada al nostre poble per l’entitat Veujove, amb la 

col·laboració de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament. 

En primer lloc es va fer una cercavila, la tradici-

onal rua de Carmestoltes, conduïda i animada pel 

grup Xirois. Seguidament, al pavelló hi va haver 

l’actuació dels membres del País de Cotó. 

El concurs de disfresses, un altre element típic 

de la celebració actual del Carnaval, va tenir una 

gran participació: s’hi van presentar més de 180 per-

sones; molts altres veïns i gent de la rodalia també 

va gaudir de la festa: admirant les enginyoses vesti-

mentes i els gestos dels improvisats actors i actrius 

d’identitat més o menys reconeguda. 

Després de l’entrega de premis, una xocolatada 

popular, preparada i servida per les mestresses de 

l’Ateneu de la Dona, va posar fi a la jornada.
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Guanyadors
Categoria de 0 a 3 anys  

1a Arlet Puig 

2n Pol Moliner

3a Paula Teruel

Categoria de 4 a 6 anys  

1a Maria Capitán

2a Jana Pérez

3r Pol Hernández

Categoria de 7 a 10 anys  

1a Olivia Puig

2a Carla Torrent

3a Clàudia Marcó

Categoria d’11 a 16 anys  

1a Genira Quintana 

2a Dense Merino

3r Eric Caballero

Categoria d’Adults  

1a Pepi Noguer

2n David Vilardell

3a Rosaria Peña

Categoria de Comparses  

1r : Empollons i la senyoreta fifi

2n : Cartes

3r: Joves avis del casal 
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sant roC

El 4 de març es va celebrar el tradicional aplec de 

Sant Roc. El dia hi va acompanyar i el prat es va om-

plir de gent de totes les edats. Amb molta precaució, 

per consell dels forestals, els diferents grups que es 

van quedar a dinar van poder fer foc a terra per po-

der cuinar els diferents menjars.

La missa, les atraccions i parades de productes 

artesanals, els alumnes de l’escola i de l’institut, les 

sardanes amb un bon nombre de balladors i balla-

dores i els amics de Sant Roc... van fer de l’aplec un 

dia per recordar.
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A la seva dona, la Pilar, la va 

conèixer a la Festa Major de la 

Creueta, però ens comenta, en-

riolat: «Ja la tenia ullada d’abans 

d’anar a la mili. Li vaig picar 

l’ullet i ja va estar!». La Pilar, que 

està escoltant com entrevistem el 

seu marit, protesta: «Això no ho 

diguis... que et va costar molt!». 

Ella mateixa ens explica que en 

Benito de jove era alt, amb bigo-

ti... i molt guapo!, i se’l mira i li 

etziba: «Però ara me s’has tornat 

molt ronsat!»… se’ns encomana 

el sentit de l’humor d’aquesta 

parella, que veiem molt unida i 

divertida.

Família pròpia

Es van casar a l’església de Palau, 

d’on era filla la Pilar, el 24 de juliol 

del 1955 a les 10 del matí i envol-

tats d’una seixantena de parents 

i amics. Després ho van celebrar 

amb un dinar a un restaurant que 

van anar  a un mas del terme mu-

nicipal de Sant Martí Vell, però 

cap a la banda dels Àngels: can 

Llach. «Allà vaig tornar a anar a 

estudi un parell d’anys, amb un 

capellà de Sant Mateu de Mont-

negre, i després vaig començar 

a arrancar rabasses…». Ens veu 

cara d’estranyesa i ens aclareix: 

«Com es fa? Sí, mira, amb un 

magai anar descalçant i anar 

fent…». Ens explica que de les 

rabasses després en feien carbó 

i el venien.

Servei militar i FeSteig 
Del servei militar, la mili, en 

Benito en té prou bons re-

cords. Aquí la seva dona hi fica 

cullerada: «Si es va engreixar 

i tot!». Va estar destinat a Tar-

ragona ciutat, on la família li 

enviava farina; ell la portava al 

flequer i així podia anar a bus-

car pa. «Quan em vaig llicenci-

ar em vaig comprar un cavall 

per traginar rabasses i carbó».

Benet 
Vilalta

Fill de Pau i Carmen, va néixer a la Piula, un mas d’amer, el dia 

8 de setembre de l’any 1928. els seus Pares hi Feien de Pagesos, i 

ell era el Penúltim de quatre germans.

inFànCia marCada per la guerra

En Benet, o en Benito, com li di-

uen, va anar poc temps a l’esco-

la. Quan tenia vuit anys va escla-

tar la Guerra Civil i va haver de 

plegar, com tots els infants de la 

seva generació. En el seu cas, el 

desencadenant va ser un fet terri-

ble: el mestre va desaparèixer…: 

«Vaja… se’l van carregar!».

De la Guerra no ens en parla 

gaire. La gent desapareguda, com 

el mestre, la destrucció d’infraes-

tructures: «allà al Pasteral ho van 

aixafar tot… el pont del tren, el de 

la carretera… tot!» (els rojos, de re-

tirada, destruïen les vies de comu-

nicació per dificultar la persecució 

als nacionals). En Benito també 

recorda els avions, com gairebé 

tots els nens de l’època: «Quan els 

sentíem, ens havíem d’anar a ama-

gar corrents al paller». Com era 

habitual a pagès, afortunadament 

no van pasar gana.

d’amer alS àngelS, èpoCa de 
rabaSSaire

Un cop acabada la Guerra, el 

mas on vivien se’ls va fer petit, i 

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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hi havia a sota les voltes de la plaça 

Sant Agustí, de Girona.

De viatge de noces, seguint 

la tradició dels nuvis de l’època, 

van anar a Barcelona i a Mont-

serrat. Es van allotjar en un ho-

tel, però com que tenien família 

a la ciutat, anaven a dinar a casa 

dels parents i d’aquesta manera 

es van poder estalviar de pagar 

algun àpat.

Un cop casats van anar a viu-

re en una casa a Sant Daniel, 

un habitatge que anomenaven 

El Porxo perquè havia estat el 

porxo d’una altra casa. Allà van 

fer d’hortelans, conreaven una 

bona extensió d’hort, i venien 

molt. La verdura de Sant Daniel 

tenia fama, i el matrimoni expli-

ca orgullós que totes les senyores 

de Palau els en compraven.

Van tardar poc a tenir la pri-

mera filla, la Paquita. En Benito, 

de nou fent broma, deixa anar, 

referint-se a la seva dona: «Era 

certera, va agafar de seguida!».

L’altra filla, la Maria Carme, 

va arribar sis anys més tard. 

Pel que fa a la feina, en Be-

nito va deixar de traginar amb 

els cavalls i va entrar a treballar 

a la fàbrica de Palau conegu-

da popularment com «els Qu-

ímics». La seva feina era cosir 

sacs: «Quan són plens, s’han 

de tancar, noies!». A la fàbri-

ca hi feien àcid tartàric: «Heu 

menjat mai sopes de la Gallina 

Blanca? Doncs heu menjat àcid 

tartàric!». I allà es va quedar a 

treballar fins que es va jubilar; 

una jubilació anticipada, amb 

cinquanta-nou anys, perquè, en 

paraules seves: « sobrava gent».
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méS de trenta anyS  
a vilablareix

Després de viure vint-i-cinc anys 

a Sant Daniel, es van assabentar 

per un anunci al diari que es fe-

ien cases a Vilablareix. Ells, que 

ja estaven una mica cansats de 

ser masovers i volien la seva prò-

pia casa, van venir cap al nostre 

poble. «Ara ja fa trenta-dos anys 

que hi som, i hi estem molt bé, 

tranquils, assolellats...». La Pilar 

ja coneixia el poble, perquè hi 

havia vingut a ballar de soltera.

A la casa actual hi tenen una 

mica d’hort, per no perdre el 

costum… «però només per 

casa, eh?».

Durant aquests trenta-dos 

anys han fet força vida al poble, 

han anat a la llar de jubilats. 

Els agrada ballar, però no fa 

pas gaires dècades, que ho fan, 

com moltes altres parelles d’avis, 

sinó que s’hi han posat de grans: 

«Amb setanta anys vaig anar a 

Fotografies: Teia Sureda

classes de ball perquè la Pilar em 

va amenaçar que, si jo no ballava, 

ella ballaria amb un altre!»

Actualment van a ballar a Gi-

rona els diumenges, perquè el 

dissabte, que es el dia que hi ha 

ball al casal de jubilats de Vila-

blareix, ells sempre van a Sant 

Mateu de Montnegre: hi tenen 

una casa on solen passar el dia 

amb la família: «allà amb els 

néts, a sota els suros, hi estem 

la mar de bé». De néts en tenen 

tres: la Mònica, de trenta-un 

anys, que és filla de la seva gran, 

la Paquita. De la filla petita, la 

Maria Carme, en tenen dos més, 

en Marc, de trenta-un anys, i en 

Jordi, de vint-i-cinc.

La conversa s’ha fet amena 

i ens costa marxar de casa seva. 

Hem conegut una parella animo-

sa, i ens ha resumit vuitanta-tres 

anys de vida un home amable, 

amb sentit de l’humor i treballa-

dor per damunt de tot. 
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aquesta victòria el nostre jugador es va proclamar 

campió 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 de Martí Pèlachs. 

Ara només falta que el jove jugador continuï des-

plegant el seu bon joc a Valladolid. Molta sort!

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.

Per part del CTT Vilablareix hi van parti-

cipar set jugadors: Martí Pèlachs a la categoria 

benjamí, Guillem Quesada com a infantil, i final-

ment, Albert Romero, Nil Basora, Aleix Llorente 

i Sergi Ballesteros com a juvenils i Guillem Soy 

com a sub 23.

L’actuació més destacada va ser la d’en Mar-

tí, que recordem que tot just està en el primer any 

de benjamí. El jove jugador va completar una pri-

mera 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 resultat a quarts contra Arnau 

Pons. Només a semifinals es va trobar amb un xic 

de dificultats contra 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 Jo-

sep Maria Blancafort per un contundent 3-0. Amb 

Tennis 
taula

Manel Segura
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Futbol

Xavier Pere i Carles Buisac

resultats de la 1a 
fase de la lliGa 
TEMPORADA 2011-12

ESCOLETA
lliGa escoleta del consell esportiu

FC VILABLAREIX 4 – EF SALT 4
UE FORNELLS 3 – FC VILABLAREIX 8
FPC GIRONA 5 – FC VILABLAREIX 5
FC VILABLAREIX 9 – UE LLAGOSTERA 0
UE LA SALLE 11 – FC VILABLAREIX 2
FC VILABLAREIX 10 – UE QUART 5

PREBENJAMÍ 2004
lliGa prebenjaMí proMoció 2004 consell esportiu

AE SANT GREGORI 5 – FC VILABLAREIX 4
CE BESCANÓ 10 – FC VILABLAREIX 1
FC VILABLAREIX 3  - UNIÓ GIRONA MARISTES 6
FC VILABLAREIX 1 – CP BELL-LLOC 4
FC VILABLAREIX 1 – AE SANT GREGORI 3
FC VILABLAREIX 5 – CE BESCANÓ 7
UNIO GIRONA MARISTES 7 – FC VILABLAREIX 2
CP BELL-LLOC 7 – CP BELL-LLOC 3

BENJAMÍ 2003
lliGa benjaMí preferent 2003 consell esportiu

UE FORNELLS 7 – FC VILABLAREIX 5
FC VILABLAREIX 5 – CP BELL-LLOC 1
FC VILABLAREIX 11 – CE BESCANÓ 1
FPC GIRONA 6 – FC VILABLAREIX 4
FC VILABLAREIX 2 – PENYA BONS AIRES 4
FC VILABLAREIX 5 – UE FORNELLS 3
CP BELL-LLOC 3 – FC VILABLAREIX 4
CE BESCANÓ 0 – FC VILABLAREIX 6
FC VILABLAREIX 7 – FPC GIRONA 6
PENYA BONS AIRES 3 – FC VILABLAREIX 5

BENJAMÍ 2002
lliGa benjaMí preferent 2002 consell esportiu

CD BANYOLES 4 – FC VILABLAREIX 7
FC VILABLAREIX 7 – PENYA BONS AIRES 3
UE FORNELLS 8 – FC VILABLAREIX 4
FC VILABLAREIX 2 – ALLE SANT JORDI DESVALLS 2
PENYA DOBLE SET 3 – FC VILABLAREIX 8
FC VILABLAREIX 5 – CD BANYOLES 2
PENYA BONS AIRES 6 – FC VILABLAREIX 5
FC VILABLAREIX 2 – UE FORNELLS 4
ALLE SANT JORDI DESVALLS 0 – FC VILABLAREIX 5
FC VILABLAREIX 7 – PENYA DOBLE SET 3

ALEVÍ
lliGa aleVí 3a diVisió Grup 29 federació catalana 

de futbol

UE VILA-ROJA 1 – FC VILABLAREIX 9
FC VILABLAREIX 1 – ATLETIC SANT PONÇ 2
FC VILABLAREIX 4 – UE LA SALLE GIRONA 3
CFP SANTA EUGÈENIA 0 – FC VILABLAREIX 4
FC VILABLAREIX 6 – AE SANT GREGORI 1
PENYA BONS AIRES 6 – FC VILABLAREIX 1
FC VILABLAREIX 8 – UE QUART 3
ACE UNIÓ GIRONA 5 – FC VILABLAREIX 5
FC VILABLAREIX 5 – ATLETIC CLUB BANYOLES 2
PENYA DOBLE SET 0 – FC VILABLAREIX 10
FC VILABLAREIX 3 – UE COMA-CROS 5
CE BESCANÓ 1 – FC VILABLAREIX 2
FC VILABLAREIX 4 – UCE CELRÀ 2
CP BELL-LLOC 4 – FC VILABLAREIX 5
CCE MONTESSORI 0 – FC VILABLAREIX 4

Més informació: 

646560395 Xevi Pere · 600281681 Carles Buisac 

fcvilablareix@gmail.com

http://fcvilablareix.blogspot.com/
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Dani Bartomeu

a ple rendiMent

Aprofitem aquest nou número de La Torratxa per 

tractar quatre aspectes ben diversos del Club: 

situació esportiva, balanç de la Quina de Nadal, 

expectatives de futur i el club a les xarxes socials.

En primer lloc, a nivell esportiu, els nostres 

equips estan acabant la 1a fase i començant la 

2a amb resultats desiguals, però predominen les 

bones sensacions de cara a la part decisiva de la 

temporada, en la qual lluitarem per algun ascens 

i per algun títol. En aquest sentit, destaquen les 

expectatives que poden tenir el sènior femení, 

l’equip sots 25 Palahí Vilablareix i el júnior A. Però 

tot i les millors o pitjors classificacions que pu-

guin tenir els nostres equips, podem estar bastant 

satisfets del funcionament general dels nostres 9 

equips i aproximadament 100 jugadors, tots com-

petint a les seves respectives lligues. 

En segon lloc, podem afirmar que la Qui-

na de Nadal, tot i que ja han passat unes quan-

tes setmanes, va ser un èxit. Aquest any vam 

abaratir el preu del cartró, vam introduir premis 

gastronòmics i més tradicionals i la gent ho va 

rebre molt bé: bones crítiques i uns 500 assis-

tents en el total dels tres dies de Quina. Des 

d’aquí volem donar les gràcies a tothom que va 

venir a jugar o a col·laborar.

Pel que fa al futur, la coordinació del club 

ja s’està començant a moure per a la temporada 

que ve, i un dels aspectes on més volem incidir és 

en la base. Així, durant les properes setmanes ani-

rem intensificant les gestions que estem portant a 

terme per ampliar el nombre de nens i nenes de 

la base, que són, en definitiva, el futur del club.

En últim lloc, a part del Facebook (grup 

c.b.vilablareix), el club ha actualitzat el seu es-

pai web www.cbvilablareix.cat. Us aconsellem 

que entreu en aquest web o que us feu amics 

del grup del Facebook per així estar al corrent 

dels partits del club, les novetats... Quan s’acos-

ti l’estiu allà també hi informarem del nostre 

clàssic Campus d’Estiu i de les inscripcions per 

jugar amb nosaltres la temporada vinent.

+ INFO:

Dani Bartomeu (660 174 766)

Dani Arteaga (610 213 560)

cbvilablareix@hotmail.com

www.cbvilablareix.cat

Facebook: grup c.b.vilablareix
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Gimnàstica
rítmica

Club Rítmica Vilablareix

heM coMençat  
la teMporada aMb 
Molt bon peu

Les nostres gimnastes han estat treballant de 

valent , i han pogut aprendre un munt sobre la 

rítmica. Per això el 23 de desembre vam celebrar 

al pavelló el festival de Nadal, en què totes les 

gimnastes van presentar a familiars, amics i assis-

tents un reguitzell de muntatges creats especial-

ment per a l’ocasió; i, conjuntament amb els clubs 

convidats a l’esdeveniment (Escola Domeny, Es-

cola Taialà i GEiEG) vàrem gaudir d’una tarda ple-

na d’emocions, de rítmica i de gran companyonia. 

Cal dir que gràcies a la col·laboració dels pares i 

mares es va omplir el pavelló de gom a gom. 

També hem participat recentment en la 1a 

fase de la Copa Consell, organitzada pel Con-

sell Esportiu del Gironès, que es va fer el 4 de 

febrer al pavelló de Sarrià de Ter. Va ser un rep-

te, perquè moltes de les gimnastes més petites 

del club van participar per primera vegada en la 

modalitat d’individual, i algunes era la primera 

vegada que trepitjaven un tapís. La competició 

va ser un autèntic èxit: totes van fer un paper 

molt bo al llarg de tot el dia i van deixar en molt 

bona posició al Club Rítmica Vilablareix. Cal 

destacar els pòdiums obtinguts per Olivia Puig i 

Judit Gutiérrez (1a i 2a classificada Benjamí B), 

Irene Cubarsí (3a classificada Benjamí A) i Maria 

Barceló (2a classificada Infantil A amb l’aparell 

de maces). També destaquen els dos cinquens 

llocs i un sisè d’Ingrid Barceló en categoria ben-

jamí A i Judit  Besalú i Neus Soler en categoria 

infantil A.  

Des del club volem felicitar-les totes pú-

blicament amb molt d’orgull i les seguim enco-

ratjant perquè treballin de valent per a les pro-

peres competicions. 
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La llar d’infants

Noemí Sánchez 

Les festes més màgiques, les de Nadal
Va arribar el fred i amb ell, les festes de Nadal 

i aquests dies tan màgics en què petits i grans 

gaudim de totes les celebracions. A la llar no 

vam voler ser menys i també vam tenir la nos-

tra recompensa, després d’haver-nos portat tan 

bé durant tot l’any. Fer cagar el tió, fer el fanalet, 

la postal de Nadal i obrir els regals que ens van 

portar els Reis han estat algunes de les coses 

que vam fer a la llar. Que bé ens ho vam passar! 

Ja estem esperant amb il·lusió el pròxim Nadal.
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I la setmana més divertida, la de 
Carnestoltes
I quan va arribar el mes de febrer vam començar 

a comptar els dies que faltaven per aquella set-

mana tan divertida: la setmana de Carnestoltes. 

Durant aquests dies el senyor Carnestoltes es va 

dir el que havíem de fer. Dilluns, sessió de perru-

queria; dimarts, sessió de maquillatge; dimecres 

vam fer màscares; dijous vam haver de venir 

amb pijama a la llar i divendres, disfressats. Tots 

els dies van ser molt divertits: cantant, ballant... 

Estàvem molt guapos, disfressats, no trobeu?
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L’escola

l l a r  d ’ i n f a n t s

Escola Madrenc

dia de la pau

Aquest curs hem treballat els mandales com a 

símbol del dia de la Pau. Els mandales han sug-

gerit als alumnes sentiments, emocions i valors 

que han traduït en paraules com: pau, felicitat, 

satisfacció, energia positiva, tranquil·litat, belle-

sa, imaginació, concentració, esforç...

Els alumnes de cinquè en van fer el dis-

seny i la resta d’alumnes els van pintar.

L’elaboració dels mandales forma part 

d’un projecte interdisciplinari que abarca les 

àrees de plàstica, matemàtiques, llengua i edu-

cació en valors.
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L’institut
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Alba Vila i Alexandra Panella

un dia enVoltats 
d’aliMents i ciència

El dia 13 de febrer els alumnes de 3r d’ESO vam 

anar d’excursió a Sant Fruitós del Bages, prop 

de Manresa. 

Al cap d’unes dues hores arribàvem al 

Món Sant Benet. Primer vam esmorzar en un 

refugi i tot seguit ens vam dividir en dos grups. 

Uns van començar visitant el monestir de Sant 

Benet i els altres, la Fundació Alícia.

A la Fundació Alícia hi estan involucrats el 

cuiner Ferran Adrià i el cardiòleg Valentí Fuster. 

El nom d’Alícia prové de ali (alimentació) i cia 

(ciència) i el seus principals objectius són pro-

moure una bona alimentació i fer recerca gas-

tronòmica i científica. 

Al laboratori d’Alícia vam fer un taller 

anomenat Cassoles i provetes: el món tou, on 

vàrem fer una sèrie d’experiments relacionats 

amb els aliments i la cuina. 

El primer va consistir a convertir aigua i 

suc de pera en gelatina. Ho vam fer de dues ma-

neres diferents: utilitzant cua de peix (gelatina 

que prové del greix animal) i l’altra fent servir 

agar-agar (una alga). Vam escalfar l’aigua i el 

suc de pera; i per separat hi vam afegir la cua 

de peix i l’agar-agar. Els vam posar en un got, 

i cap a la nevera! Després en vam comparar la 

textura, el color i la resistència a la temperatura.

El segon experiment va ser fer les famo-

ses esferificacions de crema de pèsol i de io-

gurt. Vam agafar una cullerada sopera de pèsol 

amb alginat de sodi i la vam tirar en un bol ple 

d’aigua amb calci. I... màgia! Quan tiràvem la 

crema de pèsol quedava en forma d’esfera, 

d’aquí ve el nom d’esferificació. També vam 

fer-ho amb iogurt, però tenint en compte que 

aquest aliment ja té calci. 

Les vam poder tastar! I quan vam acabar 

ens van regalar el davantal que ens havien do-

nat al principi del taller.

Després d’anar a veure el monestir vam 

anar a dinar, i cap a l’institut. 
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La ludoteca

3 1

nadal i 
carnestoltes, festes 
Viscudes coM cal  
a les orenetes

Un any més, les festes nadalenques van arribar a 

la ludoteca carregades d’il·lusió i felicitat. Durant 

els dies de Nadal, amb els nens i nenes vam fer 

activitats molt diverses i divertides. A més de fer 

cagar el tió, vam participar en un concurs de di-

buix, vam construir joguines, vam cantar nadales, 

vam fer gimcanes, vam jugar, vam anar a passe-

jar pel poble i divertir-nos als parcs, vam avançar-

nos a les campanades i vam ballar fins... que ens 

van venir a buscar. Les festes van acabar amb la 

visita del Reis Mags de l’Orient, els quals després 

d’haver-nos enviat diverses cartes anunciant la 

seva visita, van deixar-nos moltes joguines noves.

Marina Alvarez
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I després de tants torrons i polvorons, va 

arribar la gresca del Carnestoltes. És per aquest 

motiu que vam decorar la ludoteca amb màsca-

res carnavalesques i vam maquillar-nos. A més, 

de petits a grans, vam construir les nostres prò-

pies disfresses amb papers i plàstics de colors: 

indis, pianos, esquelets... I per continuar la festa, 

hi va haver algun dia que vam venir  disfressats 

de casa i vam passar l’estona ballant i jugant.

l u d o t e c a
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Quina del local de joves
Durant les festes de Nadal es va buscar una data 

per fer una quina com les de veritat però en ver-

sió reduïda. La iniciativa va funcionar i el dijous 

29 de desembre es va fer la primera quina del 

local de joves, en la qual es van repartir tres pre-

mis. No hi va faltar cap ingredient: l’encarregat 

de cantar els números, l’ajudant amb la pissar-

ra i, sobretot, una quinzena de joves animant la 

sortida del número que els havia de fer guanya-

dors. Dues quines i una antiquina van repartir 

torrons i alguns objectes de regal diversos.

Els Reis al local de joves
Com cada any, el primer dia després de les va-

cances de Nadal, el local de joves prepara un pe-

tit berenar per obrir els regals que han deixat els 

Reis. Aquest any de crisi, els Reis també han patit 

una mica les retallades però han vingut per por-

tar quatre pilotes i una capa de pintura al local.

Plantada d’arbres
Tothom sap que per deixar la teva marca en 

aquest món diuen que cal tenir un fill, escriure 

un llibre i plantar un arbre. Doncs el local de jo-

ves ha donat la possibilitat als joves usuaris de 

fer una d’aquestes tres coses: plantar un arbre. 

El local és a la vora del riu Güell i, aprofitant que 

té el bosc de ribera molt degradat, hem plantat 

una vintena de plançons. Freixes, oms, saücs i un 

arç blanc han servit per assolir un del tres reptes 

i, a més, hem contribuït a potenciar les espècies 

de flora autòctona dels nostres rius. Ara només 

cal esperar que creixin forts i sans, amb l’ajuda, 

durant els primers anys, dels voluntaris que els 

han plantat. Moltes gràcies a tots!

Dansa del ventre
Atenció, que un grup de vuit noies de Vilabla-

reix es van apuntar a dansa del ventre; de mo-

ment en van fer quatre sessions, però sembla 

que el tema va agradar, ja que el grup ha decidit 

continuar. Si hi ha alguna persona més interes-

sada, el curs continua fins al mes de juny.

Massatge per a nadons
És el segon any que s’ha proposat un taller de 

massatge de nadons adreçat a famílies que 

n’han tingut recentment. S’hi van apuntar tres 

famílies, que van gaudir de quatre sessions on 

van aprendre i practicar tècniques de massatge 

per compartir i comunicar-se amb els seus fills 

i filles nounats.
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Pessebre
Un any més, als baixos de can Ballí vàrem fer el 

pessebre amb figures pintades per socis i sòcies 

del Casal. Hi destacaven algunes parts emble-

màtiques del poble, com l’ermita de sant Roc, 

la torratxa o el pont del molí, que va construir 

a escala, amb traça i paciència, en Josep Riuró.

Calçotada popular
Més de vuitanta persones van assistir a la cal-

çotada que vam organitzar el 5 de febrer, a la 

sala polivalent del pavelló. A més dels calçots, 

vam completar l’àpat amb el segon plat de 

carn a la brasa típic també de les calçotades 

(botifarra, xai i xuia); el cafè i el raig tampoc no 

hi van faltar.
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Carnestoltes a Vilablareix
El dissabte 18 de febrer, juntament amb l’Ate-

neu de la Dona, des del Casal vam preparar un 

any més el tradicional sopar de Carnaval. El ball 

de fi de festa va anar a càrrec del grup Damià.

Carnaval a Penyíscola
Un grup de trenta socis van viatjar fins a Pe-

nyíscola del 26 al 29 de febrer. Ho van passar 

d’allò més bé amb els elements propis del Car-

nestoltes: animació, ball, música, rua, concurs 

de disfresses... quatre dies de gresca van bé per 

trencar la rutina!

Petanca
El dissabte 10 de març va començar el torneig 

de petanca, que disputem amb els participants 

dels clubs de pobles veïns: Aiguaviva, Bernar-

des de Salt, Fornells de la Selva, Riudellots de 

la Selva, Petanca Salt, Sant Dalmai, Vilobí i Vi-

lablareix.
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Ràdio Vilablareix (107.5 FM) es va fent gran i co-

mença a fer grans passes per ser el mitjà de re-

ferència a nivell municipal, així com una de les 

ràdios capdavanteres en la defensa de la nostra 

cultura catalana.

Durant la setmana de la creació de l’As-

semblea Nacional Catalana, que per cert es 

va constituir al nostre municipi, es van acos-

tar als nostres estudis dos grups musicals 

catalans: Acció Festiva i Mesclat, que van 

quedar impressionats de la feina de Ràdio Vi-

lablareix, veient que és possible omplir una 

programació musical de 24 hores en català 

i recordar al món que som una nació amb 

història, cultura, tradicions, gastronomia ... i 

música, molta música.

Sabem que som una ràdio única. En 

aquests moments, en el ventall de totes les 

emissores no n’hi ha cap altra que aposti tant 

per la música en català. Són ja els mateixos 

cantants a través del twitter, i també la gent 

de la terra, que ens feliciten per la nostra 

tasca i alhora ens encoratgen a continuar en 

aquesta línia.

Gràcies al treball que estem fent comen-

cem a omplir el buit que han deixat les grans 

emissores públiques institucionals en la difusió 

de la música catalana, com una part molt im-

portant de la cultura pròpia i identitària del nos-

tre país. També hem aconseguit que Vilablareix 

sigui conegut en llocs que abans no ens haurí-

em imaginat. 

Ràdio Vilablareix, a part de ser una ràdio 

catalana per excel·lència, permet als vilatans 

estar informats contínuament de totes les acti-

vitats del nostre poble, donar veu a les entitats, 

als grups polítics municipals, donar a conèixer 

els resultats dels esports del nostre poble, així 

com que els alumnes dels centres educatius de 

Vilablareix, tant l’institut com l’escola, protago-

nitzin els seus espais en l’missora municipal. 

Aquest era el nostre objectiu quan vam néixer, i 

creiem que ho estem aconseguint.

Per acabar, us volem dir que perquè 

aquesta ràdio es faci encara més gran, ha de te-

nir una pàgina web que sigui interactiva i atrac-

tiva per als internautes. És per això que per fi te-

nim una web d’aquestes característiques. Si la 

voleu visitar: www.vilablareix.cat/laradio. De la 

mateixa manera, també ja tenim twitter. Si ens 

voleu seguir i formar part de Ràdio Vilablareix: 

@rvilablareix. Sereu més que benvinguts!

Ràdio Vilablareix

Fotografies: Teia Sureda
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El president Pujol a ràdio Vilablareix

Ràdio Vilablareix (107.5 FM) és de les poques 

emissores municipals que ha pogut aconseguir 

una entrevista amb el president Jordi Pujol. Va 

ser el dilluns 19 de març, un dia que passarà, 

ben segur, a la història d’aquesta ràdio compro-

mesa amb els Països Catalans.

El president va dir que la nostra identitat, 

la nostra cultura i la nostra llengua han de ser 

respectades, i que no podem permetre l’espoli 

fiscal. Va recordar que ja al 1714, amb Felip V, es 

va dir que Catalunya s’acabaria, però que enca-

ra hi som, resistint les múltiples envestides de 

Madrid. 

Per acabar, el president va demanar con-

fiança als catalans: «Hem de continuar lluitant i 

treballant. Jo continuo tenint fe en el meu país, i 

no hem de renunciar a la dignitat i, sobretot, no 

deixar-nos envilir». Si voleu escoltar tota l’entre-

vista, ho podeu fer visitant el bloc del programa 

Micro de Nit: www.microdenit.blog.cat
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Hem cuinat Delícies del porc
El diumenge 29 de gener, a la sala polivalent del 

pavelló, l’Ateneu va organitzar el dia de les “de-

lícies del porc”, una cita gastronòmica que aviat 

es guanyarà el títol de tradició a Vilablareix. Allà 

mateix vam fer les botifarres, els xoriços i vam 

coure els menuts. Una vuitantena d’assistents 

va gaudir d’una agradable jornada, amb un bon 

dinar i una bona companyia.

Hem ajudat a celebrar Carnestoltes
El 18 de febrer vam tornar a organitzar com 

cada any la festa de Carnaval, juntament amb el 

Casal de la Gent Gran. Les disfresses, el sopar i 

el ball van omplir de colors i de gresca la nit del 

dissabte a la sala polivalent del pavelló. I l’ende-

mà, Carnestoltes per als més petits: també vam 

ser-hi per fer la xocolata desfeta que vàrem re-

partir després de l’animació infantil amb l’ajuda 

dels nois i noies de Veu Jove.

I també hem fet 
d’actrius!
Finalment, el 24 de 

març, a la sala d’actes 

de l’Ajuntament, vam 

canviar els fogons per les bambolines i l’escenari. 

Un bon planter d’actrius (Roser  Bonmatí, Dolors 

Ferré, Engràcia García, Laura Linde, Maria Maine-

gre, M. Àngels Punyet, Hermínia Ventura i Anna 

Vilaró) vam representar l’obra escrita i dirigida 

per Toni Muñoz Plou, però plou poc. L’espectacle 

va resultar molt entretingut i va agradar als espec-

tadors. En acabar es va servir un piscolabis, val a 

dir que bo i abundant.
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sant jordi

L’existència de Sant Jordi 

no està fonamentada en 

una documentació escrita 

amb rigor històric, sinó en 

la tradició, en una tradició 

antiga que s’ha mantingut 

fins als nostres dies i l’ha 

convertit en un personatge 

popular, creant al seu voltant belles llegendes 

que es confonen amb la realitat i que van més 

enllà de la seva pròpia biografia.

Des dels orígens de Catalunya com a 

nació, en temps dels primers comtes, ja hi ha 

constància de la presència de Sant Jordi. L’any 

1032, l’abat Oliba, una de les figures més em-

blemàtiques de la nostra història, consagra-

va a Sant Jordi un altar al monestir de Ripoll. 

A l’Edat Mitjana, la Diputació del General, que 

exercia funcions executives de govern, prengué 

Sant Jordi com a patró de la institució i a mit-

jan segle XV Sant Jordi ja era oficialment patró 

del Principat de Catalunya i el 23 d’abril, jornada 

festiva a tot el país.

Amb la restauració de l’autogovern de 

la Generalitat autonòmica, Sant Jordi esdevé 

un dels signes clars de la identitat nacional de 

Catalunya.

Tot i la poca documentació que hi ha, la 

història ens diu que a Capadòcia (l’actual Tur-

quia) va néixer un soldat de l’exèrcit romà, de 

nom Jordi, el qual va morir màrtir al comença-

ment del segle IV, per haver-se mantingut fidel 

a la seva fe cristiana. Aquesta història consta a 

algunes actes llatines que el papa Gelasi va re-

butjar, però n’hi ha d’altres de gregues, consi-

derades més fidedignes i fetes poc després dels 

esdeveniments, que van fer que el culte a Sant 

Jordi s’estengués ràpidament.

També hi ha testimonis arqueològics i 

iconogràfics, així com altres escrits de l’Esglé-

sia antiga, que esmenten Sant Jordi d’una ma-

nera més o menys directa.

Un altre aspecte a considerar, quasi tan 

important com l’històric, són les llegendes de 

Sant Jordi. Una és la del seu martiri, reflectit en 

un retaule del 1430, obra de Bernat Martorell, 

que es troba al Museu del Louvre de París, on 

en quatre magnífiques taules es poden veure 

les escenes del Judici, la Flagel·lació, l’Arrosse-

gament cap al suplici i la Decapitació.

Altres llegendes van popularitzar la devo-

ció a Sant Jordi explicant les seves gestes a les 

croades organitzades per alliberar Terra Santa. 

De totes elles, la més popular és la de Sant Jor-

di i el drac, que va començar a escampar-se a 

mitjan segle XIII.

Finalment, no es pot 

oblidar la integració de Sant 

Jordi en la cultura dels pobles 

i del que significa per a Catalu-

nya. L’expresident Jordi Pujol 

va escriure fa uns anys: «Ara, 

en enfilar un nou mil·lenni, 

quin paper té el patronatge de 

Sant Jordi a Catalunya? Crec 

que el mateix de sempre. En 

recordar-ho i reflexionar sobre 

la seva actitud comprenem 

que nosaltres, com a país, 

estem cridats a superar obs-

tacles i contrarietats, i sobre-

tot a no desistir per mandra, 

per inconstància, per temor, 

per poca imaginació o per fal-

ta de generositat, en la tasca 

d’arribar a ser un poble digne 

i respectat en el mosaic dels 

pobles del món».
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risC nuClEar? 
improbablE, pErò n’Hi 
Ha (ii)
Andrés L. Pérez Velasco

A l’entrega anterior deia: “És el temps de la re-

volta envers tots aquests partits venuts a -o comprats- 

per la indústria nuclear, 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..” Per justificar aquest canvi argumenten que 

l’energia nuclear no emet gasos d’efecte hivernacle 

(GEI) i que, per tant, és neta. No hi ha res més allu-

nyat de la realitat. Per fer una anàlisi correcta de la 

relació que hi ha entre energia nuclear i escalfament 

del planeta, no n’hi ha prou d’estudiar les emissions 

de GEI del reactor; cal analitzar tots els processos 

del cicle nuclear: mineria, enriquiment d’urani, fa-

bricació del combustible, reprocessament i disposi-

ció dels residus. La incorporació d’aquests elements 

a la valoració de l’energia nuclear la descarta com a 

alternativa en front de canvi climàtic.

A més, hi ha diverses raons de pes per les quals 

l’energia nuclear no és una opció. Vegem-les:

1. És pobra com a font energètica. L’urani és la 

més pobra de les tres principals fonts energètiques 

no renovables (carbó, gas natural, petroli). Totes 

juntes resulten insignificants quan es comparen 

amb el Sol. Cap font no renovable pot garantir el 

subministrament energètic a mitjà o llarg termini.

2. No hi ha solució per a les deixalles nuclears. 

No hi ha res a fer amb els perillosíssims residus radio-

actius: alguns tenen activitat milers d’anys. Si s’optés 

per més centrals nuclears, donarien una mica d’ener-

gia per a unes quantes dècades (menys de cinc), però 

els residus serien una herència per a les generacions 

que visquin en desenes de mil·lennis per venir.

3. Proliferació d’armes nuclears. Els residus pro-

picien l’augment de tecnologia i materials nuclears 

utilitzats amb finalitats no civils, en particular, la 

proliferació d’armament nuclear.

4. Són cares. Les dades dures mostren que els 

costos de construcció, operació i desmuntatge al 

final de la vida útil són elevadíssims. L’energia nu-

clear només és rendible per als que la desenvolu-

pen pels subsidis que reben, pagats amb els nostres 

impostos.

5. Són un risc intolerable. El risc (que considera 

probabilitat i conseqüències) és inacceptablement 

alt. Cap asseguradora protegeix contra un accident 

nuclear. La gent innocent és la que paga i en pateix 

las conseqüències. A més, ja hi ha hagut diversos ac-

cidents i incidents, de manera que la probabilitat 

que ocorrin NO és baixa.

6. Són vulnerables, i per això s’envolten de sol-

dats i altres forces. En tot el món, les plantes nucle-

ars impliquen una creixent i desbordada (i inaccep-

table) militarització.

7. Augmenten la dependència tecnològica, ci-

entífica i energètica. Els països que no van desen-

volupar la seva tecnologia nuclear, i en els quals 

s’instal·len plantes nuclears, es tornen totalment 

dependents i han d’utilitzar tecnologia adquirida a 

preus altíssims.

8. El temps d’instal·lació d’una planta nuclear es 

calcula en lustres. En canvi, una planta eòlica, solar 

o fotovoltaica s’instal·la en mesos. Si els plans foras-

senyats d’instal·lar diverses plantes més es dugues-

sin a terme, per combatre l’emissió de gasos, aques-

tes estarien llestes quan ja el destí ens hagi atrapat i 

no els reduirien.

Qualsevol inversió en el sector nuclear posterga-

ria les veritables solucions per combatre l’amenaça 

del canvi climàtic, a més a més del fet que un ac-

cident nuclear o fuga radioactiva són infinitament 

més perillosos. “Escolta la resposta dins el vent”, di-

ria Bob Dylan. I  dins el Sol, hi afegeixo jo.
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Missa del Gall

Tal com havíem anat anunciant, enguany les celebra-

cions anyals tindran lloc a la parròquia de Sant Pere, 

de Montfullà. Així ho vàrem fer ja amb motiu de la 

Missa del Gall. A les 9 del vespre, uns quants feligre-

sos, acompanyats d’altres persones vingudes de Vila-

blareix, Aiguaviva i Salt (uns 25 en total) celebràrem 

l’Eucaristia de la Nativitat del Senyor; amb senzillesa 

però amb profunda devoció, agraint al Bon Déu que 

un any més ens oferís l’oportunitat de viure aquesta 

Nit Santa amb joia i  pau. La nit era clara i serena. 

Acabada la celebració, tothom pogué anar a casa seva 

a fer un bon sopar amb la satisfacció d’haver com-

plert un deure de bons cristians. Per molts anys!

nadal

L’Ofici solemne propi d’aquesta diada el celebrà-

rem a la parròquia, a l’hora habitual dels diumen-

ges i festes, és a dir, a les 11 del matí. Els feligresos 

que assistiren a l’Eucaristia participaren en l’acte re-

ligiós lloant Déu i adorant el Nen Jesús en la imatge 

que s’havia instal·lat prop del presbiteri.

sant esteVe

A les 6 de la tarda al temple parroquial tingué lloc el 

ja tradicional concert de Nadal, organitzat pel nostre 

Ajuntament. Com en altres anys, ens l’oferí amb la 

seva coneguda, celebrada i magistral traça, la coral 

Sol Ixent de Fornells de La Selva, que va presentar un 

veritable “còctel” de nadales de casa nostra i d’altres 

indrets del món. És cosa bona i lloable recordar-nos 

dels villancets amb què se celebra el Nadal en altres 

llocs, però sense oblidar les nostres tradicions i melo-

dies ben boniques i festives pròpies d’aquestes festes. 

L’esmentada coral interpretà El desembre congelat, La 

pastora Caterina, El Rabadà, Fum, Fum, Fum, El Noi de 

la Mare (ben nostres) i Els àngels de la Glòria, Cançó 

de bressol, Adeste fideles, Joia en el món (d’altres països) 

amb una selecció de peces ben originals com ara Siya-

hamba i Hlonolofatsa (zulús), Great Day, Soon and very 

soon, Tres cants indis Kraó i Oh Happy Day, amb una clo-

enda sonora i ben festiva. Els assistents, que omplien 

el recinte sagrat, reconegueren amb els seus aplaudi-

ments l’excel·lent interpretació dels cantaires.

pessebre ViVent

Després del concert es procedí a la representació 

del ben conegut, fins i tot fora dels límits munici-

pals, pessebre vivent, que cada any fan possible 

una colla de voluntaris. Encara que ja ens hi tenen 

acostumats, no puc deixar de dir un cop més que 

es tracta d’una magnífica representació en diferents 

quadres o diorames al natural, de les escenes més 

populars entorn del naixement de Nostre Senyor. 

És per això que una vegada més felicitem els actors.

sants innocents

En aquest dia l’església commemora la mort dels 

nens i nenes de Betlem que l’estúpida gelosia del 

rei Herodes va fer assassinar tot intentant eliminar el 

Nen Jesús, a qui considerava un competidor perillós, 

partint de la pregunta que els Mags vinguts d’Orient 

li feren: “On ha nascut el Rei dels jueus?”.  Aquest 

episodi ens enfronta amb el problema de la mort i 

el sofriment de tants i tants innocents que continua 

produint-se en els nostres dies. Tot sovint se sent dir: 

“Per què Déu no evita tot aquest sofriment?” I jo pre-

gunto: “Per què no l’evitem nosaltres, els homes, que 

en la majoria dels casos som els que el provoquem?”     

cap d’any

En les misses d’aquesta diada recordàrem que avui 

l’Església, de fet, celebra tres  aspectes ben impor-

tants de la nostra vida de cristians:
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a/ Solemnitat de Santa Maria Mare de Déu. Fou 

el 4t. Concili Ecumènic d’Efes (any 431) que defi-

ní com a dogma de fe que Maria és veritablement 

Mare de Déu.

b/ Jornada de pregària per la Pau. La va insti-

tuir el Papa Pau VI, de santa memòria, a fi de pre-

gar i treballar, cadascú segons les seves possibilitats 

i circumstàncies, perquè la pau, aquesta pau que 

tothom demana però que no acaba de reeixir, sigui 

una realitat en el nostre món.

c/ Inici de l’any civil. L’Església, malgrat que 

algú pensi el contrari, no es desentén de les reali-

tats socials i civils, sinó que les valora i s’esforça per 

dignificar-les.

ruta de la pau

Com en anys anteriors, les dues parròquies de Salt, 

St. Cugat i St. Jaume, organitzaren la ja tradicional 

Ruta de la Pau, que fa l’acte central a la nostra esglé-

sia parroquial. A les 7 de la tarda sortiren de Salt els 

participants (més de cent) i a peu s’anaren atansant 

a Vilablareix, amb llums encesos i fent aturades per 

llegir algun text emblemàtic, cantar i pregar. Cap a les 

8 arribaren a Sant Menna, on foren acollits amb molt 

de goig i germanor. A l’església poguérem escoltar el 

testimoni dens, amè i familiar de Mn. Enric Roura, ac-

tual rector de Santa Maria de Blanes, que havia estat 

durant uns anys rector de St. Cugat, de Salt. Les seves 

reflexions sobre la situació actual del nostre món fo-

ren molt reeixides i crec que arribaren al cor dels assis-

tents. Cants, pregària i lectura d’uns pensaments molt 

profunds trets del fulletó que s’havia repartit als parti-

cipants i del qual us ofereixo un “tast” per a la reflexió:

Quin/a és...? 

El dia més bonic?  Avui

L’arrel de tots els mals?  L’egoisme

La pitjor derrota?  El descoratjament       

El pitjor defecte?  El mal humor

La persona més perillosa?  La mentidera

El millor regal?  El perdó

La ruta més ràpida?  El bon camí

La millor satisfacció?  La tasca ben feta

La força més potent?  La fe

La cosa més bonica?  L’amor 

Celebracions de Setmana Santa: enguany a 

Montfullà, amb l’horari següent:

Diumenge del Ram (1 d’abril):  a les 11 del matí, 

solemne benedicció dels rams.

Dijous Sant (5 d’abril): a 2/4 de 9 del vespre, 

Missa del Sant Sopar.

Divendres Sant (6 d’abril): a les 6 de la tarda, Li-

túrgia de la Passió i Mort del Senyor

Dissabte Sant (7 d’abril): a les 9 del vespre, So-

lemne Vetlla Pasqual

Recomanem als feligresos de Vilablareix i Aigua-

viva que procurin –sempre que els sigui possible, na-

turalment– participar en aquestes celebracions tan 

importants i necessàries per alimentar la nostra fe.
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Duipsusci eum ip exeratio erostin volore digna at lutatum 
etummodip etuer aute do core velit velit wis alissi tis am.

LeucadiH i S t ò r i a

mEmòria HistòriCa dEl 
nostrE muniCipi (xVii)
J. Manel Pallàs

El 20 de febrer de 1929 es va celebrar una sessió 

extraordinària. L’alcalde, atenent-se a les atribuci-

ons que li donaven els articles 192 i 260 de l’Estatut 

Municipal, signa el següent Decret:

Visto el acuerdo tomado por el Ayuntamiento en Pleno 

en este Municipio en sesión de ocho del actual referente: 1º 

A la interposición del recurso Contencioso-Administrativo 

contra el fallo del Sr. Delegado de Hacienda de fecha 29 

de Enero por el que devuelve sin autorizar el Presupuesto 

ordinario de este Ayuntamiento para el actual año 1929 

y ordena se aumente el sueldo del Secretario hasta dos mil 

pesetas y 2º a la nueva consignación de 450 pesetas para 

gastos del aludido recurso Contencioso.

Atendiendo que entiende el suscrito Alcalde que el 

Ayuntamiento se ha excedido en sus atribuciones al tomar 

el acuerdo aludido sin haber obtenido previamente el dicta-

men de uno o dos letrados conforme obliga el artº 156 del 

Estatuto Municipal. 

Atendiendo que si el Ayuntamiento no ha podido acordar 

la interposición del recurso Contencioso aludido menos puede 

añadir al Presupuesto devuelto por el Sr. Delegado cantidad 

alguna de nueva consignación para gastos del repetido recur-

so, mucho más cuando entiende el suscrito que no puede al 

Ayuntamiento introducir en el propio Presupuesto más modi-

ficaciones que las ordenadas por la Superioridad. 

Atendiendo que el artº 260 del Estatuto Municipal obliga 

a los Sres. Alcaldes suspender los acuerdos de la Corporaciones 

municipales cuando obren en extralimitación. De conformi-

dad con las atribuciones que concede el artº 192d del Estatuto 

Municipal. Vengo en decretar la suspensión de los acuerdos 

de este Ayuntamiento en Pleno en fecha 8 del actual referentes 

a la interposición del recurso ante el Tribunal Contencioso-

Administrativo y a la consignación para gastos del mismo.

Comuníquese seguidamente esta resolución al Sr. Go-

bernador Civil y convóquese el ayuntamiento en Pleno en 

sesión extraordinaria para notificarle la misma a sus efec-

tos. Vilablareix a 18 de febrero de 1929. El Alcalde. Sal-

vador Gispert-Sauch. Rubricado =. Ante mi el secretario = 

José Franquesa. Rubricado.=.

A la sessió ordinària del 25 de febrer continua el 

tema de la sessió anterior, referent a la interposició 

del recurs contenciós administratiu.

El Concejal Sr. Aymerich presenta una proposición que co-

piada literalmente es como sigue: “ Los Concejales que suscriben 

que forman la mayoría absoluta del Ayuntamiento Plano, ha-

cen constar que se oponen en un todo a la resolución caprichosa 

del Sr. Alcalde, que extralimitándose de sus atribuciones preten-

de suspender el acuerdo tomado por este Ayuntamiento en sesi-

ón del actual referente a la interposición del recurso contencioso 

en contra la resolución dictada por el M. Iltre. Sr. Delegado 

de Hacienda, obligando a este Ayuntamiento a consignar la 

cantidad de 2.000 pesetas por el haber del Secretario de este 

Ayuntamiento, firmando los suscritos tal oposición en que no 

solo los faculta para interponer el precitado recurso y por consi-

guiente el consignar una cantidad prudencial en presupuesto 

para los gastos que con motivo del mismo puedan originarse 

los artículos 150 y 153 del Estatuto, sigue también la misma 

providencia dictada en la resolución del Iltre. Sr. Delegado de 

hacienda, cuyo último inciso dice literalmente contra esta re-

solución puede interponerse recurso contencioso-administrativo 

ante el tribunal provincial dentro del término de un mes”.

En vista de lo expuesto queremos conste en acta la im-

procedencia manifiesta de la suspensión del referido acuer-

do por parte del Sr. Alcalde y declaramos ejecutivo el acuer-

do tomado en sesión del día 8 del actual..

Signen els regidors: Domingo Ribot, Juan Aymerich, 

Narciso Serra i Alfonso Ollé.

A la sessió ordinària del primer de març, el Sr. 

Aymerich presenta la proposició següent:

“Los concejales que suscriben en vista de que en la sesión 

del día 25 del pasado mes no se trató del asunto convocado en 

la circular del día 22, y no habiéndose convocado nuevamente 

sesión en debida forma, proponen se convoque por el Sr. Alcal-

de con la antelación necesaria para el día que esteme oportuno. 

Proponen así bien quede advertido el Secretario de este Ayun-
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tamiento de la obligación que de hoy en adelante se le exige de 

que libre a continuación de haberse celebrado la sesión, copia 

de los asuntos que se hayan tratado en la misma al efecto de 

que antes de ser transcritos en el correspondiente libro de actas  

y de firmarlos, puedan confrontarse debidamente y cerciorarse 

de que han sido transcritos con toda fidelidad y de que no han 

sido tergiversados ni modificados en nada absolutamente.

Del incumplimiento de esta obligación se exigirán al 

referido Secretario las responsabilidades señaladas en el vi-

gente Estatuto Municipal”.

L’ alcalde contesta que:

…la convocatoria circulada el día 22 está redactada en 

los mismos términos como reza la duplicada papeleta firmada 

por los Concejales. Manifiesta también no haberse convocado 

para hoy porque se tomó por el mismo Ayuntamiento el acuer-

do de reunirse hoy. El Alcalde manifiesta que cree haber cum-

plido en todo momento con la Ley; y que no cree conveniente 

hacer advertencia alguna al Sr. Secretario que igualmente está 

cumpliendo con creces con sus deberes; y que en todo caso el Sr. 

Alcalde acepta toda responsabilidad. Y no habiendo…

En el Ple de l’11 de març, en preguntar l’alcalde si 

s’aprovava l’acta anterior després d’haver estat llegida,

…dicen los Sres. de la mayoría que no aprueban nada. 

Al invitar a dichos Sres. a  firmar el acta del día veinticinco 

de Febrero se niegan a firmarla. El Sr. Alcalde manifiesta que 

el artículo nº 135 del Estatuto municipal dice que deben fir-

mar el acta los Concejales que hayan acudido a la sesión. La 

misma advertencia les hace el Sr. Secretario. Es el objeto de la 

sesión la designación de los Vocales natos de las Comisiones 

de Evaluación, Real y Personal, para la confección del Re-

partimiento general de Utilidades, para 1929: a tal objeto el 

Sr. Alcalde  propone el cumplimiento de esta obligación que al 

Ayuntamiento impone la Ley. La mayoría del Ayuntamiento 

acuerda dejar el asunto para otro día. El Sr. Alcalde pregun-

ta porque motivo; dicen que para enterarse del asunto. El S. 

Alcalde manifiesta que esta actitud de la mayoría poco en ar-

monía con el Estatuto municipal pues en al artº. 132 dice: 

Los tramites de instrucción y discusión no servirán nunca de 

excusa a los Ayuntamientos para dilatar el cumplimiento de 

las obligaciones que les impongan las leyes. Como parece que 

ha habido mala inteligencia, el Ayuntamiento va a proceder a 

la designación de aquellos Vocales. 

I es passa a designar els vocals de la Comissió 

d’Avaluació de la part de “Real del Repartimiento”

D. Juan Aymerich Aliu mayor contribuyente por rústi-

ca domiciliado en este término; D. Carlos de Camps mayor 

contribuyente por rústica domiciliado fuera de  este térmi-

no; D. José Franquesa y Llach mayor contribuyente por 

urbana domiciliado en este término. D. Juan Roca y Roca 

mayor contribuyente por industrial y comercio. D. Miguel 

Molas Prat representante del Sindicato Agrícola.

Vocales natos de la Comisión de evaluación de parte Per-

sonal del Repartimiento. D. Juan Buch cura párroco, D. 

Salvador Gispert-Sauch contribuyente por rústica residente 

y domiciliado. D. Vicente Alsina contribuyente por urbana 

residente y domiciliado. D. Juan Simon Bitlloch contribuyen-

te por industrial residente y domiciliado. Dieronse por de-

signados los Sres. Antedichos y después de hecha por el Sr. 

Presidente la manifestación de que proseguirá el proceso de 

constitución de una y otra Comisión a tenor de lo prevenido 

en las disposiciones vigentes, levantose la sesión firmando 

los Sres. Concurrentes conmigo de que certifico. 

A la sessió del 17 de març, una vegada llegida 

l’acta de la sessió anterior,

…al preguntar si se aprueba dicha acta, los señores de 

la mayoría dicen que ellos no la firmaran. Seguidamente 

ordenó el Presidente se diera lectura al expediente de prórro-

ga de incorporación a filas de 1ª clase…

A varis nois del poble.

El 22 de març, l’alcalde manifesta que l’objecte 

de la sessió és:

…para dar cuenta de haberse recibido una comunicación 

del Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda cuya parte dispositiva es 

como sigue: “He acordado autoriza  el Presupuesto, aprobado 

por la mayoría del Ayuntamiento Pleno de Vilablareix en sesi-

ón de 8 de febrero próximo pasado; excepción hecha del crédito 

de 450 pesetas votado como nuevo para gastos de litigio Con-

tencioso Administrativo, cuyos gastos deberán ser objeto, en su 

caso, de suplemento transferencia, y entendiéndose que el au-

mento de 1000 pesetas en el haber del Secretario, tiene carácter 

condicional a las resultas del recurso Contencioso Administra-

tivo que puede interponerse, y significando que el carácter de 

condicional, sólo se mantiene, para el caso de interponerse el 

recurso y a las resultas del mismo. Importando el total de in-

gresos y gastos nivelados 6.336’09 pesetas = Lo que comunico 

a V. para su conocimiento y efectos y el de la Corporación de su 

presidencia.. = Dios guarde a V. muchos años..= Gerona 16 

de marzo de 1929.= Firmado y rubricado.= hay un sello que 

dice: Delegación de Hacienda Gerona “
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     1 2 3 
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abr i l

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

abril
14 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.

28 dissabte ball de saló, aMb chus. 

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

Organitza: Casal de la Gent Gran.

Setmana cultural

22 diuMenGe festa hoMenatGe a la 

Gent Gran.

24 diMarts contes: les aVentures de 

sant jordi aMb princeses i prínceps A les 5 de la 

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

25 diMecres concurs de pastissos, 

dolços i salats, a Can Gruart.

Presentació dels pastissos fins a les 8 del vespre

A les 9 del vespre repartiment de premis.

26 dijous contes: un Grapat 

d’històries, un polsiM de biriMboies i un bocí... A 

les 5 de la tarda, a la sala d’actes de l’Ajuntament

27 diVendres presentació de: 

Volcans de pel·lícula. el riGor científic en el 

cineMa de catàstrofes. A càrrec del Dr. David 

Brusi. Geòleg. A les 8 del vespre a la sala de 

conferències de can Gruart. 

28 dissabte Mercat de l’intercanVi 

i tastets de l’ateneu de la dona. A la plaça de 

l’Ajuntament, a partir de les 10 del matí.

29 diuMenGe senderisMe Guiat al 

Gironès: passejada “de Vilablareix a sant roc” 

Punt de trobada: pavelló esportiu (cruïlla carrers 

Marroc i Migdia).

A les 4 de tarda, sortida al teatre a barcelona 

Obra: Forever young. Teatre Poliorama. Horari de 

la funció: 6 de la tarda.

MaiG
1 diMarts sardinada popular. A les 2 del 

migdia, a la sala polivalent del pavelló. Organitza: 

Casal de la Gent Gran.

8 diMarts xerrada: aliMenta la teVa 

felicitat. A les 8 del vespre, a Can Gruart, a càrrec 

de Joaquim Lamora.

12 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.

26 dissabte ball de saló, aMb jauMe 

castellà “el pinxo”. A les 6 de la tarda, a la sala poli·

valent del pavelló. Organitza: Casal de la Gent Gran.

27 diuMenGe cursa popular de sant roc. 

Inscripcions: 5 euros. Sortida des del pavelló munici·

pal. Caminants: a 2/4 de 8 del matí / Curses curtes: a 

1/4 de 9 del matí / Cursa popular: a 2/4 de 9 del matí.

juny
9 dissabte ball de saló, aMb cristina 

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

pavelló. Organitza: Casal de la Gent Gran.

23 dissabte reVetlla de sant joan. A 

2/4 de 10 del vespre, al l’aparcament del pavelló 

municipal. Organitza: Ajuntament de Vilablareix.
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11divendres
caMinada nocturna 
A les 8 del vespre, sortida de la 
plaça de l’Ajuntament i arribada al 
pavelló. Organitza Veu Jove amb la 
col·laboració de l’Ateneu de la Dona.

12dissabte
torneiG de futbol 
10.00 h –  Escoleta 

Prebenjamí 1r any
11.00 h –  Prebenjamí 2n any  

(Vilablareix - Salt)

Benjamí 1r any 
(Vilablareix - Girona)

12.00 h –  Benjamí 2n any 
(Vilablareix - Bescanó)

Aleví  
(Vilablareix - Bell-lloc)

torneiG de futbol 7
adults
A partir de les 4 de la tarda, al camp de 
futbol.

13diumenge 
7a Marxa popular btt 
de Vilablareix 
A les 9 del matí, al pavelló poliesportiu
Dos recorreguts de dificultat mitjana, 
de 22 km i 35 km aprox. 
Organitza: AE Vilablareix - Secció BTT- 
Colla 3xhora. Col·labora: Ateneu de la 
Dona.

audició de sardanes
A les 4 de la tarda, a la plaça del 
Perelló, audició de sardanes amb 
la cobla La Principal de Banyoles. A 
continuació, Havaneres, amb el grup 
Els Pescadors de l’Escala. Hi haurà 
cremat per als assistents.

16 dimecres 
concert de Guitarra
A les 8 del vespre, a Can Gruart, amb 
els alumnes de l’Escola de Música del 
Gironès.

17dijous 
inauGuració de 
l’exposició d’art
A les 8 del vespre, a Can Ballí.
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18divendres 
cercaVila la fal·lera 
Gironina
A 2/4 de 8 del vespre, des de la plaça 
de la Pau fins a la plaça del Perelló. 

preGó de festa Major
A 2/4 de 9 del vespre, a la plaça del 
Perelló a càrrec de Martí Gironell.

teatre
A les 10 de la nit, al pavelló 
poliesportiu, la companyia L’Olla dels 
Maiquiets presenta l’obra Assassinat a 
la catifa d’Artur González Joseph.

19dissabte 
xxix concurs infantil
de dibuix lliure
A les 10 del matí, a la plaça del Perelló.

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

repic de caMpanes
A la 1 del migdia

xxix caMpionat de 
botifarra
A les 3 de la tarda, al pavelló 
poliesportiu.

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

futbol solters contra 
casats
A les 6 de la tarda, al camp de futbol 7.

sopar ball 
de festa Major  
A 2/4 de 10 del vespre, sopar al pavelló 
poliesportiu. El ball amb Moonlight 
començarà a 2/4 de 12.
A continuació el grup Miquel del Roig.

20diumenge 
ofici soleMne
A les 11 del matí, a l’església 
parroquial, acompanyat per la Coral del 
GEiEG. A continuació, concert amb la 
mateixa coral.

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

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



AfEgIR 
ANuNCI!!!


