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Telèfons d’interès
Ajuntament (Oficines municipals) 972 40 50 01
Fax Oficines municipals 972 23 87 64
Correu electrònic ajuntament@vilablareix.cat
Consultori mèdic 972 40 55 33
Ambulàncies 972 41 00 10
Ludoteca 972 40 55 37
Piscina 972 40 55 36
Centre Cultural (Can Ballí) 972 40 55 38
Pavelló poliesportiu 972 23 22 86
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) 608 43 58 96
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 de rebuig
Dimarts, dijous i dissabtes

Recollida de trastos vells
Primer dimarts de cada mes
(cal trucar a l’Ajuntament)

Recollida de fracció orgànica
Dilluns, dimecres i divendres

Recollida d’envasos
Dimarts i dijous

Recollida de paper i cartró
Dimarts i divendres

Recollida de vidre
Últim dimarts de mes
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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 8.30 a 13.30 h - - - 8.30 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 - - - - -

Medicina General: Dr. Miquel Quesada / Dr. Artur Marquès · D.I. Carme Arnau Pediatria: Dra. C. Roure · D.I. Manuela Nuñez 
Cita prèvia: Consultori de Vilablareix 972 40 55 33 · CAP Salt 972 24 37 37 · Urgències 061

De dilluns a divendres
(feiners) cada mitja hora

Dissabtes Diumenges 
i festius

Sortida de Vilablareix 7.21 fins 20.51 7.21 fins 12.51 i 16.51 15.51

Arribada a Correus 7.45 fins 21.15 7.45 fins 13.45 i 17.15 16.35

Sortides:
Germans Sàbat 7.00 fins 21.30 7.00 fins 14.30 i 15.30 i 21.30 10.30 fins 21.30

Correus 7.15 fins 21.35 7.05 fins 14.35 i 15.35 fins 21.35 10.35 i 21.35

Pl. Marquès de Camps 7.10 fins 14.40 7.10 fins 14.40 i 16.40 i 21.40 10.40 i 21.40

Hospital de Salt 7.27 fins 21.57 7.27 fins 21.57

Arribada a Vilablareix 7.30 fins 22.00 7.30 fins 13.30 i 16.00 i 22.00 16.58 i 21.58

Horari Bus Línia 5 - TMG

Correus Pl. Marquès de Camps Sant Narcís Hospital de Salt VilablareixPl. Germans Sàbat Aiguaviva

X. Cugat Gran Via Sta. Eugènia Can Xirgu
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Amb la col·laboració de:

El ConsEll dE REdaCCió no s’idEntifiCa nECEs-
sàRiamEnt amb lEs opinions ExpREssadEs En Els 
aRtiClEs signats.

Després de la feina de tot l’any, ens preparem per a les vacances 

d’estiu i així poder carregar les piles per començar amb força al setembre.

En aquesta època s’acaba el curs que tanta feina ha portat als 

nostres infants i joves, s’acaba la temporada de totes les competicions 

esportives que tant han fet treballar, i també gaudir, a joves i familiars 

durant tot l’any. I també s’acaben els mesos de maig i juny, que tantes 

celebracions i actes duen al nostre poble. Durant tot l’any es fan una 

gran quantitat d’activitats a Vilablareix, però és durant aquests mesos 

que comença el bon temps quan es concentren una bona part dels esde-

veniments de l’any. 

Hem tingut la Festa Major, que tot i la pluja –tan habitual sempre 

en aquesta època− ha estat un èxit de participació en tots i cadascun dels 

actes preparats pel JAV, per Veu Jove o per la secció de futbol de l’Associ-

ació Esportiva. Haig de donar les gràcies a en Martí Gironell per la bona 

estona que ens va fer passar amb el pregó d’inici de la Festa i cal, també, fer 

esment especial del gran èxit de participació en la cursa BTT organitzada 

per la colla 3xHora de l’Associació Esportiva, i encoratjar-los a seguir treba-

llant en aquesta línia. Cada any és un plaer treballar tots plegats per tenir 

una Festa Major participativa i popular com la del nostre poble.

També és durant el mes de maig que es fa la Cursa de Sant Roc, 

amb un gran nombre de participants, tant en la modalitat de corredors 

com en la de caminants.

I és durant el juny que celebrem, tots plegats, el final de curs de 

l’escola i de l’institut,  i donem per acabat un any a voltes feixuc, a voltes 

divertit, però segur que, per a tots i totes, molt profitós. 

Totes les seccions esportives del nostre municipi acaben també les 

respectives competicions, amb més o menys èxit competitiu, però amb 

un gran èxit pel que fa la implicació de tot el poble en l’esport i en els 

valors que aporta a la nostra societat. Moltes felicitats a tots i totes els qui 

ho feu possible.

La revetlla de Sant Joan posa fi a les celebracions del juny i dóna 

el tret de sortida a l’estiu, als dijous a la fresca, a l’Emergent, als tornejos 

d’estiu, a la piscina, a la platja i a parar la fresca els vespres tot fent-la 

petar amb veïns, amics o familiars.

Així, doncs, bon estiu a tots i totes, gaudiu-lo i ompliu el rebost 

d’energia i forces per encarar un nou any, que ben segur que ens faran falta!
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plenS
SeSSió 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 Vi-
lobí SLU i Assa Hidràulica i Electricitat SL per 
import de 665.865,78 € (IVA exclòs) amb un 
termini d’execució de 5 mesos. 

»  Notificar l’adjudicació definitiva als candidats 
que no han resultat adjudicataris i autoritzar 
la devolució de la garantia provisional que van 
prestar.

»  Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari del 
contracte i citar-lo per a la signatura del con-
tracte. 

SeSSió ordinària del 14 de maig

S’aprova per unanimitat: 
»  Provisionalment,  l’ordenança municipal regu-

ladora de residus de la construcció. 
»  La rectificació de l’inventari de béns d’aquest 

Ajuntament i la inclusió de tots els béns patri-
monials descrits ens els antecedents d’aquest 
acord. 
–   Parcel·la 57 del PAU Marroc II:  

Finca núm. 1974 
–  Parcel·la 58 del PAU Marroc II:  

Finca núm. 1975 
–  Parcel·la 59 del PAU Marroc II:  

Finca núm. 1976 
–  Parcel·la 46 del PAU Marroc II:  

Finca núm. 1963 

–  Parcel·la 47 del PAU Marroc II:  
Finca núm. 1964 

–  Parcel·la 48 del PAU Marroc II:  
Finca núm. 1965 

–  Finques resultants de la parcel·lació  de la fin-
ca 18.14 E3, situada al carrer Josep Irla núme-
ro 2-4, i de la finca 13 14E5 situada al carrer 
Josep Irla número 13-15, acordada en la Junta 
de Govern Local del proppassat 16 d’abril: 

– 18.14E 3.1
– 18.14E 3.2
– 13 14E 5.1
– 13 14E 5.2

»  Definitivament, el reglament del mercat setmanal 
del municipi, amb les modificacions previstes.

»  La creació de fitxers amb dades de caràcter 
personal de titularitat d’aquest Ajuntament, la 
denominació i altres referències bàsiques dels 
quals s’especifiquen a l’Annex.
– Nom del fitxer :  Usuaris wifi
– Nom del fitxer : Borsa de treball

»  Manifestar la solidaritat de l’Ajuntament de Vi-
lablareix amb aquells ciutadans que s’han adhe-
rit a la campanya #Novullpagar com a forma de 
protesta per l’espoli fiscal i d’inversió en infra-
estructures que patim al nostre país.

S’aprova per majoria absoluta, amb els vots en 
contra de CiU – 3 vots.
»  Alienar mitjançant oferta econòmicament més 

avantatjosa, amb un únic criteri d’adjudicació i en 
procediment obert, el següent bé patrimonial:
–  Finca 26.21 b.4 urbana: parcel·la edificable de 

forma poligonal, de 2.194,87 m2 
–  Finca 26.21 b.2 urbana: parcel·la edificable de 

forma poligonal, de 2.184,20 m2. 
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–  Finca 26.21 b.3 urbana: parcel·la edificable de 
forma rectangular de 2.187.85 m2. 

junteS
SeSSió del 19 de març de  2012
S’acorda aprovar:
»  Les factures i despeses que figuren a l’expedient 

i que sumen 67.146,74 €.
»  La 14a certificació de l’obra “Equipaments cul-

turals 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 116.664,20 € (IVA inclòs). 

»  L’oferta pública d’ocupació de l’exercici 2012. 

Denominació Grup Vacant Torn 

Cap de Serveis 
Tècnics

A.2 1
Promoció 

interna

»  Adjudicar a l’entitat Qualiret Rètols, amb NIF 
B55117485 i amb domicili a Porqueres, la pro-
ducció del rètol de la masia de Can Gruart per 
import de 139 € (IVA exclòs).

»  Adjudicar al Sr. Àlex Ribas i Hortal, amb DNI 
núm. 40.364904L, l’elaboració de la pàgina web 
de la ràdio municipal per import de 832 € (IVA 
inclòs). 

»  Adjudicar al Sr. Enric Simon i Madrenas, amb 
DNI núm. 40.311.490B, la direcció facultati-
va d’execució del projecte “Camp de futbol i 
instal·lacions esportives”, per import de 14.189 
€ (IVA exclòs). 

»  Adjudicar al Sr. Marc Simon i Madrenas, amb 
DNI núm. 40.311.491N, el seguiment del pro-
grama de control de qualitat i la coordinació 
de la seguretat i salut de l’obra, per import de 
8.818 € (IVA exclòs). 

»  L’adhesió als programes de DIPSALUT se-
güents: 
–  Pt05. Programa d’avaluació higiènica i sanità-

ria de les piscines d’ús públic. 
–  Pt06. Programa de suport a la gestió del risc 

derivat de les piscines d’ús públic de titulari-
tat i/o de gestió municipal

»  Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Gi-
rona per import de 19.812 € per dur a terme la 
reforma parcial de l’Ajuntament de Vilablareix. 

SeSSió del 2 d’abril

S’acorda aprovar:
»  La sol·licitud de la Sra. Aida Muñoz i Castro, en 

representació del Club de Rítmica de Vilabla-
reix, l’ús del pavelló municipal de Vilablareix 
des del dia 3 al 7 de setembre per dur a terme 
un casal i stage de tecnificació. 

»  La conformitat perquè la concentració turísti-
ca 4a Concentració 4x4 de Fornells de la Selva 
transcorri en part pel municipi de Vilablareix. 

»  Les bases de la convocatòria per a promoció in-
terna de la plaça de Cap de Serveis Tècnics.

»  Els preus públics per a la prestació del servei de 
casal d’estiu i colònies 2012.

»  Sol·licitar un subvenció a la Diputació de Giro-
na per import de 4.226 € per la realització de 
les activitats previstes durant l’any 2012.

»  Atorgar l’import de 1.950 € per cobrir les des-
peses d’avió de tres nens sahrauís corresponents 
a l’exercici 2011.

»  El pagament de l’import de 1.200 € per con-
tribuir a les despeses ocasionades pels infants 
sahrauís de l’exercici 2012.

»  El pressupost i adjudicació a l’entitat SIMSA 
dels treballs de soldadura de les tapes dels 609 
fanals del pla parcial del sector el Perelló Can 
Pere Màrtir, amb dos punts de soldadura a cada 
tapa, per import de 2.642,90 € (IVA exclòs). 

SeSSió del 16 d’abril

S’acorda aprovar:
»  Les factures i despeses que figuren a l’expedient 

i que sumen 62.409,53 €.
»  La 15a certificació de l’obra “Equipaments cul-

turals 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 142.147,98 € (IVA inclòs). 

»  Autoritzar al Senyor Daniel Bartomeu i Gifreu 
l’ús del pavelló i la piscina municipal del dia 25 
de juny al 27 de juliol, de 9.00 a 12.00 h i de 
12.00 a 13.00, per dur a terme una nova edició 
del campus d’estiu.
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»  El pressupost i adjudicació a l’entitat Carles 
Simon Constructor d’Obres, amb NIF núm. 
B17697681, per import de 2056,47 € (IVA ex-
clòs), de les obres “Adequació de dues zones 
verdes al C/ Marroc”. 

»  Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Gi-
rona per import de 5.555,09 € per canviar el 
sistema de còpia de seguretat de la Corporació 
Municipal i l’adquisició de tauletes per als regi-
dors de la Corporació Municipal. 

»  El pla de seguretat i salut de l’obra “Camp de 
futbol i instal·lacions esportives” presentat per 
l’empresa adjudicatària de l’obra. 

»  Els criteris de baremació per a la inscripció a la 
llar d’infants municipal La Farigola per al pro-
per curs escolar.

»  Els preus públics per la prestació del servei de la 
llar d’infants La Farigola. 

SeSSió del 7 de maig

S’acorda aprovar:
»  Autoritzar el Senyor Marc Salcedo i Ferrer, en 

representació de l’Associació Esportiva Vilabla-
reix, l’ús de dues carpes per la 7a Marxa popular 
de BTT de Vilablareix.

»  El pressupost i adjudicació a l’entitat CPS de Se-
guretat SL, del servei de seguretat durant la Fes-
ta Major per import de 573,75 € (IVA exclòs).

»  Adjudicar a l’entitat Aymerich Instal·lacions, SL 
les connexions d’endolls de l’exterior del pave-
lló, per a l’ús durant la Festa Major, per import 
de 683,04 € (IVA inclòs).

»  Els padrons de contribuents de les taxes de reco-
llida de deixalles per habitatges de caràcter fami-
liar, de recollida de deixalles per a restaurants i 
establiments de caràcter similar i de conservació 
del cementiri, corresponents a l’exercici 2012.

Vist el pressupost prestat per l’entitat Spora Ser-
veis Ambientals de 664,34 € (IVA inclòs) per l’ad-
quisició del material següent: 

– 6.000 gots plans de 250 cc
– got compostable de 100 cc
– got compostable de 225 cc

I de l’entitat Massegur per import de 492,46 € 
(IVA inclòs):

– 875 plats D22 cm
–2.600 plats D24 cm

A proposta de la Presidència i per unanimitat, 
s’acorda:
»  1r. Aprovar el pressupost i adjudicar a l’entitat 

Spora Consultoria Ambiental SL, per import de 
664,34 € (IVA inclòs) l’adquisició del material 
descrit en l’encapçalament d’aquest acord, tal 
com estableix el Reial Decret Legislatiu 3/2011 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Con-
tractes del sector públic.

»  2n. Aprovar el pressupost i adjudicar a l’entitat 
Massegur amb domicili a Llambilles, carretera 
de Sant Feliu km 8,700, tal com estableix el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de Contractes del sector públic.

SeSSió del 21 de maig

S’acorda aprovar:
»  Les factures i despeses que figuren a l’expedient 

i que sumen 126.513,16 €.
»  El pressupost i adjudicació a l’entitat Girosos 

SL, del servei de socorrisme a la piscina munici-
pal, per import d’11.223 €, més 2.020,14 € en 
concepte d’IVA.

»  El pressupost i adjudicació a l’entitat Pisla SC 
de l’adquisició i instal·lació d’un aparell d’aire 
condicionat a la ràdio municipal per l’import 
de 2.792,86 € (IVA exclòs).

»  El pressupost i adjudicació a l’entitat Prevenplag 
SL, de la desinsectació al pati de l’Escola Madrenc 
i al parc infantil, ubicats al carrer Marroc del mu-
nicipi, per import de 106,20 € (IVA inclòs).
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El 27 d’abril, divendres, va tenir lloc la conferèn-
cia Volcans de pel·lícula. El rigor científic en el cinema 
de catàstrofes, a càrrec del Dr. David Brusi, que va fer 
una presentació molt cinematogràfica i espectacu-
lar. Hi va haver una gran afluència de públic amb 
ganes de saber més coses sobre els volcans.

Finalment, dimarts 8 de maig va tenir lloc la xer-
rada Alimenta la teva felicitat, a càrrec de Joaquim 
Lamora, on el ponent va explicar com poden influir 
els aliments en la nostra vida i va donar consells per 
millorar el funcionament del nostre organisme. La 
xerrada va tenir una participació notable.

Exposicions 
A finals de març l’artista gironí Sergi Cadenes ens va 
fer gaudir d’una mostra del seu treball en 3D, una 
exposició que va sorprendre petits i grans per la seva 
originalitat.

CEntrE Cultural Can 
gruart

Xerrades
Dimecres 14 de març es va fer la xerrada Petits con-
sells pràctics per a grans persones, en la qual els Mos-
sos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya van 
donar diversos consells per estar més segur a les 
nostres llars. Consells tant pel que fa a seguretat 
pròpiament dita com sobre possibles estafes, princi-
palment a la porta de casa.
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Al mes d’abril vam poder gaudir de diversos ar-
tistes que van exposar el seu talent, tant pel que fa a 
la pintura com a l’escultura: Albert Vila, Afra López 

i Marina Alvares.
I al maig hem pogut veure el treball dels artistes 

que formen part de l’escola d’art de Riudellots de 
la selva Riu d’Art. L’exposició ha estat molt variada 
i sorprenent, amb una mostra que podia agradar a 
públics ben diferents.

Curs de fotografia
Durant el mes d’abril s’ha impartit un curs de foto-
grafia per a càmeres rèflex en el qual han participat 
onze alumnes. El curs constava de deu hores, dis-
tribuïdes en cinc sessions de dues hores cadascuna. 
El curs en molts dels casos ha semblat curt, ja que 
era molt interessant i els aprenents volien “treure 
més suc” de la seva càmera. El programa es dividia 
en dues parts: una de teòrica i una de pràctica, en 
què es va poder veure els alumnes fent tot tipus de 
provatures i exercicis pels voltants de Can Gruart.

Fotografies: Jordi Baus
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FEsta maJor 
“Pel maig cada dia un raig”... doncs sí, els dos diu-
menges de la nostra Festa Major aquest any han es-
tat passats per aigua. Mitja audició de sardanes del 
primer diumenge i mitja de la segona i les havane-
res es van haver de traslladar al pavelló.

Els altres dies es van poder fer els actes en el lloc 
anunciat.

La Festa va començar amb la gran participació 
a la caminada nocturna, organitzada per Veu Jove, 
èxit també en el torneig de futbol i més de 500 par-
ticipants a la BTT.

El diumenge 13 el temps va alterar el programa 
i va ser el dia més fluix. El dimecres 16, el professor 
de l’Escola de Música del Gironès Josep Manzano va 
oferir un recital de guitarra amb els seus alumnes i 
algun exalumne. 
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I a Can Ballí feia goig veure les sales tan ben 
preparades! Un any més cal agrair la col·laboració 
a tots els expositors. Durant la inauguració de l’ex-
posició es va fer entrega del premi del concurs de 
cartells de Festa Major a Jordi Simon.

El pregó de Martí Gironell, molt encertat i entre-
tingut, va obrir oficialment la Festa Major. La plaça 
era plena de gent! Va precedir el pregó la cercavila, 
amb el tradicional recorregut pel poble.

L’Olla dels Maiquiets van representar una obra 
molt entretinguda davant d’un públic nombrós i 
amb ganes de passar-ho bé.
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El dissabte, com cada any, estava dedicat a la mai-
nada. Al matí va haver-hi una gran participació en el 
concurs de dibuix, i a la tarda els nens i nenes, i els 
seus pares, avis, oncles i amics van omplir la plaça per 
veure l’animació infantil i tastar la xocolata desfeta.

Fotografies: Ferran Moliner, Miquel Molas i J. Manel Pallàs
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A la nit es van servir més de 400 sopars, preparats 
per l’Ateneu de la Dona i servits pel JAV i alguns 
pares dels equips de futbol. El ball i en Miquel del 
Roig van tancar la jornada.

La festa es va cloure al matí amb missa solemne 
i concert a càrrec de la Coral del GEiEG. A la tarda, 

7a Marxa Popular BTT 
Vilablareix
Llarga (33 km)

Homes: 1r  Oriol Domènech
 2n Pere Sánchez
 3r  Robert Baserba
Dones: 1a   Aleksandra 

Nezhovorova
 2a  Rosa M. Riera
 3a  Anna Vilà

Curta (24 km)

Homes: 1r  Arnau Donate
 2n  Ricardo Vargas
 3r  José Luis Marchal
Dones: 1a  Sumsi Romeu
 2a  Gemma Valentí
 3a  Núria Blay

Primera local: Miranda Agustí

Volta infantil (3,5 km)

1r  Aaron Gallardo
2n  Maria Alcover
3r  Maria B arceló

XXIX Concurs de Botifarra 
Guanyadors:
Pere Puig - Francesc Borrell

XXIX Concurs de Dibuix 
Infantil 
ESO

1r Unai Carballo
2a  Neus Soler
3a  Maria Barceló

3r a 6è d’EP

1r Francesc Soler
2a Clàudia Amorós
3a  Olívia Puig

P5 a 2nEP 

1a  Helena Perxacs
2a  Aina Pallàs
3r  Arnau Torrent

P3 - P4 

1a  Paula Pibernat
2n  Oriol Fusté
3a  Shalma Romero

Concurs de Flors i Plantes
Plantes de flor

1a Dolors Gironès
2a Glòria Naspreda
3a Dolors Gispert-Saüch

Plantes de fulla

1a Neus Vendrell
2a Lídia Serra
3a Mari Colomer

Planta grassa

1a M. Pilar Egea
2a Júlia Garzón
3a Lurdes Vendrell

Participants en l’exposició d’art
Pintura

Jordi Baus, Xesca Carbó, Raquel 
Martí, Rafel Planella, Sílvia 
Vilagran i Pilard

Cases en miniatura

Josep Guillem
Punt de creu

Lurdes Vivancos

les tres sardanes, el fantàstic concert i el ball de fi de 
festa amb la Principal de la Bisbal i una assistència 
de prop de 500 persones.

Un cop més, volem donar les gràcies a tots els 
col·laboradors. Sense ells, no seria possible l’orga-
nització i l’èxit de la nostra Festa Major.

ClassIFICaCIons I PrEMIaTs
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Col·lecció de culleretes

Pilar Cornellà

Bonsais

Josep Poch i col·laboradors

Agulla i fil

Rosa Anticó, Xesca Carbó, Catalina Casals, Mari 
Colomer, Pilar Egea, Maria Gay, Mercè Llobet, Del-
fina Miguel, Montserrat Pararols, Josefina Planas, 
Francesca Portas, Pilar Ribot, Dolors Sitjà, Lurdes 
Sureda, Carme Trull, Lurdes Vendrell, Hermínia 
Ventura, Mercè Vicente, Soledad Vicente Neus Vilà.

Patchwork
Carme Agustí, Maria Baraza, Esther Berdejo, Yolan-
da Buñuel, Roser Carreras, Anna Casals, Rosa Català, 
Maxi Cerro, Montse Costa, Sandra Fonterrosa, M. Àn-
gels Garríguez, Yolanda Huguet, Rut López, Andrea 
Losas, Carme Matamala, Carme Moya, Pepi Nogué, 
Angelina Parramon, Isabel Pintiado, Maxi Pintiado, 
Ingrid Piña, Sònia Poch, Nuri Pons, Micaela Porras, 
Isabel Ros, Cristina Roset, Margarita Subiranas, Mar-
ta Sureda, Pepi Tàpia, Consol Torrent
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sEtmana Cultural 
amb propostEs pEr a 
pEtits i grans

Vilablareix, com molts altres pobles i ciutats de Ca-
talunya, celebra la Setmana Cultural al voltant de la 
diada de Sant Jordi. Els actes d’aquesta Setmana van 
començar el 22 d’abril, amb la Festa de la Gent Gran, 
que es va celebrar al pavelló poliesportiu amb la par-
ticipació  de 165 vilablaretencs i vilablaretenques de 
més de 60 anys. Tots ple-
gats van compartir una 

magnífica vetllada, que va acabar amb l’actuació del 
Mag Raül.

Com cada any es va fer entrega de l’emblema de 
plata de l’Ajuntament a totes les persones que durant 
l’any 2012 han fet o faran 80 anys, que aquest any eren:

Maria Boschdemont i Ribot
Josep Cornellà i Torrent
Antonio del Saz i Martínez
Pepita Casas i Moré
Maria Panella i Bou
Elvira Pallarols i Bosch
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Així mateix, malgrat que no van poder assistir 
a la celebració, l’Ajuntament va homenatjar els 
50 anys de matrimoni de Dolors Rovira i Vicens 
Velázquez, als quals es va fer entrega del trofeu 
La Torratxa.

Dimarts 24 i dijous 26, a la sala d’actes de l’Ajun-
tament es van organitzar dues jornades de contes, 
una de les quals al voltant de la temàtica pròpia de 
les dates: Les aventures de Sant Jordi amb princeses i 

prínceps; l’altra portava per títol Un grapat d’històries, 

un polsim de birimboies i un bocí...

Dimecres 25, a Can Gruart es va fer un concurs de 
pastissos amb rècord de participació. I divendres 27, 
al mateix Centre Cultural, una entretinguda xerrada 
amb imatges de “Volcans de pel·lícula” a càrrec del Dr. 
David Brisi.

L’endemà, dissabte, hi havia la proposta d’un 
mercat d’intercanvi, que no va tenir tant d’èxit com 
s’esperava. El mateix matí, l’Ateneu de la Dona a la 
plaça va organitzar els seus ja famosos “Tastets”.

Finalment, diumenge 29 s’acabava una setmana 
plena de propostes per a totes les edats. Al matí es va 
fer una caminada amb sortida des del parc de salut 
fins a l’ermita de Sant Roc i tornada. A la tarda, un 
grup va desplaçar-se a Barcelona per gaudir de l’es-
pectacle de teatre Forever young.
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XXiii marXa popular 
sant roC

El diumenge 27 de maig es va celebrar la tradicio-
nal Marxa Popular de Sant Roc, amb la participació 
d’uns 250 inscrits. D’aquests, 140 van córrer la cursa 
i 90 van fer la marxa  caminant els 10 km del re-
corregut per diferents indrets del poble. La resta de 
participants es van distribuir en les dues opcions de 
cursa infantil: curta i llarga.

Classificacions

0 a 8 anys 9 a 12 anys Cursa homes Cursa dones

nens nenes nens nenes

1r  Javi Mendoza 1a Ariadna Vilà 1r  Francesc Soler 1a  Clàudia Marcó 1r. Pedro Ruiz 1r Maria Garcia

2n Josep Masa 2a Maria Marcó 2n Manuel Ceba 2n  Carme Sabench

3r Fran Toral 3a Laia Serra 3r Roger Seguí 3a Olga Pujol

a c t u a l i t a t
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quEdEn dos pisos pEr 
vEndrE
Xavier Gifra 
VILABLAREIX FUTUR, SL

Els pisos dE protEcció oficial, acabats amb 
millorEs sobrE El projEctE inicial 

Els habitatges de protecció oficial que promou 
l’Ajuntament ja s’han acabat. En aquest moment 
s’està esperant que “la Caixa” tramiti els ajuts a fons 
perdut i l’ajut per pagar la quota del préstec hipote-
cari. Durant el procés de presentació de documen-
tació a “la Caixa” hi ha hagut dues renúncies i, per 
tant, queden dos habitatges per vendre: el 2.1 de 
l’Edifici B i l’1.1 de l’Edifici A. Es tracta de pisos 
que encara es beneficien de l’ajut a l’entrada, a més 
dels ajuts per pagar les quotes del préstec. En cas 

que algun veí hi estigui interessat, s’ha d’adreçar a 
l’Ajuntament. 

A les obres de construcció hi ha hagut uns mesos 
de retard degut principalment a la negociació de 
les millores ofertades en l’adjudicació de les obres. 
Pensem que la demora ha valgut la pena, ja que s’ha 
augmentat la qualitat en el conjunt dels edificis. Per 
exemple, s’han cobert els forats de ventilació del 
pàrquing, i s’ha col·locat panot a la rampa d’accés. 
Les millores encara són més notables a l’interior 
dels habitatges, on s’han instal·lat persianes als ren-
tadors i balconeres a les sales-menjadors amb persia-
nes motoritzades per als pisos que no tenen terrassa 
i persianes screen reforçades per als pisos amb ter-
rassa de les terceres plantes, portes d’entrada amb 
alumini i vidre i pany de seguretat. Una altra millo-
ra ha estat la construcció dels dipòsits per recollir 
aigua de pluja que s’utilitzarà per al funcionament 
dels inodors. 

a c t u a l i t a t
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Bernat 
martorell

El Museu Nacional d’Art de 

Catalunya ha inaugurat fa 

poc l’exposició “Catalunya 

1400. El Gòtic Internacio-

nal”. El MNAC ha aconseguit 

reunir un conjunt d’obres 

extraordinàries al voltant de 

l’artista català Bernat Marto-

rell i, més concretament, de les taules del Retaule 

de Sant Jordi, cedides pel Museu del Louvre de 

París, que es poden admirar per primer cop a Ca-

talunya.

Bernat Martorell era fill d’un carnisser de 

Sant Celoni, on va néixer al voltant de l’any 1390. 

Tot i ser un dels principals artistes de Catalunya 

de la primera meitat del segle XV, se sap ben poc 

de la seva vida abans de 1427, que és quan es tro-

ba documentada la seva arribada a Barcelona. Va 

treballar per als gremis, corporacions i instituci-

ons religioses, però no va rebre encàrrecs de reis.

Les seves característiques artístiques per-

tanyen a la segona etapa del gòtic internacional 

a Catalunya, propera a l’estil flamenc, que dóna 

com a resultat un art de gran qualitat en els aca-

bats, elegant i expressiu. Principalment es va 

dedicar a la pintura i als retaules, però també va 

dissenyar vitralls, va decorar teles i va il·luminar 

llibres, com les miniatures del llibre d’hores.

Va ser conegut amb el nom de Mestre de 

Sant Jordi, probablement per ser l’autor del re-

taule de sant Jordi, considerada una de les se-

ves obres cabdals. No es conserva completa, ja 

que falten el Calvari que el coronava i el bancal. 

De les cinc taules que es conserven, la central 

es troba a l’Institut d’Art de Chicago i mostra 

Sant Jordi matant el drac. Les altres quatre, 

que representen el judici i el martiri del sant, es 

mostren habitualment al Museu del Louvre i, 

excepcionalment, a l’exposició del MNAC.

Un altra obra important de Bernat Marto-

rell és el retaule de sant Pere de Púbol, que es 

pot admirar al Museu d’Art de Girona. Les princi-

pals figures d’aquest retaule van ser pintades pel 

mateix Martorell, però també va haver-hi molta 

participació d’altres pintors, ajudants seus, de 

manera que es pot considerar una obra d’auto-

ria col·lectiva dirigida pel mestre Martorell, com 

ho demostren vint-i-un dibuixos, fets amb carbó 

i guix, que hi ha al revers del retaule. L’existència 

d’aquests esbossos és un fet molt singular.

Afortunadament es conserven molts re-

taules en diversos museus de Catalunya, però la 

seva obra està repartida per tot el món: París, Fi-

ladèlfia, Chicago, Montreal, Lisboa, El Caire, Sant 

Petersburg i en moltes col·leccions privades.

L’any 1440 Martorell va ser nomenat pintor 

oficial del govern de la Generalitat. Han passat 

cinc-cents setanta anys i és un artista català re-

conegut mundialment. L’exposició del MNAC o 

la visita al Museu d’Art de Girona ens permet ad-

mirar l’obra d’aquest mestre del gòtic i sentir un 

just orgull de la nostra cultura, del nostre país.
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una inFànCia marCada pEr la 
guErra

Fills del 1931 eI 1930, respectiva-
ment, la Carmen va néixer a la 
plaça de la Vila d’Anglès, en una 
casa que en deien a ca la Mari-
eta, perquè la seva mare es deia 
Maria, i als catorze anys ja va en-
trar a la fàbrica Burés, a treballar 
als telers. 

En Lluís, en canvi, és fill de 
Sant Esteve de Llémena (distric-
te de Sant Aniol de Finestres, 
aclareix), d’una casa anomena-
da can Conill, i explica que va 
anar molt poc a l’escola  i que no 
té cap record especial de la in-
fantesa. El feien «anar a engegar 
quatre vaques», i treballar una 
mica la terra... i molta misèria», 
conclou. 

Sí que té algun record més de 
la Guerra, com «els soldats que 
anaven a matar, que passaven pel 
costat de casa» i algun episodi 
prou dolorós perquè hi passem 
de puntetes: «la mateixa bala 
que em va matar un germà em 

Lluís  
Carrera

i

Carmen  
Boada

va ferir un altre germà, al front 
de l’’Ebre; un tenia divuit anys i 
l’altre, vint». Eren vuit germans, 
sis nois i dues noies, i ell era el 
més petit. «Ja només queden 
dues noies i dos germans!», diu 
en Lluís, amb recança. 

trEballar pEr tirar Endavant 
la Família

Amb vint anys la Carmen va 
entrar a servir a Can Brugués –
que potser coneixereu per Can 
Tiranius. Feia festa només el 
diumenge a la tarda, i sortia a 
passeig amb les amigues i a ba-
llar a la Piscina. En aquest punt 
li preguntem com es van conèi-
xer, amb el seu marit, i respon, 
decidida: «Fent el burro!», i acla-
reix: «Ballant a la Piscina, però 
a ell no li agradava pas gaire, de 
ballar... Només ens vèiem el diu-
menge a la tarda...». Ens mira i 
ens adverteix: No us queixeu, 

que no sabeu el que teniu...». I 
després reflexiona: «No teníem 
tantes coses, però érem feliços».

Continuem el repàs de les 
dues biografies, ara que ja han 
coincidit: van festejar un parell 
d’anys, i es van casar a Salt, a 
l’església de Sant Cugat. La nú-
via portava un vestit de color 
blau cel, de mig dol, perquè el 
seu pare havia mort feia un mes. 
El banquet de noces va ser un 
magnífic dinar a Ca la Marieta, 
de Girona, el dia 27 de gener de 
1964, acompanyats d’una bona 
colla de família i amics −més de 
setanta!. De viatge de nuvis voli-
en anar a Mallorca, però no hi 
havia prou diners i es van haver 
de conformar amb Barcelona.

El primer fill, en Fonso, va 
néixer al cap d’onze mesos, i dos 
anys més tard, va arribar el petit, 

r e c o r d S  d e 
v i l a B l a r e i x

Text: Alba Fraser
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en Jordi, 
que ara ja té dos fills, 

els néts de la Carmen i en Llu-
ís, que tenen 18 i 13 anys, i que 
es diuen Martí i Jordi (en Jordi 
Petit). 

Acabats de casar van anar a 
viure a Salt, i en Lluís treballa-
va a Hierros Almada. Després 
va estar a Can Fernando Juliol, 
on feia de transportista. I quan 
va haver de plegar perquè tan-
cava aquest negoci, en Lluís ens 
explica que «ens vam posar per 
nosaltres amb vuit socis, fèiem 
d’industrials de lampisteria, ens 
dèiem Aplicacions Elèctriques, i 
ens va anar bé!». La Carme tam-
bé treballava fora de casa, fent 
feines en altres cases i netejant a 
“la Caixa”.

l’Etapa dE vilablarEiX

La família Carrera Boada fa vint-
i-tres anys que viu a Vilablareix. 
Van venir-hi perquè un dia en 
Lluís va veure una casa de pagès 
que li va agradar, «i ens en vam 
venir cap aquí!». 

Al poble han participat força 
en la vida ciutadana. La Carmen, 
de mena inquieta, havia format 
part de la Junta del Casal de la 
Gent Gran, «amb en Ballí i en 
Romagós», recorda. Organit-
zaven partides de cartes (parla 
del “cinc” i el “sisè”) i també de 

5  La Carme amb unes amigues, cap als 
18 o 19 anys

5  Un Sant Antoni, la Carme repartint bunyols i en Lluís dalt del carro

5  El dia del seu casament 5  La Carme amb en Jordi, el petit
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parxís... i quan pot, encara hi va, 
perquè, explica, li agrada molt 
voltar: «No vaig parar fins que va 
venir el cotxe de línia, i ara no hi 
puc anar!», es queixa la Carme, a 
qui se li fa feixuc no tenir la ma-
teixa autonomia d’abans a causa 
de la seva edat, perquè ara no 
pot anar on vol: «Trobo a faltar 
anar d’aquí d’allà...». 

5  El matrimoni amb els dos fills, en 
Fonso i en Jordi

5  El Seat 124, preparat per córrer ral·lis

De tota manera, ara som nos-
altres les que li diem que amb 
vuitanta-dos anys que té, no es 
pot pas queixar: és una dona que 
sap arreglar-se i fa molt de goig, 
i ens han dit que fa poc encara 
ballava amb el seu fill! 

Fotografies: Teia Sureda
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Bàsquet

tornem a 3ª 
catalana femenina 
i arriBa el campuS 
d’eStiu!
Com cada any, el número de juny de la revista del 

poble serveix per fer balanç de la temporada de 

bàsquet que ja s’acaba i per 2recordar que estem 

preparant una edició més del nostre Campus.

Pel que fa a la part esportiva, cal desta-

car dos grans èxits esportius: el subcampionat 

i ascens a 3ª Catalana de l’equip sènior femení, 

entrenat per Dani Arteaga i Salvador García, i 

les semifinals provincials disputades pel júnior 

A d’Albert Casellas i Xavier Carrión. Les noies 

van fer una temporada impecable, es van clas-

sificar com a primeres per a la lligueta d’ascens 

i van assegurar l’ascens a casa contra el Sant 

Gregori, en un partit amb un molt bon ambient 

a les grades del nostre pavelló.

Pel que fa al júnior “A”, després de superar 

una duríssima eliminatòria de quarts de final, van 

plantar cara al C.B. Sant Josep, van guanyar a casa 

de 7 punts i van perdre de 9 a fora. Per tant, l’eli-

minatòria es va perdre només per 2 punts, però 

donant la cara en tot moment, amb un nombrós 

públic cridant “Vila, Vila” a les grades del mític pa-

velló de Sant Josep. Tot i la derrota, hi ha motius 

de sobres per sentir-se’n orgullosos.

La resta d’equips, tot i no guanyar títols ni 

ascendir de categoria, han fet temporades inte-

ressants, amb un sènior masculí B que ha acabat 

la temporada en el seu millor moment de l’any; 

el sots 25 Palahí Vilablareix, amb un equip molt 

jove, ha estat a punt de disputar la fase d’ascens 

a 3ª Catalana; el sots 21 ha fet una 2ª fase impe-

cable i han quedat líders; el júnior B i el cadet 

han competit de tu a tu en una categoria nova 

per a ells i on havien d’enfrontar-se a jugadors 

que a vegades tenien dos anys més, aspecte a 

tenir molt en compte a aquestes edats; i l’aleví 

ha experimentat una gran millora en tots els as-

pectes, millora que caldrà consolidar en el futur.

L’únic equip que encara estava “jugant-se 

la vida” en enviar-se el text per aquesta Torratxa 

era el sènior de 2ª Catalana, que havia de dispu-

tar la fase de permanència. Esperem que quan 

llegiu aquest article estiguin salvats.

Planificant la temporada que ve, el club 

ha anat a les escoles de Vilablareix i d’Aiguavi-

va, així com a l’IES Vilablareix, per tal de promo-

cionar el bàsquet entre els nens i adolescents. 

Paral·lelament, estem fent entrenaments oberts 

a totes les categories per tenir-ho tot a punt per 

al mes de setembre.

Per últim, us recordem que entre el 25 

de juny i el 27 de juliol organitzem el 9è Cam-

pus d’Estiu, amb bàsquet, esport en general i 

piscina. Trobareu tota la informació als nostres 

canals de contacte, i podeu trobar tríptics d’ins-

cripció a l’Ajuntament i entregar-los allà mateix.

+ INFO a www.cbvilablareix.cat · Grup C.B. Vilablareix del Facebook

Coordinadors del club: 660 174 766 Dani Bartomeu – 610 213 560 Dani Arteaga

Coordinador del Campus: 639 182 473
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ta vegada els nostres jugadors no volien fallar 

davant la seva afició i en un gran partit els van 

golejar per 4 a 1. Al mateix temps, a l’altre camp 

l’equip aleví, en una nova exhibició, aconseguia 

el sotscampionat matemàtic després de derro-

tar clarament per 7 a 1 el CP Bell-lloc.

El repartiment de trofeus per a tots els 

equips i de bosses de llaminadures per a tots 

els participants tancaven aquesta nova i exitosa 

edició del nostre Torneig de Festa Major.

I a la tarda, com també és habitual cada 

any, vam fer un quadrangular de veterans, en 

què entre els equips participants n’hi havia un 

de format pels pares de la nostra mainada i un 

altre en què jugaven la majoria dels nostres en-

trenadors i el coordinador. Precisament aquests 

últims varen ser els que van guanyar el torneig, 

en una emocionant final que es va decidir en els 

llançaments des del punt de penal.

nou camp de futbol: comença el compte 
enrere

Ara si, ja ha començat el compte enrere. Al maig 

es van iniciar les obres de construcció del nou 

camp de futbol, del qual esperem gaudir tots 

plegats ben aviat.

V Torneig Festa Major Vilablareix’12

El torneig de la Festa Major de Vilablareix, que en-

guany arribava a la 5a edició, va coincidir amb els 

darrers partits de lliga en totes les categories, i per 

tant els equips van disputar el seu partit contra el 

rival que els corresponia segons el calendari.

A les 10 del matí, els escoletes en un camp 

i el prebenjamí 2005 a l’altre encetaven aquesta 

nova edició amb rècord pel que fa a equips par-

ticipants. L’equip escoleta va vèncer al CE Flaçà 

per 5 a 3 en un emocionant partit. El 2005, que 

tenia descans en la darrera jornada de lliga, va 

disputar un amistós contra la Penya Bons Aires 

però no va poder obtenir la segona alegria del 

matí, i va caure per 3 a 7.

A partir de les 11 era el torn del preben-

jamí 2004 i el benjamí 2003. Els primers, en un 

partit molt igualat, van aconseguir la victòria 

per un ajustat 3 a 2. El benjamí 2003 va fer una 

gran demostració de bon joc i es va imposar a 

la FPC Girona per un clar 5 a 2.

I a les 12 del migdia van saltar als terrenys 

de joc els equips de categories superiors: els 

benjamins de l’any 2002 i l’aleví. Els del 2002 

tenien al davant una de les seves “bèsties ne-

gres” dels últims anys: el Bescanó. Però aques-

Futbol

Xavier Pere
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iii open Girona 
Martí Pèlachs, 3r en el Top benjamí  
i Eloi llorente, campió aleví

El 14 d’abril es va disputar a La Bisbal d’Em-

pordà el III Open Girona, amb la participació de 

gairebé tots els integrants del club. En total hi 

van participar 23 jugadors, dels quals en van 

sobresortir dos: Martí Pèlachs i Eloi Llorente. 

En Martí, jugador benjamí de primer any, dis-

putava la categoria de juvenils i va obtenir una 

meritòria quarta posició, en un gran torneig. Per 

la seva banda, l’Eloi Llorente, jugador benjamí 

de segon any, va culminar la millor actuació de 

la temporada guanyant tots els partits i només 

cedint el primer set de la final per coronar-se 

com a campió en categoria aleví. Enhorabona!

El cap de setmana següent es va disputar 

a Calella de la Costa el Top Benjamí, on parti-

cipaven els millors jugadors catalans de cada 

categoria. En Martí participava en la categoria 

benjamina i, tot i estar lesionat (una contusió a 

la cama esquerra el feia jugar mermat de con-

dicions), va jugar un gran torneig i va pujar al 

podi després d’aconseguir la tercera posició fi-

nal. Felicitats! (foto1)

Final de temporada amb els objectius de 
mínims assolits 

Al mes d’abril també es van acabar les lligues 

que disputàvem. En la lliga de Tercera Divisió 

Estatal el nostre club va acabar en setena po-

sició i va poder evitar el descens i la promoció. 

A la Lliga Preferent, finalment vam acabar en 

Tennis  
taula

Manel Segura

5a posició i a Primera Territorial destaquem el 

subcampionat del CTT Vilablareix B i la línia as-

cendent dels equips A i C. (foto2)
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una Bona temporada

Aquesta temporada ha estat tot un èxit per a la 

gimnàstica rítmica del nostre poble. Enguany, el 

Club Rítmica Vilablareix ha participat en les di-

ferents trobades i competicions organitzades a 

les comarques gironines amb 32 gimnastes en 

la modalitat d’individual i amb 6 equips en la 

modalitat de conjunts. En totes les trobades han 

obtingut uns resultats excel·lents.

Cal fer un esment especial de les gimnastes 

Irene Cubarsí, Olívia Puig i Júlia Baster per la seva 

classificació en la Fase Comarcal, que els va per-

metre participar a la Fase Territorial. Així mateix, 

volem destacar la fita aconseguida pel conjunt 

Aleví aquesta temporada, que s’ha classificat per 

participar en la Final Nacional de Catalunya gràci-

es al primer lloc obtingut a la Fase Territorial. 

A continuació us facilitem un recull de les 

classificacions de les nostres gimnastes aques-

ta temporada:

Cal tenir en compte que el club també 

participava amb 16 gimnastes en la categoria 

Prebenjamí. En aquesta categoria no es puntua, 

sinó que les gimnastes fan una exhibició, ja que 

no es considera educatiu potenciar la competi-

tivitat en edats tan primerenques. 

El club va participar-hi amb: Ariadna Moli-

ner, Cristina Vilar, Aroa Rizos, Núria Rizos, Júlia 

Mir, Nora Fernández, Èlia Serra, Míriam Oliva, 

Ainhoa Machuca, Aida Ayats, Carla Mir, Maria 

Milla, Helena Perxachs, Ainhoa Robledillo, Eva 

Sedeño i Sibil·la Lloret.

Finalment, volem aprofitar l’avinentesa 

per convidar-vos a tots i totes el proper dissabte 

16 de juny a les 11 del matí al festival de cloen-

da, on totes les nostres gimnastes mostraran el 

que han aprés al llarg de la temporada i com 

gaudeixen practicant aquesta disciplina.

Gimnàstica 
rítmica

Club Rítmica Vilablareix

Modalitat individual

Gimnasta
Classificació

1a Fase Copa 
Consell

2a Fase Copa 
Consell

Fase 
Comarcal

Fase 
Territorial

CATEGORIA INFANTIL NIVELL A

Maria Barceló 2a 4a 6a -
Judit Besalú 5a 7a 7a -
Neus Soler 6a 3a 8a -
Sandra Serra 17a 15a 12a -

CATEGORIA ALEVÍ NIVELL A

Raquel Barceló 14a 6a 13a -
Paula Serra 22a 17a 19a -

CATEGORIA BENJAMÍ NIVELL A

Irene Cubarsí 3a 10a 6a 4a
Ingrid Barceló 5a 17a 13a -
Alba Archelaguet 9a 16a 17a -
Júlia Salvador 14a 18a 15a -
Judit Naya 15a 5a 8a -
Paula Sucarrat 17a 19a 18a -

CATEGORIA BENJAMÍ NIVELL B

Olívia Puig 1a 11a 1a 11a
Judit Gutiérrez 2a 3a 23a -
Júlia Baster 7a 7a 5a 6a
Arianna Vilar 12a 10a 14a -
Laura Serra 16a 20a 26a -
Mar Rodríguez 18a 23a 11a -
Carla Sucarrat 21a 31a 27a -
Yessica Castellón - 29a 35a -

Modalitat conjunts

Gimnastes
Classificació

Copa 
Consell

Fase 
Comarcal

Fase 
Territorial

CATEGORIA ALEVÍ NIVELL A

CR Vilablareix: Paula Serra, Raquel 
Barceló, Mar Rodríguez, Júlia Salvador 
i Judit Naya

2es 1es 1es

CATEGORIA BENJAMÍ NIVELL A

CR Vilablareix – Roqueres: Irene 
Cubarsí, Ingrid Barceló, Eva Sedeño, 
Alba Archeleguet i Paula Sucarrat

2es 2es 4es

CATEGORIA BENJAMÍ NIVELL B

CR Vilablareix – Pajaritos: Olívia Puig, 
Judit Gutiérrez, Arianna Vilar, Sibil·la 
Lloret i Laura Serra

2es 4es 1es

CR Vilablareix – Indis: Júlia Baster, 
Carla Sucarrat, Carla Mir, Helena 
Perxachs, Maria Milla, Ainhoa 
Robledillo i Aida Ayats

3es 3es 4es
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La llar d’infants

Sant jordi ’12
En un obrir i tancar d’ulls ja hem arribat a 

la primavera, que la sang altera…(eh, petits?) i 

amb ella ens arriba la Diada de Sant Jordi, que 

a la llar d’infants estem molt contents de poder 

celebrar tots junts. A més, estem molt i molt 

nerviosos i il·lusionats perquè fem moltes acti-

vitats i sobretot perquè regalem una rosa molt 

Cristina Vilà

bonica a la mama i un punt de llibre fet amb 

molt d’amor al papa. I és que som uns petits 

artistes!

l l a r  d ’ i n f a n t s
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Hort

Diguem adéu a l’hivern i donem la benvinguda 

a la primavera, al sol, al bon temps, al pati i... al 

nostre estimat HORT! Un racó de la llar que ens 

encanta i on hi plantem de tot: menta, farigola, 

magraners, romaní, tomateres, etc. I és que el 

cuidem molt i molt bé perquè, encara que si-

guem petits, som uns grans jardiners. 

Atenció! Us presentem el nostre vigilant 

particular de l’hort, que esperem que ens el vi-

gili molt bé i puguem collir moltes hortalisses!

EL GRAN ESPANTAOCELLS!

l l a r  d ’ i n f a n t s
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L’escola

Portes obertes per sant Jordi
Un any més, el dia 23 d’abril, Diada de Sant Jor-

di, l’Escola Madrenc va obrir les portes a pares 

i famílies dels alumnes. Aquest any van poder 

gaudir de tot el treball que havien fet els nens 

i nenes dins el projecte “El gust per la lectura”, 

i també van poder col·laborar comprant llibres 

reciclats en benefici de l’onG somriures de 

Bombai. L’escola agraeix la visita a totes les fa-

mílies que hi van anar.
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L’institut

el pla català 
de l’eSport a 
l’inStitut de 
vilaBlareix

A l’institut de Vilablareix ja fa tres anys que s’hi 

belluga alguna cosa més que bolígrafs suant 

tinta. I és que en aquest petit centre s’hi cou 

un batibull esportiu inimaginable. A cada petit 

racó t’hi pots trobar quelcom sorprenent: l’es-

pai de sota el porxo es converteix en una sala de 

competicions de ping-pong, una classe amb les 

taules retirades és un estudi de funky, un WC 

es transforma en un magatzem improvisat de 

patinets… En definitiva,  s’hi aprofiten totes les 

instal·lacions possibles, fins i tot ampliant fron-

teres gràcies a altres espais municipals, per tal 

que els nois i noies practiquin activitats físiques 

fora de l’horari escolar.

Les persones implicades en aquest projec-

te són moltes i especialment hi participen amb 

molt d’entusiasme els “dinamitzadors”. Aquest 

grup està format per alumnes, alguns d’ells 

formats a l’estiu, que tenen l’objectiu d’impul-

sar la pràctica d’activitats físiques saludables i 

encoratjar la resta de companys i companyes a 

gaudir-ne fora de l’horari escolar. Ells mateixos 

es responsabilitzen de cooperar en la inscripció, 

coordinació i bon funcionament de les activitats.

Aquest curs s’han proposat diverses acti-

vitats, alguna de les quals, com la de fer natació 

en una piscina coberta, no ha prosperat. Les acti-

vitats de més èxit han estat les de skate i scooter, 

en què s’han vist autèntiques “virgueries” sobre 

rodes, o el funky, amb números de ball que no 

tenen res a envejar als de Fama, i la lliga interins-

tituts de futbol, on han participat dos equips de 

Sònia Vizcaino
Professora d’Educació Física
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primer curs i un equip de quart que han deixat 

tothom bocabadat amb el seu bon joc i l’esperit 

de cooperació i esforç que han demostrat.

A més d’aquestes activitats continuades, 

n’hi ha hagut d’altres d’esporàdiques, com per 

exemple la cursa d’orientació a les ribes del Ter 

amb l’alumnat de primer, on gairebé es van per-

dre entre arbres, amb el mapa a la mà, alguns 

nens i nenes desorientats però feliços d’embar-

dissar-se entre esbarzers i herbes diverses.  

Els bons resultats de l’institut han estat 

presents en moltes de les competicions, i han 

demostrat que els nostres alumnes destaquen 

en positiu en l’assignatura de l’esport. En els 

cross de l’inici de temporada va destacar Nora 

Ayala, amb un meritori tercer lloc al cross de 

la Vila de Salt. Després, els nois de l’equip de 

futbol 7 de quart d’ESO, amb el seu capità Aleix 

Martín i l’entrenador Toni Hernández, van fer ar-

ribar el seu equip al primer lloc de la classifica-

ció de la lliga interinstituts del Gironès. També 

en futbol, els nois de primer van guanyar un 

partit a la Comacros contra un equip de Gal·les. 

Per acabar, hem estat un dels instituts amb més 

participació a la cursa Ciutat de Girona. Amb tot 

això podem fer una col·lecció de trofeus!

Les lligues de l’hora de menjador han es-

tat possibles gràcies a la implicació dels dinamit-

zadors i la col·laboració de les monitores, que 

semblen gaudir de l’espectacle esportiu i del bon 

ambient que genera el fet que l’alumnat participi 

en activitats saludables. Els valors de coopera-

ció, solidaritat, cordialitat i respecte són presents 

en les competicions, però sembla que l’esperit 

de l’esport ha ressonat més enllà de les pistes i 

s’ha estès també a tot el nostre alumnat propor-

cionant una vida més harmoniosa a l’institut.

Gràcies a tota la comunitat per haver-ho 

fet possible.
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La ludoteca

moBilitat SeGura a 
la ludoteca

Veieu aquella caseta que hi ha allà a baix? En 

aquella casa viu en Sergi, un nen de cinc anys, 

com vosaltres. Un dia havia d’anar de viatge 

amb els pares a casa dels seus oncles, que vi-

vien a Tarragona. Tots van preparar les coses 

per anar-hi a passar el cap de setmana, bosses 

amunt i bosses avall.

Mare: Afanya’t, Sergi, que ens n’ anem — li va 

dir la mare, asseguda al volant del cotxe que els 

portaria a casa de la tieta Lola.

Ràpidament agafà el seu ós de peluix pre-

ferit, pujà al cotxe dels pares i va seure al darre-

re a la seva cadireta de color blau.

Pare: No t’oblidis de cordar-te el cinturó.

sergi: I vosaltres també, pares.

En Sergi es va cordar i va començar a par-

lar a en Max (l’ós de peluix).

sergi: Max, anem a fer un viatge molt llarg. Tu 

mira cap endavant i procura no marejar-te, que 

si no ho deixaràs tot fet un nyap.

Al cap d’una bona estona en Sergi va dei-

xar en Max assegut al seu costat, damunt del 

seient del cotxe, i es va posar a mirar el pai-

satge. De cop i volta la seva mare va haver de 

frenar bruscament perquè se li va creuar un gos 

que travessava la carretera: Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, 

va xisclar el cotxe.

En Max va sortir disparat cap al vidre del 

davant, passant entre els caps dels pares d’en 

Sergi: Bataboummm, quina trompada! En Sergi 

va cridar, tot començant a plorar.

sergi: Max, què t’has fet? Buaaaaaaaaaaa!

l a  l u d o t e c al a  l u d o t e c a
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l a  l u d o t e c a
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Per sort, en Max sols era un ós de peluix, 

a prova d’impactes. El gos va fugir amb la cua 

entre les cames, però sense cap rascada.

sergi: Mama, potser li hauríem de comprar una 

cadireta a en Max.

Els pares es van mirar amb un somriure 

als llavis.

Pare: Mireu, ja es veu la casa dels oncles. Què 

tindrem per dinar?

sergi: A mi m’agradaria...

I a vosaltres, què us agradaria?

Extret de la Guia d’Educació per a la Mobilitat Segura 

del Servei Català de Trànsit

l a  l u d o t e c al a  l u d o t e c a

3 4

l a  l u d o t e c a
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Curs de premonitors
Vint-i-quatre joves van partici-

par en la primera part del curs 

de premonitors que va orga-

nitzar l’Ajuntament de Vilablareix per Setmana 

Santa, durant les tardes de dilluns a dijous.

Al curs es va parlar de diferents temes 

relacionats amb l’educació en el lleure, com la 

figura del monitor/a, jocs, dinàmiques, organit-

zació i planificació, eines i recursos... Aquesta 

formació s’acaba al mes de juny, durant una 

sortida de cap de setmana en què s’imparteix 

la resta de continguts necessaris per obtenir el 

certificat de premonitor/a.

Curs de fotografia digital
Can Gruart va ser la seu del curs de fotografia 

digital que es va dur a terme els dijous del mes 

d’abril, amb dotze inscrits, i que va servir per 

descobrir alguns secrets de les càmeres digitals 

i les seves possibilitats.

Caminada nocturna
Ja fa sis anys que la primera activitat de la Fes-

ta Major és la caminada nocturna que organitza 

l’associació juvenil Veujove. L’11 de maig a les 

8 del vespre, a la plaça major hi havia més de 

dues-centes cinquanta persones a punt per fer 

la marxa. Hi havia dues opcions: la primera era 

una caminada llarga, que anava pel camí del 

molí fins a Sant Roc per tornar a baixar pel camí 

de cal Curt, amb un recorregut de vuit quilòme-

tres; la segona era una ruta més curta que, pas-

sant pel camí fluvial i el carril bici, feia uns cinc 

quilòmetres per terreny més pla.

Un petit refrigeri al pavelló va posar punt 

final a la caminada; els participants van rebre com 

a obsequi un plat volador plegable i una cinta re-

flectant per posar al canell o turmell a fi d’aug-

mentar la seguretat en les sortides nocturnes.

sortida del projecte rius
El diumenge 6 de maig es 

va fer una altra sortida per 

veure l’estat de les aigües i 

del nostre riu, el Marroc. Ja 

fa dos anys que el grup que 

tenim al municipi fa aques-

tes inspeccions que per-

meten recollir dades sobre 

l’estat i l’evolució del riu, alhora que col·labora 

en l’estudi anual sobre l’estat dels rius de tot 

Catalunya. 

Aquesta vegada les dades són pessimis-

tes, ja que un escapament en una indústria ha fet 

desaparèixer bona part de la vida del riu, a més 

de deixar una fina capa de llot de color negre en 

el fons. De tota manera, aquest vessament no 

sembla haver afectat un tram del riu gaire llarg, 

ja que es va repetir la recollida de dades amb els 

alumnes de cinquè de l’escola Madrenc al camí 

fluvial i allà el riu tenia bona salut.
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sardinada popular
Com cada any, el primer de maig, Festa del Tre-

ball, es va organitzar la tradicional sardinada en 

la qual aquest any van participar més de vuitan-

ta persones que van gaudir del saludable peix 

blau en la millor època de l’any per consumir-lo.

Excursió a Cotlliure
El diumenge 6 de maig vàrem organitzar una 

excusió a Cotlliure, la bonica població de la Ca-

talunya Nord. 

A les vuit del matí l’autocar, totalment 

ple, va sortir de Vilablareix. A Cotlliure ens espe-

rava un guia que ens va portar a visitar la tomba 

d’Antonio Machado, l’església i diferents racons 

de la població. A la tornada l’itinerari anava res-

seguint els diferents pobles de la costa, passant 

per Portbou. El dinar el vam fer en un restaurant 

de Peralada, un altre poble que sempre es me-

reix una parada.
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Dinar en benefici de la Marató per la 
pobresa
El diumenge 27 de maig, juntament amb l’Ate-

neu de la Dona, vàrem organitzar un dinar per 

la Marató de la pobresa.

Coral sant roc de Vilablareix
El dimarts 16 de juny, al pavelló es va fer la pre-

sentació de la coral Sant Roc de Vilablareix. A la 

presentació hi va actuar l’Orquestra de Cambra 

de l’Empordà.
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ràdio vilaBlareix, 
premiada per la 
Seva apoSta per la 
cultura catalana 
L’aposta de Ràdio Vilablareix, 107.5 FM (Girona) 

per una programació dedicada a promoure els 

músics que canten en la nostra llengua, per do-

nar espai als nostres escriptors, per fer conèixer 

les nostres entitats i associacions… en definiti-

va, per ser la veu dels Països Catalans, comença 

a donar resultats. 

La nostra emissora ha estat guardonada 

en els premis ADAC 2012 en la categoria d’em-

preses, en la qual també estaven nominades 

entitats de tant prestigi com AKAN, Escola Va-

lenciana, Jubilats de Mallorca per la Llengua, 

Softcatalà i Som Escola. També han estat guar-

donats la periodista Mònica Terribas en l’apartat 

de premi personal, i el cantautor Cesk Freixas 

en el de joves promeses.

L’ADAC és un ateneu gironí que té com 

a objectiu principal la defensa de la cultura, la 

llengua i la nació catalanes. Els mateixos objec-

tius que es va marcar Ràdio Vilablareix quan va 

començar a emetre a finals de l’any 2010.

Amb aquest reconeixement queda de-

mostrat que és possible una ràdioformula en 

català, i esperem ser la llavor que faci créixer tot 

un bosc. Les emissores públiques han d’existir 

bàsicament per oferir un servei al seu país.

Gràcies a la confiança que ens feu escol-

tant, i sobretot, recomanant aquesta emissora, 

el nostre municipi s’ha fet un lloc dins el pano-

rama de la preservació de la cultura catalana. 

D’aquesta manera, Vilablareix és cada vegada 

més conegut i valorat  per la població del nos-

tre país.

radiovilablareix.sytes.net

Didac Romagós
Director Ràdio Vilablareix
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L’Ateneu de la Dona va col·laborar en el 

concurs de pastissos de la Setmana Cultural i el 

dissabte 28 d’abril va organitzar uns tastets a la 

plaça de l’Ajuntament.

I per la Festa Major, vam preparar més de 

400 sopars! 

ConCUrs DE PasTIssos

Dolços
1a Carla Piña 

2a Roser Bonmatí
3a M. Gràcia Garcia
originalitat: Fina Estévez

salats
1a  Raquel Martí
2a  Lucía Santoyo
3a  Laura Ruiz

Per a celíacs
Anna Vilaró

Juntament amb el Casal de la Gent Gran, 

vàrem organitzar una arrossada popular el diu-

menge 27 de maig, per recollir diners per a la 

Marató de la pobresa.



4 04 0

m e d i  a m b i e n t

4 0

M e d i 
a M b i e n t

risC nuClEar? 
improbablE, pErò n’hi ha 
(iii-1)
Andrés L. Pérez Velasco

En aquest article intentaré desmuntar els argu-
ments que a l’Estat espanyol s’estan utilitzant per 
justificar l’ampliació de la vida, ja caduca, de la 
central nuclear de Garoña.

Començaré amb una breu ressenya històrica: 
El març de 1957, les empreses Iberduero i 

Electra de Viesgo s’uneixen per impulsar la prime-
ra central nuclear de l’Estat espanyol, que es munta 
en un meandre del riu Ebre situat a menys de 70 
quilòmetres de ciutats como Burgos, Vitòria, Bilbao 
o Logronyo. L’Ebre és el riu més cabalós de la Pe-
nínsula Ibèrica -ens ensenyaven a l’escola- que, de 
tant en tant, se subleva. Potser a més d’un expert 
se li hauria de passar la documentació històrica de 
la crescuda de l’Ebre el juny de l’any 1775, que va 
estar a punt d’emportar-se per davant tot Miranda 
de Ebro, va destrossar mitja ciutat de Logronyo i va 
canviar la configuració del meandre on, quina ca-
sualitat! s’aixeca avui la central nuclear de Garoña.

El 2 de març de 1971 entrava en funciona-
ment la planta generadora d’electricitat més gran 
d’Europa, a pesar de la gran contestació popular, 
en xifrar els ecologistes en un milió i mig les vícti-
mes en cas d’un accident nuclear. 

L’any 2001 va generar més de quatre milions 
de quilovats per hora i va batre el seu rècord de pro-
ducció (és el consum anual d’un milió d’habitants). 

El 2009, a punt d’arribar als quaranta anys 
d’activitat, el Govern es planteja la possibilitat de 
tancament, però el 2 de juliol d’aquest mateix 
any, el president Zapatero (PSOE) l’amplia fins 
al 5 de juliol del 2013. El PP, per no ser menys, ha 
anunciat recentment, a través del ministre d’In-

dústria, José Manuel Soria, la  pròrroga de l’acti-
vitat fins al 2019.

Garoña va començar a funcionar el mateix 
mes i el mateix any que la central japonesa de Fu-
kushima. Tenen el mateix disseny, van ser cons-
truïdes per la mateixa empresa i no fa ni un any 
que tècnics japonesos van estar de visita a Burgos 
per intercanviar experiències. Fukushima i Ga-
roña són germanes bessones. 

Des de llavors han passat quaranta-un anys de 
funcionament, farcit d’incidents, avaries i accidents: 
emissió atmosfèrica i núvol radioactiu el 1975; fuga 
de 2.880 litres. d’aigua radioactiva el 1981; envia-
ment de ferralla contaminada a un magatzem de 
reciclatge el 2004; trencament de combustible amb 
alliberament de radioactivitat al circuit primari el 
2007, escalfament d’aigües de l’Ebre… en són al-
guns de destacats. Des del 1981 s’estan detectant 
problemes d’esquerdament múltiple per corrosió 
intergranular que afecta elements fonamentals del 
vas del reactor i altres del circuit primari. Problemes 
que avui dia continuen sense ser resolts.

Garoña, com tota central nuclear, genera 
residus radioactius per als quals actualment no 
hi ha una solució segura en cap país del món. 
Els residus d’alta activitat de Garoña (entre ells 
quals hi ha plutoni, amb una vida radioactiva de 
250.000 anys) es van portar durant anys a Angla-
terra de forma provisional. Ara fa anys que s’em-
magatzemen en piscines a la mateixa central. Ara 
el Govern popular ha decidit també construir un 
“cementiri nuclear”: Magatzem Transitori Centra-
litzat a Conca, per als residus d’alta activitat de 
totes les centrals nuclears de l’Estat espanyol.

La seva “vida econòmica” o període d’amor-
tització es va acomplir fa molts anys, per la qual 
cosa resulta extremadament rendible per als pro-
pietaris, ja que els costos es limiten al combustible 
(urani enriquit), mà d’obra i escasses inversions 
de manteniment.
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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

Seguidament, el Sr. Aymerich va presentar 
la proposició que transcrivim a continuació:

“Al Ayuntamiento. = Los concejales que suscri-
ben , que forman la mayoría absoluta de vocales de que 
se compone este Ayuntamiento, proponen al Pleno se 
sirva acordar: = 1º Solicitar dictamen de letrado rela-
tivo a la procedencia de interponer recurso Contencioso 
Administrativo contra la resolución del Ilmo. Delega-
do de Hacienda, de fecha diez y seis de los corrientes, 
por la que autoriza como Presupuesto a regir para el 
corriente año de 1929, un Presupuesto que no es el que 
este Ayuntamiento acordó en uso de su competencia, 
sino un estado de cifras adoptado a su capricho por 
el Sr. Alcalde, quien arrojándose atribuciones que en 
esta materia no tiene, suspendió parte de los acuerdos 
tomados por el Pleno entre ellos el de suprimir una par-
tida de 450 pesetas que figuraba en el estado de gastos 
acordado por esta Corporación para subvenir a los del 
recurso Contencioso Administrativo contra la primera 
providencia de aquella autoridad ordenando aumen-
tar el presupuesto que antes se había votado, como au-
mento de haber del Sr. Secretario de 1000 pesetas cuyo 
aumento estimaba y sigue estimando esta mayoría que 
vulnera el precepto fundamental que informa el esta-
tuto Municipal y el Reglamento de Funcionarios que 
prohíbe que el sueldo del secretario exceda del 20% del 
total del presupuesto. .= 2º designar al Concejal Sr. 
Juan Aymerich Aliu para que solicite del abogado de 
Gerona D. Joaquín Franquesa el correspondiente dic-
tamen sobre procedencia de interponer la acción con-
teciosa-administrativa de que se trata, interesándole 
evacue este trámite con la mayor urgencia, y quedando 
citado este Ayuntamiento a sesión extraordinaria para 
el próximo día primero de abril próximo para acordar 

los trámites del recurso (a las nueve de la mañana).= 
3º Que todos los gastos que se ocasionen y los origina-
dos con motivo de los incidentes a que ha dado lugar 
esta cuestión del presupuesto, se entiendan a cargo del 
Ayuntamiento, habilitándose, para su pago el opor-
tuno crédito, ya por transferencia, ya por suplemento, 
al presupuesto del presente ejercicio.= 4º Que por el Sr. 
Secretario se libre en el término del tercer día testimo-
nio del presente acuerdo a utilidad del Sr. Concejal 
asignado para que le sirva en concepto de poder para 
poder solicitar el dictamen de que se ha hecho mérito 
. así como copia certificada de la resolución del Ilmo. 
Sr. Delegado de hacienda de fecha 16 de los corrientes, 
por lo que se autoriza como presupuesto para regiren 
el corriente año.= Vilablareix, 22 de marzo de 1929. 
= Juan Aymerich. Rubricado.= Narciso Serra= Alfon-
so Ollé= Domingo Ribot=, todos rubricado.>> El Sr. 
Alcalde manifiesta no estar conforme con esta propo-
sición; pues el presupuesto autorizado por el Ilmo. Sr. 
Delegado de Hacienda es el aprobado por la mayoría 
del Ayuntamiento en Pleno de Vilablareix en sesión de 
8 de febrero próximo pasado, excepción hecha del crédi-
to de 450 pesetas en el que, como manifiesta el Ilmo. Sr. 
Delegado de hacienda, incurrió el Ayuntamiento en ex-
tralimitación de funciones por lo que declara dicho Sr. 
Que debe estimarse nulo. Y en cuanto a suspensión de 
acuerdo de la mayoría no se ha apartado esta Alcaldía 
del cumplimiento de la Ley. Puesta a votación la pro-
posición antes dicha votan a favor los Sres. Aymerich, 
Ollé, Ribot; y en contra el Sr. Alcalde. Quedando así 
aprobado. Y no habiendo…

A la sessió extraordinària de l’1 d’abril hi 
van asistir l’alcalde i els tres regidors Srs. Ayme-
rich, Ollé i Ribot. Llegida l’acta de la sessió ante-
rior, i en preguntar si s’aprovava, “dicen los Sres. de 
la mayoría que no la aprueban”. Tot i així l’alcalde i 
el secretari l’hauran de signar igualment, segons 
l’article 135 de l’Estatut Municipal. Seguidament 
l’alcalde comenta que havia suspès els acords de 
la sessió anterior per decret.
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Mn. Josep Ramírez i Carles 
Rector

aplec de Sant roc

Com cada segon diumenge de Quaresma, que en-
guany s’esqueia el 4 de març, tingué lloc el cone-
gut i reconegut aplec de Sant Roc. Ja de bon matí, 
diverses colles d’amics i familiars anaven pujant 
tot xino-xano cap a l’ermita ubicada a la gran es-
planada que corona el turó del mateix nom. A 
poc a poc s’anaren posant en marxa les atraccions 
i parades que ocupaven tot l’espai disponible. A 
les 11 començà l’Ofici solemne seguint la litúrgia 
de l’esmentat segon diumenge de Quaresma, que 
gira a l’entorn de l’episodi de la Transfiguració 
del Senyor. L’ermita estava plena de gom a gom. 
Com a agradable primícia, enguany acompanyà 
la celebració la nova coral mixta Sant Roc, de Vi-
lablareix, integrada per gent gran del poble. Mal-
grat que, com és natural, els falta “rodatge”, s’ha 
de reconèixer que actuaren amb molta dignitat i 
seriositat, conduïts pel director i organista Antoni 
Molina. En l’homilia que pronuncià el celebrant, 
rector de la parròquia, recordà, tot fent al·lusió a 
l’Evangeli del dia, que també el Bon Déu avui ens 
havia convocat dalt d’una muntanya i ens adreça-
va la mateixa indicació que, fa dos mil anys, dirigí 
als Apòstols Pere, Jaume i Joan, dalt el Tabor, re-
ferint-se al seu Fill Jesús: “És el meu Fill, el meu 
estimat: escolteu-lo!” (Mc. 9, 6). El mossèn oferí 
unes pistes de reflexió sobre aquest tema i, en-
cara que pròpiament no era el dia de Sant Roc, 
féu una referència al testimoni d’aquest Sant que 
escoltà la veu de Jesucrist i la seguí, deixant les 
comoditats de casa seva (a Montpeller, França) i 
anant a atendre les víctimes de la pesta que en 
aquells moments fuetejava Itàlia.

La Junta parroquial agraeix tota la col-
laboració prestada per diverses persones de bona 
voluntat, i també l’ofrena d’un xai per part de la 

família Aliu, que fou sortejat entre els qui havi-
en adquirit números amb la finalitat de recaptar 
fons per a les obres de conservació i altres neces-
sitats de la parròquia.

Setmana Santa

Tal com tenim previst i seguint l’ordre anunciat 
d’acord amb la decisió, diverses vegades esmenta-
da, dels consells parroquials de les tres poblacions 
agermanades, Aiguaviva, Montfullà i Vilablareix, 
enguany celebràrem les funcions de Setmana 
Santa a Montfullà. 

diumenGe del ram

A les 11 del matí, més d’un centenar de fidels, 
grans i petits, ens reunírem al pedró de l’església 
per procedir a la benedicció dels rams, palmes i 
llor que tothom, qui més qui menys, portava. Feta 
la benedicció, els qui ho volgueren, pràcticament 
la totalitat, entràrem en processó cap a l’interior 
del temple, revivint la gesta d’aquells que, fa dos 
mil anys, acompanyaren Jesús en la seva triomfal 
entrada a Jerusalem al crit d’“Hosanna al qui ve 
en nom del Senyor!”. L’Ofici solemne, amb la lec-
tura de la Passió segons sant Marc i la celebració 
de l’Eucaristia, marcà l’inici de la Setmana Santa 
d’enguany. En acabar, tothom se’n tornà a casa 
seva amb la joia d’haver complert un deure de 
bons cristians.

Durant la Setmana Santa celebràrem les 
funcions religioses pròpies d’aquestes diades 
d’acord amb els següent programa: Dijous Sant, 
a 2/4 de 9 del vespre, Missa del Sant Sopar. Di-
vendres Sant, Acció Litúrgica de la Redempció: 
Passió, segons Sant Joan, dialogada per tres lec-
tors, Pregària universal, adoració de la Santa 
Creu i distribució de la Comunió. Després, un 
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gran silenci litúrgic fins a la celebració de la 
Vetlla pasqual. Dissabte Sant, a 2/4 de nou del 
vespre: benedicció i encesa del Ciri pasqual amb 
el foc nou que cremava a l’exterior del temple, 
processó cap a l’interior, anunci solemne de la 
Pasqua i santa Missa amb benedicció de les fonts 
baptismals i renovació de les promeses del Bap-
tisme. En acabar tothom retornà a casa seva amb 
la joia d’haver pogut, un any més, viure amb 
intensitat aquesta celebració. Diumenge de Pas-
qua: les celebracions litúrgiques ja se celebraren 
a cada parròquia. I en un gest simbòlic però en-
tranyable, passàrem el “torn” a la parròquia de 
Vilablareix  que, si a Déu plau, serà l’encarre-
gada d’assumir l’organització de les esmentades 
festes anyals properes.

HomenatGe a la Gent Gran

Tingué lloc el diumenge 22 d’abril. Entre els ac-
tes programats per l’Ajuntament, a 2/4 d’1 se 
celebrà a l’església parroquial un solemne Ofici 
participat per tots els jubilats i jubilades que om-
plien el recinte sagrat. Acompanyà la cerimònia 
la coral local “Sant Roc”, dirigida per Antoni Mo-
lina. No cal dir que ho feren amb molta dignitat 
i perfecció, malgrat el poc temps que porten de 
“rodatge”. Per molts anys! El mossèn recordà en 
l’homilia que, si bé és cert, com es diu vulgarment, 
que els anys no passen en va, amb tot la gent gran 
no s’ha de sentir inútil o incapaç, ja que els seus 
consells i orientacions, fruit d’una llarga i sovint 
dolorosa i laboriosa experiència, poden aportar i, 
de fet, aporten, molta riquesa humana i cristiana 
als nostres temps. Un Ajuntament i un poble que 

saben venerar els seus “avis” mereixen tot el reco-
neixement i felicitació del món. Que el Bon Déu 
els ho pagui.

primereS comunionS

Atès el nombre de nens i nenes que feien la Pri-
mera Comunió, enguany decidírem repartir-ho 
en dos diumenges: 29 d’abril i 6 de maig. La mis-
sa, en cada cas, fou participada pels neocombre-
gants i la gent que els acompanyava, la qual es 
comportà molt correctament, seguint amb aten-
ció i respecte la cerimònia, cosa que agraïm sin-
cerament.

Els nens i nenes que combregaren per pri-
mera vegada (que tant de bo no sigui la darre-
ra) són aquests (per ordre alfabètic, començant 
per les nenes): Dia 29 d’abril: Gemma Lérida 
Serafín, Guillem Jerez Ribas, Arnau Morales Pla, 
Joel Rodríguez Ibáñez, Aitor Sánchez Salgado i 
Eudald Serra Serra.  Dia 6 de maig: Imma Coro-
minas Soteras, Irene Cubarsí Paredes, Olivia Puig 
Carreras, Carla Torrent Soler, Arianna Vilar Julià, 
Joaquim Carbonés Verdejo, Ferran Pilsa Mascort,  
Marc Romagós Arnau  i  Nil Romagós Llagostera. 

Al mateix temps que felicitem els pares per 
haver estat fidels al compromís que van contreure 
quan van portar a batejar els seus fills en el sentit 
d’educar-los cristianament i acostar-los a l’Euca-
ristia, volem també recordar-los que aquest com-
promís continua i que, per tant, han de procurar 
que assisteixin setmanalment a la celebració de la 
santa Missa dominical i rebin el Cos de Crist. És 
un dret que els vostres fills tenen i no ajudar-los 
és, parlant clar i català, violar aquest dret. 
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Juny
coM gestionar la llei de 
Protecció de dades
A l’empresa es manipulen dades de caràcter 
personal i calen els coneixements necessaris 
per tal de gestionar-les correctament i evi-
tar-ne mals usos.
Per a: empresaris/àries
durada: 8 hores
dia i hora: dimarts del mes de juny,de 8 a 
10 del vespre
lloc: Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 40 €

gestió integral de les 
eMPreses
Aprendrem a analitzar l’empresa, totes les 
seves àrees i interrelacions. La gestió efici-
ent i la cura dels detalls en totes les acci-
ons són els secrets de l’èxit. Punt de partida 
imprescindible i filosofia a seguir per tots i 
cadascun dels treballadors.
Per a: empresaris/àries
durada: 10 hores
dia i hora: 4,6,11,13,18 de juny, de 8 a 10 
del vespre
lloc: Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 50 €

tècniques de venda i 
fidelització de clients
Analitzarem el procés de venda per enten-
dre’l i millorar-lo. Potenciació dels punts forts 
i descoberta i millora dels punts febles. Tam-
bé aprendrem les tècniques i habilitats de 
comunicació amb el públic per atendre’l amb 
la màxima eficàcia, complaure’l i fidelitzar-lo.
Per a: empresaris/àries
durada: 8 hores
dates: 20,25,28 de juny 
Horari: de 2/4 de 8 a les 10 del vespre
lloc: Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 40 €

coacHing
Objectiu prioritari: el màxim desenvolupament 
professional i personal. Millora la relació amb 
tu mateix/a, aprèn a confiar en les teves reac-
cions, la teva intuïció i les teves competències 
i habilitats. Ser més creatiu, espontani i asser-
tiu, trobant el millor de tu mateix. Treballarem 
la intel·ligència emocional per tal que utilitzis 
tot el teu potencial cultural i intel·lectual amb 
prou enginy per aconseguir la màxima efecti-
vitat. Valorem l’ésser humà no només pel que 
sap, sinó pel que diu i fa amb el que sap.

Per a: treballadors/es
durada: 8 hores
dates: els dijous del mes de juny
Horari: de 8 a 10 del vespre
lloc: Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 25 €

coM buscar feina Per la 
xarxa 
Explota el potencial d’Internet en la teva 
recerca de feina a través de:  
–  Projectar la teva presència professional 

de forma segura 
– Definir el teu perfil digital  
–  Conèixer les principals plataformes 

virtuals  
–  Conèixer a fons les xarxes socials, 
comunitats virtuals d’usuaris, teranyines 
de blogs, etc. 

Per a: persones sense feina
durada: 8 hores
dates: els dimecres i divendres de juny
Horari: de 9 a 11 del matí
lloc: Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 40 €

branding: curs de 
Màrqueting Personal
Curs teòric i pràctic per a persones a l’atur o 
descontentes amb la feina actual. En sessions 
dinàmiques, amb atenció individualitzada, 
crearem un perfil adequat per buscar oportuni-
tats laborals i donarem eines per cultivar una 
actitud positiva i d’autoestima en el procés 
d’inserció laboral, claus per aconseguir una 
feina. Millora del CV per fer-lo visible i defen-
sar-lo en el mercat laboral actual i elabiració 
d’una carta de presentació útil. 
Per a: persones sense feina
durada: 8 hores
dates: els dimarts i dijous de juny
Horari: de 9 a 11 del matí
lloc: Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 16 €

coM PreParar una 
entrevista de feina 
Treballarem les pautes per a la preparació 
d’una entrevista. Introducció i anàlisi dels 
processos i proves de selecció.
Per a: persones sense feina
durada: 4 hores
dates: els dilluns i divendres de juny 
Horari: d’ 11 a 13 del matí 
lloc: Centre Cultural Can Gruart 
Preu: 8 €

natació
Del 25 de juny  al 20 de juliol, de 5 a 6 de 
la tarda 
Informació i inscrip cions a l’Ajuntament

JuL IoL
reflexoteràPia
Aprèn a millorar el teu estat corporal 
mitjançant els teus peus
Per a: tothom
dia i hora: dimecres 4 i 11 de juliol, de 8 a 
2/4 de 10 del vespre   
lloc: Centre Cultural Can Gruart
Preu: 10 €

cervesa artesana
Aprèn a elaborar cervesa: des de l’inici fins 
a poder degustar-la
Per a: majors de 18 anys
dia i hora: dilluns 16 de juliol, de 7 del 
vespre a 11 de la nit  
lloc: Centre cultural Can Gruart 
Preu: 10 €

inforMàtica a la fresca 
Només cal que portis el teu ordinador i 
preguntis els dubtes que tinguis 
Per a: tothom
dia i hora: els dimarts del mes de juliol, a 
les 8 del vespre
lloc: Centre Cultural Can Gruart
Preu: 15 €

Mecanografia
Aprèn a escriure o millora la teva habilitat 
Per a: tothom
dia i hora: dilluns, dimecres i divendres, 
de 3 a 5 de la tarda o de 7 a 9 del vespre 
lloc: Centre Cultural Can Gruart
Preu: 120 €

f o r m a c i ó
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anglès
Per a: joves de 12 a 18 anys
dia i hora: dimarts i dijous, de 4 a 6 de 
la tarda 
lloc: Centre Cultural Can Gruart
Preu: 50 €

reforç escolar
Per a: joves de 12 a 18 anys
dia i hora: dilluns i dimecres, de 4 a 6 de 
la tarda 
lloc: Centre Cultural Can Gruart
Preu: 50 €

ManteniMent físic
Si no vols perdre la forma per vacances, 
continua fent exercici
Per a: tothom
dia i hora: dilluns i dimecres, de 2/4 de 9 a 
2/4 de 10 del vespre
lloc: gimnàs del pavelló 
Preu: 20 €

dansa del ventre 
(iniciació)
Aprèn a moure els malucs!  
Per a: tothom 
dia i hora: dimarts, de 2/4 de 8 a 9 del 
vespre
lloc: gimnàs del pavelló 
Preu: 20 €

dansa del ventre aMb 
coMPleMent de vel 
(nivell 2)
Aprèn a moure els malucs i a fer moure el 
vel pel cos
Per a: tothom
dia i hora: dimarts, de 9 a 2/4 d’11 de la 
nit
lloc: gimnàs del pavelló 
Preu: 20 €
 
Pintura
Si t’agrada pintar, ara és el moment de pro-
var diferents tècniques
Per a: tothom
dia i hora: dijous, de 2/4 de 9 a 2/4 d’11 
de la nit
lloc : Centre Cultural Can Gruart
Preu: 30 €

AGoST
cuina aMb fruita
Posa fruita a tots els plats i fes-los més 
saludables
Per a: tothom
dia i hora: dilluns 6 i dilluns 13 d’agost, de 
8 a 10 del vespre 
lloc: cuina de Can Ballí
Preu: 5 €

AVAnÇAMEnT 
octubre novembre 

desembre

coMPtabilitat bàsica
Per a: empresaris/àries
Aprendrem els principis i mecanismes bàsics 
de la comptabilitat, a efectuar el registre de 
totes les operacions d’una empresa i a fami-
liaritzar-nos amb les nocions principals de fis-
calitat i de legislació vigents. Adquirirem els 
conceptes i habilitats necessaris per abordar 
una gestió eficient de la comptabilitat.

coacHing
Per a: empresaris/àries
Aprendrem del coach, i sobretot de nosal-
tres mateixos, a través de l’observació, la 
presa de consciència del nostre poder de 
decisió, la determinació d’objectius clara-
ment definits, l’actuació per posar-ho en 
pràctica, la mesura per emprendre accions 
correctives si cal i l’assumpció d’una acció 
compromesa. Tot això sobre la base d’un 
coaching coactiu i un treball motivacional.

auditoria: coM teniM 
l’eMPresa?
Per a: empresaris/àries
Facilitar els coneixements teòrics i pràctics 
bàsics per poder analitzar i opinar sobre la 
raonabilitat de la informació continguda en 
els llibres i registres comptables i sobre el 
compliment de les normes comptables.

coM crear i tenir una 
bona web
Per a: empresaris/àries

anglès
Per a: treballadors/es

anglès
Per a: persones sense feina

inforMàtica (word i excel)
Per a: treballadors/es

inforMàtica (word, excel 
i access)
Per a: persones sense feina

CuRS
 2012-2013

ManteniMent físic gent 
gran
Per a: persones jubilades (activitat recoma-
nada per l’equip mèdic)
dia i hora:  dimecres 10 a 11 del matí. Inici 
12 de setembre.
lloc: gimnàs municipal
Preu: gratuït

ManteniMent físic adults 
i aeròbic
dia i hora: dimarts i dijous de 7 a 8 del 
vespre o de 8 a 9 del vespre
lloc: gimnàs municipal
Preu: 45 €/trimestre 

Pilates
dia i hora: dimarts i dijous de 8 a 9 o de 9 
a 10 del vespre
lloc: teatre
Preu: 60 €/trimestre (30€/trimestre amb 
carnet jove de Vilablareix)   

tai-txi
dia i hora: dilluns i divendres de 8 a 9 del 
vespre
lloc: teatre
Preu: 60 €/trimestre (30€/ trimestre amb 
carnet jove de Vilablareix)   

dansa del ventre 
Per a: tothom 
dia i hora: dimecres de 8 de 2/4 de 10 del 
vespre
lloc: gimnàs del pavelló 
Preu: 50 €/trimestre (25€/trimestre amb 
carnet jove de Vilablareix)   

reforç escolar   
Per a: nens/es de 8 a 12 anys
dia i hora: dilluns i dimecres de 2/4 de 7 
a 8 del vespre
lloc: Centre Cultural Can Gruart
Preu: 200 €/trimestre (100 €/ trimestre 
amb el carnet jove de Vilablareix ) 

Per a: joves de 13 a 18 anys 
dia i hora: dimarts i dijous de 2/4 de 7 a 
8 del vespre
lloc: Centre Cultural Can Gruart
Preu: 200 €/trimestre (100 €/ trimestre 
amb el carnet jove de Vilablareix ) 

anglès   
Per a: joves de 9 a 12 anys 
dia i hora: dimarts i dijous de 2/4 de 7 a 
8 del vespre
lloc: Centre Cultural Can Gruart
Preu: 100 €/trimestre (50 €/trimestre 
amb el carnet jove de Vilablareix ) 

f o r m a c i ó
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JUNY

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

Per a: joves de 13 a 18 anys 
dia i hora: dilluns i dimecres de 2/4 de 7 
a 8 del vespre
lloc: Centre Cultural Can Gruart
Preu: 100 €/trimestre (50 €/trimestre 
amb el carnet jove de Vilablareix ) 

Per a: joves de 18 a 35 anys
dia i hora: dimecres de 8 a 2/4 de 10 del 
vespre
lloc: Centre Cultural Can Gruart
Preu: 100 €/trimestre (50 €/trimestre 
amb el carnet jove de Vilablareix ) 

Per a: adults majors de 35 anys 
dia i hora: dimecres de 2/4 de 4 a 5 de 
la tarda
lloc: Centre Cultural Can Gruart
Preu:  80 €/trimestre

francès   
Per a: joves de 12 a 18 anys
dia i hora: dimecres de 2/4 de 6 a 7 de 
la tarda
lloc: Centre Cultural Can Gruart
Preu: 100 €/trimestre (50 €/ trimestre 
amb el carnet jove de Vilablareix) 

Per a: joves de 19 a 35 anys  
dia i hora: dimecres de 7 a 2/4 de 9 del 
vespre
lloc: Centre Cultural Can Gruart
Preu: 100 €/trimestre (50 €/ trimestre 
amb el carnet jove de Vilablareix) 

Per a: majors de 35 anys (nivell inicial) 
dia i hora: de 2/4 de 9 a 10 del vespre
lloc: Centre Cultural Can Gruart

Per a: majors de 35 anys (nivell 2)
dia i hora: dijous de 2/4 de 9 a 10 del 
vespre 
Lloc: Centre Cultural Can Gruart
Preu: 100 €/trimestre (50 €/ trimestre 
amb el carnet jove de Vilablareix) 

Pintura 
Per a: tothom 
dia i hora: a concretar 
lloc: Centre Cultural Can Gruart
Preu: a concretar  

Més informació i inscripcions: al local 
de joves de Vilablareix o al Centre Cultural 
Can Gruart
Les activitats estan subvencionades per 
l’Ajuntament de Vilablareix (com a mínim 
un 10% del cost). Els inscrits no empadro-
nats paguen el 100% del cost de l’activitat.
L’organització es reserva el dret d’anul·lar 
o modificar aquestes activitats en cas que 
el nombre de participants no arribi al mínim 
requerit per a cadascuna.  

juny
23 dissabte revetlla de Sant joan A 
2/4 de 10 del vespre, a l’aparcament del pavelló mu-
nicipal. Organitza: Ajuntament de Vilablareix 

30 dissabte Sortida al parc aquàtic de 

lloret de mar Vine a refrescar-te per començar l’es-
tiu! Per a joves de 14 a 25 anys. Preu: 10 €

30 dissabte teatre Companyia Sota 
Zero, amb l’obra En venda. Cicle Dijous a la fresca

juliol
5 dijous emerGent Cicle Dijous a la fresca

12 dijous cinema Tintín. Cicle Dijous a 
la fresca 

14 dissabte Sortida a portaventura Gau-
deix del parc amb noves  aventures i atraccions. Preu: 
menors de 20 anys, 35 €; majors de 21 anys: 45 € 

19 dijous teatre Companyia Ateneu de 
la Dona, amb l’obra Plou però plou poc Cicle Dijous 
a la fresca

l’ a G e n d a
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21 dissabte Sortida a Barcelona Per a 
joves de 14 a 25 anys. Lloc: La Maquinista. Preu: 10 €

26 de juliol teatre Companyia Som ta-
iatru, amb l’obra Contemporani atzar Cicle Dijous a 
la fresca

aGoSt
2 dijous cinema Intocable. Cicle Dijous a 
la fresca

8 dimecres nit del terror a Sant roc A 
les 11 de la nit, als voltants de Sant Roc. Vine a des-
cobrir les històries més terrorífiques de Vilablareix. 
Activitat gratuïta i per a tothom 

10 divendres concurS d’HaBilitatS Un 

per guanyar a Vilablareix, al local de joves. Activitat 
gratuïta i per a tothom

23 dijous eScenariS oBertS

25 dissabte
Sortida a Barcelona Fem de turistes Anem a gaudir 
de la ciutat visitant el centre i els edificis més 
importants. Per a tothom. Preu: 10 €

27 dilluns Gimcana d’eStiu A les 7 del 
vespre, activitat gratuïta per a joves de 12 a 25 anys

30 dijous teatre Companyia L’Olla dels 
Maiquiets, amb l’obra Assassinat a la catifa . Cicle Di-
jous a la fresca

31 divendres
taSt de GintònicS A les 9 del vespre, al Centre 
Cultural Can Gruart. Gaudeix d’aquesta beguda i 
descobreix-ne les peculiaritats. Per a majors de 18 
anys. Preu: 10 €

SetemBre
6 dijous
taStetS d’activitatS d’Hivern 

8 dissabte  
Ball de Saló, amb Ferran Prunell. A les 6 de la 
tarda, a la sala polivalent del pavelló. Organitza: 
Casal de la Gent Gran.

22 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.

23 diumenge  
fira de tardor

octuBre
13 dissabte  
Ball de Saló, amb Celeste. A les 6 de la tarda, a la 
sala polivalent del pavelló. Organitza: Casal de la 
Gent Gran.

JU L I O L

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

SE T EMBRE

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

AGOST

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

OCTUBRE

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

a can Pagès!!!!


