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Comencem un any 2018 que serà un veritable repte de feina per 
l’Ajuntament de Vidreres. Diferents circumstàncies han fet que aquest 
any s’acumulin bona part de les actuacions que estaven previstes 
per aquesta legislatura 2015-2019; fent que coincideixin en aquest 
any l’execució de les principals inversions impulsades per l’equip de 
govern municipal.

L’obra del nou Sant Iscle ja ha estat adjudicada, s’està redactant el 
projecte i ben aviat començarà. La nova escola Sant Iscle que es me-
reix Vidreres serà una realitat el curs 2018/2019. Després de molts 
anys de queixes, reclamacions i demandes de renovar la vella escola, 
hem estat capaços, malgrat les dificultats i circumstàncies adverses, 
d’arribar a una acord amb la Generalitat per executar conjuntament 
el nou centre d’ensenyament que necessita Vidreres.

També aquest any començarem l’obra de reurbanització dels carrers 
del nucli antic Fase 3. Aquesta obra contempla l’arranjament dels 
carrers Orient, Jaume Ferrer, Migdia, Santa Maria i Joaquim Ruyra. 
Una actuació que permetrà culminar l’arranjament del nucli antic de 
Vidreres, i sobretot, solucionar els problemes de desaigües que histò-
ricament han patit els veïns del carrer Orient. 

L’alliberament de l’espai del vell Sant Iscle permetrà que el compro-
mís electoral d’un centre de dia per a la gent gran a Vidreres es 
pugui finalment tirar endavant. Aquest 2018 cal fer la feina prèvia, el 

projecte executiu i la licitació de l’obra, per tal de que un cop acabat 
el Nou Sant Iscle i amb el trasllat dels alumnes, es pugui iniciar l’obra 
del centre de dia. 

Aquest any també es completarà el projecte de renovació de l’enllu-
menat públic; completant l’actuació del nucli antic, pràcticament tota 
la resta de nucli de Vidreres i bona part d’Aiguaviva. I hem d’executar 
la canonada de més de 10 kilòmetres que portarà l’aigua d’El Pas-
teral als dipòsits del cementiri, un pas estratègic i fonamental per 
completar la municipalització del servei de l’aigua.

La coincidència de totes aquestes inversions en l’any 2018, afegit a 
la ja de per sí intensa i complicada gestió habitual municipal, faran 
que aquest any sigui un veritable repte pel que fa al volum i comple-
xitat de la feina. Un repte que ens esperona a treballar per millorar la 
qualitat de vida dels vidrerencs, afrontant la resolució de problemes 
històrics com el del Sant Iscle, l’aigua, completar l’obra del nucli antic 
i dotar al municipi del desitjat i necessari centre de dia.

Com alcalde, i en representació de l’equip de govern, he de dema-
nar-vos a tots els vidrerencs paciència i comprensió per les inconve-
niències o molèsties que us puguin provocar l’execució d’aquestes 
desitjades inversions; que ens comprometem a vetllar perquè s’exe-
cutin amb la màxima celeritat i eficiència. I us encoratjo a afrontar 
amb il·lusió el repte que representa aquesta «feinada» pel 2018.

«La feinada pel 2018»
EDITORIAL JORDI CAMPS @jordi_camps
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Producció, coordinació periodística, disseny i 
maquetació: Estudi de Comunicació Intus S.L. Avingu-
da Corts Catalanes, 5-7, planta 0, despatx A21, 08173 Sant 
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CRÈDITS MOTXILLA ECOLÒGICA
Aquest butlletí està imprès amb paper de tipus eco-
lògic fet que garanteix que s’ha produït sota els es-
tàndards mediambientals més exigents amb la fi de 
limitar l’impacte mediambiental. Aquest paper s’ha 
elaborat sense utilitzar clor elemental en el procés de 
decoloració de la pasta i complint amb la normativa ISO 
14001 i EMAS (Projecte de Gestió i Auditoria Ecològica). 
Per altra banda, la tinta utilitzada no porta olis mine-
rals i està composta per materials reciclables i no 
contaminants complint amb les normatives ISO 9001 
i ISO 14001.

Descarrega’t a la 
web municipal 
l’edició de 
l’Infovidreres. 
Trobaràs una 
edició interactiva 
per smartphones 
i tablets
(IOS i Android)
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L’Ajuntament de Vidreres ha començat a instal·lar aquest mes de 
febrer el conjunt de fanals HM, uns equips més eficients i potents, al 
barri d’Aiguaviva Park. El projecte suposarà el canvi de les antigues 
lluminàries, en concret làmpades amb bombetes de vapor d’alta 
pressió i vapor de mercuri que gastaven entre 
125 i 150 W, per un enllumenat de bombetes 
d’halogenur metàl·lic de 50 W, per millorar-ne la 
eficiència energètica i disminuir la contamina-
ció lumínica. Tanmateix, aquest nou enllumenat 
comportarà també un millor reflector per expan-
dir la llum i així afavorir una il·luminació més 
àmplia als carrer. 

Aquesta nova instal·lació permetrà estalviar significativament la fac-
tura en electricitat de l’Ajuntament gràcies a la reducció del consum 
anual de la xarxa elèctrica i també reduir l’emissió de gasos conta-

minants i s’ha pogut dur a terme gràcies a la subvenció de l’IDAE 
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) amb un crèdit 
a un interès al 0%.

L’actuació ho començat pel carrer Crisantem i 
s’anirà avançant per la resta de carrers dl barri. 
Cal destacar, que s’aprofita l’execució d’aquest 
projecte per portar a terme la substitució dels 
quadres elèctrics i la instal·lació d’algun punt 
més de llum, com és el cas del carrer Boix.

Segons paraules del regidor Marc Carreras, 
“millorarem de forma significativa els nivells lu-

mínics, amb una visió nocturna de qualitat, sense llum externa i 
sense contaminació lumínica, amb una reducció molt important de 
la despesa energètica”.

Seguint amb la seva política d’inversions en infraestructures que 
permetin una reducció dels gasos d’efecte hivernacle, l’Ajunta-
ment instal·larà el primer punt de recàrrega públic per a vehicles 
elèctrics, que estarà ubicat al carrer Costa Brava pel seu pas pel 
centre de la vila. L’Ajuntament de Vidreres ha decidit executar la 
instal·lació d’un punt de recàrrega semiràpida de 22 kw, amb una 
capacitat total per a dos vehicles i dues motocicletes. Així la dura-
da de cada operació de recàrrega no superarà les tres hores, per 
tal de fomentar el seu ús, i permetre’n la rotació.

L’ús del servei es farà mitjançant una 
targeta que es facilitarà tant a titulars 
de vehicles elèctrics com a activitats 
que en vulguin fomentar el seu ús sol-

licitant-la a les oficines de 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’Ajuntament. Aquest 
punt de recàrrega estarà subvencio-
nat per la Diputació de Girona en el marc 
del Pla d’acció 2017 amb un import total de 
3000 €.

El nou model de 
l’enllumenat públic 
permetrà reduir la 

factura energètica de 
l’Ajuntament

Nou enllumenat a Aiguaviva Park

Estació de recàrrega pública  
i gratuïta per a vehicles elèctrics

NOTÍCIES  ACTUALITAT

 



4

Re
vis

ta
 M

un
ic

ip
al

 d
e 

Vi
dr

er
es

 · 
No

tíc
ie

s

NOTÍCIES  ACTUALITAT

S’ha habilitat al cementiri municipal un 
mòdul de columbaris per tal de donar ser-
vei a totes aquelles famílies que optin per 
incinerar els seus difunts. La compra de 
l’estructura ha tingut un cost de prop de 
12.000 euros i el consistori té la intenció 
de posar-ne més. També es van realitzar 
actuacions de millora a la resta de l’entorn: 
es va arreglar la font de l’entrada i es va 
col·locar pedra blanca a la zona destinada 
a enjardinament. 

Vidreres ha portat a terme recentment l’ade-
quació de les lleres de diferents rieres i tor-
rents de la vila i el dragat de tot el Rieró, per 
tal de garantir el seu correcte funcionament 
hidràulic, desbrossant la vegetació no autòc-
tona o invasora, així com la retirada d’arbres 
caiguts i la seva neteja, si s’escau. L’objectiu 
principal ha estat garantir i millorar el drenat-
ge actual de les rieres i torrents que solquen 
el municipi, eliminant tots aquells obstacles 
tant naturals com artificials. 

Vidreres disposa de noves marquesines de 
bus amb l’objectiu de millorar l’equipament 
i el confort per als usuaris. Com a trets 
característics del nou mobiliari, destaca la 
il·luminació, l’accessibilitat i la comoditat. 
En definitiva, aquests canvis contribueixen 
a tenir una mobilitat més sostenible i a mi-
llorar l’ús del transport públic i, per exten-
sió, de la qualitat de vida de la ciutadania, 
col·laborant en el canvi d’hàbits per intentar 
deixar una mica el vehicle privat.

L’Ajuntament de de Vidreres ha executat un 
projecte de senyalització dels camins rurals 
del terme municipal per millorar i augmen-
tar la seguretat en encreuaments, zones 
amb poca visibilitat i zones d’elevat nombre 
de pas per a vianants. Amb la renovació de 
la senyalització es vol promocionar l’ús se-
gur de la xarxa de camins per fer itineraris a 
peu o en bicicleta, amb l’objectiu de donar 
a conèixer l’entorn natural del terme i pro-
moure, alhora, hàbits saludables.

Vidreres disposa d’un nou servei de neteja i 
recollida d’escombraries fruit del contracte 
formalitzat amb l’empresa Germans Alum 
S.L. a través del qual s’han renovat tots 
els contenidors d’envasos, paper i   vidres 
i s’han incorporat nous vehicles de recolli-
da i neteja viària, amb més capacitat i més 
eficients. Cal destacar que els veïns del 
barri d’Aiguaviva s’han beneficiat a través 
d’aquest contracte amb un nou servei de 
neteja viària i nous contenidors. 

Darrerament s’han portat a terme actuaci-
ons de desbrossada, neteja i manteniment 
de la vegetació en les franges de protecció 
perimetral i parcel·les municipals. L’objec-
tiu   d’aquestes tasques és el de reduir la 
càrrega de combustible vegetal per tal de 
prevenir la propagació d’incendis i millorar 
la seguretat de les persones, habitatges i 
infraestructures del municipi. Aquestes tas-
ques permeten facilitar l’accés dels equips 
d’extinció al perímetre en cas de necessitat.

32 columbaris al cementiri  
i millores a l’entorn

Desbrossada i neteja de rieres 
del terme municipal  

Noves parades de bus a tot  
el territori de Vidreres

Millora la senyalització  
de camins rurals 

Nou servei de neteja i  
recollida de residus

Neteja i millora de franges  
perimetrals 

APUNTS DEL REGIDORS ANTONIO FERNÁNDEZ I PERE RASET

Seguim millorant Vidreres. L’Ajuntament de Vidreres ha fet diverses millores en les infraestructures 
i l’espai públic del municipi durant els últims mesos per tal de prestar millor servei general a la localitat, 
perquè sempre ha estat una de les nostres prioritats i el nostre gran esforç com a equip de govern.

Regidors de Governació, Urbanisme, Barris i Urbanitzacions, Sostenibilitat Mediambiental i de Territori
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NOTÍCIES  ACTUALITAT

Nous projectes a l’Antic Escorxador

Ofereix un model d’innovació en la vida 
laboral del municipi. Segons el regidor 
Lluís Galobart: “més enllà de compartir 
l’espai, el principal atractiu és la crea-
ció de sinergies ampliant les possibili-
tats professionals en la realització de 
projectes innovadors”. Disposa de dues 
modalitats: Emprenedoria / start-up o 
Consolidació de negocis.

Si ets un professional o emprenedor 
que vols desenvolupar el teu projecte i 
a la vegada, créixer per ampliar conei-
xements en un espai comú amb altres 
professionals, o vols conèixer els mò-
duls de lloguer de l’espai no dubtis en 
adreçar-te a l’Antic Escorxador i des-
cobrir les múltiples possibilitats d’espai 
que pots trobar-hi.

La regidora de Turisme, 
Maria Artigas desta-
ca com a objectiu de 
l’àrea la dinamitza-
ció del territori per tal 

que Vidreres sigui un 
referent de les activitats 

de les fires, festes locals i gastronòmi-
ques; i també, que el nostre entorn sigui 
un punt d’interès per els amants de la 
natura amb les rutes de senderisme i BTT 
del nostre municipi amb actuacions com:

• Vidreres participa en l’APP Natura Lo-
cal que permet consultar les diferents 
rutes de senderisme i BTT i activitats 
temàtiques amb informació d’on men-
jar, on dormir...  Permet planificar ex-
cursions en família i documentar-te en 
les sortides a la natura.  

• 1es Jornades Gastronòmiques del 
Salsafí per impulsar aquest producte 
com un referent local durant la Festa 
Petita 2017 amb activitats com tas-

tets, menús... Sembla que l’objectiu 
d’establir aquest producte dins de les 
accions de promoció i dinamització 
tradicional festiva va per bon camí. I 
confiem que la valoració continuï sent 
positiva i el resultat sigui l’esperat: 
que es consolidin les Jornades Gas-
tronòmiques del Salsafí.  

• Espai d’autocaravanes als Horts d’en 
Pere Pau. Aquest espai té com a ob-
jectiu ampliar l’oferta turística del terri-
tori, sector que cada vegada està més 
en alça, i que oferirà als seus usuaris 
serveis com estacionament permès 
gratuït; pernoctació permesa... 

Al llarg del 2017, s’han dut a terme 
diversos programes de polítiques 
actives d’ocupació com el Programa 
Sènior Vàlua de la Fundació Univer-
sitària Martí l’Humà: unes sessions 
d’assessorament individuals d’ori-
entació i avaluació que ha acollit a  
4 persones de Vidreres amb el perfil 
necessari. 

El Programa 30 Plus del Consell 
Comarcal de la Selva amb l’objectiu 
d’afavorir la inserció laboral de per-
sones en situació d’atur de més de 
30 anys, proporcionant-los formació 
i competències necessàries per ocu-
par un lloc de treball. Persones in-
serides i un bon seguiment per part 
de les professionals. Tanmateix, se 
segueix oferint el Servei de Creació 
d’Empreses, Servei a les Pimes i 
Borsa de Treball. 

Cal destacar que durant el 2017, 
s’han dut a terme els següents cur-
sos de formació ocupacional com 
sessions individuals de gestalt-co-
aching laboral, manipulador d’ali-
ments, neteja de superfícies, curs 
de serveis assistencials a persones 
amb dependència,  curs de comp-
tabilitat bàsica, curs de comptabilitat 
informatitzada i curs de conductor 
de carretons.

ESPAI DE COWORKING

TURISME

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Més informació 
sobre l’espai de 
coworking a:
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Tot a punt per fer realitat la nova escola Sant Iscle
NOTÍCIES  REPORTATGE

Pati i zona d’esbarjo de l’actual escola Sant Iscle al carrer Orient de Vidreres

L’Ajuntament de Vidreres i el Govern de la Generalitat han signat un 
conveni per aportar de manera equivalent la partida per construir la 
nova Escola Sant Iscle (50% del pressupost cada institució) que avan-
çarà com a mínim deu anys la seva posada en marxa, si l’hagués d’as-
sumir íntegrament la Generalitat. El nou edifici es construirà al costat de 
la Pineda d’en Mazó i és fruit d’una llarga reivindicació local i de la tota 
la comunitat estudiantil que va començar ja fa molts anys. Ja existia el 
projecte l’any 2007 però va ser parat amb l’esclat de la crisi econòmica, 
i que finalment es pot donar per resolta amb aquest nou acord que ha 
aconseguit el govern actual abans que finalitzés la moratòria establerta 
pels problemes constructius de l’edifici del vell Sant Iscle.

Així, el Govern català va aprovar recentment autoritzar un import 
d’1.650.000 € per a la redacció, direcció i execució de les obres 
per a la construcció de la nova escola Sant Iscle de Vidreres, que ha 
de substituir l’actual que presenta nombroses deficiències estruc-
turals. El nou centre, que s’hauria de començar a construir i acabar 
al llarg d’aquest any 2018, tindrà una línia per a alumnes d’infantil 
i de primària. La Generalitat distribuirà la seva aportació econòmica 
de la següent manera: l’any 2017 de 30.000 euros; el 2018, de 
500.000; el 2019, de 500.000 més; i el 2020, de 620.000 €.

Cal remarcar que la Delegació d’Ensenyament de Girona, l’any 
2015 i 2016 va informar a l’Ajuntament de Vidreres que hi havia 
més de 130 centres nous per construir a la demarcació. D’aquests 

la Delegació només en podia absorbir 5 a l’any, i que Vidreres ocu-
pava la posició número 80 per ordre de prioritat, atès que les esco-
les d’arreu en barracons tenen prioritat, i no es preveia l’execució 
abans de l’any 2025. Per tot això, el conveni que ha aconseguit 
signar l’Ajuntament suposarà assolir l’objectiu molt abans de la 
previsió de la Generalitat i és un mecanisme que també han optat 
altres municipis propers com Tordera o Platja d’Aro. 

La nova escola Sant Iscle es plantejarà inicialment d’una línia de 
cara als propers cursos, absorbint però la doble línia de l’actual 
centre, tot i que preveu obrir una segona línia si l’evolució de la 
natalitat (no es preveu) ho demanda a curt termini. Optar per una 
sola línia és bàsicament degut a la disminució de la demanda per la 
caiguda de la natalitat dels darrers anys. Serà un edifici modern per 
mòduls, amb capacitat per a 1 línia d’infantil i primària, i ampliable 
a 2 si es dóna el cas. Aquesta nova escola és de dues plantes. 

Convé remarcar precisament el fet de que bona part dels cursos 
actuals estan desdoblats, per tant els propers anys es produirà la 
transició de dues línies a una. Un procés gradual, i que farà que 
inicialment els tres cursos d’educació Infantil no es traslladin a la 
nova escola i romanguin a les instal·lacions actuals.

Segons paraules de l’alcalde, Jordi Camps, “l’Ajuntament ha reduït 
molt l’endeutament durant els últims anys, i per això és possible fer 

Vidreres assumirà la meitat del cost, 1,6 milions, de la nova  
escola Sant Iscle a través d’un conveni amb la Generalitat
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Solar que ubicarà la nova escola Sant Iscle

Actual estat de la façana posterior de l’escola Sant Iscle

aquesta inversió que creiem necessària i imprescindible. L’actual 
escola presenta diferents deficiències que exigeixen la nova cons-
trucció i amb aquest acord negociat amb el Departament d’Ense-
nyament aconseguirem fer-la realitat en el proper any 2018”. “És 
una reivindicació de fa molts anys, i hi hem estat treballant des de 
fa molt, pràcticament dos anys per aconseguir-ho”, va dir l’alcalde, 
Jordi Camps. En principi, el nou equipament no estava previst que es 
fes fins al 2026, per tant l’alcalde considera un èxit que amb les ne-
gociacions amb el Departament s’hagi aconseguit escurçar vuit anys.

El regidor d’Ensenyament, Francesc Baltrons, ha destacat la quali-
tat de l’edificació de la nova escola, «que  s’ha pensat i adequat per 
poder satisfer totes les necessitats d’atenció als infants». 

La reivindicació per fer un nou edifici de l’escola Sant Iscle 
ja fa més de quinze anys que dura, ja que l’edifici és molt 
vell i té molts defectes de construcció. Durant anys, l’Ajun-
tament ha estat fent reformes puntuals a l’edifici, però l’úni-
ca solució per resoldre les deficiències era fer-la de nou. El 
projecte per construir la nova escola ja estava prevista deu 
anys enrere; aleshores, però, l’esclat de la crisi econòmica 
va provocar que quedés aparcat. A més aquest projecte del 
2007 era de prop de 6 milions d’euros, que el fa inviable 
en l’actualitat.

Fent una mirada enrere l’any 2003 ja es va encarregar 
un avantprojecte per adequar l’edifici actual amb un cost 
de 3.465.000 €, vist l’elevat cost ja llavors s’opta per la 
construcció d’un nou edifici en un emplaçament alterna-
tiu. L’espai més factible des d’un primer moment va ser 
el terreny ubicat a la zona SUS.4, darrera la pineda d’en 
Mazó. El 28 d’abril de 2004 el Consell Escolar Municipal 
és informat i consultat sobre aquesta proposta i en dóna 
el vistiplau. La zona escollida queda integrada dins una 
zona residencial, amb fàcil accés i amb zona d’aparcament 
a part d’estar a prop de l’actual ubicació. Paral·lelament 
comença la reivindicació per por d’inseguretat de l’edifici 
de l’escola, sobretot pel cas d’aluminosi que apareix en els 
habitatges dels mestres.

L’any 2010 s’adjudica la construcció de la nova escola amb 
una previsió d’inici el 16 de desembre de 2012, tot i no haver 
pressupostos aprovats. Amb el canvi de la situació econòmi-
ca i atenent a que l’escola estava previst pagar-la a terminis 
(crèdit ICF) mitjançant endeutament i amb la impossibilitat 
d’aquesta opció per imperatiu legal, es va aturar l’obra.

Arribat l’any 2012 l’alcalde Jordi Camps decideix abordar 
la situació de manera directa, en primer lloc identificant i 
solucionant totes les mancances de l’edifici antic amb una 
intervenció directa mitjançant unes cates per revisió periò-
dica alhora que s’apuntalen els pisos dels mestres i es dona 
solidesa a les parets i racons amb necessitats. 

Arribat el 2017, any que finalitza la primera fase de pre-
venció i inspecció de l’edifici vell per garantir-ne la seva 
seguretat i continuïtat, es torna a plantejar la necessitat al 
Departament d’Ensenyament, i es proposa la possibilitat de 
fer un conveni mitjançant el qual es pugui arribar a l’acord 
de possibles aportacions d’uns i altres per poder tirar en-
davant el projecte, i així fer realitat la nova escola Sant Iscle.

Història d’un edifici 
molt deteriorat

Una vegada inaugurat el  
nou edifici, l’Ajuntament  
deixarà de fer servir  
l’antic Edifici de l’escola  
Sant Iscle on es preveu que  
es construeixi el nou Centre 
de Dia i Geriàtric per a  
la Gent Gran.
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NOTÍCIES  ACTUALITAT

Transport per anar al centre de dia

Aquest febrer 
serà una realitat: 
noves oficines de 
Serveis Socials

Parc d’street workout a  
Mas Flassià de Vidreres

L’Ajuntament de Vidreres atorgarà una 
subvenció al servei de transport adaptat 
per a  persones grans amb dependèn-
cia per tal de facilitar el seu accés als 
centres de dia d’altres municipis propers 
mentre que el de Vidreres no estigui en 
funcionament.

L’Àrea de benestar dedicarà una partida 
pressupostària per atendre les sol·licituds 
d’ajuda aquest 2018, que s’hauran de pre-
sentar a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciu-
tadana. Els ajuts d’assistència als centres 
de dia dependran d’una comissió tècnica 
nomenada per la regidoria de Benestar So-

cial que avaluarà les sol·licituds en funció 
de la renda de les persones beneficiàries. 
Les bases d’aquesta convocatòria d’ajudes 
que s’aprovaran en breu establiran com a 
únics destinataris les persones empadrona-
des a Vidreres.

La regidora de Benestar Social, Margarita 
Solé, ha destacat l’esforç municipal per ga-
rantir la cohesió social i la igualtat d’opor-
tunitats en l’accés als serveis que presta 
l’Ajuntament. En aquest sentit, ha recordat 
que l’ajuda a les famílies i a la gent gran 
ha estat una prioritat per aquest equip de 
govern. 

Aquest mes de febrer s’acabaran 
les obres que l’Ajuntament de Vi-
dreres ha portat a terme per con-
dicionar l’antiga casa del metge per 
destinar-la a les noves oficines de 
Serveis Socials. Així, es preveu que 
el trasllat a les noves oficines es 
formalitzi durant el proper mes de 
març. Aquest nou espai suposarà 
una millora de l’espai per als treba-
lladors i per als usuaris i permetrà 
ampliar les dependències dels vi-
gilats municipals, que es troben al 
costat de les oficines actuals. 

Per altra banda, en les properes set-
manes es preveu iniciar les obres 
de condicionament de l’habitatge 
d’emergències socials, perquè pu-
gui acollir temporalment una família 
que ha estat desnonada, víctima de 
violència o que ha hagut de ser eva-
cuada de la seva casa per causes 
extraordinàries com ara un incendi 
o que impedeixi que hi pugui residir.

A Vidreres posem a l’abast un munt d’opci-
ons per a la pràctica esportiva ja que l’exer-
cici físic és indispensable per créixer saluda-
blement i mantenir una vida activa i plena. Per 
això, l’Ajuntament va encarregar recentment 
la instal·lació d’una estructura de barres per 
a la pràctica de l’street workout.

L’street workout és un moviment socioes-
portiu que es basa en entrenar al carrer, 
habitualment en parcs i espais públics 
usant el propi cos i l’entorn, consistent en 
la realització d’exercicis amb repeticions 

de dificultat progressiva que requiereixin 
potència i control del pes coroporal.

De fet, el parcs de barres instal·lat està disse-
nyat especialment per treballar la millora de 
la condició física i permetre als usuaris realit-
zar amb autonomia els seus propis exercicis. 

Segons la regidora, Margarita Solé: “el 
nostre objectiu ara és donar a conèixer 
entre tota la població aquesta pràctica per 
diversificar més el conjunt de l’oferta es-
portiva de Vidreres”
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NOTÍCIES  ACTUALITAT

Subvenció per al 
pagament de l’IBI

Acord entre Càritas i l’Ajuntament

L’Ajuntament de Vidreres manté, un 
any més, la subvenció de l’IBI que va 
néixer amb aquest equip de govern, 
per a tots els veïns per tal de contri-
buir a alleugerir la càrrega tributària 
dels col·lectius més vulnerables. La 
finalitat d’aquesta subvenció és re-
duir la repercussió econòmica que 
pugui suposar el pagament de l’IBI 
en contribuents que es troben en si-
tuacions econòmiques desfavorides.

La dotació pressupostària de sor-
tida, ajustada segons la demanda 
dels darrers anys, serà de 6.000 €, 
tot i que el compromís de l’equip del 
govern és augmentar la partida per 
cobrir totes les sol·licituds que com-
pleixin els requisits establerts a les 
bases, tal com s’ha anat fent des de 
l’inici de l’ajuda. El pagament de la 
subvenció s’efectuarà mitjançant la 
compensació en el rebut.

Després de moltes reunions i converses, ja 
iniciades amb Mossèn Lluís, l’Ajuntament 
de Vidreres ha tancat l’acord amb Mossèn 
Jordi  com a representant de l’entitat lo-
cal Càritas per tal de gestionar de manera 
conjunta i col·laborativa serveis i progra-
mes socials com poden ser:

1) El banc d’aliments tant de Càritas 
com de l’Ajuntament  s’unificarà a partir 
del mes de febrer a la planta baixa de la 
biblioteca municipal. Per tant, queda com 
a Banc d’aliments Càritas-Ajuntament.

2) Acolliment a diversos programes 
socials. Les dues entitats treballaran col-
ze a colze per assolir i millorar iniciatives 
de caràcter social.

Un exemple serà el programa que 
iniciem aquest 2018, des de gener fins 

a desembre, sota el nom de “Gent Gran 
amb dignitat”. Un programa de gestió col-
lectiva que pretén acompanyar a la gent 
gran, a través de serveis d’escolta, con-
versa, companyia, afecte... a persones 
grans en situació de solitud a través de 
la visita de persones voluntàries al domi-
cili particular, amb l’objectiu de millorar la 
seva autoestima, benestar i autonomia. 

Es treballarà   en coordinació amb els 
Serveis socials de l’Ajuntament, Centre 
d’assistència primària (CAP) i altres recur-
sos relacionats amb aquest àmbit. 

Les persones que desitgin assistència, 
en aquest programa d’acompanyament a 
la Gent Gran, es poden adreçar a les ofi-
cines de Serveis socials de l’Ajuntament 
de Vidreres. 

Després dels treballs d’implantació del model de treball e-SET a 
l’Ajuntament de Vidreres durant el darrer any, que s’ha engegat 
des de la Diputació de Girona i l’Administració Oberta de Catalu-
nya i amb el qual s’ha instaurat una nova metodologia de treball 
que facilita i agilitza el treball als funcionaris i que ofereix un millor 
servei als ciutadans, optimitzant esforços, incrementant la relació 
electrònica de l’administració amb el ciutadà, millorant-ne el servei 
i alhora gestionant tota la documentació de l’ajuntament de forma 
digital des de qualsevol punt del món. Ara es posa de manifest 
per part de la Corporació, la necessitat d’engegar una campanya 
de sensibilització de la ciutadania per a l’ús dels nous serveis que 
posarà al seu abast.

Segons la regidora Maria Artigas “Creiem que és molt necessari 
per al nostre Ajuntament formar part d’aquest projecte. Fruit de 
l’important teixit associatiu del municipi i de l’elevada activitat que 
es manté entre les entitats municipals i la Corporació, s’ha cregut 
oportú posar en marxa aquesta campanya”

Aquest producte està 
pensat per ensenyar als 
ciutadans a utilitzar els 
canals i les eines pròpies 
de l’administració elec-
trònica. D’una manera 
diferent els farem agafar 
conceptes, per quan es 
trobin en diverses situ-
acions quotidianes sàpiguen quina eina utilit-
zar i com utilitzar-la. D’aquesta manera els fem ser autosuficients 
d’avant l’administració i tanquem el cercle que comencem amb la 
transformació del mateix ajuntament cap a l’administració electrò-
nica, ja que si només fem el canvi internament i no ensenyem tot 
el que els nostres ciutadans poden fer i els avantatges que això els 
comporta, el canvi mai serà 100% profitós per a totes dues bandes.
Així doncs, els propers 22 de febrer i 1 de març esteu tots convidats 
a participar-hi. Us esperem a les 20 h a la Biblioteca de Vidreres.

L’Ajuntament de Vidreres millora 
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NOTÍCIES  REPORTATGE

L’equip de govern de Vidreres està impul-
sant la renovació integral del nucli antic de 
Vidreres. Els darrers mesos s’han executat 
diverses actuacions a fi i efecte de donar 
un tomb a la imatge del centre, la zona més 
comercial, del municipi.

Entre aquestes actuacions hi ha tant la 
millora i la dotació de l’espai públic com la 
pavimentació de carrers o la transformació 
de places centrals o la façana del Casino. 

Més estalvi energètic, millores a l’asfalt 
i voreres i renovació del clavegueram
L’Ajuntament de Vidreres ha fet diverses 

millores en les infraestructures i l’espai pú-
blic del centre del municipi durant els últims 
anys. En aquest sentit, s’ha reparat l’asfal-
tatge i reurbanitzat diversos carrers molt 
deteriorats i també s’ha millorat la xarxa de 
clavegueram per solucionar la problemàti-
ca històrica en moments de pluja. A més, 
s’han renovat els elements d’enllumenat 
públic per reduir-ne la potència i controlar 
el nivell lumínic al nucli municipal. L’actu-
ació suposarà una transformació estètica i 
funcional del nucli antic amb l’objectiu de 
recuperar, renovar i millorar el patrimoni 
històric i urbanístic del centre de la vila.

S’ha millorat 
l’asfaltatge, s’han 
reurbanitzat carrers 
i s’ha canviat la 
xarxa d’enllumenat  
i clavegueram del 
centre de Vidreres 
per revitalitzar  
l’àrea comercial 

El centre del poble que Vidreres es mereix
En marxa un tomb estètic i funcional del nucli antic 

Millora del paviment dels carrers Catalunya 

 i Pau Casals. 
Millora del paviment encreuament C/ Catalunya – Plaça de l’Església

Renovació del mobiliari urbà
Renovació de l’enllumenat del nucli antic Fase 1
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PLAÇA DE L’OLIVA: Renovació del paviment i de 

l’enllumenat, i previsió de suports de les tanques pel 

Ranxo dels propers anys.

RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA DEL CASINO

REURBANITZACIÓ DELS CARRERS Orient, Jaume Ferrer, Santa Maria,  
Joaquim Ruyra i Migdia.

Nou enllumenat a la Plaça de l’Església.

Renovació de l’enllumenat Fase 2  

(carrers Orient, Jaume Ferrer,...)
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Fem Vidreres tots junts!

Aposta per dinamitzar la comunitat jove

Vidreres,  com tots els pobles del món, és un 
espai comú públic que compartim una bona 
quantitat de persones i on es pretén viure 
de manera harmònica i pacífica. També ens 
agrada, com a tots quan sortim al carrer, tro-
bar un espai agradable, net, un paisatge fet 
a la mida de les persones, on es noti que hi 
ha una comunitat que respecta el que l’en-
volta i ho cuida com si fos seu. 

I aquest espai, realment és de la comunitat, 
és nostre, perquè és un espai públic, com-
partit. I com a tal, és un espai on tots tenim 
els nostres drets, però també els nostres 

deures i obligacions, i és molt important 
que tots fem allò que ens correspongui. 

Cal apuntar que la majoria dels ciutadans 
són respectuosos amb els seus semblants 
i amb el que els envolta, però sempre hi ha 
grups de persones que es volen fer notar, 
que no es comporten cívicament. Una orde-
nança ho regula.  

No hi ha cap secret per descobrir a l’hora 
de comportar-se cívicament. Es tracta de 
premisses bàsiques: comporta’t amb els 
altres com voldries que ho fessin amb tu i 

tracta l’entorn, les places i els carrers com 
si fossin casa teva. L’objectiu és implicar 
tots els ciutadans com a persones respon-
sables i protagonistes indispensables que 
han de fer possible un poble millor.

Existeixen àmbits on actualment el consis-
tori ha detectat més mancances, com ara 
l’ús incorrecte dels contenidors, la cura 
dels excrements dels gossos a la via públi-
ca o la brutícia en voreres, parets... Per tant, 
és important que entre tots fomentem el ci-
visme respecte al manteniment de l’entorn 
urbà perquè Vidreres és de tots!

Contractació d’un jove de Vidreres com a suport a la briga-
da municipal
Des de fa uns mesos, la brigada municipal compta amb un nou 
treballador gràcies al programa de Garantia Juvenil Joves en pràc-
tiques. Aquest programa consisteix en una subvenció per contractar 
joves amb qualificació formativa o per tal que realitzin unes pràc-
tiques remunerades durant un període de sis mesos. L’Ajuntament 
de Vidreres, mitjançant la regidoria de joventut va presentar-se a 
aquesta subvenció per així poder donar l’oportunitat a joves del mu-
nicipi a fer un pas cap al mercat de treball i alhora, donar un suport 
a les tasques de la brigada durant cert període de temps. 

Suport econòmic al desenvolupament d’activitats del Pla 
Local de Joventut
L’Ajuntament de Vidreres ha rebut una subvenció de 4.500 € per 
part de la Generalitat per tal de desenvolupar el contracte programa 

en matèria de Joventut i així desenvolupar les diferents actuacions 
que es preveuen en el Pla Local de Joventut. El contracte programa 
inclou el pla anual de treball de la Regidora on s’hi inclouen entre 
altres, la dinamització juvenil de Can Torronet, el projecte de Brigada 
jove a l’estiu o el conveni amb el Consell Comarcal, per tal de dispo-
sar d’un tècnic de joventut compartit. 

Projecte nucli jove a l’institut de Vidreres
Amb l’inici del curs escolar, la Regidora de Joventut ha engegat 
una nova edició del projecte nucli Jove a l’IES Vidreres. Aquest 
projecte té la finalitat de dinamitzar algunes classes de tutoria per 
tal de treballar aspectes relacionats amb les noves tecnologies, la 
prevenció de relacions abusives, l’accés al mercat de treball o les 
relacions interculturals, entre d’altres. Aquest projecte es realitza 
d’octubre a maig i hi participen tots els cursos de l’institut, des de 
1r d’ESO fins als alumnes del cicle de Grau Mitjà. 

Mobiliari urbà i façanes
Les papereres, els jocs infantils d’un 
parc, les escultures... són part del 
que anomenem mobiliari urbà. Les 
hem de fer servir pel que s’han dis-
senyat: les papereres per llençar-hi 
els papers, els jocs per jugar... Cada 
cosa té el seu servei.

Neteja
Hem de deixar les bosses d’escom-
braries a dins del contenidor corres-
ponent. No deixeu mobles i trastos 
vells al carrer. Podeu trucar abans al 
telèfon gratuït de l’Ajuntament, 972 
850 025, i posar-vos d’acord per-
què els passin a recollir. 

Animals domèstics
Tenir un animal de companyia im-
plica una actitud responsable, tant 
amb ell com també amb la societat. 
Hem de combatre l’actitud incívica 
que manifesten els propietaris d’al-
guns animals i promoure que recu-
llin els excrements de la via pública.

NOTÍCIES  ACTUALITAT
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Vidreres aprova un pressupost  
per a 2018 de 7.983.623,87 €

NOTÍCIES  ACTUALITAT

Principals inversions previstes
Les inversions municipals passaran 
també per importants aportacions 
econòmiques en millora urbana i 
molt especialment en destaca en-
guany una millora en tres àmbits:  

• Construcció del mirador de 
Puigventós

• Remodelació dels Horts 
d’en Pere Pau

• Execució del paquet d’in-
versions en parcs i zones 
verdes

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i preus públics
Transferències corrents
Ingresos patrimonials
Transferència de capital

In
gr

es
so

s
De

sp
es

es

Personal
Bens i serveis corrents
Interessos
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions
Passiu financers

Pressupost amb una trajectòria àmplia
El pressupost d’enguany s’ha de contex-
tualitzar amb els pressupostos aprovats 
per aquest govern durant tota la legislatura 
2015-2019 per tal de fer front a les línies 
estratègiques que es van marcar com a pla 
d’acció i reptes municipals:

1. Transformar del cos de vigilants mu-
nicipals a una policia local per tal de 
garantir la seguretat de veïns i veïnes.

2. Afrontar la temàtica de l’aigua a 
fons. Portar a terme la construcció 
d’infraestructures que garanteixin el 
servei, la recepció de les urbanitza-
cions i l’acció jurídica i administrati-
va per a la municipalització.

3. Nou centre d’ensenyament Sant Iscle. 
Desencallar i tirar endavant la nova 
escola per donar resposta als proble-
mes constructius del vell Sant Iscle.

4. Millorar organitzativament l’Ajun-
tament. Modernitzar, tecnificació i 
formació del personal municipal.

5. Executar la millora del nucli antic. 
Suma d’actuacions puntuals com 
façana del Casino, renovació plaça 
Lluís Companys... més la 3a fase de 
renovació integral dels carrers del 
nucli antic. 

6. Realitzar el Pla integral de renovació 
de l’enllumenat públic. Modernitza-
ció de tot l’enllumenat públic per un 
de més eficient i que comporti una 
reducció dràstica de la contamina-
ció lumínica i ambiental i de consum 
elèctric. Actuació finançada amb un 
crèdit de l’IDAE a un interès del 0%.

7. Fer realitat el Centre de Dia. Atendre 
les necessitats de la Gent Gran a tra-
vés de la construcció d’un Centre de 
Dia i una residència geriàtrica en l’es-
pai que ocupa ara l’escola Sant Iscle.

8. Millorar el model cultural, formatiu i 
festiu. Fomentar la cohesió i la par-
ticipació ciutadana a través d’una 
programació formativa, cultural i 
festiva de qualitat.

Es tracta d’un Pressupost equilibrat segons 
les possibilitats econòmiques del municipi i 
els serveis i necessitats que a la vegada re-
querim, posant l’èmfasi en el benestar, l’ac-
ció i la inclusió social, entre d’altres aspectes. 
Cal destacar que el fet d’aquesta visió ge-
nèrica del pressupost/legislatura comportarà 
que aquest any 2018 s’executin inversions 
importants previstes l’any 2016 i 2017.

Ingressos
Des de l’Equip de Govern s’ha respectat el 
compromís de no incrementar la pressió 
fiscal sobre els ciutadans, i per tant, les 
principals taxes i tributs locals no s’apugen, 
seguint la tònica de congelació que ha estat 
marca d’aquest govern.

Control en la despesa pública
A través de mecanismes de control estricte 
de la despesa, la planificació a curt, mitjà 
i llarg termini, la priorització d’objectius i 
l’estratègia es permet que l’Ajuntament 
tingui un horitzó de funcionament òptim, i 
mantenir un nivell d’inversió alt.
El govern local és especialment sensible 
a incrementar la partida pressupostària a 
les següents àrees: acció social, educació, 
joventut, gent gran, esports, habitatge i vi-
gilància. També se segueix treballant, com 
ja es va fer amb anterioritat, amb la posada 
al dia de l’administració, la reorganització 
interna, les polítiques de transparència i la 
voluntat de materialitzar projectes estratè-
gics que facin que el municipi tiri endavant.
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En fecha 02-06-2017 el Ayuntamiento de Vidreres tuvo conocimiento, 
por registro de entrada, de la existencia de la Sentencia firme de 29-12-
2016, por la que el promotor de Aiguaviva-Parc ha desahuciado a la em-
presa Riera de Cabanyes Cia. d’Aigües SA por falta de pago del alquiler 
de la red de agua potable de Aiguaviva-Parc y de los pozos de Can Tuscà 

(que por cierto el Sr. Mallart ha admitido en el pleito que de uno de los 
pozos sólo se extrae agua no potable).
Una vez que el Ayuntamiento tiene constancia del desahucio, a qué espe-
ra el equipo de gobierno de Jordi Camps, ahora que ya no hay excusas de 
indemnizaciones a reclamar por la compañía del Sr. Mallart, para exigir al 
promotor la entrega de las llaves de las instalaciones y el listado de abo-
nados, que ya debió entregar el 26-09-1996 cuando entregó los terrenos 
y las obras de urbanización de Aiguaviva-Parc.
En esta la sentencia se indica que el Sr. Mallart ha indicado que el pro-
motor de Aiguaviva-Parc, en otro juicio ha admitido que entregó la red del 
agua potable al Ayuntamiento en 1996. 
Podeis seguir esta noticia en nuestro Facebook https://es-es.facebook.
com/Vidreresxtothom/

Vull aprofitar aquestes línies per informar-vos dels motius de la meva dimissió. 
Vaig començar la meva aventura política sense més propòsit que participar en la 
millora del nostre poble. El moment polític actual m’ha portat a un carrer sense 
sortida, on ha de prevaler l’ètica i els principis personals per sobre de la resta. 
He defensat sempre un estat en forma de República Catalana. Mai he cregut en 
Reis, exceptuant els que arriben a les nostres terres per Nadal. Sempre respec-

taré les idees de qui segueix creient en la monarquia i defensant cadascú la seva 
postura des del diàleg més ferm i respectuós, com no pot ser d’altra manera. No 
vull enganyar a qui amb els seus vots em van escollir com a representant d’un 
partit anomenat socialista català i que per mi ja no ho és. Deixo el meu espai 
natural a qui vulgui ocupar-lo. Gràcies al poble i demanar disculpes a qui pugui 
haver-se sentit defraudat per la meva decisió.

Donat el poc espai que ens deixen publicar a l’Infovidreres (1200 caràcters) i 
que ens hagin anul·lat la secció de publicar un article al Rec Clar, intentaré ser 
telegràfic i breu... Agrair tasca feta company Pep Sort // enviar forta abraçada 
// Només puntualitzar que socialisme català –Progrès x Vidreres o PSC català-, 
no governa fa uns anys, i per tant poc marge de decisió i decepció pot ser el 
causant // Donar la benvinguda al company nou Xavier Baeza. Seguim treballant.

Treballem per Vidreres!

El nostre grup municipal manté ferm el nostre compromís de treballar per millorar 
Vidreres. Projectes que fa ben pocs anys es veien llunyans o de mal resoldre s’es-
tan afrontant i s’estan solucionant (la municipalització del servei d’aigua, la nova 
escola Sant Iscle, la transició d’un cos de vigilants a una policia local, i un llarg etc.). 
Però especialment treballem per millorar el dia a dia dels vidrerencs, per a què el 
seu entorn immediat que depèn de l’Ajuntament sigui millor: treballant per tenir 

un centre del poble amb encant, la renovació de l’enllumenat, una vida cultural i 
lúdica municipal que rep reconeixements d’arreu, unes instal·lacions esportives 
en bones condicions, i un impuls a polítiques i accions socials per ajudar als més 
desafavorits.

El pressupost 2018 recentment aprovat n’és una mostra d’aquest compromís, 
que preveu afrontar la solució del problema dels Horts d’en Pere Pau o les políti-
ques socials (l’ajuda per desplaçaments a centres de dia, la subvenció de l’Ibi als 
desafavorits i el conveni amb Càritas), en són alguns exemples. I com els darrers 
anys, sense apujar els impostos i taxes, i mantenint l’endeutament en els límits 
legals i de prudència financera.

Volem també aprofitar aquest espai per agrair la feina i l’esforç dels treballadors 
municipals, d’industrials i proveïdors del municipi que estan col·laborant amb 
l’Ajuntament, i de les entitats del poble per ajudar-nos a millorar Vidreres. I sobre-
tot, agrair a vidrerencs la paciència i comprensió pels perjudicis en el seu dia a dia 
que bona part d’actuacions i obres municipals els poden causar.

Els que #SempreHiSom

En el passat ple se’ns va presentar la proposta de pressupostos pel 2018, vam 
presentar algunes millores, sobretot en l’àmbit social, i totes desestimades. El 
nostre vot va ser negatiu, destaquem algunes raons: 

L’endeutament municipal pujarà a més del 69% aquest any, aquest ja és de-
sorbitat i perillós.

No es poden cobrar impostos (recaptació de l’impost de clavegueram: 173.000 €) 
per un servei que no val ni una tercera part (cost del servei: 24.000 €).

Disminució de les inversions en partides socials, com les bonificacions a l’IBI per 
raons socials. En contra la moció d’ERC: “Administració socialment responsable” 
aprovada pel ple. 

Es redueixen les partides de joventut, fins i tot s’ha retallat la plaça de dinamitzador.

Cal construir un nou Sant Iscle però, per fer front al gran cost, s’han de reduir 
altres partides (la partida de festes augmenta respecte el 2017). 

Vam explicar la situació que es troba el poble referent a les banderes espanyoles 
pintades en molts carrers, vam demanar la seva retirada i la hissada de l’estelada. 
Hem proclamat la República però, aquesta bandera significa molt més que això i 
és un símbol, també, de reivindicació per la llibertat dels presos polítics.

PxV Pep Sort
-exregidor Progrés per Vidreres- PSC

Francesc Jesus Becerra Ramirez
Progrès per Vidreres – PSC

Jordi Camps
Alcalde de Vidreres
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La cultura és un factor de desenvolupament 
i actua d’indicador de la qualitat de vida de 
la població. Vidreres té un bagatge cultural 
que no només ha deixat pòsit entre les se-
ves pedres, sinó també entre la ciutadania. 
Per això, l’objectiu de l’Ajuntament sempre 
ha estat potenciar i difondre la cultura i el 
patrimoni històric del municipi per aconse-
guir una major qualitat i cohesió local.

Com a funció important, l’Àrea de Cultura, 
ha de canalitzar el contacte amb les associ-
acions de cultura i festes, coordinar la pro-
gramació i la logística de les festes majors 
i celebracions populars i festives, així com 
de vetllar per l’ús i manteniment dels equi-
paments culturals. En aquest cas, des de 
l’Ajuntament estem d’enhorabona perquè 
la programació de l’edició passada de la 
Festa Major va estar nominada als Premis 
ARC 2017 al costat de les festes majors de 
Lleida, Tortosa i Santa Coloma de Gramenet. 
Aquests guardons són els premis de refe-
rència per la música en directe i l’espectacle 

a Catalunya que tenen com objectiu motivar 
el reconeixement públic d’aquells àmbits 
que tenen més relació i projecció amb la 
música i la programació d’aquesta. De fet, 
els Premis ARC s’han convertit en els últims 
anys en els grans guardons de la música 
en directe a tot Catalunya. Aquesta nomi-
nació és un gran reconeixement, en l’àmbit 
nacional, que va lligat al gran nombre d’es-
pectadors i participants que any rere any 
creix, gràcies a l’aposta per la qualitat en la 
programació per part de l’Ajuntament.

Aquesta nominació i l’augment d’especta-
dors ens esperona a fomentar la creació, el 
pensament i el debat, donar suport a les 
iniciatives culturals de la ciutadania, seguir 
proposant una oferta de qualitat, impulsar 
el treball coordinat amb el conjunt d’agents 
culturals de l’entorn i garantir l’accés uni-
versal a la cultura a tots els veïns i veïnes 
de Vidreres amb iniciatives com el Concert 
d’Any Nou i la renovada Cavalcada de Reis, 
per anomenar-ne dues de recents. 

L’Escola Municipal de Música de Vidreres 
celebra aquest curs el seu 25è aniversari. 
Per tant, aquest curs que ara comença és 
molt especial per a tot l’equip de persones 
que treballa i ha treballat al llarg de tots 
aquests anys. Al llarg d’aquests anys l’es-
cola s’ha anat fent gran en molts sentits: en 
nombre d’alumnes i mestres, en espais… I 
ha esdevingut un dels referents educatius i 
musicals del municipi i de la comarca.

Durant aquests 25 anys l’objectiu de l’esco-
la sempre ha estat proporcionar la possibili-
tat de desenvolupar les capacitats creatives 
i la sensibilitat artística dels vidrerencs que 
desitgin apropar-se a aquesta disciplina. 
Sempre s’ha intentat perseguir un com-
ponent lúdic, emocional i creatiu a través 
d’un pla d’estudis flexible adaptat, dins les 
possibilitats, a les necessitats dels alumnes. 
De fet, segurament, la principal finalitat 

ha estat formar bons aficionats i, sobretot 
també, bons professionals que facin de la 
música, fins i tot, el seu modus vivendi. És 
a dir, l’objectiu de l’escola ha estat portar a 
terme una valuosa funció social, formativa 
i cultural, ja que ha permès així l’accés a 
la música de persones de totes les edats 
i formació i seguir compartint i convertint 
Vidreres, poble de músics. 

La Cultura: actiu i referent de Vidreres
NOTÍCIES  ACTUALITAT

APUNT DEL  
REGIDOR
FRANCESC  
BALTRONS

Fa 25 anys l’EMMV va néixer com a 
fruit del vostre somni i de la vostra 
decidida implicació. Fa 25 anys que 
l’Escola avança, tot fent pinya, per 
donar el millor musicalment parlant a 
les noves generacions vidrerenques. 
Des d’aquestes línies, us vull trans-
metre el reconeixement més sincer i 
agraït a tota la comunitat educativa 
que vàreu iniciar aquest projecte. El 
vostre exemple transformador ens 
inspira a tots plegats, i per això el 
nostre compromís com equip de 
govern ha estat sempre engrandir i 
millorar el servei de l’escola per con-
vertir-lo, com ja és a dia d’avui, en 
un espai de coneixement musical a 
tota la Selva. Com a hereus vostres 
que som, seguirem acompanyant els 
infants i joves en el seu creixement, 
amb il·lusió renovada i amb la con-
fiança d’ajudar a fer, entre tots, unes 
persones, uns ciutadans que estimin 
la música. El vostre llegat perdurarà, 
com ho farà també el nostre agraï-
ment per haver-nos ajudat a convertir 
l’EMMV en un referent cultural i mu-
sical a nivell comarcal. 
Moltes gràcies a tots els que heu 
aportat el vostre granet de sorra per 
transformar un somni en una reali-
tat i convertir novament Vidreres en 
un poble de música i de músics.

La música 
sempre sona  
a Vidreres
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