
La nova escola Sant Iscle 
avança a bon ritme

Dossier especial  
municipalització de l’aigua

En marxa les obres 
del nucli antic
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Vull començar aquest info Vidreres fent un repàs de l’estiu més po-
pular que ha tingut la vila en els darrers temps i el de més reper-
cussió mediàtica arreu. I és que ha estat una Festa Major de rècord 
en visitants. Pocs ens podíem imaginar una xifra de participació i de 
visitants tant elevada. Molta feina al darrere i moltíssima gent im-
plicada. A totes les persones que formen part d’aquest èxit: moltes 
gràcies, sense el vostre esforç no hauria estat possible.

En aquests moments estem immersos en obres molt importants i de 
gran envergadura, com són l’escola Sant Iscle, renovació de l’enllu-
menat de les Serres i la finalització de la resta de poble, el projecte 
per resoldre la zona dels Horts d’en Pere Pau, la canonada d’aigua 
fase 2 i 3, les obres del Nucli Antic, les voreres des de can Furroy 
fins a can Colls i també estem amb el projecte del centre de dia i 
futura residencia geriàtrica de Vidreres. 

Ja sé que molts pensareu si era necessari fer-ho tot de cop, cal dir 
que també ens hagués agradat poder fraccionar-ho, però la len-
titud de la burocràcia (tema pendent a millorar) fa que s’executin 
simultàniament. Des d’aquí volem demanar disculpes a tots aquells 
que patiu molèsties. S’intentarà treballar amb agilitat per demorar el 
menys possible les obres.

Aprofito per avançar-vos que passades les festes nadalenques esta-
rà en marxa la construcció de la canonada de més de 12 km, que ha 
d’enllaçar la canonada d’“El Pasteral” amb els dipòsits de Vidreres; 
i durant el primer/segon trimestre d’any la canonada enllaçarà els 
dipòsits del cementiri amb els de Mundet, que alimenten Puigven-
tós-Terrafortuna. Una obra cabdal per completar la municipalització 
del servei d’aigua, i sobretot per tenir garantit el subministrament 
per a tot el municipi. No parem i anem endavant.

Així mateix, el primer trimestre de 2019, es preveu completar la 
recepció de les urbanitzacions de Terrafortuna i Puigventós i la part 
que correspon a la infraestructura per prestar el servei d’aigua d’Ai-
guaviva. Així quedarà completat el procés a què ens vam compro-
metre.

A més, vull destacar el nostre compromís contra l’incivisme, després 
que la Policia de Proximitat i la col·laboració ciutadana hagin detec-
tat nombrosos punts conflictius on es produeixen aquestes actituds 
incíviques de forma continuada. Des de l’Ajuntament iniciem unes 
campanyes per conscienciar a les persones per tal que no deixin les 
bosses d’escombraries. Els voluminosos, entre altres, a fora dels 
contenidors respectius i recolliu les caques dels seus gossos. 

En bon ritme cap al futur
EDITORIAL JORDI CAMPS @jordi_camps

Edita: Ajuntament de Vidreres. Carrer Girona, 3, 17411 
Vidreres. T 972 850 025. Horari d’atenció: de dl a dv de 
8.30 a 14 h.

Producció, coordinació periodística, disseny i 
maquetació: Estudi de Comunicació Intus S.L. Avin-
guda Corts Catalanes, 5-7, planta 0, despatx A7-8-9, 08173 
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Impressió: Grup-43, S. L.

Dipòsit legal: GI-235-98

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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NOTÍCIES  ACTUALITAT

Vidreres 
implementa 
el projecte de 
vídeovigilància

Es tracta d’un esforç per millorar la 
seguretat vial i la ciutadana amb la 
instal·lació de càmeres de vigilància 
i control que permetran un treball 
més rigorós en aquesta matèria, tot 
facilitant les tasques de la Policia 
Local. 

Càmeres no sancionadores
Aquest projecte de videovigilància 
no té un objectiu sancionador. 

Contempla la instal·lació de tres 
càmeres ubicades a diferents punts 
estratègics pel control de matrícules, 
que estaran connectades a llistes ne-
gres i que permetran controlar l’ac-
cés i sortida de vehicles sospitosos.

La instal·lació de càmeres de segu-
retat té la seva justificació en base 
als resultats òptims que se n’obte-
nen. És la principal tesi dels experts 
en seguretat, els quals incideixen 
que es redueix en un alt percentatge 
l’índex de robatoris i altres activitats 
delictives als llocs on s’han instal·lat.

La sola presència d’indicadors que 
assenyalen la presència de càmeres 
fa que hi hagi un efecte dissuasiu. 

Sovint les imatges es conserven 
un temps prudencial com a valor 
probatori. Es garanteix que la ins-
tal·lació de càmeres no vulnera el 
dret a la intimitat de les persones. 
Igualment la funció de les càmeres 
en matèria de seguretat viària per-
metrà detectar i controlar possibles 
infraccions com altes velocitats o 
mals usos de la via pública.

El primer gos  
policia de Vidreres
L’Ajuntament posa en marxa una unitat 
canina amb l’aval d’altres professionals de 
policies locals a l’hora de prevenir el tràfic i 
el consum de drogues. 

N’Air és el primer gos policia de Vidreres. 
L’Ajuntament ha posat en marxa la unitat 
canina, després d’una prova pilot de resul-
tats excel·lents. La unitat canina ofereix un 
suport molt important als agents de proxi-
mitat ajudant amb la seguretat i les deman-
des ciutadanes. Els agents encarregats de 
portar el gos han fet un curs de formació 
per saber fer-ho adequadament. N’Air és 
un pastor belga i les característiques que 
han de complir els gossos policies són 
tenir una motivació innata per jugar i ser 
sociables. 

El gos ve de Bk-9, empresa encarregada 
de la formació continuada dels gossos i lli-
gada a l’empresa local d’educació canina 
Infahund. Això fa que el cos policial sempre 
disposi d’un gos de patrullatge en òptimes 
condicions.

La unitat canina vidrerenca també juga un 
paper important a l’hora de conscienciar 
els ciutadans sobre el tracte que s’ofereix 
als animals. Es preveu poder fer una cam-
panya de tinença responsable d’animals. 

El cap de la policia de Vidreres, Albert Bar-
dají, remarca que en les darreres pràcti-
ques amb el gos ho han vist “com una eina 
molt útil que ens ajudarà molt en la nostra 
feina, com és el cas de molts d’altres cos-
sos policials que han seguit aquest model 
de gos de detecció”.  

Detecció de drogues, la principal tasca
El gos policial servirà sobretot per aspec-
tes de seguretat i, sobretot, per detecció de 
drogues. L’animal pot arribar a detectar fins 
a dotze tipus de substàncies com la ma-
rihuana, la cocaïna, l’heroïna o l’speed. 

A punt d’acabar les  
obres de l’ampliació  
de la comissaria de  
la Policia Local
S’han ampliat les oficines de la Policia Lo-
cal amb l’incorporació dels despatxos que 
abans estaven ocupats per serveis socials 
(actualment les noves oficines de serveis 
socials estan al costat del CAP). Està pre-
vist que els agents de la policia puguin tre-
ballar a la seu renovada a finals d’aquest 
mateix any. La renovació i ampliació del 
centre implicarà unes noves instal·lacions 
i més modernes, adaptades als requeri-
ments de la gestió actual, amb accessos 
més segurs, espais més amplis i més su-
perfície útil que l’existent. 

La ubicació de la policia ha de “contribuir 
a millorar la transversalitat entre el cos i 

els departaments de l’Ajuntament i, així, 
aconseguir una policia més eficient i amb 
un caire més de proximitat”. El projecte, 
amb un cost de 45.000 euros, ha com-
portat l’adequació i ampliació de la seu de 
la Policia Local amb actuacions a tot l’in-
terior; els vestidors, el terra, la millora amb 
el mobiliari i la zona d’atenció al ciutadà,  
la creació del centre de control de les 18 
càmeres instal·lades a tot el municipi amb 
la previsió d’incrementar-ne més, etc.

Segons l’inspector de la Policia Local, Al-
bert Bardají, “esperem convertir aquestes 
dependències en un punt de referència per 
als ciutadans per a presentar denúncies”.
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NOTÍCIES  ACTUALITAT

L’AJUNTAMENT HA INICIAT UNA CAMPANYA PER RECORDAR I INCENTIVAR ALGUNS HÀBITS FONAMENTALS DE CIVISME

Sabem que ets tu! Amb aquest eslògan l’Ajuntament posa en mar-
xa aquesta campanya destinada a fomentar el civisme i afavorir la 
convivència ciutadana. 

En aquesta primera fase s’incideix en aquells àmbits on actualment 
el consistori ha detectat més mancances, com ara l’ús incorrec-
te dels contenidors, la cura dels gossos 
a la via pública o la brutícia en voreres. 
L’augment d’actituds incíviques que es viuen 
al municipi darrerament, sobretot pel que fa a 
abocament de residus on no toca, ha fet deci-
dir l’Ajuntament per intervenir de manera més 
contundent a través de les sancions. L’Ajunta-
ment ha anunciat que les mesures per comba-
tre-ho se centraran en multes que poden anar 
dels 100 als 3.000 euros, tal i com s’estipu-
lada en l’Ordenança dels espais d’ús públic i 
civisme.

La campanya demana la coresponsabilitat de la ciutadania en el 
manteniment de l’espai públic. Fins i tot es posarà en marxa un 
dispositiu especial de seguretat on, a més de reforçar el servei de 

vigilància en punts concrets, s’han incorporat, també, unitats sense 
uniforme com a mesures especials per tal de poder identificar i 
detenir l’autor o autors del mal ús de les àrees d’escombraries i 
altres punts de la vila.

Aquesta campanya es basa en 2 eixos:

• Neteja, especialment per conscienciar que no 
s’han de deixar escombraries i mobles al voltant 
dels contenidors. I, també, neteja en carrers i pla-
ces fent un ús adequat de les papereres.

• Tinença d’animals, especialment sobre les depo-
sicions de gossos que no es recullen.

Amb aquesta intenció, l’alcalde Jordi Camps, ha 
volgut fer “una crida a la col·laboració ciutadana. 
Des de l’Ajuntament seguirem fent tots els esfor-

ços que calguin per vetllar pel compliment del bon ús de l’espai 
públic, i el que menys desitgem és haver d’arribar a les sancions, 
tot i que no ho descartem en casos puntuals i flagrants. Vidreres és 
de tots i entre tots l’hem de cuidar”. 

Sabem que ets tu! Cuidem Vidreres entre tots!

L’objectiu és 
sensibilitzar els 
veïns i veïnes de 
la importància de 

seguir algunes 
recomanacions i 

normes bàsiques per 
conviure plegats

Es posarà en funcionament  
un nou dipòsit de vehicles municipals 

El dipòsit municipal de vehicles de Vidreres 
es traslladarà a un descampat municipal 
ubicat entre el cementiri i la deixalleria. 
Des de fa temps, s’utilitzava un altre es-
pai que, amb el temps, ha quedat petit. 
L’objectiu del nou projecte és adequar les 

instal·lacions a la normativa vigent, que fa 
especial referència als aspectes relacio-
nats amb la seguretat. Els treballs que s’hi 
portaran a terme permetran netejar i con-
dicionar el terreny, així com tancar el recin-
te per delimitar-lo.  Amb aquest nou espai 

es vol posar fi a la problemàtica existent 
del municipi de l’abandonament de cotxes 
a la via pública i, així poder disposar d’un 
espai més gran per la retirada de tots ells.
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NOTÍCIES  ACTUALITAT

Vidreres aposta per 
l’energia renovable amb 
la instal·lació d’una 
caldera de biomassa
L’Ajuntament de Vidreres ha rebut de la Diputació de Giro-
na una subvenció de 72.250 euros per instal·lar una calde-
ra de biomassa per escalfar l’aigua calenta i la calefacció 
de la zona esportiva i educativa. Aquesta mesura, a part del 
benefici ambiental que representa, també permetrà abara-
tir-ne les despeses.

Degut a la importància de substituir les energies fòssils per 
energies renovables, Vidreres fa un pas endavant substi-
tuint el combustible per climatitzar dos edificis municipals 
amb una sola caldera de biomassa i una xarxa per distribuir 
l’energia produïda. 

Aquesta actuació permetrà connectar l’edifici dels vestidors 
de la piscina municipal i l’escola municipal CEIP Salvador 
Espriu, i deixar enrere el subministrament de 30.000 litres 
anuals de gasoil. Es preveu poder amortitzar la despesa en 
uns 8 anys. 

Amb una caldera de 250 kW de potència impulsada amb 
biomassa, és pretén abastir totes les necessitats calorífi-
ques d’aquests dos edificis i també anar connectant els al-
tres edificis pròxims de manera progressiva, com ara l’IES 
Vidreres, la Llar el Sorrer i els vestidors del camp de futbol.

Un altre avantatge és que el combustible per alimentar 
la caldera pot procedir de la massa forestal del munici-
pi, per exemple de les podes de parcs i jardins, franges 
perimetrals, talla focs... Així s’aconseguirà aprofitar aquest 
combustible de km0 i reduir la petjada de carboni en el 
transport.

En definitiva, l’Ajuntament de Vidreres aposta per un mo-
del de canvi a favor de la sostenibilitat i l’eficiència amb 
la instal·lació d’una caldera de biomassa, una nova font 
d’energia renovable que permetrà estalviar en el cost del 
combustible.

SEGUIM DONANT PASSOS PER CONVERTIR EL MUNICIPI 
EFICIENT ENERGÈTICAMENT A TRAVÉS D’UN ENLLUMENAT 
PÚBLIC MODERN I EFICIENT

Continuem desplegant els projecte de la renovació d’enllumenat en 
els barris de Can Moragas, Mas Flassià i del Barri de la Pau. Donem 
així continuïtat en el pla director de lumínic Vidreres. En aquests 
moments estem licitant el projecte de renovació de l’enllumenat 
del barri de les Serres i esperem en un futur completar-ho a totes 
les urbanitzacions que no estaven recepcionades abans de l’inici 
d’aquesta renovació.

La primera fase en el barri de Aiguaviva ha sigut un èxit, amb més de 
300 punts de llum i també introduint algun punt més per poder es-
tablir una uniformitat en els carrers i fent desaparèixer punts foscos.

Aquestes millores aporten a Vidreres més sensació lumínica, per tant, 
no s’aporta més llum sinó que es reparteix millor per l’aplicació de 
les últimes tecnologies lumíniques; també s’aporta més uniformitat 
lumínica en evitar la sensació de taques de llum millorant la claredat 
de ruta; s’incorpora la màxima eficiència energètica i optimització 
funcional en incorporar sistemes de regulació i control. Per tant, s’es-
tà aportant estalvi econòmic, més sensació de llum, més control tèc-
nic i més sensació de seguretat per a la ciutadania. Recordar que la 
instal·lació ha estat portada a terme pels lampistes del poble.

Continua el projecte  
de renovació integral de 
l’enllumenat de Vidreres
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NOTÍCIES  ACTUALITAT

Vidreres, una vila viva i dinàmica!
ACTIVITATS INFANTILS, TALLERS I ESPECTACLES NO PAREN A VIDRERES

La nostra vila ha viscut una extraordinària 
edició de la Festa Major i temporada d’estiu, 
plena de dinamisme, activitats diverses, per 
a tots els gustos i amb gran qualitat!

El bon temps ha començat i acabat a Vi-
dreres com una autèntica traca carregada 
d’activitats, esdeveniments d’àmplia reper-
cussió i propostes més que rellevants. Vam 
començar amb Festa de les Flors, seguida-
ment del Festival de Jazz, la Festa de la Sar-
dana, la Festa Major i acabant amb la Festa 
de la Cervesa. 

En concret, la Festa Major d’enguany va ser 
tot un èxit i la gent va ser la protagonis-

ta, vivint la festa amb gran intensitat. To-
tes les activitats, que fregaven el centenar, 
van omplir diversos espais del poble i van 
aplegar públics de tots els perfils. Els car-
rers del municipi es van omplir de gom a 
gom de vidrencs i vidrerenques disposats a 
gaudir de la festa i, molt especialment, dels 
carrers de la vila. Enguany podem parlar, 
sense por, d’un èxit aclaparador de la 
Festa Major.

Així aquest estiu, els vidrerencs i les vidre-
renques han pogut participar en activitats 
per a tots els públics en les quals la cul-
tura popular, la música, l’esport i les acti-
vitats familiars han pres el protagonisme.



7

Re
vis

ta
 M

un
ic

ip
al

 d
e 

Vi
dr

er
es

 · 
No

tíc
ie

s

NOVA 
ESCOLA

ZONA APARCAMENT  
PROFESSORS I PERSONAL

ADEQUACIÓ DE 
NOU APARCAMENT

ADEQUACIÓ 
ZONA VERDA

ZONA PARADA 
D’AUTOBÚS

NOTÍCIES  ACTUALITAT

L’Ajuntament avança  
la construcció de la nova escola Sant Iscle
L’Ajuntament de Vidreres ha treballat i treballa per construir la nova 
escola Sant Iscle al costat de la Pineda d’en Mazó (zona acordada des 
de fa anys amb la Generalitat i l’Ajuntament). Després de moltes ne-
gociacions amb el Departament d’Ensenyament i el d’Economia de la 
Generalitat durant els últims 5 anys, vam arribar un acord que ens ha 
permès avançar la seva construcció com a mínim 6 anys i, per aquest 
motiu, la seva entrada en funcionament serà una 
realitat al proper mes de febrer/març del 2019.

La construcció de l’escola Sant Iscle – no inclo-
sa en la planificació del Departament d’Ensenya-
ment– permetrà absorbir la demanda, actual i fu-
tura,  especialment a P3 i fer el canvi d’edifici, una 
vella reivindicació dels pares i les mares del centre.

Un edifici i una escola amb  
un projecte educatiu innovador 
L’Ajuntament ha assumit la redacció, licitació i construcció del nou 
centre educatiu que tindrà un cost aproximat de 3,2 milions d’euros, 
la meitat del cost total, per tant 1,6 milions d’euros els pagarà la Ge-
neralitat. Així, mesos enrere, es va poder començar a licitar la redacció 
del projecte i la direcció de l’obra. Es tracta d’un projecte en què els 
esforços, la multitud de reunions prèvies, i la insistència de l’alcalde i 
el regidor amb els responsables del Departament d’Ensenyament, han 
fet possible que la nova escola sigui ja una realitat.

L’Ajuntament de  Vidreres ha impulsat un edifici arquitectònicament pen-
sat per donar sortida a un projecte educatiu singular i innovador. Així es 
pretén que l’arquitectura de la nova escola estigui estretament vinculada 
amb les metodologies d’aprenentatge en el marc d’escola avançada. 

La construcció de l’edifici segueix les línies que marca el Departament 
d’Ensenyament, per tant disposem de les garanties des del punt de 
vista constructiu i també de qualitat i seguretat, a més, recordar que 
ells també porten un control de les obres. La Generalitat fa molts anys 

que aposta per utilitzar aquest sistema constructiu per a molts equi-
paments públics. Per a la construcció complerta de tota l’escola Sant 
Iscle hauran calgut un total de 31 mòduls.

Participació ciutadana per marcar estratègies
Ara que la nova escola és una realitat, i que en breu es posarà en mar-

xa, l’Ajuntament de Vidreres va implicar els veïns 
i veïnes, a través d’una reunió/debat el passat 10 
d’octubre, per dissenyar de manera conjunta en la 
presa de decisions respecte la mobilitat de la fu-
tura zona escolar, el barri de la Pineda d’en Mazó.

L’equip de govern sempre ha treballat per aconse-
guir una nova forma de governar que transformi la 

relació entre els ciutadans i les administracions. Segons l’Alcalde Jordi 
Camps “La participació ciutadana ens permet obtenir unes relacions 
transparents entre l’administració i la ciutadania, i implicar la societat 
civil en els objectius col·lectius”.

Així, la presa de decisions que afecten a la mobilitat es va veure enriqui-
da per la visió dels mateixos ciutadans, i es van decidir mesures com:

• Per garantir la seguretat dels alumnes es prohibirà l’accés de 
vehicles, excepte el bus escolar, al carrer d’entrada de l’escola, 
habilitant una zona on poder aparcar el cotxe i acompanyar l’in-
fant a l’escola.

• S’habilitarà un espai d’aparcament adjacent a la Pineda, on actual-
ment hi ha un pipican, pensat preferencialment per a personal docent.

• S’adequarà la zona verda del carrer del Nord perquè amb la po-
sada en marxa de l’escola es pugui utilitzar com a zona d’esbarjo, 
especialment a la sortida de l’escola.

• S’ordenarà l’aparcament al tram de dalt del carrer de la Pineda.

Treballem per obrir noves zones d’aparcament que no es troben mar-
cades en el plànol.

El nou edifici estarà 
concebut com un 

espai modulable en 
el marc d’escola 

avançada

c. 
Fe

de
ric

o G
arc

ia 
Lo

rcac. Nord

c. Pineda

c. Tarragona

c. Tossa

c. Sardana
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El Nucli Antic de Vidreres,  
una transformació 
al servei de les persones 

NOTÍCIES  REPORTATGE

Des d’un bon principi, des de l’Ajuntament de Vidreres hem tingut 
clar que finalitzar l’actuació del centre antic i recuperar l’espai 
amb seguretat pels vidrerencs i vidrerenques, demana tota una 
transformació transversal amb una intervenció ur-
banística que permeti millorar la mobilitat, embellir 
l’espai patrimonial i augmentar la seguretat, sobre-
tot en casos de pluja, i així donar solució a la vella 
problemàtica en l’evacuació de l’aigua.

Aquesta transformació urbanística, que ja és la dar-
rera, i que bàsicament es focalitza en el carrer d’Ori-
ent, molt malmès, són actuacions pensades per fer 
del centre històric un espai funcional i confortable 
que elimini les barreres arquitectòniques (voreres a 
nivell de calçada, excepte la vorera de la part de 
baix del carrer d’Orient que es manté elevada com 
a reforç per aturar l’aigua), garanteixi la mobilitat en transport i 
que permeti els diferents usos que en vulguin fer els veïns i veïnes.

L’actuació preveu promoure el comerç de proximitat, diversificar 
l’activitat econòmica perquè repercuteixi en els vidrerencs i les 
vidrerenques i és fruit del treball conjunt entre la ciutadania, l’Ad-

ministració i l’equip tècnic, que des de fa anys es reuneixen per 
dissenyar un projecte que permeti recuperar un espai per a la vida 
comunitària i veïnal.

Tot i que ara arriben uns mesos de molès-
ties per tots els veïns, n’estem convençuts 
que les actuacions donaran resposta a grans 
reivindicacions veïnals i seran satisfactòries 
per a tots. 

Es preveu que les obres puguin acabar a 
meitats del mes d’abril . S’hi invertiran prop 
d’1 milió d’euros.

LA PROPOSTA DE TRANSFORMACIÓ ELABORADA PER L’AJUNTAMENT  
DE VIDRERES, I AMB LA PARTICIPACIÓ DEL VEÏNAT I D’ENTITATS, PREVEU 
TOT UN SEGUIT DE MESURES SOCIALS I URBANÍSTIQUES PER TORNAR  
A FER DEL NUCLI ANTIC UN ESPAI EMBLEMÀTIC PER A LA CIUTADANIA  
I EL MOTOR CULTURAL I ECONÒMIC DEL MUNICIPI

Les intervencions 
es plantegen 
d’una manera 

transversal que 
permetin diversificar 
recuperar els carrers 

del centre de la 
vila com un espai 

emblemàtic
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Fase 3 
És la que implica més “remenament” perquè primer es fan els serveis 
del tercer tram al carrer de Santa Maria i el que queda d’Orient, i 
simultàniament, es pavimentarà tot l’àmbit. 

c. Jaum
e Ferrer

c. Orient

EQUIP 1

EQUIP 2

c. 
Ca

tal
un

ya c. M
igdia

c. Sta. Maria

c. Joaquim Ruyra

L’obra del nucli antic de Vidreres 
representarà un trasbals pels veïns, 
i des de l’Ajuntament volem agrair 
especialment la seva paciència 
i comprensió. Es tracta d’una 
actuació que permetrà resoldre 
la problemàtica que més afecta a 
aquest àmbit de Vidreres: evitar els 
greuges al veïns per la deficient 
conducció d’aigües plujanes que 
han patit fins ara.

Planificació
Es preveu una durada aproximada de 6 mesos. 

Fase 1 
La “L” del primer tram del carrer d’Orient i el carrer de Jaume 
Ferrer. Un cop s’acabi es deixarà formigonat, pendent de pavimentar, 
però es podrà circular amb cotxe.

Fase 2 
El tram central del carrer d’Orient i el carrer de Migdia. Un cop s’acabi 
es deixarà formigonat, pendent de pavimentar, però es podrà circular 
amb cotxe. 

c. Jaum
e Ferrer

c. Jaum
e Ferrer

c. Orient

c. OrientEQUIP 1

EQUIP 1

EQUIP 2

EQUIP 2

c. 
Ca

tal
un

ya

c. 
Ca

tal
un

ya

c. M
igdia

c. M
igdia

c. Sta. Maria

c. Sta. Maria

Duració 1,5 mesos · 1a quinzena de novembre aprox. Duració 2 mesos · 15 de desembre al 15 de febrer

Duració 2 mesos · 15 de febrer al 15 d’abril
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NOTÍCIES  ACTUALITAT

L’aigua a tocar!

La problemàtica de l’aigua a Vidreres ve de lluny, 
durant molts anys els equips de govern ante-
riors van mirar cap a un altre costat i no van 
prendre les mesures necessàries.

L’actual govern, sota la ferma convicció de l’al-
calde, Jordi Camps, va decidir prioritzar aquesta 
problemàtica i donar una solució. Els passos 
que tenien per endavant no eren senzills, però 
tenien la convicció que, amb esforç i treball, la 
municipalització podia ser una realitat.

El primer pas que es va fer va ser la creació de 
la comissió de la Memòria de Municipalització,  
on han estat presents sempre membres de 
les urbanitzacions i de tots els partits po-
lítics, amb veu i vot. D’aquesta forma, to-
thom ha participat en aquest procés apor-
tant el seu punt de vista. El següent va ser 
treballar per la recepció de les urbanitza-
cions de Terrafortuna, la Goba Puigventós 
i d’Aiguaviva. I, també, aclarir la situació 
de l’empresa prestadora del servei des 
de fa més de 30 anys, que en algun cas, 
té signat davant de notari la propietat i ti-
tularitat de les xarxes i edificacions o, tam-
bé, permisos dels anys 90.

Pas a pas s’ha arribat a la situació actual: a punt 
de recepcionar Terrafortuna, iniciada la segona 
fase de la canonada i licitant la tercera fase. De 
fet, segons el calendari previst es pretén una 
sincronització final entre les recepcions de les 
urbanitzacions i les obres de la canonada.

VIDRERES ENLLESTEIX  
LA MUNICIPALITZACIÓ DE L’AIGUA

Es va impulsar l’obra per fases: la 1a, que al connectar 
amb la canonada privada existent garantia aigua al mu-
nicipi. La 2a, que permetia l’arribada als dipòsits del ce-
mentiri per garantir abastament al nucli urbà. I la 3a, que 
garantia l’abastament mitjançant una xarxa 100% mu-
nicipal als nuclis d’Aiguaviva, Terrafortuna i Puigventós.

Des de l’Ajuntament es té 
clar que un dels avantatges 
que l’aigua estigui en mans 
públiques és que la ciutadania 
es torni a apropiar del servei,  
de manera que impliqui una 
clara democratització
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NOTÍCIES  ACTUALITAT

La connexió amb la canonada del Pasteral
Aquesta infraestructura és definitiva per a la municipalització del 
servei d’aigua a Vidreres. Tot i que costa entendre com no s’ha fet 
anys abans, tenint en compte la subvenció de 2 milions d’euros 
que l’ACA donava per fer aquesta obra fa 10 anys. La infraestruc-
tura que en breu serà una realitat (inici obres 8 de gener) permetrà 
garantir l’abastament al nucli i a les urbanitzacions. 

Tal i com es va establir en la comissió de la Memòria de Munici-
palització pels tècnics experts, es preveu un sistema mix -pous i 

aigua del Pasteral- per equilibrar l’abastament. És important saber, 
que a la pràctica la recepció de les urbanitzacions, específicament 
de la seva xarxa d’aigua, i la construcció de la canonada d’inter-
connexió és vital per tirar endavant un servei d’aigua municipal. 

Per això, era necessari fer tots els tràmits: aprovar la Memòria de 
Municipalització, sincronitzar la recepció de les urbanitzacions i la 
construcció de la canonada; sinó la feina no hagués obtingut els 
resultats desitjats.

Molta feina feta... i seguim!
Els passos realitzats per l’Ajuntament de Vidreres són molts, múltiples i constants:

1. Aprovació de la municipalització del servei
2. Aprovació de la ordenança per regular el servei fins completar municipalització
3. Recepció de la urbanització de la Goba
4. Recepció de la urbanització de Terrafortuna
5. Recepció de les instal·lacions del servei d’aigua d’Aiguaviva
6. Completar la recepció de Puigventós
7. Fase 1 de la canonada d’interconnexió
8. Fase 2 – arribada als dipòsits del cementiri
9. Fase 3 – connexió entre els dipòsits dels Cementiri i el dipòsit de Mundet 
10. Implantació de la municipalització efectiva del servei
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El procés de municipalització del servei d’aigua està essent feixuc, i un 
camí ple de rocs i forats. Durant la meva primera i convulsa legislatura 
com alcalde de Vidreres vaig viure a primera línia els problemes d’abas-
tament d’aigua als veïns de les “urbanitzacions”, i vaig haver de lluitar 
per minimitzar les restriccions d’un servei bàsic com és l’abastament 
d’aigua potable. Vaig veure ben clar que era un problema complicat, 
que calia afrontar i donar-li solucions. No entenia com els antics equips 
de govern havien mirat cap a un altre costat. Nosaltres no podíem se-
guir ignorant una problemàtica com l’abastament 
d’aigua municipal, ni podíem seguir obviant un 
problema relacionat: la recepció pendent de les 
urbanitzacions (Terrafortuna, la Goba i Puigventós) 
i la xarxa d’abastament d’aigua d’Aiguaviva.

Sabíem que era un camí tortuós, que trepitjaríem 
“ulls de poll”. Sabíem que l’administració és lenta, 
i que d’altres administracions tampoc ho posarien fàcil. Sabíem que 
alguns grups radicals de veïns ens dirien que anàvem lents, que alguns 
de més radicals ens dirien coses pitjors i actuarien amb mala fe i arri-
barien a fer accions indesitjables, miserables fins i tot; que alguns re-
presentants polítics mirarien d’aprofitar-se d’alguns moments d’aquest 
procés i dels neguits i la impaciència d’alguns veïns; i sabíem que l’em-
presa “prestadora del servei” es defensaria, per “terra, mar i aire”, vaja 
que no seria un camí de roses, i us asseguro que no ho està essent; 
però precisament afrontar els problemes que d’altres no han volgut 
afrontar acostuma a ser un repte difícil... Ningú va dir que seria fàcil.

La realitat és que aquests darrers 4 anys hem avançat més que els 
anteriors 30 per solucionar aquest problema, i com alcalde n’estic or-
gullós tot i les difamacions constants des de fa anys d’alguns (cap a la 
meva persona), que en el seu dia van firmar documents acceptant la 
situació actual. Com també d’altres, que han pujat al carro per treure’n 
rèdit. Vam tirar endavant una memòria de municipalització treballada 
amb els veïns i representants de tots els grups polítics, que ens donava 

la cobertura jurídica i la legitimació per a una gestió 100% municipal 
del servei d’aigua. I llavors calia “rosegar els dos ossos”: la recepció de 
totes les urbanitzacions per disposar com ajuntament de les xarxes de 
distribució d’aigua, i, sobretot, haver fet tots els passos per construir 
una infraestructura cabdal, la connexió amb la canonada del Consorci 
de la Costa Brava, provinent del Pasteral, que representa la garantia 
d’abastament d’aigua, com ho ha estat pels municipis de la Costa Bra-
va centre i de tots els del seu recorregut. Una part esta feta, l’altra en 

pocs dies es començarà a construir, i la tercera 
està en procés de licitació i ha d’estar feta el segon 
trimestre del 2019. S’ha fet la recepció de la Goba, 
la de Terrafortuna és imminent, recentment s’ha 
d’aprovar el projecte de reparcel·lació que portarà 
a la recepció definitiva, s’estan ultimant el detalls 
per recepcionar la xarxa d’aigua d’Aiguaviva, i se-
gons els informes jurídics, Puigventós pot ser efec-

tiva i formalment recepcionada en breu. És innegable que hem avançat, 
tot i els entrebancs, i que tenim l’objectiu a tocar.

Haig d’agrair a molta gent els seus esforços per a què això hagi avançat, 
començant pels regidors més implicats, en Francesc Baltrons i l’Anto-
nio Fernández, així com la resta de l’equip de govern municipal, con-
tinuant pels treballadors municipals que s’han implicat al màxim, així 
com els professionals externs, tant juristes, tècnics i redactors dels 
projectes, que han posat els seus coneixements i professionalitat al 
servei d’aquest repte. Així com d’altres administracions com el Consell 
Comarcal de la Selva, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, que també hi han participat. Malauradament, no 
em puc oblidar d’alguns que amb mentides insidioses i males arts a tot 
arreu a on han pogut, han mirat de posar pals a les rodes, i han volgut 
que les evidències de la feina que hem fet quedessin emboirades per 
dubtes i sospites, perquè prefereixen més destruir injuriant que solucio-
nar un problema tant important com aquest. Afortunadament la feina i 
els avenços assolits són incontestables i la positivitat, infinita.  Seguim!

“Estem al final del procés de municipalització”
APUNT DE L’ALCALDE JORDI CAMPS

Afrontar els 
problemes que 

d’altres no han volgut 
afrontar, acostuma a 
ser un repte difícil
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Això és un no parar!
Si pensaves que ja ho havies vist tot aquest 
estiu a Vidreres, prepara’t perquè arriba una 
de les programacions més sorprenents i di-
nàmiques. 

Arrenquem amb una cartellera de màxim 
nivell i espectacles innovadors que faran 
que aquesta tardor i hivern no vulguis mar-
xar de Vidreres. 

Teatre, música, dansa, circ i màgia for-
men la nova programació que tindrà com 
a cirereta del pastís activitats a favor de La 
Marató de TV3, les activitats de Nadal, la 
Cavalcada de Reis i l’esperat Carnestoltes.

Una programació que divertirà els infants, 
emocionarà els grans, farà ballar als més 
marxosos i reflexionar als més tranquils. Es-

pectacles per a tots els gustos i per a totes 
les edats amb novetats importants... no us 
perdeu les noves carrosses dels Reis Mags 
la tarda del 5 de gener, un nou Festival de 
Gòspel que farà les delícies de tothom...

Estigueu atents a les novetats... la potencia-
ció de la cultura i les tradicions sempre han 
estat fruit de Vidreres.

Intervencions arreu de Vidreres 
per millorar la seguretat de la circulació 

NOTÍCIES  ACTUALITAT

L’OBJECTIU DE LA INTERVENCIÓ ÉS ARREGLAR ELS FERMS DELS CARRERS I CAMINS MALMESOS A VIDRERES

L’Ajuntament de Vidreres portarà a terme un pla de millora de l’es-
pai públic que preveu actuacions de manteniment de l’asfalt a tot el 
municipi. El pla inclou al voltant de 53 actuacions en diversos punts 
i carrers de la zona de Mas Flassià i 11 punts en diferents camins 
veïnals. La superfície total en la qual es pretén actuar és de 1.090,60 
metres quadrats.

Les actuacions han estat decidides seguint criteris tècnics i tenint en 
compte les prioritats marcades. Aquestes actuacions es començaran 
a efectuar a finals d’aquest mes de desembre i s’aniran desenvolu-
pant fins a gener amb l’objectiu de donar resposta al deteriorament 
de l’asfalt en molts carrers del municipi fruit, de la manca de man-
teniment des de fa anys i que provoca constants demandes veïnals. 

L’obra proposada és l’apedaçat dels trams de paviment malmesos 
per les arrels així com l’arranjament d’alguns clots apareguts a la 
calçada. L’apedaçat consistirà en la retirada de la part de la calçada 

malmesa, el tall i extracció de les arrels, el reblert del clot amb ma-
terial compactat i l’aplicació de reg d’emprimació i capa de mescla 
bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B60/70 D (D-12) per 
als carrers i AC 16 surf 50/70 D per als camins, amb betum asfàltic 
de penetració, de granulometria densa i granulat granític, estesa i 
compactada. En el cas dels clots es retirarà la part de la calçada 
afectada, es reomplirà l’esvoranc amb material adequat degudament 
compactat i es restituirà la calçada amb mescla bituminosa en calent. 

L’alcalde, Jordi Camps, ha explicat que aquest pla de millora dels 
paviments és una mostra més del compromís del govern amb la cura 
de l’espai públic i la planificació del seu manteniment com porta fent 
durant el seu mandat. 

Les actuacions s’han fet a partir de les peticions dels veïns i d’una 
anàlisi de les necessitats de cada barri i s’han escollit els carrers que 
eren més prioritaris

53 ACTUACIONS PUNTUALS  11 PUNT DE CAMINS VEÏNALS
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Proposta de millora de la carretera C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar
Aquesta proposta ve donada arran dels diferents accidents esdevinguts en aquesta carretera, i es-
pecialment l’ocorregut aquest estiu passat a l’entrada de la urbanització de Terrafortuna. Podem 
afirmar que aquesta carretera s’ha convertit en una via interurbana, ja que al recorregut que ens 
ocupa hi ha nombroses urbanitzacions, amb una població estable considerable, que es desplacen 
indistintament a Vidreres o a Lloret. És en aquest sentit que entenem que no es pot considerar una 
via ràpida. Per això defensem que qualsevol solució ha de posar al centre la seguretat i la vida de 
les persones i aconseguir una mobilitat més fluida. Creiem necessari un debat sobre el paper que 
exerceix en la nostra societat la velocitat i els interessos econòmics que moltes vegades es mouen a 

l’hora de gestionar els anomenats “punts negres”. Defensem, doncs, que qualsevol solució ha d’anar 
destinada a evitar els accidents i reduir la velocitat en una carretera que travessa punts molt poblats 
i especialment sensibles. Aquesta carretera no només suporta el trànsit que va de Vidreres a Lloret 
i viceversa com també a l’interior de la comarca i a Girona, també és una via d’entrada dels turistes  
que venen a la Costa Brava Sud.
És una carretera que en alguns trams del seu traçat hi ha revolts d’especial perillositat, com les dues 
entrades de Terrafortuna i la primera de la urbanització Aiguaviva direcció cap a Lloret de Mar, també 
té una característica que fa molt difícil, per no dir impossible, que es pugui desdoblar; l’existència a 
banda i banda de nombroses urbanitzacions que estan a tocar amb la pròpia via.
Des dels grups municipals de Vidreres per Tothom i ICV-EUiA de Lloret de Mar volem col·laborar en 
donar idees i intentar solucionar una vegada per sempre el problema d’inseguretat viària que patim 
en aquesta carretera, i per a això realitzem les següents propostes: 
Adoptar mesures efectives per a la reducció de la velocitat a les zones on s’hagin produït més 
accidents. En els accessos i sortides més utilitzats de les urbanitzacions, apostem per crear carrils 
de desacceleració i d’incorporació. En aquells accessos que per la seva configuració sigui impossi-
ble realitzar carrils d’acceleració i desacceleració, instal·lar mecanismes intel·ligents per regular de 
forma segura el trànsit i evitar riscos per als habitants de les urbanitzacions.
Veiem que també es un punt molt important tractar el tema de  les parades del transport públic, ja 
que es pot observar que tant les persones que utilitzen el transport públic com el transport escolar, 
han de creuar la carretera posant en perill les seves vides, ja que no hi ha cap pas en cap zona de 
la carretera. Proposem la construcció de passos subterranis o elevats per facilitar la mobilitat dels 
vianants. A causa d’un augment en la utilització, per part de vianants dels vorals, proposem que 
s’adeqüin aquests i siguin aptes per poder caminar-hi. 

Adéu al col·legi Sant Iscle de Vidreres

Sembla imminent, si no ha passat ja a la data de publicació d’aquest article, 

que el col·legi Sant Iscle de Vidreres tanqui definitivament les portes en l’edifici 

i emplaçament per on hem passat centenars de vidrerencs i on tots podem 

recordar el professorat, conserge, companys,... amb noms i cognoms del qui 

crec que caldria fer un merescut homenatge, igual que quan inaugurem, també 
quan acomiadem.
Considero que en el fons Vidreres perd, donat que un emplaçament com el que 
existia, a tocar del Centre Cívic, proper a la Biblioteca municipal, al Centre de 
Can Xiberta, a la llar d’infants... amb un ampli pati, amb la problemàtica de 
mobilitat resolta,... Una llàstima la oportunitat perduda de mantenir l’em-
plaçament, tot reconeixent que l’edifici havia de reformar-se, rehabilitar-se o 
fer-se de nou.
I ara què? Ara tindrem una escola en un altre emplaçament diferent, en dels 
extrems del poble, en el que existeix la problemàtica de mobilitat, allunyat dels 
centres i espais culturals del poble de Vidreres i amb una construcció modular, 
d’aquelles que són idèntiques arreu d’on es fan, sense res peculiar, amb un cost 
d’aproximadament 3 milions d’euros...
Una abraçada a tots els que heu crescut, treballat, o estimat el col·legi Sant Iscle 
de Vidreres.

Treballem per convertir Vidreres, un poble millor

Des de l’inici de la vigent legislatura, l’any 2015, l’equip de govern ha prio-

ritzat millorar la qualitat de vida dels vidrerencs i les vidrerenques, i convertir 

la nostra vila en un millor lloc per viure. Per això, hem afrontat amb valentia 

problemàtiques històriques que governs anteriors no havien afrontat, com la 

nova escola, la municipalització del servei de l’aigua, completar la reforma 

del nucli antic, recepcionar totes les urbanitzacions o donar resposta a les 
necessitats de la gent gran. Les transformacions actuals estan demostrant 
que amb voluntat ferma es pot fer front a reptes impensables fa pocs anys. 
Encara hi ha molt per fer i és en aquesta línia que cal treballar perquè seguim 
tenint màxima il·lusió. 

Fa pocs dies un veí li deia a una persona del nostre grup: “ des de que hi sou 
vosaltres, sempre heu estat i esteu presents a tots els actes i activitats que 
s’hagin fet al poble, a diferencia d’altres, que només apareixeran ara que 
venen eleccions”.  

Nosaltres  contents d’haver estat i estar sempre presents en tots els actes, 
activitats que s’han fet al poble com també al costat de les entitats i les vi-
drerenques i vidrerencs. En definitiva, hem intentat servir Vidreres des de la 
proximitat i escoltant a tothom, perquè sabem que caminant Junts podem 
millorar Vidreres.

Vidreres som tots

A Vidreres Som Tots fa dies que ens neguiteja una qüestió: els problemes que es 

poden generar en un futur pròxim arran de la posada en marxa del nou centre 

escolar. Tenim la sensació que les presses electorals han marcat els moviments 

de l’equip de Govern i el projecte que es pretén dur a terme podria desencadenar 

diferents entrebancs. L’obstacle més notori de tots és la falta d’espai per esta-

cionar els vehicles, seguit dels problemes de trànsit que es generarien. El nou 

centre està ubicat en una zona amb molts habitatges i carrers estrets, fet que 

generaria un problema de falta de funcionalitat amb complicacions per pares, 

mares, mestres i veïns. 

En la llista d’entrebancs se suma també la dificultat per accedir a l’equipament 

en bicicleta o la pèrdua de dos dies d’escola dels infants perquè els professors 

hauran de fer el canvi de material d’un centre a l’altre, entre altres. 

A VST pensem que l’educació és fonamental i cal cuidar molt els detalls del  pro-

jecte. Per això, és una prioritat per nosaltres i estem treballant en les possibles 

millores. Un primer pas, va ser demanar un acord al ple perquè els 195.000 

euros de rebaixa del concurs es destinessin a l’equipament. 

PxV Francesc Jesus Becerra Ramirez
PSC- Socialistes de Vidreres 
Progres per Vidreres

Jordi Camps
Alcalde de Vidreres
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NOTÍCIES  ACTUALITAT

La vellesa, una etapa per viure intensament 

Vidreres és vila amiga de la gent gran que 
té per objectiu optimitzar les oportunitats de 
participació, salut i seguretat amb l’objectiu 
de millorar la qualitat de vida de les perso-
nes a mesura que envelleixen.

Els canvis demogràfics experimentats en 
els darrers anys, l’augment de l’esperança 
de vida i la disminució de la natalitat han 
provocat un increment molt significatiu del 
pes social de les persones grans a la nostra 
vila. Per això, des de l’Ajuntament de Vidre-
res es treballa per portar a terme polítiques 
orientades a promoure un envelliment actiu, 

oferint mitjans i recursos perquè les perso-
nes grans puguin gaudir d’un benestar físic 
i social.

Amb aquest objectiu recentment a Vidreres 
s’ha portat a terme l’homenatge de la velle-
sa amb l’objectiu de donar reconeixement 
a les persones grans del poble i s’ha pre-
sentat el futur Centre del Dia, un espai que 
pretén dotar aquest col·lectiu d’un equipa-
ment per cobrir les seves necessitats. De 
fet, gaudir d’una vida socialment activa és 
un dels millors estímuls per millorar el nos-
tre estat d’ànim i les capacitats mentals.

La maqueta del futur 
centre de dia va 
fer les delícies de 
tots els assistents a 
l’homenatge



Els canvis demogràfics experimentats en 
els darrers anys, l’augment de l’esperança 
de vida i la disminució de la natalitat han 
provocat un increment molt significatiu del 
pes social de les persones grans a la nostra 
vila. Per això són necessàries les polítiques 
orientades a promoure un envelliment 
actiu, oferint mitjans i recursos perquè les 
persones grans puguin gaudir d’un benes-
tar físic i social.

Per això, un dels projectes més importants 
de l’Ajuntament de Vidreres és la cons-
trucció del futur Centre de Dia, fruit de la 
manca d’una residència de titularitat públi-
ca que garanteixi un servei d’envelliment 
actiu i de qualitat.

El Centre de Dia serà un servei d’acolliment 
diürn que complementa l’atenció pròpia de 
l’entorn familiar, amb els objectius d’afavo-

rir la recuperació i el manteniment de l’au-
tonomia personal i social, mantenir la per-
sona en el seu entorn personal i familiar en 
les millors condicions i proporcionar suport 
a les famílies en l’atenció a les persones 
grans dependents.

El futur equipament s’ubicarà a la ve-
lla escola Sant Iscle (8.000 m2 al centre 
del poble al costat d’altres serveis com el 
CAP, Serveis Socials...). En una primera 
fase es construirà el Centre de Dia, i en fa-
ses posteriors dos mòduls de convivència 
per una residència per a la gent gran. 

Aquest desembre l’Ajuntament ja disposa 
del projecte bàsic tècnic i l’executiu per 
enderrocar la vella escola. I el calendari 
segueix avançant i es preveu una vegada 
s’hagi realitzat tot el trasllat de l’escola al 
nou edifici es procedeixi a l’enderroc.

Aquest magnífic espai al centre de Vidre-
res obert a l’exterior, ha esdevingut un dels 
epicentres de l’activitat promotora i lúdica 
del municipi: festa major, proves esportives, 
fires... però també altres funcions importants 
com aparcament. Per tot això, l’espai neces-
sita una solució després que les actuacions 

portades a terme durant la passada legisla-
tura, pels nostres antics socis (VST-ERC) amb 
un cost al voltant de 300.000 euros ha estat 
ple de deficiències (arbres morts, fang, etc). 

Com a mesura, ara es planteja una primera 
actuació per condicionar un vial que ordeni 

el trànsit i també ordenar l’aparcament, i 
una segona, que dignifiqui l’espai. Les dues 
actuacions es portaran a terme durant els  
primers mesos del 2019.

Centre de Dia a Vidreres

I PROPERAMENT…

Una solució per les deficiències dels Horts d’en Pere Pau


