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Avancen les obres 
del nucli antic

La municipalització 
de l’aigua: imparable

El Nou Sant Iscle 
s’omple de nens!
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Aquests darrers mesos estem veient el fruit del treball dels últims 
tres anys i mig. A l’administració pública, per bé i per mal, els pro-
cediments s’allarguen, l’aprovació dels projectes requereix temps 
d’exposició pública, i la contractació comporta llargs i feixucs trà-
mits. Per aquest motiu, heu pogut comprovar que la llarga feina de 
tramitacions ha provocat un munt d’actuacions i obres simultània-
ment les darreres setmanes i mesos. I també per aquest motiu vull 
demanar disculpes i agrair la comprensió dels veïns de Vidreres 
afectats per les diferents actuacions.

Aprofito aquestes pàgines per posar en valor que hem afrontat pro-
blemes municipals que anteriors consistoris deixaven aparcats o 
aturats. Parlo de quatre grans reptes del poble de Vidreres que 
s’anaven degradant i empitjorant amb el pas del temps i no s’afron-
taven des de l’Ajuntament. Parlo de com es donava l’esquena a 
les “urbanitzacions”, de no completar les recepcions per a què es 
convertissin en un barri més del poble, i sobretot els veïns no ha-
guessin d’assumir unes despeses de manteniment i funcionament 
pròpies de l’Ajuntament. Parlo de l’oblit de part del nucli antic de 
l’eix del carrer Orient, del deteriorament del paviment d’aquests 
carrers i sobretot de no afrontar el problema de desaiguar quan plo-
via més del normal. Parlo de la degradació de l’escola Sant Iscle, on 
els problemes constructius van portar-se al límit, havent d’assumir 
riscos innecessaris, davant la inoperància i passivitat dels succes-
sius consistoris; que tiraven “la pilota endavant” i no s’escoltaven 
el clam dels pares i mares de les AMPAs, que els imploraven una 
solució per l’escola dels seus fills. I parlo, evidentment, del servei 
d’aigua; segurament el cas més flagrant d’inoperància i indolència 

dels responsables municipals, que mirant cap a un altre costat, van 
permetre que una situació absolutament irregular es posés en mar-
xa i es consolidés amb el pas del temps, sense fer el mínim pas per 
regularitzar i corregir la situació. Més encara quan no es va fer el 
que calia per garantir l’abastament d’aigua a tot el municipi, la con-
nexió amb el Pasteral, i que ens ha portat a patir greus problemes 
d’abastament els darrers estius, que hem superat pel pèls i amb 
molt patiment, esforços i costos econòmics.

Per tot això, el repte d’aquest mandat era afrontar els 4 problemes. 
I a hores d’ara podem dir que els hem resolt tots 4. Recepcionades 
la Goba, Terrafortuna i en les properes setmanes Puigventós. Amb 
l’obra dels carrers Orient, Jaume Ferrer, Migdia i Santa Maria pràc-
ticament acabada. La nova escola, ja està en marxa des de l’11 de 
març. I la municipalització del servei d’aigua és a tocar, les properes 
setmanes s’acabarà la connexió entre la canonada del Pasteral i els 
dipòsits del cementiri, garantint l’abastament a tot el municipi, i la 
municipalització completa i efectiva a tots els barris és imminent i 
es produirà aquest 2019.

I no hem d’oblidar que hem afrontat molts més reptes, i ho podeu 
contrastar en les pàgines d’aquest Infovidreres: la renovació inte-
gral de l’enllumenat, que un servei tan necessari com el centre 
de dia sigui una realitat aquest any, diverses actuacions al nucli 
antic que l’han embellit i dignificat, i tot un reguitzell d’actuacions 
municipals destinades a millorar el poble, destinades a fer efectiu 
el compromís d’aquest equip de govern municipal de millorar la 
qualitat de vida de les vidrerenques i vidrerencs.

Afrontant reptes
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. Avingu-
da Corts Catalanes, 5-7, planta 0, despatx A21, 08173 Sant 
Cugat del Vallès (Barcelona)

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)



3

Re
vis

ta
 M

un
ic

ip
al

 d
e 

Vi
dr

er
es

 · 
No

tíc
ie

s

Un pas gegant, d’urbanitzacions a barris
NOTÍCIES  ACTUALITAT

Assolit el compromís de recepcionar TOTES les urbanitzacions de Vidreres

En els anys seixanta, setanta i vuitanta del segle passat es va pro-
moure arreu de Catalunya un gran nombre d’urbanitzacions en sòl 
rústic destinades, inicialment, a segona residència. Aquestes iniciati-
ves responien a la major capacitat adquisitiva d’una bona part de la 
població, que li permetia l’accés a un segon habitatge.

Tanmateix, ateses les condicions d’aquell moment, una part molt impor-
tant d’aquestes urbanitzacions es va promoure i comercialitzar sense el 
procés adequat de parcel·lació, planejament 
urbanístic, previsió de serveis, dotacions de 
sanejament i cabals energètics. A la comar-
ca de la Selva n’hi ha diversos exemples. 
D’altra banda, en termes urbanístics, una 
part molt destacada dels terrenys ocupats 
no era apta per a la urbanització, per raons, 
sobretot, d’accessibilitat i pendent, i respo-
nia a un model d’ús del territori, caracteritzat 
per la baixa densitat i l’ús extensiu, que en l’actualitat és obsolet i té uns 
costos ambientals, econòmics i socials extraordinàriament elevats.

A Vidreres teníem casos molt concrets com la Goba, Terrafortuna, 
Puigventós o Aiguaviva, però amb l’esforç en bona mesura de les as-
sociacions de veïns i a la contribució de l’Ajuntament de Vidreres s’ha 
aconseguit fer front a aquesta problemàtica i facilitar els processos 
de regularització definitiva de les urbanitzacions. Malgrat que durant 
molts anys l’Ajuntament “havia mirat cap a un altre costat”, aquest 
equip de govern ha entomat el problema, com el de l’aigua i el de 
l’escola Sant Iscle, que cap govern anterior volia encarar.

La recepció d’aquestes urbanitzacions permet que els veïns deixin de 
pagar quotes per serveis que són propis que els presti l’Ajuntament 
amb els impostos i taxes que recapta, com l’enllumenat o la recollida 
de residus i neteja viària, per destacar els principals. 

L’acte fonamental de la recepció de Terrafortuna es va fer aquest 11 
de març amb l’aprovació del projecte de reparcel·lació que, un cop 
fets tots els tràmits, ens portarà a la recepció per part de l’Ajunta-
ment abans del 30 de juny. Puigventós, atenent als informes jurídics 
que té l’Ajuntament damunt la taula, es considerarà totalment recep-

cionada a efectes formals i dels serveis munici-
pals també a 30 de juny.

La regularització de les urbanitzacions s’ha de por-
tar a terme de conformitat amb la legislació urba-
nística en funció de la classe de sòl en què resten 
emplaçades i amb les especificitats que aquesta 
llei estableix amb relació a la classificació del sòl, 
la gestió del planejament, els estàndards urbanís-

tics, les obligacions de reserva, les obligacions i els drets dels propietaris i 
els serveis urbanístics. Donant resposta a un problema històric que sem-
blava no tenir solució i passant de tenir urbanitzacions a tenir barris, un 
punt de cohesió i integració d’aquestes realitats municipals.

Se soluciona una vella 
reivindicació de les 
urbanitzacions, que 
passen a ser barris  

del municipi

La urbanització de la Goba també es va recepcionar aquesta legislatura.

La recepció de Terrafortuna i Puigventós endavant, oficial a tots els efectes l’1/7/2919.
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NOTÍCIES  ACTUALITAT

Seguretat, una de les prioritats

El cos de la policia de Vidreres es va fent realitat 
Actuar per prevenir els riscos i garantir un espai públic confortable i 
accessible constitueix un dels objectius de l’Ajuntament de Vidreres, 
a fi també de continuar millorant la qualitat de vida de tota la pobla-
ció i la seva percepció de viure en un municipi  segur. L’acció muni-
cipal de l’equip de govern està així directament compromesa a favor 
de la promoció de la convivència com a estratègia de prevenció del 
conflicte i de foment de la seguretat ciutadana. 
Amb aquest objectiu, durant aquesta legislatura, 
s’ha implementat el cos de la Policia Local, un 
altre dels reptes que calia afrontar a Vidreres.

Implementació cos policial
La implementació d’una policia de proximitat re-
sulta un procés complicat, amb moltes variables 
i aspectes a tenir en compte i, per tant, requereix 
algú que lideri, planifiqui i dirigeixi el canvi. Espe-
cialment quan ja hi havia un cos preexistent de 
vigilants. En aquest sentit es va optar per introduir 
la figura d’un cap policial que ha liderat el procés. 
La implementació s’està duent a terme progres-
sivament a través de la qual s’han requerit canvis 
profunds en tota l’estructura i el funcionament de 
l’organització prèvia dels vigilants municipals. Actualment el cos poli-
cial té 7 agents de policia operatius i al carrer, 2 més al ISPC cursant 

la formació bàsica de policia, i es preveu que el primer semestre del 
2019 es faci la selecció de tres agents més.

El conseller d’Interior, Miquel Buch, va inaugurar 
les noves dependències de la Policia Local
Vidreres va rebre el passat divendres 22 de febrer la visita del con-
seller d’Interior, Miquel Buch, per tal d’inaugurar les noves depen-

dències de la Policia Local. 

Buch, va arribar a l’Ajuntament on va signar el 
llibre d’honor i tot seguit, la comitiva es va tras-
lladar a les noves dependències policials amb 
les explicacions de l’inspector de la policia local 
de Vidreres, Albert Bardají.

Finalment, es va destapar la placa d’inauguració 
de la nova comissaria i es va procedir als par-
laments finals. Camps va destacar que “avui 
estem d’enhorabona perquè amb aquesta 
inauguració tenim un nou equipament a fa-
vor de la seguretat”.

Les noves dependències de la Policia Local es 
troben a l’antic espai de les oficines de Benestar Social, just al 
costat de l’ajuntament. La reforma per  a l’adequació de l’edifici 

El contacte proper i constant amb la ciutadania, així com la  
proximitat geogràfica permeten una relació propera i cordial

El conseller Buch, l’alcalde Camps, el regidor de Seguretat, Antonio Fdez., representants de policies veïnes i tot l’equip de la policia local de Vidreres.

Amb el model de 
policia de proximitat 

promovem la 
participació 

del ciutadà en 
la seva pròpia 

seguretat fent-lo 
corresponsable 

mitjançant consells 
i mesures de 

prevenció
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s’ha fet d’acord amb les necessitats del cos policial i en la nova 
distribució s’ha tingut una especial cura per aconseguir una policia 
de proximitat i pensant en tot moment per l’usuari, ja que el ciu-
tadà podrà fer les denúncia a Vidreres, i no s’haurà de desplaçar. 
Aquesta renovació i ampliació implicarà unes noves instal·lacions  
i més modernes, adaptades als requeriments de la gestió actual, 
amb accessos més segurs, espais més amplis i més superfície 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”. 

Cal destacar que aquestes noves dependències han permès im-
plementar un projecte de videovigilància a tot el municipi, sen-
se objectiu sancionador, que permetrà augmentar la seguretat i 
generar un efecte dissuasiu en front d’actuacions delictives. La 
instal·lació de càmeres de seguretat té la seva justificació en 
base als resultats òptims que se n’obtenen. 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 delicti-
ves als llocs on s’han instal·lat. Sovint les imatges es conserven 
un temps prudencial com a valor probatori. Es garanteix que la 
instal·lació de càmeres no vulnera el dret a la intimitat de les 
persones. Igualment la funció de les càmeres en matèria de se-
guretat viària permetrà detectar i controlar possibles infraccions 
com mals usos de la via pública. 

El primer gos policia de Vidreres 
A més el cos policial de l’Ajuntament ha posat en marxa una unitat 
canina amb l’aval d’altres professionals de policies locals per pre-
venir el tràfic i el consum de drogues. Aquesta unitat canina ha ofert 
un suport molt important als agents de proximitat ajudant amb la 
seguretat i les demandes ciutadanes. El gos ve de Bk-9, empresa 
encarregada de la formació continuada dels gossos i lligada a l’em-
presa local d’educació canina Infahund. Això fa que el cos policial 

sempre disposi d’un gos de patrullatge en òptimes condicions. El 
paper de la unitat canina és fonamental per minimitzar la presència 
de drogues i estupefaents als centres educatius.

Nous serveis i equips
Per concretar, coordinar i actualitzar programes de prevenció que 
han de donar de resposta als reptes de seguretat que sorgeixen a 
casa nostra s’han portat a terme algunes actuacions importants a 
través d’aquest nou cos policial com:

• Senyalització pla de la Font i espai d’aparcament
• Compra i ús d’un etilòmetre
• Mesures per la millora de la seguretat a les escoles i punts 

negres (Radar pedagògic, passos de zebra elevats...)
• Accions de millora de mobilitat pels accessos a centres 

educatius
• Radar informatiu de velocitat

NOTÍCIES  ACTUALITAT

L’inspector de policia, Albert Bardají, mostra al conseller la sala de pantalles 
de les càmares de seguretat i trànsit a les noves dependències policials

L’inspector Bardají mostrant les noves dependències al conseller Buch.

Imatge del radar informatiu de velocitat
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Pla de Renovació Integral de l’Enllumenat

El Pla de Renovació Integral de l’Enllumenat 
2015-2019 és un projecte estratègic que ha 
tingut per objectiu perseguir i incrementar la 
seguretat, l’eficiència energètica i la gestió 
intel·ligent, adequant-se al Pla Lumínic de Vi-
dreres i millor salut i qualitat ambiental per a 
la ciutadania. Aquest Pla s’ha complementat  
amb les actuacions de millora emmarcades 
dins la contracta de conservació i manteni-
ment de l’enllumenat públic de Vidreres, que 
any rere any, segons les necessitats detecta-
des, s’ha complementat a través de diverses 
fases el Pla de Renovació Integral durant 
aquests darrers quatre anys.

Aquestes millores aporten més sensació 
lumínica, no s’aporta més llum sinó que es 
reparteix millor per l’aplicació de les últimes 
tecnologies lumíniques; també s’aporta més 
uniformitat lumínica a l’evitar la sensació de 
taques de llum millorant la claredat de ruta; 
s’incorpora la màxima eficiència energètica i 
optimització funcional a l’incorporar sistemes 
de regulació i control. Per tant, s’ha aportat 
més sensació de llum, amb més control i més 
sensació de seguretat per a la ciutadania.

L’actuació s’ha basat en el canvi de les anti-
gues lluminàries, en concret làmpades amb 
bombetes de vapor d’alta pressió i vapor de 
mercuri que gastaven entre 125, 150 i 250 W, 
per un enllumenat de bombetes LED de 30 a 
50 W, per millorar-ne la eficiència energètica i 
disminuir la contaminació lumínica. 

Aquesta nova instal·lació permetrà estalviar 
significativament la factura en electricitat de 
l’Ajuntament gràcies a la reducció del con-
sum anual de la xarxa elèctrica i també reduir 
l’emissió de gasos contaminants 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%.

Noves lluminàries a  
tot el territori municipal
Aquest projecte va més enllà, ja que és fruit 
de la determinació i persistència per com-
pletar la renovació total del sistema d’en-
llumenat municipal iniciada fa més de cinc 
anys. L’actuació preveia tres grans fases: 
Mas Flassià, les Serres, la Carretera i un pla 
director de renovació de la resta del municipi, 
que tenia inclòs Aiguaviva Park, amb un ni-
vell d’inversió de 2 milions d’euros.

Tot i així, el projecte s’ha anat adaptant a la 
situacions municipals: primer es va reno-
var l’enllumenat de l’avinguda Costa Brava, 
coincidint amb l’arranjament de les voreres 
i la subvenció de la Generalitat. Després va 
arribar el moment de Mas Flassià. En tercer 
terme, l’enllumenat de la carretera de Lloret, 
seguint el mateix estil de l’avinguda Costa 
Brava i aprofitant, tanmateix, l’arranjament 
de les voreres. 

Per altra banda, el projecte també ha con-
templat un tractament específic del nucli 
antic. Aprofitant la renovació de l’enllumenat 

Vidreres posa llum al municipi

Elegància i distinció per a la plaça de l’Església amb el nou enllumenat

S’ha convertit 
Vidreres en un 

municipi eficient 
energèticament 

a través d’un 
enllumenat públic 
modern i eficient

NOTÍCIES  REPORTATGE
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1.780 

128.619 €

815.698 kw/any

-314.043 kg CO2 eq

Punts de llum canviats

d’estalvi econòmic anual

d’estalvi anual

que Vidreres deixa d’emetre

Pensem en el 
Medi Ambient!
Des de l’àrea també s’han anat fent 
petites actuacions en els edifici muni-
cipals, canviant la il·luminació existent 
a LEDs amb diferents subvencions 
atorgades per la Diputació de Girona. 
Un exemple, el trobem a la biblioteca 
on es van canviar uns 100 punts de 
llum amb una subvenció de 3.832 €, 
i així hem aconseguit estalviar més 
de 2.689 € en consum elèctric l’any 
i donant més lluminositat i uniformitat.

Actualment estem millorant la il·lu-
minació del centre cívic, on també 
ens han atorgat una subvenció per 
substituir tots els fluorescents i llums 
incandescents a LEDs produint així 
un estalvi i millorant la lluminositat. A 
més, la Diputació ens ha atorgat una 
subvenció de 15.000 € per convertir 
l’edifici de la biblioteca en un edifici 
autosuficient energèticament.

APUNT DEL  
REGIDOR
MARC  
CARRERAS

L’abans i el després de la renovació d’enllumenat, menys consum més claror

s’ha apostat per la substitució dels fanals 
per columnes noucentistes per embellir el 
centre de la vila. 

En definitiva, l’Ajuntament de Vidreres 
aposta per un model de canvi a favor de 

la sostenibilitat i l’eficiència amb la ins-
tal·lació d’una caldera de biomassa, una 
nova font d’energia renovable que per-
metrà estalviar en el cost del combusti-
ble de diversos equipaments municipals 
de l’àmbit educatiu i esportiu.

Seguim treballant per aconseguir subvencions  
i així canviar l’enllumenat de La Goba  

i continuar reduïnt la despesa municipal
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L’enllumenat de les Serres, un deute pendent amb el barri
La renovació profunda i estructural de l’enllumenat de les Ser-
res era de fa massa temps un assumpte pendent de l’Ajunta-
ment amb els veïns del barri. El projecte de renovació integral 
de l’enllumenat del barri de les Serres és un repte al que aquest 
equip de govern s’havia compromès i al que finalment li podem 
donar una solució com cal. 

Aquest mes d’abril comptem que s’executi bona part del pro-
jecte i es doni per fi una solució digna, i de la qualitat que es 
mereixen els veïns, a l’enllumenat del barri de les Serres. A més, 
no hem d’oblidar que l’actuació prevista fa molt temps.

Vidreres aposta per l’energia renovable  
amb la instal·lació d’una caldera de biomassa

Vidreres, des de fa diversos anys, ha fet una aposta clara vers la 
sostenibilitat. Aquest compromís s’ha concretat i materialitzat en 
diverses actuacions com el canvi de l’enllumenat, o la caldera de 
biomassa... entre d’altres.

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

ta actuació, subvencionada per la Diputació de Girona, 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 entre 6 i 8 anys. Amb una caldera de 250 kW de potència 
impulsada amb biomassa, és pretén abastir totes les necessitats 
calorífiques 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.

Les mancances de l’enllumenat del barri de les Serres eren evidents, calia actuar. 
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Can Torronet no s’atura
La dinamització dels joves de Vidreres ha estat un dels eixos centrals de la regidoria

El grup de joves que habitualment utilitzen l’espai ha crescut amb 
el pas dels mesos i s’han consolidat dinàmiques que van més enllà 
dels joves que van començar al 2016 a passar per l’espai. La ver-
satilitat d’usos que ofereix Can Torronet, amb quatre sales ben dife-
renciades, permet utilitzar els diversos espais de manera simultània 
i al llarg dels mesos hem trobat al mateix moment joves fent deures, 
d’altres jugant i d’altres escoltant música.

Amb tot, volem que Can Torronet sigui quelcom més que un espai de 
dinamització, volem que sigui un espai viu, que els joves se’l facin 
seu. La participació i implicació dels joves en la creació del logotip 
de l’espai jove és una mostra d’aquesta vinculació que volem gene-
rar. Can Torronet ha de convertir-se en un lloc generador de projec-
tes, on les idees de les persones joves de Vidreres creixin i agafin 
forma fins que es puguin acabar materialitzant. I també volem que 
sigui un espai generador de contactes i sinergies entre el col·lectiu 
jove i les entitats del municipi que poden trobar en Can Torronet, un 
vincle amb el jovent, sovint allunyat del teixit associatiu del poble. 

Can Torronet és, i volem que encara ho sigui més, el punt central 
entorn al qual girin les polítiques municipals de joventut. 

Can Torronet, l’aposta de l’Ajuntament per als joves.

Espai coworking. L’Espai Coworking Vidreres, ubicat a l’equipament 
de l’Antic Escorxador, ofereix punts de treball per a professionals, persones 
autònomes, microempreses i emprenedors, perquè puguin optar a compartir un 
espai pel desenvolupament dels seus projectes empresarials.

El Coworking Vidreres, seguint la línia dels espais de treball compartit, es planteja 
com un model d’innovació en la vida laboral vers els emprenedors i el desenvolu-
pament d’un negoci. Implica una fórmula de treball on es fomenta la col·laboració 
en xarxa entre els professionals. Més enllà de compartir un espai físic amb altres 
treballadors, el principal atractiu és la creació de sinergies ampliant les possibilitats 
personals, professionals i la creació de projectes innovadors.

NOTÍCIES  ACTUALITAT

Ja fa dos anys i mig que l’edifici de Can Torronet va obrir les 
portes com a espai jove. Aquesta era una necessitat tant 
pels joves com pel mateix municipi, mancat d’un espai ex-
clusiu per a la dinamització del nostre jovent. 

I ara que ja han passat més de dos anys, podem veure’n 
els primer resultats fruit de la constància del projecte. Al 
llarg del 2018 i principis del 2019 el projecte de Can 
Torronet s’ha consolidat amb l’establiment d’una progra-
mació mensual atractiva pels joves i l’assistència habitual 
d’una vintena de joves a les tardes que prepara la dina-
mitzadora, la Laura Rodríguez. Les activitats són del tot 
variades i permeten que diversos perfils de joves assistei-
xin a l’espai i hi trobin el seu lloc. Cada setmana podem 
trobar espais de convivència amb l’activitat Viu l’espai o 
moments de reflexió amb Improvitzant la vida i la vetllada 
el darrer dia de cada mes. I també estones més lúdiques 
amb l’Story Telling o les competicions de jocs de taula. I 
no només això, Can Torronet també treballa el sentit crític, 
reivindicatiu i de compromís social i es realitzen activitats 
concretes en motiu de diversos dies mundials, com el 
passat 8 de març, amb activitats al voltant del Dia de la 
Dona o el Dia Mundial Sense Tabac.   

APUNT DEL  
REGIDOR
LLUÍS
GALOBART
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Vidreres és un municipi ric en festes populars i tradicions que comp-
ten amb la implicació dels veïns i les veïnes de la vila. En destaquem 
les Festes de Nadal, la Festa Major, Carnestoltes... però per sobre de 
totes segurament es troba el Ranxo. 

La celebració viscuda fa únicament uns dies ha tornat a ser una 
reivindicació cultural i de tradició vidrerenca, repartint més de 2.700 
litres de ranxo que han fet les delícies de tots els assistents a la plaça 
Lluís Companys.

Des de primera hora del matí que els Ranxers i Ranxeres van arribar 
a la plaça Lluís Companys per començar a fer bullir les olles. Volem 
transmetre el nostre agraïment a la seva dedicació per fer possible 
que la festa del Ranxo que és “l’orgull i la tradició d’un poble” sigui 
viva i coneguda arreu de les nostres contrades i ben aviat fins hi tot 
a Copenhaguen. 

Cap a mig matí va anar arribant la gent que volia gaudir i degustar el 
meravellós àpat de carnaval. Es van repartir més de 10.000 racions 
per a tot el gran nombre de visitants que amb tàpers o recipients 
recollien el ranxo.

Com cada any el ranxo va ser fruit de la gran feina de la comissió 
del Ranxo que organitza i elabora amb il·lusió i esforç aquest gran 

dia de la tradició del nostre poble i dels vilatans de Vidreres. Per la 
seva dimensió i tradició, aquesta escudellada col·lectiva que té lloc 
a Vidreres amb motiu de Carnaval es considera de les més desta-
cades de tot el nostre país. En la festa s’hi implica tot el poble: car-
nissers, pagesos, veïns i botiguers hi aporten gènere com botifarra 
blanca, botifarra negra, verdures, cigrons, patates...

Com també és tradicional la primera persona en fer el tast va ser 
l’alcalde, Jordi Camps, aquest any conjuntament amb el President 
de Catalunya, seguidament van fer-ho els regidors, els presidents 
del Consell Comarcal de la Selva, Diputació de Girona, delegat del 
Govern de la Generalitat a Girona, Cònsol de la Massana d’Andor-
ra, vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava-Pirineu i di-
putats provincials, del Parlament, del Congrés i Alcaldes veïns. Des 

NOTÍCIES  REPORTATGE

Quin orgull, el nostre ranxo
El passat Carnaval i Ranxo va tornar a omplir places i equipaments de  
veïns i veïnes de Vidreres per gaudir d’una festa tradicional a casa nostra

Explosió de colors i tradició aquest Ranxo.
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El president, Quim Torra, després d’una visita a la casa 
de la Vila, on va firmar en el llibre d’honor, acompanyat 
de l’alcalde, Jordi Camps, es va dirigir a la plaça Lluís 
Companys que es trobava plena de gom a gom per fer el 
tastet del Ranxo d’enguany.

Torra va posar la festa del Ranxo com a exemple de la unió 
d’un poble i, fent un símil amb el país, va dir: 

“Quan ens proposem allò que sigui i ho fem 
junts, ens en sortim; tot va arribant, com 
també ho farà la llibertat de Catalunya”. 

A la dedicatòria, el president va recordar que la Selva “és 
una terra de segadors i d’homes i dones lliures” i demana 
als vidrerencs que conservin les seves tradicions, les facin 
grans i les “projectin al món”. L’escrit es tanca amb un re-
cord “emocionat” als polítics presos i als exiliats. “Ells seran 
lliures i el nostre poble també”, assegura el president de la 
Generalitat.

de l’Ajuntament de Vidreres estem orgullosos que una tradició local 
com el Ranxo hagi traspassat fronteres i s’hagi convertit en un dia 
gran més enllà de casa nostra. L’objectiu de l’Ajuntament durant 
aquests quatre anys ha estat afrontar el repte de la cultura amb 
l’objectiu d’estendre i promocionar la cultura. Al costat del desenvo-
lupament econòmic, de la preocupació per l’equitat i per un desen-
volupament sostenible emergeix amb força la necessitat de vetllar 
pel desenvolupament cultural com a condició necessària per a la 
qualitat de vida de les persones. Així doncs, construir cultura és 
construir Vidreres. 

Multitudinària Festa del 
Ranxo aquest any, amb la 
presència per primer cop del 
President de la Generalitat en 
aquesta festa tan tradicional 
de casa nostra

El President Torra va manifestar que  
“s’ho havia passat molt bé a Vidreres”. 

El president amb el ranxer Salvi Gener,  
va manifestar molt interès en la nostra festa.



12

Re
vis

ta
 M

un
ic

ip
al

 d
e 

Vi
dr

er
es

 · 
No

tíc
ie

s

NOTÍCIES  REPORTATGE

Els petits de casa estrenen nova escola
La nova construcció s’ha dissenyat per integrar-la al paisatge,  
adaptar-se al terreny i evitar, d’aquesta manera, grans agressions a la zona

Com heu pogut comprovar, la nova escola 
és una realitat, i el dilluns 11 de març es 
va completar el trasllat i s’hi fan les classes 
amb normalitat. Aquesta nova realitat de 
present i de futur té unes petites històries al 
voltant que avui val la pena recordar.

La història dels darrers 20 anys de la vella 
escola Sant Iscle és una història de neguit 
i paciència. Un neguit que ha arribat a ser 
por i patiment en diversos moments, per la 
intranquil·litat que generaven els problemes 
constructius i de solidesa de l’edifici. Recor-
do un article colpidor de  l’Anna Sauquet, de 
l’AMPA i que en va ser presidenta, el 2012 a 
el Punt; on posava de manifest aquest neguit 
i patiment dels pares i mares. Però també 
ha estat una història de paciència, tant dels 
pares i dels equips docents, com del propi 
Ajuntament de Vidreres. Paciència perquè 
els membres de les successives AMPAs, en 
representació de tots els pares, vau insistir 
exigint a l’Ajuntament i al Departament que 
actuessin. Paciència perquè quan ja exis-
tia un projecte del 2010 ja licitat, i que no 

només es va aturar, sinó que es va aparcar 
definitivament. Paciència perquè el protocol 
de seguretat existent s’esgotava el 2017. En 
pot donar testimoni de tot aquest procés en 
Francesc Baltrons, el regidor d’Ensenyament 
de l’Ajuntament de Vidreres, que ho va patir 
com a pare i membre de l’AMPA i ha viscut 
la història d’esforç i paciència per a què el 
nou Sant Iscle sigui una realitat. Vull agrair 
el seu esforç i tenacitat per a què tirés enda-
vant el nou Sant Iscle.

En canvi, en contraposició, la història dels 
darrers tres anys del nou Sant Iscle és una 
història d’il·lusió, esforç i tenacitat. D’il·lusió 
perquè us puc assegurar que la implicació 
política i de tècnics i treballadors municipals 
ha estat màxima, segurament com no l’he 
vist en cap altre projecte municipal. D’esforç 
i de tenacitat perquè no ha estat un camí 
fàcil, sinó ple d’entrebancs i dificultats. Re-
cordo la reunió amb un anterior Delegat 
territorial, en què ens va manifestar el 2015 
que tenia una llista per fer 140 centres d’en-
senyament nous a la província de Girona, 

que per ordre de prioritats el Sant Iscle de 
Vidreres ocupava la posició 80... I que degut 
a la crisi, ells podien fer uns 5 centres nous 
l’any. Va ser un moment colpidor, que vaig 
viure amb en Francesc; però que immedia-
tament ens va donar peu a buscar solucions. 
Vam fer un reguitzell de gestions i reunions 
amb els màxims responsables polítics del 
Departament d’Ensenyament, consellera i 
director general; i va ser un pas estratègic i 
valent, quan els hi vam plantejar: “Què pas-
saria si l’Ajuntament assumís la meitat del 
cost del nou centre?”... La resposta no va 
trigar: “Que passeu del lloc 80, al lloc 1”. 
Això representava que l’Ajuntament havia de 
fer un esforç econòmic molt important, amb 
un tema que precisament no hi tenia cap 
obligació; havent de renunciar òbviament 
a d’altres inversions. Però aquest equip de 
govern, i jo personalment com alcalde, vam 
creure convenient que era el moment de que 
l’Ajuntament, i per tant el poble, fes aquest 
pas endavant per donar una solució definiti-
va al problema greu de seguretat de la vella 
escola Sant Iscle.

Entrada dels nens a l’escola el dilluns 11 de març, primer dia de funcionament de la nova escola.
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La directora Dolors Iborra amb l’alcalde i el regidor d’Ensenyament;  
després de molts esforços i paciència la nova escola ja és una realitat.

Es important informar bé de com han anat 
els esdeveniments relacionats amb el tras-
llat, sobretot pels rumors i el que em consta 
que ha arribat a circular pel poble els últims 
dies. Aquesta és una història d’intrigues i in-
formacions falses, o, com a mínim, no prou 
contrastades. Per tant, vull aprofitar aquest 
moment per informar-vos de les realitats 
d’aquest trasllat. I ens hem de remuntar a 
primers de desembre, quan en una reunió 
amb la constructora vam arribar a la con-
clusió que la data prevista de trasllat del 9 
de gener no era assolible. En aquell moment 
es va posar damunt la taula la setmana del 
Ranxo. Primer, perquè la constructora as-
segurava que seria capaç de complir amb 
aquest termini i en segon lloc, perquè al ja 
ser festius el 4, 5 i 6 de març, hi havia la 
possibilitat, com es va fer en el Salvador Es-
priu, de demanar dos dies de trasllat, el 7 i 
8, i per tant tenir una setmana sencera. En 
aquell moment es va concloure que era una 
bona solució, i es va demanar autorització a 
Ensenyament a primers de desembre pels 
dies 7 i 8, d’acord amb aquesta planificació 
de trasllat. A més, s’ha de dir que la plani-
ficació d’aquest trasllat era, i s’ha demos-
trat, un operació bastant complicada en què 
s’havia de coordinar múltiples actors del 
trasllat (constructora, industrials, mudances, 
brigada, equip docent, etc.), perquè no és 
tan senzill traslladar tot el que hi ha dins 
una escola i tenir-ho a punt en una setmana. 
Amb això vull destacar que aquest trasllat 
és una operació que per la seva complexitat 
ha d’estar ben planificada, i la planificació 
no vol ni presses ni cops de volant ni atura-
des innecessàries. Per aquest motiu, quan 
el 25 de febrer vam rebre una comunicació 
del Director Territorial, d’aturar el trasllat 
previst, basada en un informe tècnic que no 

estava actualitzat; vam defensar la nostra 
opinió que era una “aturada innecessària” 
en aquesta complexa i planificada operació 
de trasllat. Vam contrastar amb tècnics mu-
nicipals i de la companyia que podíem asso-
lir els objectius previstos, i així ho vam tras-
lladar al Departament. I és evident que el 
temps ens ha donat la raó, i la veritat, amb 
molt poc temps ;-))) ... Però tal com li vam 
fer saber al Departament, la nostra princi-
pal motivació era la seguretat dels nens i 
nenes de Vidreres. I tal com els ho vaig fer 
saber, des de l’Ajuntament de Vidreres, si la 
nova escola estava en condicions de pres-
tar serveis lectius, no podíem acceptar que 
els nens i nenes de Vidreres estiguessin 5 
minuts més dels necessari al vell Sant Iscle. 
I això, per mi, i per aquest equip de govern, 
és i ha estat el fonamental.

Vull però quedar-me amb la història de fu-
tur que és aquest nou centre. Un centre en 
un entorn sensacional, tant l’arquitecte com 
la cap de projecte de la constructora han 
insistit des del principi en què era una sort 
aquesta ubicació “Amb un bosc al costat i 
en aquest entorn”. Es una història de futur 
perquè és un del pocs centres d’ensenya-
ment del país amb aire condicionat i, cada 
cop més, els mesos de maig, juny i setem-
bre fa més calor. I al final del matí i havent 
dinat, s’agrairà que es pugui garantir una 
temperatura de confort per nens i docents, 
especialment aquest mesos. La sala poliva-
lent també és un espai de futur, que no be-
neficiarà només a l’escola sinó a tot el poble, 
i així ho ha tingut clar l’Ajuntament des de 
bon principi. I sobretot, és una història de 
futur perquè és nou i és segur, que és el 
que es mereix tant l’equip docent com les 
famílies de Vidreres.

Dues visions 
per un mateix 
objectiu

Fa alguns anys, quan els meus fills 
eren estudiants del vell Sant Iscle, vaig 
formar part de l’AMPA, i vam treba-
llar i exigir a l’administració millores 
urgents per poder assegurar unes 
condicions òptimes per a estudiants 
i professors que dia rere dia treballa-
ven en un edifici en condicions cons-
tructives deplorables i de risc. Van ser 
moments tensos i complicats però 
que, amb treball i constància, vàrem 
aconseguir la implicació de l’adminis-
tració, que va entendre que calien un 
seguit d’actuacions urgents i parcials 
per garantir la seguretat. Després de 
les obres i d’implementar el protocol 
de seguretat teníem les garanties 
estructurals a 5 anys vista. En aquell 
moment tots érem conscients que era 
una solució a curt termini, ja que la so-
lució era la construcció d’una nova es-
cola, una reivindicació de més de 20 
anys. Temps més tard, i amb els fills 
grans, la vida m’ha donat l’oportunitat 
d’estar a l’altre costat de la barrera, a 
l’administració com a regidor d’Ense-
nyament, i com a mesura de respon-
sabilitat col·lectiva i deure davant la 
societat he volgut donar resposta a 
aquesta vella reivindicació: construir la 
nova escola Sant Iscle. Vaig entrar en 
la política local per resoldre problemes 
als meus veïns i veïnes. Personalment 
considero la política, i sobretot a nivell 
local, com un mecanisme per donar 
solucions i no actuar mirant cap un 
altre costat, hagués dit molt poc de mi 
com a polític i veí.

APUNT DEL  
REGIDOR
FRANCESC  
BALTRONS

El nou equipament de l’Escola Sant Iscle serà la seu  
de les properes eleccions generals del 28 d’abril. 28A
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Arranjament ferm plaça Lluís Companys

Actuació davant estanc ferm  
de la plaça de l’Església

Millora de l’enllumenat  
de la plaça de l’Església

Renovació columnes d’enllumenat  
als c/ Mercè Rodoreda i Maçanet

Viu i conviu al nucli antic de Vidreres
NOTÍCIES  REPORTATGE

Com a compromís de la legislatura es va acordar tirar endavant i finalitzar tot el projecte 
de remodelació i millora del nucli antic de Vidreres. El programa Casc Antic és un projecte 
que ha posat en valor i ha recuperat alguns elements patrimonials amb l’objectiu de crear 
un producte turístic i cultural que dinamitzi el conjunt de l’economia local

Mural plaça Lluís Companys
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Arranjament ferm c/ Pau Casals Renovació de la façana del Casino

Millora FASE 3 del nucli antic

Arranjament ferm c/ Catalunya

Renovació del mobiliari urbà del centre
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NOTÍCIES  ACTUALITAT

Les obres del nucli antic estaran  
enllestides aquesta primavera

Des d’un bon principi de la legislatura, l’Ajuntament ha tingut clar 
que finalitzar l’actuació del centre històric i recuperar l’espai amb 
seguretat pels vidrerencs i vidrerenques era prioritari. Aquest era un 
dels projectes estratègics d’aquesta legislatura i de bon principi va 
existir el ferm compromís de tirar-lo endavant.

Aquesta transformació urbanística ha permès millorar la mobilitat, 
embellir l’espai patrimonial, dignificar els carrers emblemàtics del 
centre i augmentar la seguretat, sobretot en casos de pluja, i així 
donar solució a la vella problemàtica en l’evacuació de l’aigua. 

A més, aquesta darrera fase, focalitzada al carrer d’Orient, molt 
malmès i que històricament ha patit un deute d’inversió, té per ob-
jectiu fer d’aquest carrer neuràlgic a Vidreres, 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), ga-
ranteixi la mobilitat en transport i que permeti els diferents usos que 
en vulguin fer els veïns i veïnes. 

Amb aquesta actuació el nucli antic de Vidreres finalitza un procés  
de reconversió per dignificar i rehabilitar l’espai central del municipi

Garantir la conducció d’aigües plujanes, la prioritat d’aquesta obra.  
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El carrer d’Orient, l’eix principal de l’obra.

Maquinaria pesada i nuclis antics  
amb carrers estrets, difícil combinació. 

El carrer de Jaume Ferrer ja agafa forma.

APUNT DE L’ALCALDE 
JORDI CAMPS

Arriba la solució d’anys de 
reivindicacions dels veïns

Fa molts anys que he estat sentint les legítimes queixes dels 
veïns del carrer d’Orient cada vegada que plovia amb inten-
sitat. He pogut comprovar en persona diverses vegades a 
cases de diferents veïns les conseqüències que provocaven 
a l’interior de les seves llars aquestes pluges intenses. Per 
això tenia, com alcalde, el deure de resoldre aquest proble-
ma i donar una solució definitiva als veïns afectats.

Així mateix, calia una arranjament profund del ferm, ser-
veis i voreres dels carrers Jaume Ferrer, Migdia i San-
ta Maria, que els convenia especialment i poder posar 
aquest carrers al nivell urbanístic de la resta del casc 
antic, i completar la feina iniciada anys enrere per dignifi-
car el nucli antic de Vidreres.

A més, m’agrada qualificar aquesta actuació com la prin-
cipal d’un conjunt d’actuacions que hem estat executant 
aquesta legislatura al centre del poble, i que es detallen en 
un altre article d’aquest InfoVidreres. Aquesta obra i la resta 
d’actuacions faran del centre de Vidreres un lloc agradable 
de viure-hi, per passejar-hi i que afavoreix les condicions 
urbanístiques pel desenvolupament comercial i de mobilitat 
pels vianants. Si recordem tres anys endarrere el panorama 
era molt diferent: davant l’estanc el paviment era lamentable, 
la plaça de l’Oliva plena de sots i paviment malmès, igual 
que els carrers Catalunya i Pau Casals, l’edifici del Casino 
i la seva històrica façana necessitaven un rentat de cara a 
fons, els fanals i el mobiliari urbà tenien ben poca gràcia, i a 
la plaça de l’Església hi havia una columna metàl·lica altíssi-
ma que trencava l’harmonia de l’espai... Avui per avui, li hem 
donat la volta com un mitjó a totes aquestes deficiències 
que tenia el centre de Vidreres, i cada dia fa més goig!
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La canonada d’interconnexió amb  
l’aigua del Pasteral “a tota màquina”
En marxa l’actuació per aconseguir fer arribar l’aigua de 
la canonada del Pasteral al nucli i a les urbanitzacions de Vidreres

Les obres de la canonada que ha de connectar els dipòsits del ce-
mentiri de Vidreres amb la canonada provinent del Pasteral, que 
abasteix tota la Costa Brava centre, avancen a “marxes forçades”. 
L’empresa adjudicatària ha avançat a un ritme infernal, arribant 
a gairebé un quilòmetre per setmana, per tal de garantir l’abas-
tament d’aigua garantit al municipi de Vidreres, abans no arribi 
l’estiu de 2019.

Cal recordar que aquest projecte és el conegut com Fase 2, que ha 
de connectar els dipòsits del cementiri amb la caseta que es va fer 
per la Fase 1 al terme de Llagostera, aproximadament a 1 quilòmetre 
de la canonada del Pasteral. L’obra de la Fase 2 és la  més important 
de totes les relacionades amb el procés de municipalització, es tracta 
d’una canonada de més de 10 quilòmetres que representa una ac-
tuació estratègica perquè suposa connectar directament els dipòsits 
del cementiri de Vidreres amb un abastament d’aigua absolutament 
garantit. Això no és menor, suposa assegurar i garantir l’abastament 
d’aigua a Vidreres, un municipi amb un històric de problemes d’abas-
tament d’aigua preocupant.

Aquesta canonada suposa assolir una fita molt important per a la que 
ha lluitat aquest equip de govern: garantir l’abastament d’aigua a 
Vidreres. Els darrers estius hi ha hagut moments crítics d’abastament, 
que han provocat dramàtics moments de talls d’aigua als veïns. Una 
situació d’escassetat d’aigua intolerable el segle XXI i que la finalitza-

ció d’aquesta canonada elimina d’arrel i ens porta a una sistema mixt 
entre pous propis i aigua del Pasteral, que garanteix l’abastament 
regular i assegurat d’aigua.

Convé però no oblidar d’on venim, perquè venim de molts anys en 
què es va mirar cap a un altre costat, o fins i tot es va trencar un 
acord amb Caldes per connectar-nos a el Pasteral i la pèrdua d’una 
subvenció important de l’ACA. La història de Vidreres amb l’aigua els 
darrers 30 anys és una història d’indolència i irresponsabilitat muni-
cipal que calia corregir i resoldre. Aquest era el nostre compromís, i 
l’estem complint.

El procés de municipalització segueix a bon ritme
La municipalització del servei d’aigua a Vidreres està a punt de sortir 
del túnel. La memòria de municipalització es va aprovar definitiva-
ment. La construcció de les infraestructures per garantir la munici-
palització segueix a bon ritme, la Fase 1 es va completar, la Fase 2 
avança a un ritme espectacular i la Fase 3 que connecta els dipòsits 
del cementiri amb els de Mundet (que abasteixen Aiguaviva-Terra-
fortuna-Puigventós) pot ser una realitat en 3 mesos. La tercera pota 
de la municipalització, la recepció de les urbanitzacions també ha 
avançat. Recepcionada la Goba, Terrafortuna ja ha iniciat el procés 
sense retorn de recepció, i el 30 de juny ja serà un barri de Vidreres a 
tots els efectes. I Puigventós, vistos els informes jurídics, serà també 
un barri a tots els efectes aquest 30 de juny. Aprovat el text jurídic 

La màquina rasadora ha avançat al principi a més de 800 metres per setmana

NOTÍCIES  ACTUALITAT
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de la Municipalització, recepcionades les urbanitzacions i en avançada 
construcció les infraestructures d’aigua que garanteixin l’abastament, 

l’Ajuntament tindrà “tots els trumfos” per fer efectiva la municipalització 
absoluta del servei d’aigua al municipi.

L’alcalde i el regidor, Francesc Baltrons, responsable de la comissió de 
municipalització del servei d’aigua, en una visita a l’obra.

La rasa de la canonada ja es troba a territori de Caldes de Malavella a mitjans de març

La municipalització: 
un compromís 
complert

Fa més de 6 anys vam assumir la 
responsabilitat de pilotar tot el pro-
cés de municipalització del servei 
d’aigua del municipi. Ho feiem des 
de cap compromís, ni obligació, ni 
retret històric... ho feiem i ho man-
tenim, des del convenciment que la 
situació de l’abastament d’aigua 
a Vidreres requereix d’una decisió 
municipal valenta per reconduir 
la situació, que després de molts 
anys d’indolència de responsables 
municipals, ens ha portat on som. 
Una situació que demanava un 
govern municipal valent que tirés 
endavant aquest projecte. Una va-
lentia municipal després de 20 o 
30 anys d’indolència i quasi covar-
dia municipal per afrontar aquest 
problema.



20

Re
vis

ta
 M

un
ic

ip
al

 d
e 

Vi
dr

er
es

 · 
No

tíc
ie

s

NOTÍCIES  ACTUALITAT

Els Horts d’en Pere Pau: un projecte de futur
Un passat per oblidar, un present amb mancances, però un futur amb molt potencial

Els Horts d’en Pere Pau són un espai urbanísticament estratègic per 
Vidreres. Un espai que necessita una endreça, ordenació i adequació. 
Per aquest motiu el govern municipal va encarregar a un recone-
gut tècnic especialista en plantejar solucions a entorns similars, en 
Martirià Figueras contrastat paisatgista, la redacció d’un projecte per 
actuar en aquest espai.

Cal però recordar que els antecedents dels Horts d’en Pere Pau són 
francament, per oblidar. L’actuació del 2013, portada a terme per 
ERC- Vidreres Som Tots que en aquell moment formaven part del 
govern, va ser i és el que heu pogut veure. En el paisatgístic i urba-
nístic perquè només cal donar una ullada a què queda ara d’aquella 
actuació; i en l’aspecte econòmic perquè es van dilapidar gairebé 
300.000 euros de les arques municipals. Ras i curt, el resultat va 
ser acabar on estàvem, que ens porta al present actual amb man-
cances, però després d’abocar-hi una quantitat considerable d’euros 
municipals.

El present de l’espai el defineix el pragmatisme i les mancances. 
És un espai molt pràctic i que dona solucions al municipi, però a 

la vegada és un àmbit amb unes mancances heretades importants, 
de mobilitat, de paviments, de concepte... després del fracàs de 
l’actuació del 2013, cal un projecte potent de futur, que marqui un 
camí clar per a l’espai. Actualment, està donant les seves funcions 
de vialitat, mobilitat i “suport” al pavelló, però hem d’anar més en-
llà. És un espai públic d’una mida i potencial excepcionals en una 
ubicació estratègica pel municipi, i per aquest motiu es mereix una 
actuació no precipitada, sinó planificada i estratègica pensant en el 
futur de Vidreres.

El projecte està en fase de redacció per fases, però ja preveu actu-
acions immediates. En les dues primeres fases es contempla un vial 
pavimentat per l’entrada i sortida de vehicles; així com una proposta 
que dignifiqui l’espai del davant del pavelló més proper a la carretera 
de Lloret que ara funciona com a aparcament, que és de fet la pre-
sentació de Vidreres des d’aquesta entrada.
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La transformació digital a l’Ajuntament de Vidreres 
Agilitzar i fer més eficient la gestió dels expedients per  
millorar la comunicació entre ciutadania i administració

L’Ajuntament de Vidreres va tenir molt clar 
des d’un principi que s’havia d’apostar per 
la implantació i desplegament d’e-SET, mo-
del que ens van oferir des de la Diputació de 
Girona i l’Administració Oberta de Catalunya, 
per facilitar i agilitzar el treball als funciona-
ris i oferir així un millor servei als ciutadans. 

Aquest projecte vol instaurar als ajuntaments 
una metodologia de treball, de manera que 
tots els treballadors coneguin els criteris en 
que s’han de crear, nombrar i guardar els 
documents, numerar i classificar els expedi-
ents, compartir i localitzar informació, col·la-

borar amb els companys... I tot això pensant 
amb l’objectiu de l’administració electrònica, 
que permetrà una millor gestió i sobretot un 
millor servei als ciutadans.

El projecte e-SET
En primera instància, el projecte e-SET vol 
que tot el personal de l’Ajuntament (treballa-
dors i càrrecs polítics) comparteixin i cone-
guin una mateixa metodologia de treball, i 
en segon lloc pretén que aquesta metodolo-
gia estigui al màxim d’ajuntaments, facilitant 
així l’intercanvi de coneixements i experièn-
cies entre ajuntaments, oportunitats de can-

vi de lloc de treball, facilitats en l’acumulació 
de secretaries... i així també poder definir un 
model català d’Ajuntament.

NOTÍCIES  ACTUALITAT

La regidora, Maria Artigas, cap del projecte de digitalització de l’Ajuntament, amb treballadors municipals de l’OAC  
(oficina d’atenció al ciutadà) pal de paller de la digitalització a l’Ajuntament de Vidreres. // + informació a: https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-set/

L’Ajuntament ha hagut d’afrontar el 
canvi cap a la digitalització. Aques-
ta transició no ha sigut fàcil però a 
estat i està sent possible gràcies a 
la implicació del codirector del pro-
jecte, Sergi Baulida, de l’interès i 
seguiment de la resta de companys 
de l’equip de govern i de tots els 
tècnics i administratius de l’Ajun-
tament que han participat satisfac-
tòriament en el procés d’aprenen-
tatge. Durant aquest procés també 
s’ha dut a terme una campanya de 
sensibilització de la ciutadania per 
a l’ús dels nous serveis.

APUNT DE LA 
REGIDORA
MARIA  
ARTIGAS
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El centre de dia de Vidreres, una realitat que s’obre camí
Vidreres pretén millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen

Essent ja una realitat el trasllat dels nens i nenes cap al nou Sant 
Iscle, i estant ja en desús el vell, en les properes setmanes s’execu-
tarà l’enderroc del malmès edifici, que permetrà que el projecte de 
Centre de Dia i Residència de gent gran pugui 
avançar i fer-se realitat a l’espai que ocupava 
l’antiga escola.

Un espai, privilegiat urbanísticament. Situat en 
un extrem del carrer d’Orient, que és un vertader 
eix de serveis a les persones: Can Xiberta -  Bibli-
oteca – Can Torronet – Centre Civic -  Dependèn-
cies de Serveis Socials i el CAP. Un altre atractiu 
fonamental és la dimensió de la parcel·la d’equi-
paments: uns 5.000 m2... una autèntica sort 
poder disposar d’un equipament com aquest a 
pocs minuts a peu del centre de Vidreres i estra-
tègicament situat en “L’eix de serveis del carrer 
Orient”, a 50 metres del CAP.

Tècnics destaquen que un equipament per la gent 
gran, que combini centre de dia i residència, té molt més valor i serà 
més satisfactori pels usuaris, situat en un entorn integrat al centre vital i 
comercial del municipi. El projecte de serveis a la gent gran de Vidreres 
al vell Sant Iscle es tracta de situar al bell mig del poble i dels serveis 
aquest nou equipament, que posa en valor la nova instal·lació i a la gent 

gran que n’és usuària. Que permet integrar-los, fer conviure generaci-
ons i al capdavall, donar qualitat de vida.

Estem en un moment en què cada cop més els 
ajuntaments hauran d’abocar recursos cap a la 
gent gran. Tradicionalment, els ajuntaments d’ar-
reu, els darrers 40 anys, han incrementat any rere 
any el pressupost destinat als més joves: llars 
d’infants, biblioteques, pavellons, camps de ges-
pa artificial, etc. Era el que demandava la societat 
millorar la prestació de serveis a petits i joves en 
edat escolar i era on tradicionalment més diners 
invertien els consistoris municipals. A més, la “pi-
ràmide poblacional” tradicional, molt més ampla a 
la base que a la cúspide, ho justificava totalment. 
Però els temps estan canviant i l’Ajuntament s’hi 
ha d’anar adaptant. La piràmide poblacional ja és 
més estreta de la base que de la part superior, i 
quan els propers 25 anys es jubilin els integrants 
del “baby boom” s’incrementarà la diferència; su-

mat també al decrement de naixements de la darrera dècada per la 
crisi econòmica. Tot plegat ens porta a que cada cop hi haurà més gent 
gran en proporció al total de població, i això fa que els ajuntaments, en 
aquest cas, l’actual equip de govern incrementarà les partides pressu-
postàries per dotar de recursos per la gent gran.

El futur centre de dia, un servei que es mereix la gent gran de Vidreres. 

El centre de dia 
és un servei 

d’acolliment diürn 
que complementa 
l’atenció pròpia de 
l’entorn familiar, 

amb els objectius 
d’afavorir la 

recuperació i el 
manteniment 

de l’autonomia 
personal i social

NOTÍCIES  REPORTATGE
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L’enderroc del vell Sant Iscle, un fet inevitable. 

Records i nostàlgia a la festa de comiat del vell Sant Iscle. 

Els patis interiors de la futura residència de gent gran, pensats per a les seves necessitats. 

Aquest govern municipal, ho té clar de fa temps, i portem temps llui-
tant-hi per tirar-ho endavant, malgrat fins ara no es començaran a 
veure els fruits d’aquest treball. És necessari que l’Ajuntament inver-
teixi en la gent gran: millori l’equipament de la llar de jubilats, ajudi 
amb subvencions a l’IBI i al transport cap a centres de dia d’altres 
municipis; però sobretot, el més important és tirar endavant un equi-
pament que és un projecte de futur de màxima qualitat, que garanteixi 

el servei de Centre de Dia i residència a Vidreres. I alhora, garanteixi 
que la gent de Vidreres tingui, si ho necessita, la possibilitat d’accedir 
a uns serveis que dignifiquin i posin en valor tot el què han lluitat i 
treballat al llarg de la vida i ara més que mai, es mereixen el seu 
benestar. Mentre l’equipament no sigui una realitat, facilitarem ajudes 
de transport per anar a centres de dia d’altres municipis. Actualment 
hem signat conveni amb el centre de dia de Riudellots de la Selva.

Centre de dia de 
Vidreres, un repte 
de legislatura 
aconseguit

El projecte d’un centre de dia i re-
sidència per a la gent gran a Vidre-
res, era un dels reptes principals 
de l’equip de govern. Des d’un bon 
inici, teníem clar que era una de 
les grans mancances de Vidreres: 
atendre les necessitats de la gent 
gran i de les seves famílies, que 
sovint han de fer gran esforços per 
fer-se’n càrrec. Esforços en temps, 
desplaçaments, i, sobretot, al cap-
davall, econòmics, i que afecten al 
dia a dia de les famílies.

El nostre convenciment era donar 
resposta a les necessitats de la gent 
gran. Durant aquests últims 8 anys, 
la regidoria de Serveis Socials ha 
consolidat i incrementat les millores 
en aquest colectiu; i d’aquí el nostre 
ferm compromís a tirar endavant el 
centre de dia i residència de gent 
gran de Vidreres. 

APUNT DE LA  
REGIDORA
MARGARITA
SOLÉ
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NOTÍCIES  ACTUALITAT

Intervencions arreu de Vidreres per millorar la mobilitat 
L’objectiu de la intervenció ha estat arreglar els ferms dels carrers i camins malmesos a Vidreres

L’Ajuntament de Vidreres ha portat a terme un pla de millora de l’espai 
públic que preveu actuacions de manteniment de l’asfalt a tot el muni-
cipi. El pla inclou d’una banda 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. Amb l’acció s’ha volgut cobrir les necessitats ordinà-
ries de manteniment del teixit viari urbà i garantir el bon estat dels car-
rers. Per altra banda hi ha prevista una actuació el març/abril d’aquest 
2019 en diversos punts de la Urbanització d’Aiguaviva.

Les actuacions han estat decidides seguint criteris tècnics i tenint en 
compte les prioritats marcades. Aquestes actuacions es van efectuar 
recentment amb l’objectiu de donar resposta al deteriorament de l’as-
falt en molts carrers del municipi fruit de la manca de manteniment dels 
darrers anys i que provoca constants demandes veïnals. 

L’obra ha estat l’apedaçat dels trams de paviment malmesos per les ar-
rels així com l’arranjament d’alguns clots apareguts a la calçada. L’ape-
daçat ha consistit en la retirada de la part de la calçada malmesa, el tall 
i extracció de les arrels, el reblert del clot amb material compactat. En el 
cas dels clots s’ha retirat la part de la calçada afectada, s’ha reomplert 
l’esvoranc amb material adequat degudament compactat i es restituirà 
la calçada amb mescla bituminosa en calent. 

A més, també s’han portat a terme altres mesures per millorar la mo-
bilitat, la seguretat i el dia a dia de tots els veïns i veïnes com són les 
actuacions als accessos a l’àmbit dels centres educatius Salvador Es-
priu – Llar el Sorrer i l’Institut, consensuades amb veïns i veïnes.

Els regidors, Antonio Fernández i Pere Raset, supervisant 
l’àmbit d’asfaltatge del camí de can Xicu Fullà.

Asfaltatge del camí  
de Can Xicu Fullà
Com a regidor estic molt content d’haver fet realitat una actua-
ció llargament demanada pels veïns usuaris d’aquest vial, que 
en són molts a Vidreres.

A més, aquesta actuació arriba per completar l’actuació que 
es va portar a terme l’any 2017, l’asfaltatge del camí de Can 
Domènech, però això no s’acaba aquí perquè continuarà amb 
el pla d’asfaltatges de camins veïnals de la trama urbana de 
Vidreres, vies que s’utilitzen habitualment i a diàriament per 
un nombre elevat de veïns. A part, en moltes casos aquests 
camins poden fer la funció d’accés i sortida alternativa de zones 
del nucli urbà, fet que els converteix en molt transitables.

“Recentment es va reforçar amb 
rocalla l’esllavissament del camí 

de Can Domènech”

En concret al Camí de Can Xicu Fullà es pretenen realitzar una 
millora i pavimentació, a més d’un desbrossament de marges i 
cunetes laterals i un repàs i piconatge de la base del camí exis-
tent, aconseguint una amplada uniforme mínima de 4,20 metres.

També, atès el deteriorament d’alguns trams de camins ve-
ïnals pavimentats, s’han realitzat 11 actuacions en diversos 
camins. S’han arranjat un total de 830 metres quadrats de 
paviment. Les actuacions han consistit en el fressat dels 
punts més deteriorats i la seva pavimentació de nou.

APUNT DEL REGIDOR
PERE RASET
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Arranjament de trams de vials malmesos en 
el terme municipal de Vidreres
Atès el deteriorament dels vials de la zona de Mas Flassià 
(pineda) ocasionat en gran mesura per les arrels dels pins, 
s’han realitzat 53 actuacions en diferents carrers. S’ha actuat 
en 1.100 metres quadrats. Les actuacions han consistit en el 
fressat del tram malmès, la retallada de les arrels i la pavi-
mentació de nou del tram afectat. S’han aprofitat els treballs 
per a executar tres passos de vianants elevats que milloraran 
la seguretat a l’entorn del CEIP Salvador Espriu.

Tanques a les àrees de recollida de residus
Aquestes darreres setmanes s’han instal·lat tanques que a 
part de ser decoratives i deixar endreçats els espais de conte-
nidors de recollida de residus, en un futur ens permetrà posar 
en marxa tecnologies de “Smart-Contenidors” o d’accés amb 
targeta personalitzada a les àrees de recollida. 

APUNT DEL  
REGIDOR
ANTONIO
FERNÁNDEZ

La via pública, una constant del dia a dia
La via pública del municipi sempre genera queixes i controvèrsia. La neteja de la via pública mai es fa prou 
bé, l’asfalt cal anar renovant-lo, sempre hi ha voreres que cal arranjar, les zones verdes enjardinades sempre 
necessiten més manteniment, la recollida de residus es pot millorar i ampliar... 

I mai hi ha prou diners per fer front a totes les necessitats de la via pública. La gestió de la via pública, a dife-
rència d’altres àmbits de la gestió municipal, no té mai fi, sempre hi ha marge de millora i és el que acostuma a 
generar més queixes de la gent. És un repte. 

La meva experiència els darrers quasi 8 anys, és que el més important del regidor responsable i els treballadors 
municipals i proveïdors externs que ens hi dediquem, és la constància i el treball diari; i sobretot la voluntat de 
millora constant i d’anar resolent els problemes del dia a dia un darrere l’altre, administrant el millor possible el 

“sempre insuficient” pressupost de via pública.

La rotonda del Mestre Rigau Vinyals, una  
actuació que feia falta, un problema ben resolt. Arranjaments a Aiguaviva

S’està portant a terme una actuació en diversos punts dels 
carrers d’Aiguaviva. L’asfaltatge d’Aiguaviva demana un es-
forç important de manteniment, i convé que es prioritzin les 
actuacions.
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Proposta per millorar la seguretat de la C-63
L’objectiu és augmentar i garantir la seguretat en aquest punt de la C-63

La C-63 és la carretera que va des de Lloret de Mar fins a Vidreres, 
des d’on connecta amb l’autovia C-35. Aquesta via concentra habi-
tualment un volum de trànsit important i presenta tres accessos a 
urbanitzacions ubicats a poca distància entre si que comporten un 
tram de risc pels usuaris. És un tram de carretera amb uns antece-
dents de sinistralitat que hem de tenir presents, i que ha fet que el 
govern municipal de Vidreres posés fil a l’agulla per buscar solucions 
a aquest problema, com tants d’altres al nostre municipi, històric.

L’Ajuntament de Vidreres ha treballat amb la Generalitat de Catalunya 
per proposar i enllestir mesures per augmentar la seguretat d’aquest 
tram molt emprat pels veïns i veïnes de les urbanitzacions Aiguaviva 
Park, Terrafortuna i Puigventós que en fan ús dia rere dia per accedir 
a les seves urbanitzacions i barris.

Així, l’alcalde de Vidreres, Jordi Camps, ha reclamat de forma con-
tinuada a la Generalitat, responsable de la via C-63, tres actuacions 
per tal de fer més segur el tram de carretera que connecta urbanitza-
cions a banda i banda com Aiguaviva Park, Terrafortuna o Puigventós, 
arribant fins a Lloret de Mar:

• Millorar la senyalització de tota la carretera amb la finalitat 
de garantir la seguretat. 

• Instal·lar un radar de tram i fer actuacions “urgents” per 
millorar la seguretat de la carretera C-63. Sobretot, entre 
el polígon de Vidreres i l’entrada del túnel que porta cap 
a Lloret. 

• Modificar trams de la carretera per reforçar la separació en-
tre els sentits de la circulació amb l’objectiu de minimitzar 
el risc d’accidents.

NOTÍCIES  REPORTATGE
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El plànol del projecte de la Generalitat, treballat amb l’Ajuntament, per la C-63.

APUNT DE L’ALCALDE 
JORDI CAMPS

L’arranjament de la C-63, un 
deute moral amb les víctimes

Quan el dia que la Generalitat ens va presentar el projecte 
vam constatar que no només prioritzava la seguretat, sinó 
que arribava a perjudicar les rutes òptimes d’alguns veïns, 
per assegurar el mínim risc d’accident. Que la proposta que 
tenim sobre la taula i que s’ha d’executar aviat, prioritzi la 
seguretat davant de qualsevol altre criteri, em sembla que 
com a alcalde i com a vidrerenc, que hem viscut les desgrà-
cies familiars en aquesta carretera, és el que toca. Toca anar 
més lents. Toca trigar 5 minuts més per anar a Lloret per a 
què tothom estigui més tranquil i més segur. Toca assumir 
que la C-63 ha de ser una via lenta que prioritza els veïns 
que entren i surten de l’àmbit, per sobre d’altres usuaris de 
la via. Toca acceptar que TOTS hem de tenir clar que NO es 
pot córrer per anar de Vidreres a Lloret... qui vulgui córrer té 
altres vials, la C-63 no.

Aquest passat 19 de febrer, en la reunió que l’alcalde va celebrar a la 
Delegació de la Generalitat a Girona amb el delegat de Territori i Sos-
tenibilitat, en Pere Saló, i el tècnic responsable de Carreteres, en Lluís 
Gorgorió, se’ns va plantejar la proposta de projecte d’actuació a la 
C-63, resposta a les llargues i insistents reivindicacions de l’Ajunta-
ment de Vidreres. Aquest projecte prioritza absolutament la seguretat 
i les principals actuacions són:

• Giratori d’accés a Terrafortuna
• Giratori d’accés a Puigventós
• Giratori d’accés a Aiguaviva Parc
• Doble línia continua “zebrada” en tot el tram
• Tercer carril a la primera entrada a Aiguaviva park
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Millorem les entrades d’accés i les vies principals
Aquestes actuacions tenen per objectiu millorar i embellir les vies d’accés

Les vies d’accés a Vidreres són la primera impressió  que s’emporten els 
visitants de Vidreres, i el que cada dia veuen el vidrerencs que surten i en-
tren del poble. I les vies i artèries principals són per on es mou la majoria 
de visitants i vidrerencs. Per aquest motiu, sempre ha semblat rellevant 
a aquest equip de govern actuar-hi per tal de dignificar-les, millorar-les i 
embellir-les; perquè són la primera impressió que s’enduen els visitants, 
i el que més veuen centenars de vianants i conductors locals. La dita diu: 

“que no hi ha una segona oportunitat de donar una bona primera impres-
sió”, i a més, pels vidrerencs són l’espai públic de més ús i circulació; per 
tant justifica una atenció especial des de l’Ajuntament.

L’anterior legislatura ja vam actuar a la carretera de Lloret, arranjant 
les voreres i el nou enllumenat, i en el primer tram del carrer Costa 

Brava, arranjant les voreres, amb nou arbrat i el nou enllumenat, fins 
al carrer Pau Casals; així com en la rotonda d’accés des de Lla-
gostera amb la proposta decorativa del Castell de Sant Iscle. Aquesta 
legislatura, era primordial actuar a la zona verda de can Moragues, 
l’accés al poble des de Sils i la N-II, el de major volum de gent. I per 
altra banda, amb la voluntat de continuar l’arranjament iniciat al car-
rer Costa Brava, s’ha plantejat un segon tram. I finalment, una tercera 
actuació que convenia especialment, l’arranjament de la zona verda 
del carrer Costa Brava; un espai degradat durant molt de temps que 
és la presentació del nostre poble, no només als que entren per l’ac-
cés des del municipi veí de Llagostera, sinó pels milers de vianants i 
conductors que transiten entre el CAP, el Centre Cívic, etc. i la resta 
del poble.

NOTÍCIES  ACTUALITAT

Actuació de les voreres del Costa Brava – tram 
central
L’arranjament de les voreres del carrer Costa Brava, des del car-
rer Pau Casals fins a “Can Colls”, representa donar continuïtat 
a l’actuació ja iniciada al mateix carrer el 2015, embellint i uni-
formitzant aquesta via d’accés i circulació principal de Vidreres. 

Actuació zona verda de Can Moragues 
Aquesta actuació té l’objectiu d’embellir i posar en valor l’espai de 
zona verda de l’accés a Vidreres des de Sils i la N-II, segurament 
el tram més concorregut del municipi, i que representa en moltes 
ocasions pels primers visitants, la carta de presentació del poble. I, 
sobretot, representa per molts vidrerencs que treballen fora, “l’ar-
ribada a casa”. Considerem molt important doncs dignificar i posar 
en valor aquesta entrada al municipi, que ja ho fa la rotonda dels 
Ranxers, però era convenient una actuació en aquell àmbit, que 
també complementa la que es va fer al cementiri vell i la de l’espai 
davant l’Ajuntament.

Actuació a la zona verda del carrer Costa Brava
L’arranjament de la zona verda del carrer Costa Brava era quasi 
una obligació moral d’aquest govern. L’espai de presentació i 
accés al poble, des de precisament un dels tres accessos princi-
pals a Vidreres, ha de tenir uns mínims de cura, gust i elegància; 
que precisament convidin a accedir a Vidreres i provoquin en els 
vidrerencs que accedeixen i es mouen pel poble, sensació de 
bellesa i benestar; i en cap cas de deixadesa i desendreça. Per 
aquests motius era convenient aquesta actuació. Com també ho 
era l’enretirada del aurons que representaven una autèntic pro-
blema de seguretat, alguns per caure empenyent-los una sola 
persona, i que era una reinvindicació constant del veïns. 
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La inversió en infraestructures municipals 
ha estat una costant per tal de poder dotar a 
la ciutadania de Vidreres dels equipaments 
que es mereixen. 

Inauguració de les noves  
oficines dels Serveis Socials
L’antiga casa del metge ja en marxa s’ha 
convertit en les noves dependències dels 
Serveis Socials des del passat mes de març 
que es va celebrar la jornada d’inauguració.

Aquest trasllat de les dependències munici-
pals dels Serveis Socials ha suposat una mi-
llora de l’espai per als treballadors de l’àrea 
i la garantia de poder oferir un millor servei 
als usuaris sobretot per la seva proximitat 
amb el CAP i per atendre amb confidenciali-
tat a les persones.

L’esport, un motor de  
la salut dels vidrerencs
Els equipaments esportius han tingut una 
inversió constant per realitzar actuacions 
de millora i manteniment dirigides a la ciu-
tadania, usuaris o abonats a les instal·laci-
ons esportives, i al conjunt d’entitats i clubs 
esportius, i també a potenciar el municipi 
com a destinació de turisme esportiu de 
referència, acollint i organitzant diferents 
estatges, tornejos i lloguers d’instal·lacions. 
Així podem destacar com a millores:
• Millores pavelló: polir i envernissar par-

quet, col·locació miralls, tancaments me-
tàl·lics dels baixos, compra d’equipament 
per neteja, xarxes anticoloms, manteni-
ment preventius cistelles bàsquet, refor-
ma baranes de seguretat

• Millores piscina: Rejuntar i gresite a les 
piscines, eliminar goteres amb tela asfàl-
tica de tota la coberta dels vestidors i del 
bar, renovació del sistema de regulació i 
dosificació de clor i PH

• Millores zona esportiva: arranjament ins-
tal·lació elèctrica, renovació dels sistemes 
de recirculació d’aigua calenta sanitària, 
construcció de 2 zones de gespa artifici-
al amb porteries de futbol 7, futbol sala 
i pals de vòlei a la zona esportiva, taula 
ping-pong exterior, renovació tapes asper-
sors camp de futbol, tancament metàl·lic 
de seguretat de la graderia, manteniments 

preventius de la gespa del camp de futbol, 
• Street workout

A més en procés 
Pista d’atletisme, protecció de seguretat del 
cautxú a la tanca que voreja les zones de 
gespa de futbol 7 i monitorització de les cis-
telles de bàsquet laterals del pavelló.

En projecte
Pista de vòlei platja, tancament de la pista 
coberta, tancament de la pista Mas Flassià, 
reforma i modernització de la piscina munici-
pal, il·luminació LED al pavelló i camp de futbol, 
paviment unicor a la pista coberta exterior.

Inversió en les persones
L’Ajuntament millora els equipaments pensant en l’usuari

NOTÍCIES  ACTUALITATNOTÍCIES  ACTUALITAT

Fotografia del dia de la inauguració de les noves dependències dels Serveis Socials.

Les oficines de Serveis Socials,  
recentment inagurades, i al costat  

l’accés a la Casa d’Emergències Socials

APUNT DE LA  
REGIDORA
MARGARITA
SOLÉ

Aquest mes d’abril s’executarà l’obra 
per adequar com a Casa d’Emer-
gències Socials l’espai de l’edifici 
del CAP adjacent a les Oficines de 
Serveis Socials. Es tracta d’una vi-
venda que permetrà donar resposta 
a necessitats puntuals i específiques 
de caràcter social, per a persones i 
famílies desafavorides. 

Un espai que permeti acollir durant 
períodes de temps breus i limitats a 
persones i famílies que pateixen pro-
blemàtiques greus, com casos de 
violència de gènere, desnonaments 
en circumstàncies complicades, etc. 
L’habitatge està pensat per acollir als 
afectats per aquests problemes soci-
als, mentre se cerquen les solucions.

La Casa 
d’Emergències 
Socials, un 
equipament 
necessari
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Vidreres, la capital comarcal de la cultura
Les quatre estacions de l’any a Vidreres es caracteritzen per una constant activitat cultural

Vidreres sempre ha aspirat a esdevenir una població amb un contin-
gut cultural ric i divers. També els veïns i les veïnes han manifestat el 
desig de treballar per afavorir un ambient cultural ric, tot promovent 
la vida associativa i cultural més oberta i diversa de la vila.

Per tal d’ajustar les expectatives i les aspiracions de tots amb el 
potencial estructural de la nostra comunitat, l’Ajuntament ha treballat 
per fer de Vidreres un referent organitzant multitud d’activitats, pro-
mocionant les nostres tradicions i treballant per arrelar la identitat 
local, sempre amb aportacions de la ciutadania.

La promoció de la cultura està en el punt central de moltes políti-
ques dels darrers quatre anys, de fet, s’ha desenvolupat dia a dia 
promocionant i recolzant iniciatives i actuacions tan importants com 
l’Escola Municipal de Música, un referent comarcal que s’ha estès 
més enllà de les fronteres locals, l’edició de llibres de caire històric, 
el suport a tradicions tan nostres com el Ranxo o les Pubilles i 
Hereus... i finalment la consolidació de festes amb incorporació de 
novetats que han fet lluir encara més la ja tradicional Cavalcada de 
Reis, amb carrosses noves o la nova programació infantil estable 
del Teatre Casino la Unió.

La cavalcada va estrenar noves carrosses

Cinc llibres dedicats a la localitat 

L’Ajuntament ha promocionat la publicació de cinc llibres dedi-
cats a diferents aspectes de la història de la població entre els 
anys 2015 i 2018 que corresponen als números del 4 al 8 de la 
col·lecció Vidreres. En concret, el número quatre de la col·lecció 
ha consistit en una reedició del llibre Història de Vidreres publicat 
anteriorment l’any 2011. Aquest treball ha estat possible gràcies 
a la col·laboració, entre d’altres, amb l’associació GRUP VITRARIS, 
CULTURA I TRADICIÓ.

Enguany s’han construït els 3 vehicles de Ses Majestats els Reis 
d’Orient inspirats en el concepte d’Orient per fer arribar la il·lu-
sió en la nit més màgica de l’any. 

Les noves carrosses van fer les delícies dels més petits, però 
també dels més grans, pels carrers de Vidreres amb un seguici 
de més de 100 persones entre patges, ballarins, carboners i 
ambientació del Camp Reial. Melcior, Gaspar i Baltasar van viat-
jar a través de tres noves estructures adaptades perquè puguin 
transitar amb més facilitat pels carrers.

NOTÍCIES  REPORTATGE
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Una Festa Major per recordar!

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!

En concret la Festa Major d’enguany va ser tot un èxit, i la gent va ser 
la protagonista vivint la festa amb gran intensitat. Totes les activitats, 
que fregaven el centenar, van omplir diversos espais del poble i van 
aplegar públics de tots els perfils. Els carrers del municipi es van om-
plir de gom a gom de vidrerencs 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.

Des de l’Ajuntament ja s’està treballant per poder gaudir d’un 
nou èxit de participació i organització durant la Festa Major 2019.

Nou Arxiu Històric Municipal

Un espai que es destinarà a preservar la documentació històri-
ca del municipi com a projecte del nou arxiu històric municipal. 
Al primer pis de la biblioteca s’ha habilitat un espai emmarcat 
amb vidre que tindrà per finalitat vetllar per la recuperació i 
protecció del patrimoni documental de Vidreres. En aquest 
sentit, la zona d’arxiu conservarà la documentació històrica 
generada per l’administració local en les activitats diàries de 
govern, gestió del territori i prestació de serveis a la comunitat, 
i aplegarà imatges i documents antics d’empreses, entitats, i 
persones amb l’objectiu de complementar i enriquir la visió so-
cial, cultural i econòmica del nostre municipi. La preservació de 
la memòria històrica local és fonamental per entendre la nostra 
identitat com a municipi.

Promoció del pubillatge a Vidreres

L’Ajuntament de Vidreres,  en els darrers anys ha estat recolzant 
el moviment del Pubillatge. Un patrimoni per al qual és creu ne-
cessari vetllar perquè la joventut de Vidreres s’hi vagi implicant 
any rere any. És per això que cal destacar una sèrie d’actuacions:
• Coordinació i participació amb l’entitat Foment de les Tradi-

cions Catalanes
• Innovació amb el nou sistema de votació per internet, que 

ha fet augmentar la participació en les votacions, alhora que 
també ha dignificat el procediment fent-lo més accessible i 
transparent.

• Renovació del vestuari del pubillatge
• Recolzament als representants del Pubillatge Vidreres per les 

sortides a nivell nacional
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Vidreres Gospel Festival

Des de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vidreres 
aquest any presentem com a novetat un nou registre musical, 
el primer festival de gòspel de Vidreres. Aquest any, la intenció 
és presentar les millors formacions del panorama català a fi i 
efecte que els vidrerencs s’endinsin en aquest gènere i serveixi 
per assentar les bases del que ha de ser un nou festival arrelat 
a la nostra vida que creixi any rere any.

Vidreres, poble de músics
La música sempre ha estat un punt cohesionador entre els diferents col·lectius del municipi

L’Equip de govern està convençut que la cultura és un element cen-
tral de la vida de les persones i, per tant, de la societat. La cultura 
preocupa i il·lusiona, la cultura convida a participar. I per això, en tot 
moment i en totes les activitats organitzades, la participació activa 
de veïns, veïnes, artistes, creadors, associacions i entitats ha estat 
bàsica per l’èxit constant de les propostes. I l’Ajuntament encapça-
lant la força creadora i les ganes de participar de tots i totes.

En aquests recents anys Vidreres s’ha convertit en la capital comar-
cal de la música, cultura i festa amb esdeveniments que van molt 
més enllà de casa nostra i que s’han consolidat com un referent 
pels de fora i un motiu d’orgull pels vidrerencs. En són exemple la 
Festa Major, que ja té un reconeixement a nivell nacional, el Festival 
de Jazz a la Fresca, la Festa de les Flors, la Festa Petita o el Concert 
d’any Nou...

Com a novetat enguany Vidreres gaudirà d’un nou festival musical, 
arriba a casa nostra, el primer cap de setmana del proper mes de 
maig, el gòspel, un nou gènere de música, d’avantpassat religiós 
propi dels negres dels Estats Units d’Amèrica, derivat bàsicament 
dels himnes evangèlics propis del ressorgiment protestant del 
segle XIX.

A més, l’Escola de Música de Vidreres s’ha convertit en un referent 
comarcal d’on han nascut músics consolidats ja en el panorama 

nacional. En l’actualitat, l’Escola de Música, amb més de 25 anys, 
té més de 250 alumnes en 3 seus (Vidreres, Sils i Hostalric) i té per 
objectiu garantir la formació i la preparació de les persones que 
vulguin fer de la música un bé cultural d’ús i també d’aquelles que 
vulguin començar a traçar un camí cap a la professionalització i 
dedicar-se a la música.

BARCELONA GOSPEL MESSENGERS

GOSPEL WORK SHOP- RAMON ESCALÉ
ESCLAT GOSPEL SINGERS

GOSPELIANS DE GIRONA

NOTÍCIES  REPORTATGE
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Presentem la sisena edició del nostre festival de jazz de Vidre-
res. Aquest any, el recorregut i el fil conductor de les actuaci-
ons que en conformen la programació durant tres dies serà la 
formació de big band, cabdal en l’etapa de la història del jazz 
coneguda com l’era del swing (EUA 1935-1945).
L’ERA DEL SWING – BATALLA DE BIG BANDS

23 D’AGOST - 21:00
BIG BAND DE VIDRERES
BIG BAND JAZZ MARESME

24 D’AGOST – 21:00
SELVA BIG BAND

25 D’AGOST – 18:00
COMBO BAND DE VIDRERES
BARCELONA JAZZ ORQUESTRA

VI Festival de Jazz a la Fresca de Vidreres 2019 (23, 
24 i 25 d’agost de 2019)

Escola Municipal de Música de Vidreres

Actualment l’escola de música està formada per tres seus: Vidre-
res, Sils i Hostalric amb un total de 253 alumnes que gaudeixen 
de la música a nivell individual o en grup. 

L’EMM de Vidreres, com a seu principal, té l’objectiu de potenciar 
les formacions instrumentals com l’orquestra de corda, l’orques-
tra de vent, l’orquestra de guitarres, l’orquestra de pianos, com-

bos i la big band que el curs passat va fer la gravació del seu 
primer CD gravat amb un estudi mòbil al centre cívic amb tots els 
condicionants que la professionalitat exigeix.

Cal remarcar el programa de col·laboració de l’EMM amb les es-
coles de primària i institut del municipi, duent a terme més de 38 
audicions escolars al llarg del segon trimestre. 
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Vidreres per tothom conjuntament amb la plataforma afectats  pels accident de la C-63

Volem explicar que desprès dels nostres escrits i actuacions hem pogut ajuntar-nos a la 
causa de la plataforma per donar-li el suport i impulsar les seves actuacions. Creiem que 
hem arribat a un punt, que aquesta plataforma ha de rebre el suport de tot Vidreres, ja que 
com diu la presidenta d’aquesta plataforma (Jessica Borrego) no hi ha ningú que no tingui 
un familiar, un veí o un amic que hagi mort en aquesta carretera. Per això el nostre grup 

donarà recolzament a aquesta plataforma i  amb tots els altres grups polítics i associacions 
que se sumin a la causa, que afecta a tot el poble. És important que treballem tots plegats 
per aconseguir que les administracions prenguin consciència de la problemàtica que com-
porta aquesta carretera en aquest tram de la C-63. Des de la nostra part ja vam prendre la 
iniciativa de primer portar una moció al Ple Municipal que va ser aprovada per unanimitat, 
desprès vam  convocar una taula rodona amb veïns de la zona, per tractar la problemàtica 
conjuntament amb el nostre representat del Parlament de Catalunya, David Cid, que, se-
guidament i acabat de recollir les peticions de la gent que va assistir, es va presentar un 
document resum traslladant a la Mesa del Parlament de la Generalitat de Catalunya, per tal 
de debatre totes les propostes que hi hagi d’iniciativa per la millora de la C-63 d’acord al 
que estableixen el articles 141 i 144 del Reglament del Parlament.

Per a mes ampliació sobre aquest document podeu entrar a la pàgina de Facebook del 
nostre grup (vidreresxtothom- grup municipal).

També informar que a través d’aquesta plataforma, ja s’estan començant a fer un seguit 
d’actuacions, com la recollida de firmes. Per tot això és important que tots els interessats 
es posin en contacte a través de la seva pàgina de Facebook i/o plataforma de “Afectats 
por los accidentes de la C-63”

“Me llamo, Francesc Jesús Becerra Ramírez, nacido en Vidreras, estudié en el Sant Iscle, 
abogado desde hace 15 años, vinculado a asociaciones, plataformas y sindicatos en lucha 
contra las desigualdades existentes... Soy socialista de corazón y razón, y desde hace unos 
años el cabeza de lista de PSC – socialistas de Vidreras.

En estos años, he visto en el Ayuntamiento de Vidreras facetas de la condición humana 
que son realmente para que reflexionemos, unos maltratando a los otros y los otros denun-

ciando... el Alcalde investigado por el Juzgado de Sta. Coloma y con varias empresas re-
cién creadas..., gente que en público habla de una manera y en privado de otra, que dicen 
una cosa a uno y al otro todo lo contrario..., juegos maquiavélicos entre grupos políticos y 
cargos, fuera de toda sencillez y humildad... y siempre una respuesta común... la culpa es 
del otro... La sordera y la falta de diálogo, el autoritarismo y el egoísmo exagerado de quien 
ha gobernado con mayoría absoluta pero muy en solitario en el fondo... se deja notar... 

Ahora que se acercan elecciones municipales... os dejo aquí unas letras adaptadas a 
Vidreras de la Internacional socialista... ¡Hace falta un Vidreras más humano y socialista!

“Arriba el pueblo de Vidrieras, en pie los barrios maltratados, alcémonos todos al grito, viva 
Vidreras social.
Removamos todas las trabas, que oprimen al ciudadano, cambiemos al pueblo de base, 
hundiendo a la mayoría absoluta convergente.
Agrupémonos todos, en la lucha electoral, y se alza el pueblo por un Vidreras más social, 
El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrá, los odios que al pueblo 
envenenan al punto se extinguirán. 
El hombre del hombre es hermano, derechos iguales tendrán, Vidreras será el paraíso, 
patria de la Humanidad. 
Agrupémonos todos, en la lucha electoral, y se alza el pueblo con valor por un Vidreras 
más social”.

Estem millorant Vidreres , i volem seguir fent-ho JUNTS

Des del grup municipal del govern de l’Ajuntament fem un balanç positiu 

d’aquests últims 4 anys; en què hem afrontat els problemes més importants 

i històrics del poble, i donat resposta a les mancances del municipi, mirant 

d’aportar esforç i treball per donar-hi solucions: el nou sant Iscle és una realitat, 

amb una execució i un trasllat exemplars; en poques setmanes tindrem garantit 

l’abastament d’aigua del municipi; el centre del poble fa goig, i més que en 

farà; estem implantant un cos de policia local que ha de ser la garantia d’ordre 

i seguretat a Vidreres els propers anys; el centre de dia i el futur de l’espai dels 

Horts d’en Pere Pau seran realitats immediates aquest any; estem acabant una 

renovació total de l’enllumenat; tenim la solució treballada amb la Generalitat per 

la C-63 i que cal vetllar que s’executi ràpid... Molta feina feta, molta feina per fer.

El futur grup de Junts x CAT recollirà el testimoni d’aquesta feina feta pel grup 

municipal de CiU-PDeCAT, i amb il·lusió renovada i un compromís màxim amb 

Vidreres i la seva gent, volem seguir treballant pel poble, donant solucions als 

problemes dels vidrerencs i continuar oferint el nostre esforç per a què els pro-

jectes de futur que necessita Vidreres es converteixin en realitats.

VST-ERC reclama que el trasllat al nou centre escolar es planifiqui acuradament

Des del grup Vidreres Som Tots –ERC ens preocupa la notícia de què es retardi 
el trasllat de l’escola Sant Iscle al nou equipament.  

En primer lloc, cal tenir present que aquesta obra va començar malament des 
del primer dia i que sempre s’ha avisat al consistori que no es donarien els 

dos dies de festa als nens, ja que tenen unes hores lectives programades que, 
evidentment, no es poden treure.

Educació ha reclamat a l’Ajuntament els certificats adients i, en aquesta mateixa 
línia, ha advertit que no s’aprovaria el trasllat fins que es reunissin. Actualment, 
encara consta com escola en obres. 

Pel que fa a l’enderrocament del Sant Iscle no és una cosa que es pugui dur 
a terme d’avui per demà, sinó que ha de passar per un període de desafecció.

Així doncs, per tots aquests motius esmentats, la sensació és que l’alcalde està 
fent pressió per fins electoralistes i partidistes, fet que ens genera un profund 
malestar.

Des de VST-ERC entenem que l’Educació és un pilar fonamental de la societat 
del Benestar. Els infants són el futur del nostre poble i, per aquest motiu, dema-
nem que es tracti amb la major delicadesa i respecte aquest tema.

PxV Francesc Jesús Becerra Ramírez
Progrés per Vidreres – PSC

Jordi Camps
Alcalde de Vidreres
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Viu i gaudeix Vidreres
Potenciar el turisme com a mesura de reactivació econòmica

L’objectiu genèric de l’àrea de Promoció 
Turística ha estat promoure el turisme mit-
jançant la presentació de la destinació amb 
propostes competitives i de qualitat al terri-
tori. Aquest s’ha concretat en un seguit de 
programes i activitats que s’han desenvo-
lupat per millorar i augmentar la difusió del 
posicionament local.

Entre aquestes tasques ressalten accions de 
promoció com fires, recentment Vidreres ha 
estat present al Firatast, la promoció de pro-
ductes locals com el salsafí... Una altra tasca 
que s’està realitzant des d’aquesta àrea, és 
l’adequació del mirador de Puigventós.

El mirador de Puigventós, una 
vista panoràmica excepcional
És en el punt més alt del municipi, el Puig-
ventós (423 m) on es vol instal·lar una pla-
taforma integrada amb l’entorn que servei-
xi com a mirador. El Puigventós forma part 
del massís de Cadiretes, un espai natural 
format per petites elevacions de relleu gra-
nític el qual separa la plana selvatana i el 
mar. El conjunt del massís constitueix una 
àrea natural de valors estètics i paisatgís-
tics excepcionals.

Des d’aquest racó privilegiat el visitant po-
drà gaudir de vistes a un ampli horitzó; des 
del propi massís de Cadiretes, passant per 
la plana selvatana i Montseny fins els Pi-
rineus i la Costa Brava.

NOTÍCIES  ACTUALITAT

Molt aviat en 
podrem gaudir
Amb aquest mirador volem afavorir 
el desenvolupament sostenible del 
territori a partir de la conservació i 
promoció dels seus recursos endò-
gens, involucrar els usuaris de l’es-
pai perquè entenguin, valorin, esti-
min i respectin el patrimoni natural i 
l’herència cultural que representa el 
paisatge. També promoure el conei-
xement dels espais d’interès natural 
com el mateix massís de Cadiretes, 
afavorir la conservació de les espèci-
es protegides a través de la divulga-
ció dels valors ambientals i crear un 
discurs interpretatiu que afavoreixi el 
paisatge i els valors i beneficis que 
presenta.

APUNT DE LA  
REGIDORA
MARIA
ARTIGAS

Una vista privilegiada des de la ubicació del nou mirador de Puigventós.
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RANXO 2019

RESUM GRÀFIC  ACTIVITATS CULTURALS I FESTIVES
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