
Una realitat en marxa

La renovació integral de 
l’enllumenat de Vidreres
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Tenim aquí un nou InfoVidreres a les portes de Nadal de 2016 i 
l’entrada del nou any, que com veureu encarem amb moltes ga-
nes de treballar per Vidreres. Aquesta tardor ha estat intensa per 
l’Ajuntament de Vidreres, i ho podreu comprovar en les pàgines 
d’aquest butlletí.

Vull destacar especialment cinc actuacions de millora en què fa 
temps que hi hem estat treballant: l’actuació a 
la Plaça de l’Església i les voreres i enllumenat 
de la carretera de Lloret; i les tres actuacions 
imminents, la restauració de la façana del Ca-
sino, l’asfaltatge del camí de Can Domènech i 
les noves oficines de serveis socials a l’antiga 
casa del metge (al costat del CAP). 5 actuaci-
ons en diferents àmbits, però que considerem importants des de 
l’ajuntament.

Per altra banda, també vull fer especial esment al fet que el pro-
jecte de renovació integral de l’enllumenat sigui una realitat que 
va endavant, i amb un finançament envejable. He de dir que és un 
projecte que ja tenia al cap gairebé des del primer any que vaig 

ser alcalde, l’any 2011. Ha costat, i hem tardat temps, però ara 
ja és un projecte en marxa, i que representarà fer una volta com 
un mitjó a l’enllumenat municipal de Vidreres. L’estalvi en energia 
elèctrica suposarà de l’ordre de gairebé un 60%, superant de to-
tes totes els 100.000 euros d’estalvi anual.

No em vull deixar de posar en valor les sessions de participació 
ciutadana per a l’elaboració del pressupost mu-
nicipal, que a principis de tardor vam fer en 13 
diferents sessions, per barris, al municipi. Ens 
ha ajudat enormement en el procés d’elaboració 
del pressupost 2017. I vull agrair especialment 
la participació de tota la gent que hi va participar.

Finalment vull aprofitar per recordar-vos que 
l’equip de govern i tots els treballadors municipals estem treba-
llant per afrontar els reptes futurs, i seguim treballant per trans-
formar Vidreres . I per desitjar-vos en nom meu i de tots ells unes 
bones festes i bona entrada d’any!

Jordi Camps Vicente
Alcalde

“Seguim treballant per 
millorar la qualitat de 
vida de les persones 

de Vidreres”

Projectes de millora i participació a Vidreres

EDITORIAL JORDI CAMPS @jordi_camps
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CRÈDITS MOTXILLA ECOLÒGICA
Aquest butlletí està imprès amb paper de tipus eco-
lògic fet que garanteix que s’ha produït sota els es-
tàndards mediambientals més exigents amb la fi de 
limitar l’impacte mediambiental. Aquest paper s’ha 
elaborat sense utilitzar clor elemental en el procés de 
decoloració de la pasta i complint amb la normativa ISO 
14001 i EMAS (Projecte de Gestió i Auditoria Ecològica). 
Per altra banda, la tinta utilitzada no porta olis mine-
rals i està composta per materials reciclables i no 
contaminants complint amb les normatives ISO 9001 
i ISO 14001.

Descarrega’t a la 
web municipal 
l’edició de 
l’Infovidreres. 
Trobaràs una 
edició interactiva 
per smartphones 
i tablets
(IOS i Android)
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L’Ajuntament de Vidreres ha impulsat els primers pressupostos participatius per tal que els 
ciutadans i ciutadanes puguin proposar, debatre i decidir el destí de la despesa pública i de 
les inversions del pressupost municipal per a l’any 2017. 

Els pressupostos participatius són una eina de participació i gestió del municipi, mitjançant 
la qual la ciutadania pot proposar i decidir sobre el destí de part dels recursos municipals. 
Els pressupostos participatius també pretenen promoure que la ciutadania no sigui simple 
observadora dels esdeveniments i decisions, i que pugui convertir-se en protagonista activa 
del què passa al poble, aprofundint així en una democràcia participativa, buscant entre tots  
solucions que es corresponguin amb les necessitats i desitjos reals de Vidreres. 

Concretament l’Ajuntament de Vidreres ha perseguit implicar la ciutadania amb la presa de 
decisions responsables a través de tretze reunions de debat col·lectiu adreçades a les per-
sones i agrupades per barris o zones de residència. De manera que algunes de les propostes 
d’aquest nou pressupost seran fruit de les propostes d’inversió fetes pels veïns al llarg de 
les reunions. 

“Aquest és un compromís electoral i creiem que anar desenvolupant accions des de l’àrea 
de Participació Ciutadana ha de ser una cosa positiva i enriquidora”, remarca l’alcalde de 
Vidreres, Jordi Camps. 

A partir d’ara, l’Ajuntament iniciarà els procediments tècnics oportuns per intentar fer realitat 
i executar aquelles iniciatives o projectes exposats amb els representants de la ciutadania i 
de les entitats. Entre les propostes i comentaris més exposats entre els veïns vidrerencs van 
destacar entre d’altres la necessitat de campanyes de civisme per als propietaris d’animals 
domèstics; disposar de més escombraries i papereres per tenir més net el municipi; la ins-
tal·lació de ressalts per aconseguir una circulació més pacífica... 

Nova experiència  

Aquesta ha estat la primera vegada que l’Ajuntament de Vidreres ha realitzat un procés 
participatiu que ofereix a la ciutadania l’oportunitat d’incidir en una part del pressupost 
municipal amb l’objectiu de caminar cap a un model en el qual la població gaudeixi d’espais 
de participació, apoderament i d’incidència real en tot allò que afecta a les seves vides. 
Fruit d’aquesta primera experiència s’analitzaran els punts forts i els aspectes a millorar per 
properes edicions en anys posteriors.

L’any 1979 un grup de pares i mares van 
començar a portar a terme els primers 
passos perquè Vidreres pogués tenir una 
“guarderia” per als nens i nenes de 0 a 
4 anys. Més tard, l’any 1984, es va tras-
passar el servei a l’Ajuntament, que va 
apostar per convertir-la en una llar d’in-
fants municipal amb un projecte educatiu 
definit. 

Així, l’any passat va fer 30 anys el projec-
te. Aprofito per felicitar a tothom que hi ha 
tingut alguna cosa a veure: felicitats! 

Durant aquest temps s’ha passat per di-
ferents moments: la marxa dels infants de 
3 anys cap a l’escola, l’ampliació de la llar 
d’infants Sant Iscle cap al pati de l’escola, 
la pèrdua d’una treballadora, la instal·lació 
d’una aula prefabricada per augmentar la 
capacitat o la realitat de tenir dues llars 
d’infants per tal que totes les famílies amb 
infants poguessin tenir accés al servei... 

Des de l’inici fins a l’actualitat ha passat 
molt de temps i ha estat la porta d’entrada 
a la comunitat educativa de molts infants 
vidrerencs. Tants, i durant tants anys, que 
ara els primers alumnes ja són pares i la 
roda comença una altra vegada!

Ara, commemorant els 30 anys, l’Ajunta-
ment i els professors segueixen apostant 
amb la mateixa il·lusió i dedicació per 
aquest projecte. 

Gràcies a tots per haver fet realitat aquest 
projecte educatiu a Vidreres.

Foment de la participació a vidreres: 
pressupostos participatius 2017 Les llars 

d’infants estan 
d’aniversari!

APUNT DEL REGIDOR
FRANCESC BALTRONS

NOTÍCIES  ACTUALITAT

L’Ajuntament de Vidreres impulsa els pressupostos participatius per tal que els ciutadans i ciutadanes 
puguin proposar, debatre i decidir les inversions i iniciatives del pressupost municipal per a l’any 2017.

Estem d’aniversari: celebrem els 30 anys de la 
llar d’infants

@f_baltrons
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Cinc actuacions de 
millora en equipaments i 
infraestructures de Vidreres

NOTÍCIES  ACTUALITAT

Asfaltatge del camí de Can Domènech
Es preveu asfaltar un tram important del camí de Can Do-
mènech, que té un trànsit rodat habitual i regular. Aques-
ta actuació és principal en el pla d’asfaltatge dels camins 

de més trànsit del municipi. 

Actuació a la Plaça de l’Església
Arranjament del paviment central de la calçada molt mal-
mès perquè la zona es va urbanitzar només pensant en 
els vianants i sense tenir en compte el volum de trànsit 

rodat existent. La millora aposta per un paviment més resistent 
eliminant les barreres arquitectòniques i dignificant el nucli antic.

Noves oficines de Serveis Socials
Les obres de remodelació de l’antiga Casa del Metge, al 
costat del CAP, pretenen habilitar l’espai per acollir les 

oficines pels serveis socials millorant substancialment les depen-
dències municipals on es presten tots els serveis relacionats amb 
el benestar social.

Restauració de la façana del Casino
Aquesta actuació respon al conveni signat entre l’entitat 
i l’Ajuntament, a fi i efecte de què el consistori pugui 

disposar de diferents espais titularitat de l’entitat. La façana es 
considera d’interès ja que és un edifici emblemàtic i per això es vol 
recuperar el valor i l’estil arquitectònic original.

Voreres de la Carretera de Lloret
Actuació per resoldre la situació d‘irregularitat de les vore-
res des de la rotonda de la Sardana fins al Pavelló amb l’ob-
jectiu de dignificar i homogenitzar-les. Continuant a més 

amb l’actuació que el primer semestre de 2015 es var fer en un 
tram de l’Avinguda Costa Brava.

Des de l’Ajuntament de Vidreres s’estan portant a terme diverses 
actuacions per la millora d’infraestructures, espais i servei públics 
amb un objectiu principal, tant per aquest any com per tot el man-

dat municipal, com és millorar i 
avançar en la qualitat de vida al 
municipi. Aquesta partida d’in-
versions permet a l’Ajuntament 
realitzar actuacions de poble: 
projectes que s’associen gene-

ralment a l’espai públic, l’urbanisme, equipaments o la mobilitat 
com el Camí de Can Domènech i Carretera de  Lloret, rehabilitar la 
façana del Casino o les obres a la Casa del Metge.

Les actuacions 
s’iniciaran en les 

properes setmanes 
i mesos 1

2

4

3

5
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Procés de recepció de les urbanitzacions
LA GOBA
El procés de recepció de la urbanització de la Goba es troba en el 
seu tram final, un cop executada l’actuació requerida de la depu-
radora. Actualment es mantenen reunions amb els representants 
de la junta de propietaris al voltant de la recepció de les infraes-
tructures corresponents al serveis d’aigua potable, atès el con-
tracte signat entre els representants de la junta amb les empreses 
Rec Madral i Riera de Cabanyes. Aquest aspecte està retardant la 
formalització definitiva de la recepció, però confiem que es pugui 
desencallar en les properes setmanes, i, per tant, es pugui fer 
efectiva la recepció completa de la urbanitza-
ció, el futur 1 de gener de 2017. 

TERRAFORTUNA 
El procés de recepció de Terrafortuna també 
avança amb pas ferm. Hi havia pendents dos 
grans temes: la tramitació de la reparcel·lació i 
l’execució de la connexió del sanejament amb 
la depuradora de Terrafortuna. Pel que fa a la 
tramitació urbanística del projecte de reparcel-
lació, aquest es troba en aquests moments en 
procés de tramitació. I pel que fa a l’execució 
de la connexió amb l’EDAR-Terrafortuna, en el darrer ple ordinari 
municipal es va aprovar el conveni entre l’Ajuntament i la junta de 
propietaris, que aquests últims van validar en assemblea el passat 
diumenge 30 d’octubre. Un cop finalitzat el procés de licitació de 
l’obra, s’iniciarà la seva execució durant aquest mes de novembre. 
El conveni ja preveu que es pugui procedir a la recepció definiti-

va de la urbanització el futur setembre del 2017. Sempre i quan 
s’hagi resolt la tramitació de la reparcel·lació i l’execució de l’obra 
de connexió amb la depuradora, així com la resta de qüestions 
relacionades amb la recepció de la urbanització, particularment la 
recepció de les infraestructures d’aigua potable.

Situació del procés de muncipalització del 
servei d’aigua
Tal com preveu l’Ordenança que regula el servei d’aigua a les 
urbanitzacions, fins que es completi el procés de municipalització 
que s’està portant a terme, es va signar el contracte a través del 

qual es formalitza i es regula l’entrega d’aigua 
a través de les infraestructures del CCB de 
l’aigua del Pasteral, a les empreses Rec Ma-
dral i Riera de Cabanyes, i d’aquesta manera 
garantir l’abastament als veïns de la Goba, 
Terrafortuna, Puigventós i Aiguaviva. 

Cal destacar que l’Ajuntament ha rebut una 
subvenció de l’ACA per finançar aquesta in-
terconnexió de 500.000 euros.  Les obres es 
realitzaran en dues fases, la primera de les 
quals ja està licitada i a punt de començar; 

i la segona fase resta pendent de rebre la subvenció per tal de 
garantir el finançament. Amb aquest projecte enllestit es podrà 
garantir definitivament l’abastament d’aigua per a tot el municipi, 
ja que serà una realitat la connexió entre la Pasternal i el dipòsit 
de cementiri. Aquest pas és essencial en el procés obert de muni-
cipalització ja que en garanteix l’abastament. 

Situació de recepció de les urbanitzacions i 
municipalització del servei de l’aigua

NOTÍCIES  ACTUALITAT

Moment actual del procés gradual de recepció de la urbanització de la Goba i Terrafortuna i del tràmit de municipalització del servei d’abastament de l’aigua 
potable amb l’objectiu que l’administració local n’assumeixi la gestió.

En breu serà una 
realitat la connexió 

entre la Pasternal i el 
dipòsit del cementiri, 

un pas més per la 
municipalització del 

servei
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L’Ajuntament de Vidreres ha enllestit els 
treballs de renovació de la xarxa d’enllu-
menat públic de la Fase 1 i 2 de Mas Flas-
sià. Durant els últims mesos s’han canviat 
78 punts de llum que hi havia originalment 
instal·lats i també san afegit 27 punts de 
llum nous, concretament s’han instal·lat 
105 punts de llums en els carres Doctor Gil 
Vernet, Josep Pla, Tramuntana, Sant Jordi, 
Miramar, Pau Claris, Sant Cristòfol i Doctor 
Trueta i Avinguda de Mas Flassià. 

Durant aquests últims mesos s’ha subs-
tituït les columnes de llum, per unes de 
tecnologia LED. Amb la substitució de les 
antigues llumeneres de Vapor Mercuri, 
d’una potència 125W, per unes llumeneres 
molt més eficients de 26W, s’aconsegueix 
un estalvi de 50.544 kWh/any, que traduït 
en termes de consum energètic equival a 
més de 6.761 € anuals menys de les ar-
ques municipals. A més a més, en termes 
de contaminació Vidreres deixa d’emetre 
més de 15.163 Kg de 
CO2 equivalents.

L’actuació també ha 
comportat la necessitat 
d’obertura de rases per 
tal de portar a terme la 
substitució del calbejat elèctric, mesura 
que s’ha aprofitat des del consistori per 
soterrar i fer passar un nou cablejat de 
megafonia municipal per així millorar la 
comunicació en aquest espai de la vila.

Aquesta millora és significativa, ja que ha 
permès la legalització de la instal·lació i 
s’han eliminat les incidències d’aquesta 
zona que era especialment problemàtica 
abans del procés de renovació integral. I 
també, una forta reducció de la despesa 
del pressupost en consum i manteniment 
del vell enllumenat. Aquesta actuació ha 

comptat amb una subvenció de la Genera-
litat de 70.000 €.

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 (acabada recentment), les Ser-
res, la Carretera i un pla director de reno-
vació de la resta del municipi amb un nivell 
d’inversió de 2 milions d’euros. Tot i així, 

el projecte s’ha anat 
adaptant a la situacions 
municipals: primer es va 
renovar l’enllumenat de 
l’Avinguda Costa Brava, 
coincidint amb l’arran-

jament de les voreres i la subvenció de la 
Generalitat. Després va arribar el moment 
de Mas Flassià, la primera part acabada a 
finals d’octubre i la segona a les acaballes. 
En tercer terme, en breu s’executarà l’en-
llumenat de la Carretera de Lloret, seguint 
el mateix estil de l’avinguda Costa Brava i 
aprofitant, tanmateix, l’arranjament de les 
voreres. Així les velles columnes se substi-
tuiran per un nou model que dignificarà el 
vial i aportarà una coherència estètica dels 
tres vials principals: Carretera de Lloret, 
Avinguda Costa Brava i Carretera de Sils.

Un pas més cap a l’eficiència energètica 
de l’enllumenat públic de Vidreres

NOTÍCIES  REPORTATGE

Vidreres vetlla per generar una imatge d’enllumenat que busca l’equilibri entre l’ordre funcional i l’ordre estètic dels carrers de la Vila, incorporant una nova 
tecnologia de més eficiència, com la tecnologia LED

L’objectiu és adaptar 
la il·luminació 

optimitzant el consum 
energètic

Podeu trobar 
més info del 

projecte a
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latura l’Ajuntament renovarà tot l’enllume-
nat públic amb tecnologia LED convertint 
Vidreres en segurament el municipi més 
modern i eficient de la província de Girona 
en termes d’enllumenat. 

Per altra banda, el projecte també ha con-
templat un tractament específic del nucli 
antic. Aprofitant la renovació de l’enllu-
menat s’ha apostat per la substitució dels 
fanals per columnes noucentistes que em-
belliran a principis de 2017 tots els carrers 
del centre de la vila.

A part, és necessari destacar que un cop 
en marxa tot el projecte s’ha atorgat una 
subvenció a l’IDAE (Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía) de crè-
dit a interès 0% per executar la resta del 
projecte integral de la renovació de l’en-
llumenat. Actualment, està obert procés 
de licitació pública per renovar la resta de 
nucli antic de Vidreres i a Aiguaviva Park, i 
es confia que s’executi durant l’any 2017.

En definitiva, aquest canvi suposarà una 
reducció dràstica de la contaminació lumí-
nica i una millora substancial de la percep-
ció dels nivells d’il·luminació dels carrers, 
així com també, una forta reducció de la 
despesa del pressupost en consum i man-
teniment del vell enllumenat.  

Segons l’alcalde, Jordi Camps, ha desta-
cat que amb aquesta inversió es millorarà 
l’eficiència energètica en uns moments 
en què els recursos són limitats perquè 
l’obra suposarà una reducció de 100.000 
euros anuals, pel cap baix. Aquesta legis-

Límit d’àmbit del present avantprojecte 

Límit d’àmbit dels proj. independents

Zona d’àmbit projectes independents

Zones amb llumeneres majoritàriament 
deficients. Es substituiran les llumene-
res per d’altres més eficients de hm i 
s’adequaran els nivells a la normativa.

Zones amb llumeneres majoritàriament 
deficients. Substitució massiva a LED’s. 
I s’adequaran els nivells a la normativa.

Zones fora de la gestió municipal

Quadre situat al nucli urbà

Quadre situat al mas flassià

Quadre situat a l’urb. Aiguaviva park

Quadre situat al polígon industrial

Sector 1 instal·lació llumeneres

Sector 2 instal·lació llumeneres

Sector 3 instal·lació llumeneres

Sector 4 instal·lació llumeneres

Sector 5 instal·lació llumeneres

ZONA 01      ---
ZONA 02     HM

ZONA 03   LED

ZONA 04      ---

Zones d’actuació

Projecte de renovació de 
l’enllumenat públic del 
Nucli Urbà i Aiguaviva
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El Centre Obert de Vidreres és un espai so-
cioeducatiu per a infants i joves de 6 a 14 
anys que des de la regidoria de Benestar 
Social amb la col·laboració d’Ensenyament 
atén a una seixantena de nens/es i joves 
dels centres educatius Sant Iscle, Salvador 
Espriu i INS Vidreres.

Aquest servei social d’atenció primària 
va néixer a partir d’unes classes de re-
forç setmanals dedicades a deu nens de 
primària al Centre Cívic. 
Des de llavors, el servei 
ha anat creixent fins 
a convertir-se aquest 
mes de juliol passat 
en un servei autoritzat 
pel Departament de 
Treball i Afers Socials, 
que compta amb un equipament com Can 
Xiberta i amb professionals de l’educació 
(Pedagogia, Educació Social...). Tots ells 
intervenen amb els infants i les seves famí-
lies amb un projecte d’atenció i prevenció 
de dilluns a dijous fora de l’horari lectiu.

L’objectiu del Centre és donar suport, es-
timular i potenciar de manera integral el 
desenvolupament, la socialització i l’adqui-
sició d’aprenentatges bàsics dels infants i 
joves d’entre 6 i 16 anys en risc d’exclusió 
social i llurs famílies, atenent les necessi-

tats socioeducatives transformant-les en 
situacions d’oportunitat d’aprenentatge i, 
alhora, promovent interaccions saludables 
i enriquidores entre els usuaris i el context 
social de Vidreres. Aquesta acció socioe-
ducativa s’executa tècnicament des de la 
Unitat de Programes de l’Àrea de Serveis 
a les Persones conjuntament amb els tres 
centres educatius de Vidreres i els Serveis 
Socials d’Atenció Primària de Vidreres 

(SBAS) que participen 
en la selecció i segui-
ment dels usuaris del 
servei.

Enguany l’obra Social 
“la Caixa” ha con-
cedit una ajuda de 
24.000,00 € per donar 

suport a aquest Espai Educatiu. Aquesta 
convocatòria es va realitzar per prestar 
ajudes a projectes d’interculturalitat i ac-
ció social 2016, en el marc del Programa 
d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials. 

Cal destacar que és voluntat del consistori i 
de la regidoria promoure els serveis dirigits 
a les persones per millorar-ne la qualitat 
de vida, en aquest cas concretament re-
lacionada amb l’aprenentatge i el desen-
volupament dels infants i adolescents amb 
necessitats especials.

El 2 d’octubre va entrar en vigor la nova 
Llei 39/2015 del Procediment Adminis-
tratiu Comú de les Administracions Pú-
bliques. La llei suposa uns canvis im-
portants en la tramitació d’expedients 
de les administracions públiques. Una 
de les novetats que inclou és que tota 
la tramitació haurà de ser electrònica 
(presentar instàncies, rebre notifica-
cions, etc) a través de la seu electròni-
ca en supòsits concrets.

Per aquest motiu, Vidreres participa 
en el projecte eSET endegat des de la 
Diputació de Girona i l’Administració 
Oberta de Catalunya. Aquest servei 
va néixer l’any 2012 com un projecte 
col·laboratiu per garantir un “pack” in-
tegrat d’eines i sistema de treball que 
acompanyi als ajuntaments a travessar 
la frontera cap a la digitalització, i l’ús 
eficient de l’administració electrònica, 
mitjançant:

1. Un sistema de treball comú compa-
tible amb elements d’integració arxivís-
tica.

2. Un conjunt de serveis d’administra-
ció electrònica bàsics: registre, eTRAM, 
SEUe, eTauler, eNOTUM, VIA OBERTA, 
solucions d’autenticació i signatura...

3. La possibilitat d’incorporar un gestor 
d’expedients col·laboratiu.

L’objectiu del Servei eSET és disposar 
d’un model d’administració electrònica 
que asseguri que les administracions 
locals de petit format com la nostra, 
puguin compartir un sistema de treball 
que els permeti sumar recursos, mino-
rar costos, i enfortir les seves xarxes de 
col·laboració. L’eSET té vocació d’es-
devenir un canvi en la metodologia de 
treball integral que faciliti el treball de 
funcionaris i càrrecs electes i ofereixi 
un millor servei als ciutadans. Es pretén 
que aquesta metodologia regeixi en el 
màxim de nombres d’Ajuntaments pos-
sibles per tal de generar dinàmiques 
d’intercanvi i facilitar el traspàs de da-
des i treballadors.

Centre Obert de Vidreres, un centre 
pensat per millorar la realitat 
personal, familiar i social dels infants

Un pas més en 
administració 
electrònica

Un espai de suport, estimulació i potenciació de l’aprenentatge bàsic per a infants amb deficiències 
socioeducatives

NOTÍCIES  ACTUALITAT

Podeu trobar 
més info del 

projecte a

L’acte de signatura del 
conveni va tenir lloc 
el passat dimecres 
16 de novembre a 

l’Ajuntament
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Impermeabilització edifici de la piscina 
municipal
L’edifici de la piscina municipal on estan ubicats els vestuaris, la-
vabos, servei de bar... tenia, des de fa anys, tenia problemes d’hu-
mitats provocats per les goteres a la coberta, caracteritzada per 
ser plana amb acabat de graves. La patologia afectava diferents 
punts de la coberta, per això, un cop valorada la dificultat i poques 
garanties d’èxit d’una actuació puntual, es va decidir plantejar una 
solució global.

L’actuació ha consistit en retirar les graves i col·locar una tela as-
fàltica autoprotegida a tota la coberta. En els darrers anys, aquesta 
intervenció s’ha realitzat satisfactòriament en altres equipaments 
municipals, com el Pavelló d’Esports o el cementiri municipal.

Arranjament vasos de les piscines
Les piscines municipals fa anys que es varen construir i calia rea-

litzar-hi una actuació de manteniment. Per 
això, aquest any s’ha decidit fer una actu-
ació integral al vas de la piscina petita que 
estava en molt mal estat.

L’actuació ha consistit en retirar les peces 
de “gresite” existent, arranjar i adreçar les 
parets, col·locar un nou “gresite” i rejuntar 
les noves peces.

A la piscina gran, l’actuació ha consistit en 
fer una neteja del vas i rejuntar l’acabat de “gresite”. També s’han 
arranjat les peces de coronament, aquestes havien catxat respec-
te al paviment exterior i hi havia uns petits desnivells que podien 
provocar caigudes als usuaris de la instal·lació.

Reforma instal·lació elèctrica en la zona 
poliesportiva
Durant els últims mesos hi ha hagut talls de llum en diferents 
espais de la zona poliesportiva (servei de bar, pistes de tennis i 
pàdel, camp de futbol...). Desprès d’analitzar la instal·lació elèc-
trica existent a la zona esportiva, s’han proposat uns treballs amb 
l’objectiu de sectoritzar-la, per tal que, cadascuna de les diferents 
àrees funcionin independentment.

La instal·lació elèctrica reformada disposarà d’una línia nova que 
alimentarà els equips de la piscina. Una segona línia nova que ali-
mentarà la caldera dels vestuaris, enllumenat i endolls del vestuari 
i del bar. Finalment, una tercera línia existent, de la qual s’ali-
mentarà l’enllumenat de la pista coberta, el motor de la cistella 
i l’enllumenat de les pistes de tennis. Actualment s’està valorant 
traslladar el quadre de maniobra de la pista coberta i les pistes 
de tennis al costat del quadre de les pistes de pàdel. I una quarta 
línia existent que alimentarà l’enllumenat del camp de futbol i els 
espais esportius de sota les grades.

En conclusió, l’objectiu principal ha estat consolidar la instal·lació 
elèctrica del bar, eliminant d’aquesta manera allargadors provisi-
onals i arranjar, en general, la instal·lació existent. Netejant-la de 
les parts que han quedat en desús i incorporant les proteccions 
diferencials i magneotèrmiques, així com sanejar les connexions 
que estaven deteriorades pel pas del temps.

I, com a part de les operacions de manteniment preventiu i correc-
tiu de la instal·lació d’enllumenat del camp de futbol, s’ha portat a 
terme la substitució del cablejat elèctric i equips d’il·luminació de 
les torres i, també, la substitució integral de les bombetes.

Actuacions de millora de la zona poliesportiva: 
piscina, instal·lació elèctrica i arranjament de 
la coberta de la piscina municipal

NOTÍCIES  ACTUALITAT

L’Ajuntament de Vidreres ha impulsat un seguit de millores a la zona esportiva, atenent la demanda de diverses associacions i usuaris amb l’objectiu de 
millorar el funcionament i adequació d’aquest espai.

Les obres 
de millora 
permetran 

oferir un 
millor servei 

als usuaris 



10

Re
vis

ta
 M

un
ic

ip
al

 d
e 

Vi
dr

er
es

 · 
Pa

rt
its

Estimat Vidreres tristament capdavanter en robatoris i actes vandàlics, des de la Can-
didatura de Progrés per Vidreres –CP-PxV- (grup socialista de Vidreres) ens unim a la 
creixent preocupació en la manca de seguretat ciutadana en el poble de VIDRERES. Són 
molts els vidrerencs que s’han apropat a nosaltres en els últims mesos, i múltiples les 
notícies que han sortit als diaris, pel que fa al fet que cada cop es produeixen més actes 
vandàlics de tota mena en el nostre poble. Així per exemple hem detectat una onada de 

robatoris contrastada pel cos policial / vigilants de Vidreres, tant a l’interior d’habitatges; 
com a l’interior de naus, garatges, cotxes, ... o contra la pròpia persona anant pel carrer 
tranquil·lament. Hem conegut casos de danys personals cap a persones,... entre altres 
a la nostre estimada gent gran. Més encara, existeix una onada de desballestaments de 
cases i pisos, voltant pels carrers de Vidreres, o la zona d’Aiguaviva, o La Goba, entre 
altres són tristos exemples. O bé, es poden veure accions de robatoris perfectament 
organitzats com el publicat al Punt Diari el passat 5.6.2016 on es varen robar més de 
100 tapes de comptadors de l’aigua, o el que es va efectuar a l’entitat financera de “La 
Caixa” i 2 benzineres, publicat a la Vanguardia el passat 14.10.2016, entre molts altres 
comerços. És trist tot plegat, perquè VIDRERES s’ha convertit en el lloc de Catalunya on 
hi ha més risc de robatoris segons publicava el Diari de Girona el passat 27.7.2016, en 
el que han resultat afectats moltíssims veïns i comerços de Vidreres. Si bé des de que 
l’equip de govern ha conegut l’enviament d’aquest article i en el temps que hi ha fins 
a la publicació ha començat a reaccionar mínimament per la pressió política i veïnal, 
preguem de forma urgent a l’Ajuntament de Vidreres i a l’equip de Convergència que 
governa el mateix, que prengui consciència real del problema, i actuï, tot oferint la nostra 
col·laboració en el que puguem, ja que NO VOLEM UN VIDRERES CAPDAVANTER EN 
ROBATORIS I ACTES VANDÀLICS!!! 

Fa un temps l’equip de govern municipal va apostar per tirar endavant 
un cos de policia local. Per convertir un cos de vigilants que complia 
amb els seus deures, en una policia local que cobrís les necessitats de 
seguretat del municipi. La situació actual ens demostra que l’aposta, 
que en el seu moment podia semblar innecessària o excessiva, ha estat 

encertada. Les problemàtiques de robatoris, o fins i tot de bretolades, 
ens demostren que el servei de policia local és necessari a Vidreres. De 
totes maneres tampoc cal ser alarmista, en algun mitjà es va parlar de 
Vidreres com un dels municipis amb més robatoris per habitant, però era 
una dada facilitada per les companyies d’assegurances; pel que primer 
se n’ha de deduir que és un dels pobles amb més “llars assegurades”, 
que no és una dada tan negativa.

El que és innegable és la nostra aposta per garantir la seguretat dels vi-
drerencs, estem fent una implantació gradual del cos de policia, perquè 
és l’única manera viable; i estem tirant endavant un projecte de càmeres 
de seguretat que dotarà d’unes eines essencials al nou cos de policia. 

Estem fent de la seguretat una prioritat a Vidreres, en pots estar ben 
segur.

Han passat ja 1.233 dies des que Jordi Camps anunciés en el Ple 
de 27-06-2013 que era coneixedor que dos alcaldes socialistes an-
teriors (Josep Sala i Jaume Figueras?) havien acceptat favors de les 
companyies de l’aigua de la família Mallart. Encara Jordi Camps no 
ha anat al jutjat a denunciar-ho.

Han passat 130 dies des que VxT va comunicar a l’Ajuntament que 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) havia certificat que l’aigua que sub-
ministren les empreses de la família Mallart prové de captacions il·le-
gals, però a l’equip de Jordi Camps li porta al pairo d’on treguin l’aigua 
les empreses dels seus amics.

Han passat 53 dies des que aquest grup VxT va comunicar a l’Ajunta-
ment que la falta de subministrament legalitzat de l’aigua de les com-
panyies dels amics de Jordi Camps infringeix l’art. 2 de les Ordenances 
creades expressament per afavorir a les companyies de la família Ma-
llart. Novament a l’equip de Jordi Camps li importa un bledo la Llei.

Segurament, abans que esclatessin els casos Gürtel i Púnica va haver-hi 
una altra gent com VxT que denunciava que a alguns alcaldes, regidors i 
empreses d’amics, del de “t’estimo un ou”, la Llei els importava un rave.

Estimats Vidrerencs, m’adreço a tots vosaltres per anunciar-vos que el pas-
sat 20 de juliol es va celebrar l’assemblea de militants d’ERC a Vidreres 
per escollir la nova executiva local. És un orgull per a mi el fet de que em 
nomenessin com a nou president i encetar el nou projecte que estem gestant 
entre tots.

La memòria de l’executiva acordada és la següent:

· Sebastià Bigaire – President
· Eduard Adrobau – Sec. d’Organització
· Cristina Garriga – Sec. de la Dona
· Bosco Anton – Sec. de Finances
· Ricard Sargatal – Sec. de Comunicació junt a en Pere Garriga
· Xavier Esteve – Sec. Territorial. Campanya “A Ganar”

I amb aquesta nova etapa convidem a tots els vidrerencs que vulguin venir 
a les nostres reunions i/o assemblees, només heu d’enviar un correu a 
erc.vidreres@gmail.com amb el vostre nom i detalls de contacte com el 
número de mòbil i us convidarem a les properes activitats.

I no us oblideu, que totes les mostres de suport són necessàries... i cadascú 
té unes habilitats i unes inquietuds diferents; això vol dir que no hi ha només 
una manera única i invariable de fer les coses... i que entre tots ho farem tot!

PxV

Sebastià Bigaire
President de la Secció Local d’ERC Vidreres

Francesc Jesús Becerra i Josep Maria Sort 
Candidatura de Progrés per Vidreres

Jordi Camps
Alcalde de Vidreres
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L’Espai Jove Can Torronet és un nou equi-
pament públic  que ha de vertebrar les 
polítiques de joventut del municipi, oferint 
serveis especialment pensats pels joves 
a partir de les seves necessitats per tal 
d’ajudar-los en la seva emancipació, en el 
seu procés de formació i a desenvolupar la 
seva creativitat.

El servei pretén impul-
sar valors com la coo-
peració, el voluntariat, 
l’associacionisme, l’in-
tercanvi d’experiències, 
la trobada i la comuni-
cació entre els joves. 
Un espai on els joves 
de Vidreres puguin 
crear les seves pròpies 
sinèrgies, dur a terme iniciatives pròpies i 
on també se’n desenvolupin d’altres im-
pulsades per la Regidoria de Joventut.

En definitiva, Can Torronet s’ha projectat 
com un nou espai de referència i punt de 
trobada dels joves per tal d’aglutinar l’ofer-
ta d’oci per als joves, on es treballaran àm-
bits diversos, com ara l’educació, les ha-
bilitats relacionals, els hàbits culturals i de 
salut, l’ocupació, el lleure responsable i al-
ternatiu, la prevenció de les conductes de 
risc, temes de gènere i participació. Aquest 

programa es desenvoluparà a partir d’ac-
tivitats com el teatre, l’expressió corporal, 
les noves tecnologies, la fotografia o el joc.

Per donar a conèixer les activitats que es 
fan a l’Espai Jove s’han realitzat ja diver-
ses activitats: edició d’un fulletó informa-
tiu repartit a tots els alumnes de l’institut 

i als veïns de Vidreres 
a través d’un porta a 
porta, grups de difusió 
de correu electrònic i 
whatsapp... que han 
servit també per captar 
els primers usuaris. 

En definitiva, els joves 
del nostre poble ja te-
nen un nou equipament 
adequat a les seves 

necessitats. Comença així un projecte que 
té un llarg camí per recórrer a partir de 
les pautes del pla director dissenyat per 
l’Ajuntament.  

Aquesta primera fase ha de durar el temps 
suficient com per consolidar una vida a 
l’espai que permeti captar altres joves més 
organitzats de manera que es doni forma a 
la proposta de tenir un consell de joves que 
dinamitzi no només l’espai sinó que inter-
vingui en la dinàmica del poble i faci sentir 
la veu i la presència del col·lectiu jove.

Vidreres inaugura l’Espai 
Jove a Can Torronet dirigit al 
col·lectiu jove del poble

Vidreres ha posat en marxa aquest da-
rrer estiu un nou servei a les oficines de 
l’antic escorxador que persegueix  dos 
objectius claus: per una banda, millo-
rar l’experiència del turista en la nos-
tra destinació, facilitant-li les gestions 
i informacions; i per l’altra, millorar el 
recolzament a l’activitat econòmica 
local a empresaris, comerciants o em-
prenedors. 

L’Ajuntament de Vidreres se sent molt 
orgullós dels resultats obtinguts fins a 
la data. Pel que fa l’Àrea de Promoció 
Econòmica l’objectiu prioritari ha estat 
fomentar un creixement econòmic sos-
tenible i la creació d’ocupació, a fi de 
millorar la qualitat de vida i el benes-
tar de la població. Per aconseguir-ho, 
s’ha impulsat l’aprofitament dels recur-
sos propis, el foment de nous sectors 
emergents i la cooperació entre l’àmbit 
públic i privat amb activitats com el su-
port amb la borsa de treball, contacte 
de col·laboració de l’Eix de Negocis de 
Santa Coloma i del Consell Comarcal la 
Selva, entre altres.

Pel que fa a la promoció turística del 
municipi, s’ha treballat amb la volun-
tat de facilitar i agilitzar noves activi-
tats per promoure l’atractivitat de cara 
a visitants amb l’objectiu d’impulsar 
la creació de nous productes i serveis 
turístics que millorin l’oferta existent.  
Així, el nou servei ha anat assumint al 
llarg d’aquests mesos la gestió i pla-
nificació d’actuacions com disseny de 
rutes turístiques, fitxes d’interès local, 
recopilació de la història municipal…
Es tracta d’una aposta a llarg termini 
que respon a l’oportunitat d’augmentar 
la capacitat turística per tal que Vidre-
res aconsegueixi una posició de liderat-
ge en turisme familiar i es converteixi 
en un punt d’interès. En la mateixa lí-
nia, s’han fet iniciatives com gestionar 
un possible aparcament de caravanes, 
elaboració de material de difusió o co-
rrecció i l’elaboració d’un nou mapa 
turístic del municipi.

Balanç positiu del 
servei de l’antic 
escorxador

Des del passat 3 d’octubre l’espai Can Torronet té les portes obertes per treballar amb els joves vidre-
rencs d’una manera més dinàmica.

NOTÍCIES  ACTUALITAT

Can Torronet és un 
centre de recolzament 

als joves. L’espai 
els vol acompanyar 
en totes les seves 

necessitats i 
inquietuds  



Festival de Jazz a la Fresca 2016

Fira de la Cervesa Artesana 2016

Festival de Jazz a la Fresca 2016

Flea Market Vidreres

Fira de la Cervesa Artesana 2016

Flea Market Vidreres

RESUM GRÀFIC  ACTIVITATS CULTURALS I FESTIVES

SERÀ NOTÍCIA...

Concert d’any nou al Teatre Casino la Unió de Vidreres 

El proper dia 1 de gener podrem gaudir d’un concert amb els millors 
valsos i danses interpretats per una de les formacions més consolidades 
del món de les orquestres: la Orquestra de Cambra Catalana, amb instru-
mentacions fetes pel mateix Arnold Schoemberg. El concert serà gratuït i 
de manera opcional es podrà lliurar una joguina solidària. 

Futurs projectes urbanístics 

L’Ajuntament de Vidreres anuncia que properament es realitzaran inver-
sions i millores a la Plaça Lluís Companys i a la urbanització Aiguaviva. 
S’actuarà, bàsicament, en obres de millora als carrers del Barri Antic i 
d’Aiguaviva, en concret amb la millora del paviment i la modernització de 
les xarxes de serveis. 


