
Un centre del poble 
amb encant!

05

juny 2017

info
vidreres



2

Re
vis

ta
 M

un
ic

ip
al

 d
e 

Vi
dr

er
es

 · 
Ed

ito
ria

l

Ens trobem a l’equador de la legislatura municipal,  i el grup muni-
cipal de Convergents – PDCAT podem dir als vidrerencs que estem 
afrontant problemes històrics del nostre poble; que per complicats, 
o per manca d’esforç i voluntat s’han deixat deteriorar els darrers 
25 – 30 anys.

Estem parlant del problema del servei d’aigua; un cas clar de pro-
blema que fa 25 anys era de bon resoldre i que successius governs 
municipals no han afrontat. Nosaltres ho estem fent: el procés de 
municipalització del servei d’aigua encara la recta final. Estem aca-
bant la primera fase de connexió dels dipòsits de Vidreres amb la 
canonada del Pasteral, que esperem completar el proper any, i amb 
una subvenció de 500.000 € de l’ACA.

Un problema similar ha estat la recepció de les urbanitzacions de 
Vidreres, 30 anys sense donar-hi solucions. A hores d’ara podem 
dir que l’equip de govern municipal ha recepcionat la Goba; a finals 
d’aquest any es preveu poder recepcionar Terrafortuna; durant aquest 
any es preveu també recepcionar el servei d’aigua d’Aiguaviva, que 
estava pendent de recepció. També confiem que al llarg del 2018 o 
principis del 2019 es pugui recepcionar Puigventós.

Parlem també de l’escola Sant Iscle, que fa més de 15 anys que 
reclama una solució definitiva, i podem dir a hores d’ara que hem 
treballat per tenir-la a tocar.

I no volem oblidar-nos de la deixadesa que ha patit el centre del poble. 
Un centre de Vidreres amb paviment malmès arreu, sense encant, 
amb una part arranjada que s’havia deteriorat, i amb una part pen-

dent que s’havia abandonat. Estem donant-hi un tomb, i acabarem 
de donar entre el que queda de 2017 i el 2018. L’actuació davant 
l’estanc, el nou enllumenat, l’actuació que farem a la plaça de l’Oli-
va, i els carrers Catalunya i Pau Casals, la restauració del Casino, la 
il·luminació de l’església i una renovació integral del mobiliari urbà; 
són la mostra d’aquest tomb que li estem donant, i sense oblidar-nos 
de l’actuació més important: la reurbanització dels c/ Orient, Jaume 
Ferrer, Joaquim Ruyra i Santa Maria; per culminar la remodelació del 
centre.

També estem tirant endavant el repte de la modernització organit-
zativa de l’Ajuntament, amb la implantació d’un sistema de gestió 
d’expedient totalment digitalitzada que haurà de suposar una millora 
de l’atenció als vidrerencs.

Pel que fa a la seguretat, estem immersos en el procés d’implantació 
del cos de policia local, que representa un avenç i modernització. 
L’objectiu principal és incrementar la seguretat al municipi i comen-
cem per dotar de mitjans els agents: les instal·lacions o mitjans com 
les càmeres. Avancem cap un poble més segur!

I per suposat, afrontem el repte dels serveis municipals que presta 
l’ajuntament: remodelant la casa del metge per dotar d’unes oficines 
idònies als Serveis Socials, modernitzant l’enllumenat de tot el muni-
cipi, tirant endavant un nou contracte de recollida de residus, neteja 
viària, jardineria... per millorar tots aquests serveis.

Afrontem els problemes, donem solucions.

Afrontant els problemes i reptes de Vidreres 
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)

Impressió: Més Gran Serveis Gràfics i Digitals S.L.

Dipòsit legal: GI-235-98

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

Descarrega’t a la 
web municipal 
l’edició de 
l’Infovidreres. 
Trobaràs una 
edició interactiva 
per smartphones 
i tablets
(IOS i Android)
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La iniciativa formativa i de suport econòmic 
està organitzada per l’àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Vidreres i es 
porta a terme a l’Antic Escorxador.

Vidreres ofereix un gran ventall de serveis 
per convertir una idea 
de negoci en una rea-
litat. L’antic escorxador 
constitueix l’equipa-
ment municipal que 
ofereix serveis i recur-
sos adreçats a em-
preses i persones emprenedores i que té 
com a funció principal apropar els serveis 
municipals als empresaris, professionals, 
emprenedors o autònoms, fent una fun-
ció d’acompanyament perquè puguin fer 
els tràmits d’obertura de nous negocis i 
millorar la rendibilitat amb agilitat i trans-
parència. 

Des del Servei s’ofereix assessorament 
personalitzat a les persones emprenedores 

i empreses que tenen per objectiu posar en 
marxa un nou projecte de negoci o millo-
rar la seva posició, s’organitzen accions de 
formació i sensibilització relacionades amb 
l’autoocupació, l’emprenedoria, les rela-

cions internacionals... 
i es dóna suport a la 
consolidació de les no-
ves iniciatives empre-
sarials, etc. 

El regidor, Lluís Galobart 
ha remarcat que amb 

aquesta iniciativa “Vidreres vol seguir sent 
un punt de referència pel que fa a l’empre-
nedoria. El nostre objectiu és contribuir a 
crear noves empreses i més llocs de treball 
a la vila, detectar i analitzar les necessitats 
de les empreses i emprenedors i assesso-
rar-les en tot allò que fa referència al món 
empresarial i econòmic. Dinamitzar el teixit 
empresarial. Acompanyament a persones 
emprenedores amb una idea de negoci”.

“Vidreres vol seguir 
sent un punt de 

referència pel que fa a 
l’emprenedoria”

L’Ajuntament de Vidreres 
aposta per l’emprenedoria i el 
suport a les PIMES

NOTÍCIES  ACTUALITAT NOTÍCIES  BREUS

L’antiga Casa del Metge es convertirà en les noves oficines dels serveis socials i en un habitatge per 
emergències socials

Vidreres recolza 
l’emprenedoria i la creació 
d’empreses locals
L’Ajuntament de Vidreres t’ofereix el Ser-
vei de Creació d’Empreses, amb l’objectiu 
d’ajudar-te en el procés de posada en 
marxa del teu projecte empresarial.

Des del Servei s’ofereix assessorament 
personalitzat a les persones emprenedo-
res que teniu per objectiu posar en marxa 
un nou projecte de negoci, s’organitzen 
accions de formació i sensibilització re-
lacionades amb l’autoocupació, es dóna 
suport a la consolidació de les noves inici-
atives empresarials, etc.

L’Espai de CoworKing de 
l’Antic Escorxador  a punt de 
ser una realitat
En breu, s’oferiran places per tal que 
professionals, persones autònomes, 
microempreses i emprenedors, puguin 
optar a compartir un espai de treball 
per desenvolupar els seus projectes 
professionals. Hi haurà la possibilitat de 
gaudir del servei en diferents modalitats: 
residents a temps total, com parcial o 
puntual.

El Coworking es planteja com un model 
d’innovació en la vida laboral vers els 
emprenedors i el desenvolupament 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  siner-
gies  ampliant les possibilitats personals 
i professionals i la creació de projectes 
innovadors, tant en el mateix Coworking 
com entre la xarxa de Coworkings del ter-
ritori. 

Així, doncs, en les properes setmanes es 
portarà a terme la convocatòria del servei 
amb la informació més detallada de l’es-
pai i les taxes de diferents modalitats per-
què totes aquelles persones interessades 
puguin presentar la seva sol·licitud.

PUNT D’INFORMACIÓ ANTIC ESCORXADOR
Crta. de Lloret s/n - Av. Mediterrani, 1 17411  Vidreres - T. 972875070
promocioeconomica@vidreres.cat
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 15 a 18 h. 
Horaris a convenir per a aquells usuaris que ho necessitin.

https://maps.google.com/maps?ll=41.788188,2.787624&z=16&t=m&hl=es-ES&gl=US&mapclient=apiv3
mailto:promocioeconomica@vidreres.cat
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Vidreres aposta per una policia 
preventiva i propera

NOTÍCIES  ACTUALITAT

El conseller d’Interior, Jordi Jané, va presidir 
la creació de la primera Junta Local de Se-
guretat del municipi de Vidreres arran de la 
creació de la seva Policia Local, la número 
214 de Catalunya. El Conseller va destacar 
“és un dia històric pel municipi de Vidreres, 
feia 5 anys que no es creava una nova policia 
local a Catalunya i avui tinc l’honor de presi-
dir la seva primera junta local de seguretat”. 
A la reunió van assistir l’alcalde de Vidreres, 
Jordi Camps; el subdelegat del Govern es-
panyol a Girona, Juan Manuel Sánchez-Bus-
tamante; el director dels Serveis Territorials 
d’Interior a Girona, Albert Ballesta; la subdi-

rectora general de Coordinació de la Policia 
de Catalunya, Begoña Curto; el coronel cap 
de la Comandància de la Guàrdia Civil de 
Girona, Jorge Cumba; el 
comissari cap provincial de 
Girona del Cos Nacional de 
Policia, Fransisco Pamplo-
na;  el comissari cap de la 
Regió Policial Girona, Josep Milán; l’inspec-
tor cap de la Policia Local de Vidreres, Albert 
Bardají, i l’inspector cap de l’Àrea Bàsica 
Policial de Santa Coloma de Farnés, Albert 
Muñoz, entre d’altres autoritats

L’objectiu de la jornada, organitzada per la 

Regidoria de Governació, va ser establir les 
polítiques de seguretat local i també fixar els 
criteris de coordinació, col·laboració i coo-
peració de les diverses forces i cossos de 
seguretat que actuen al municipi, amb la 
finalitat d’assolir un sistema de seguretat 
global, eficaç i de qualitat vers el ciutadà.

En aquella jornada es van fer públiques les 
dades delinqüencials a Vidreres, que està 
10 punts per sota de la mitjana de Cata-
lunya, amb el 54’5% de fets per cada mil 
habitants. De fet, la bona tasca policial ja 
s’evidencia amb el nombre de detencions 
que durant l’any passat van augmentar un 
142%  al passar de 19 a 45. 

Segons el regidor, Antonio Fernádez, “Vidre-
res és un poble segur. Això no treu, però, 
que hi hagi ocasions en què es produeixi un 
robatori o un delicte. Però en general tots els 
índexs indiquen que som un poble segur. I 
això és molt important, perquè no existeix 

benestar i llibertat si no te-
nim seguretat”.

Després de la junta local 
de seguretat, l’Alcalde de 
Vidreres, Jordi Camp i el 

titular d’Interior van signar un conveni amb 
el municipi per l’adhesió de l’Ajuntament a 
la xarxa RESCAT de Radiocomunicacions 
d’Emergències i Seguretat de Catalunya i un 
conveni per tenir connexió al sistema d’in-
formació policial.

El Conseller Jané va presidir la primera Junta Local de Seguretat de Vidreres

Tots els índexs 
indiquen que som 

un poble segur

L’Ajuntament de Vidreres ha fet un al-
tre pas per aconseguir un poble més 
segur i ha posat en marxa un servei de 
policia de proximitat amb el qual, se-
gons l’alcalde, Jordi Camps, es pretén 
disposar “d’un model de policia comu-
nitària, preventiva i de proximitat, al 
servei i al costat de la ciutadania”. 
L’àmbit d’actuació de la policia local 
és el territori municipal. Només podrà 
actuar fora del seu àmbit en situacions 
d’emergència i amb l’autorització prè-
via de les autoritats competents, do-
nant compte d’aquestes actuacions al 
Departament titular de les competèn-
cies en matèria de seguretat pública.
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NOTÍCIES  ACTUALITAT

El pressupost de l’Ajuntament de Vidreres 
per aquest 2017 preveu una inversió en la 
instal·lació de càmeres de seguretat ciuta-
dana i vialitat. Es tracta d’un esforç per mi-
llorar substancialment la seguretat vial i la 
ciutadana amb la instal·lació de càmeres de 
vigilància i control que permetran un treball 
molt més rigorós en aquesta matèria, tot fa-
cilitant les tasques de la Policia Local i dels 
tècnics de vialitat.

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 delictives als 
llocs on s’han instal·lat. La sola presència 

d’indicadors que assenyalen la presència de 
càmeres fa que hi hagi un efecte dissuasiu 
demostrat amb dades. 

En molts municipis aquestes càmeres estan 
situades en punts estratègics dels pobles 
(entrades a urbanitzacions, zones urbanes, 
zones comercials...) i acaben essent un ele-
ment més en la vigilància.

Sovint les imatges es conserven un temps 
prudencial com a valor probatori. Sempre 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 ma-
tèria de seguretat viària permetrà detectar 
i controlar possibles infraccions com altes 
velocitats o mals usos de la via pública i si-
milars.

Les noves dependències policials estaran 
situades al costat de l’actual Ajuntament, 
on ara podem trobar 
les oficines dels Serveis 
Socials. 

Aquesta nova seu de la 
Policia Local serà una 
realitat un cop les obres 
de la Casa del Metge fi-
nalitzin i s’hi ubiquin els 
Serveis Socials. 

El cos policial ocuparà, 
així, unes dependènci-
es més àmplies i adequades a les neces-
sitats de la plantilla i del servei que presta 
a la població.

Estat actual de les obres de l’antiga casa del met-
ge ubicada al costat de l’actual CAP

Vidreres posarà càmeres de seguretat abans de final d’any Futures noves dependències

Amb les 
noves 
oficines 
es preveu 
millorar 
el servei 
d’atenció

Ja és una realitat, en marxa les obres de la 
Casa del Metge. En breu, un cop finalitzat el 
projecte s’hi traslladaran les dependències 
de les oficines dels Serveis Socials i un Casa 
d’Emergència.

Comencen les 
obres de la Casa 
del Metge
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El programa Casc Antic és un projecte inte-
gral que pretén posar en valor i recuperar 
alguns elements patrimonials importants 
de manera que es pugui crear un producte 
turístic i cultural que 
dinamitzi el conjunt 
de l›economia local. El 
projecte pretén recu-
perar, renovar i/o mi-
llorar diferents mostres 
del nostre patrimoni i 
de l’urbanisme del car-
rers cèntrics de la vila.

L’Ajuntament de Vidre-
res aposta i prioritza el 
projecte integral d’actuació en el nucli antic, 
que permet la urbanització i pavimentació 
de carrers, la millora d’equipaments com 
la façana del Casino de Vidreres i actuaci-
ons urbanístiques per aconseguir millores 
en el drenatge i/o la mobilitat.

El pla del Nucli Històric de Vidreres, amb 
un període d’execució previst de 2 anys, 
té diversos eixos entre els quals destacava 
la millora de la qualitat de l’espai públic i 

la posada en relleu 
del patrimoni cultural i 
històric; l’esponjament 
de determinats espais 
amb creació de noves 
places per tal de fa-
cilitar l’accessibilitat. 
Aquesta iniciativa tam-
bé consisteix a desen-
volupar projectes per 
fomentar la cohesió 

social i dinamitzar econòmicament l’àrea. 
L’Ajuntament de Vidreres ha programat 
aquest projecte de reforma integral que 
engloba tota una sèrie d’actuacions des-
tinades a la recuperació del casc antic del 
municipi, que van des de la pavimentació 

dels carrers fins a la rehabilitació de la fa-
çana del Casino la Unió i altres actuacions 
que afavoreixen  el drenatge de les aigües 
quan plou, la il·luminació i altres elements 
urbanístics. Prèviament a la fase actual, ja 
es va millorar el ferm de la plaça de l’Es-
glésia -davant l’estanc- molt malmès amb 
una solució de caràcter definitiu. En aquest 
sentit, el Pla preveu un millora global dels 
espais públics, amb la dotació de nou mo-
biliari i l’eliminació de barreres arquitec-
tòniques, a més de la reurbanització dels 
carrers més deteriorats, la creació d’espais 
per a vianants i la reordenació i creació 
dels espais per a aparcaments. L’alcalde 
de Vidreres, Jordi Camps, ha destacat la 
transversalitat d’un projecte que actuarà 
sobre tres eixos clau: l’eix urbanístic, l’eix 
d’equipaments i l’eix social.

L’ànima de Vidreres batega! 
Un centre de la vila amb personalitat

NOTÍCIES  REPORTATGE

El casc antic del municipi recull diverses activitats promocionals, comercials i turistiques

Vidreres tira 
endavant el projecte 

per rehabilitar 
integralment el casc 
antic per revitalitzar 

l’àrea comercial

Els principals 
objectius d’aquesta 
actuació són:
Millora de l’espai públic i 
instal·lació de nou mobiliari

Rehabilitació d’edificis 
històrics com la façana del 
Casino

Foment de la sostenibilitat 
i del desenvolupament humà

Estalvi energètic i econòmic

Programes de millora social, 
urbanística i econòmica 
Accessibilitat i supressió de 
les barreres urbanístiques
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Restauració de la façana del Casino
La restauració de la façana del Casino, un cop acordat el conveni amb l’entitat, 
permetrà recuperar l’esplendor d’aquesta petita joia arquitectònica del nucli 
del poble. Es recuperarà el seu aspecte original d’aquest emblemàtic edifici 
símbol d’una època i de l’associacionisme local.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

Renovació del mobiliari urbà del centre
En paral·lel a la renovació de l’enllumenat amb noves columnes i llumeneres 
que engalanen el centre de Vidreres. També, simultàniament, a les actua-
cions de millora del paviment dels carrers cèntrics i la plaça de l’Oliva, es 
renovarà el mobiliari d’aquest àmbit. Principalment bancs, papereres, jar-
dineres, pilones i escocells dels arbres per tal de completar la millora estètica 
d’aquest espai tan nostre.

Reurbanitzacio de la 3a fase del Nucli Antic
Sens dubte l’actuació principal en la rehabilitació del nucli antic de Vidreres 
és l’actuació als C/ Migdia, Orient, Jaume Ferrer, Santa Maria i Joaquim 
Ruyra. Una actuació integral que es preveu iniciar aquest proper hivern, que 
representarà la culminació de l’actuació de reforma del nucli antic iniciada 
fa més de 15 anys.

Arranjament dels carrers Catalunya i Pau Casals
Aquests dos carrers cèntrics pateixen una degradació del ferm i es farà una 
actuació, en breu, de reposició dels panots malmesos, així com una nova 
configuració del ferm que ha de millorar-ne l’estètica i la resistència al pas 
dels vehicles.

Remodelació de la plaça de l’Oliva (Lluís Companys)
La situació del paviment de la plaça de l’Oliva requereix una actuació de 
millora. Després de realitzar-se les pertinents comprovacions tècniques res-
pecte als motius de la seva accelerada degradació, es va resoldre la neces-
sària actuació d’arranjament. Es pavimentarà de nou la plaça durant l’estiu, 
amb una solució que garanteixi la durabilitat i funcionalitat d’aquest espai tan 
emblemàtic de Vidreres.

Renovació de l’enllumenat
Canvi de l’enllumenat del centre de Vidreres amb la instal·lació de colum-
nes i llumeneres noucentistes amb tecnologia LED. Representa la conjugació 
d’una estètica clàssica pròpia d’un nucli o casc antic, amb l’aplicació de la 
tecnologia més eficients d’il·luminació. Les noves llumeneres representen un 
estalvi energètic del 66%. És a dir, les noves llumeneres, a més de que supo-
sen un millora estètica que posa en valor el centre de Vidreres, consumeixen 
una tercera part de l’energia que es consumia anteriorment.

1

2

3

4

5

6
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NOTÍCIES  ACTUALITAT

Des de fa temps l’Ajuntament de Vidreres  sota les directrius de la 
regidoria de Barris i Urbanizacions ha estat amb converses amb 
els representants dels veïns de la urbanització la Goba per deixar 
enllestides els tràmits de recepció. Per això el passat dimecres 
dia 22 de març els representants de la junta de propietaris de la 
Goba van signar amb l’alcalde, Jordi Camps, l’acta de recepció de 
la urbanització. 

Des de l’Ajuntament s’ha valorat la signatura com un moment 
històric tenint present que els veïns de la Goba han estat treba-
llant per tenir la urbanització en condicions per ser recepcionada. 
Durant els darrers dos anys s’ha treballat molt especialment des 
d’alcaldia fent gestions administratives perquè es pogués portar a 
terme aquesta signatura.

D’aquesta manera, i després d’executar unes darreres actuacions 
en la depuradora, la urbanització ha assolit els serveis urbanístics 
exigibles per a la seva recepció municipal. Les parcel·les disposen 
d’accés rodat, voreres, xarxa de sanejament, evacuació d’aigües 
pluvials, subministraments d’energia elèctrica i telefònica, així 
com la xarxa d’enllumenat públic. 

L’Ajuntament de Vidreres 
recepciona la urbanització 
La Goba

Ja és una realitat, signada la recepció de la Urbanització La Goba després 
d’un llarg procés d’acondicionament de la urbanització

L’Ajuntament de Vidreres ha portat a terme durant el passat mes 
d’abril i maig els tràmits per realitzar les tasques de manteniment 
de part de la franja de protecció contra incendis 
a les urbanitzacions de La Goba, Terrafortuna i 
Puigventós. Aquestes actuacions tenen com a 
objectiu reduir la càrrega de combustible dels 
límits de les urbanitzacions. D’aquesta manera 
es facilita l’actuació dels cossos de bombers i es redueixen els 
danys potencials en cas d’incendi. Les tasques consisteixen en 
una estassada del sotabosc, la tala d’alguns arbres i la poda de 

les branques inferiors. Aquests treballs estan subvencionats pel 
Departament d’Agricultura Ramaderia en més d’un 55% del seu 

pressupost.

Les franges de protecció estableixen un model 
de combustible que, en el cas que es succeís 
un incendi, facilita el seu control i la ràpida ex-

tinció ja que obliga al foc a avançar per l’estrat herbaci, amb la 
qual cosa es redueix l’envergadura de les flames i el foc avança 
més lentament i amb menor despreniment de calor.

Manteniment de la franja de 
protecció contra incendis

Les tasques permetran assegurar una franja al voltant dels habitatges que estigui lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.

Vidreres es prepara 
per protegir-se contra 

el foc
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L’Ajuntament de Vidreres ha arribat a 
un acord amb l’operadora Àdamo per 
tal que realitzi el desplegament de fi-
bra. Les obres començaran en breu i es 
preveu que en uns mesos ja es pugui 
gaudir d’aquest servei a més del 70 % 
del municipi.

D’aquesta manera,  els ciutadans en 
general i especialment les persones 
emprenedores i usuàries del tele-treball, 
disposaran de moltes més prestacions com: accés als nous serveis, aplicacions, continguts 
i plataformes que només es poden prestar mitjançant xarxes de nova generació. 

La regidora, Maria Artigas, ha explicat que “durant l’últim any hem estat treballant en aquest 
projecte per tal de potenciar i millorar la competitivitat del teixit empresarial de Vidreres”.

Les urbanitzacions de Vidreres rebran aigua del Pasteral en breu. Les obres d’aquesta pri-
mera fase adjudicades a l’empresa Sorea consisteixen en la construcció d’una arqueta que 
permetrà connectar la canonada del Pasteral que pertany al Consorci de la Costa Brava 
(CCB) amb la qual subministra aigua a les urbanitzacions. 

L’obra té un pressupost de 324.201,80 euros i suposarà la construcció d’una arqueta d’un-
quilòmetre i 100 metres. Des de l’Ajuntament s’ha iniciat  la redacció del projecte de la 
segona fase que farà efectiu connectar aquesta arqueta construïda amb els dipòsits munici-
pals ubicats al costat del cementiri a través d’una canonada de 12 quilòmetres de llargada.

Vidreres preveu rebre aigua del 
Pasteral en breu

L’Ajuntament impulsa el 
desplegament de la fibra òptica

NOTÍCIES  ACTUALITAT

L’Ajuntament inicia la primera fase de les obres que han de culminar amb la municipalització del servei 

Participant de la Brigada Jove 2016 realitzant 
les tasques al Pavelló Municipal

Un any mes i amb el bon temps torna la 
Brigada Jove destinada als nois i noies 
de Vidreres, entre 16 i 20 anys, amb 
l’objectiu d’oferir una experiència labo-
ral durant els mesos de juliol i agost. 
Un any més s’inclou també l’oferta de 
la Brigada Jove per a joves amb disca-
pacitat.

La Brigada Jove, és un projecte social 
que va néixer amb l’objectiu d’oferir la 
possibilitat als nois i noies del poble a 
incorporar-se al món laboral amb una 
feina remunerada. Amb aquesta inicia-
tiva també es pretén que aquests jo-
ves adquireixin valors com el treball en 
equip, el compromís i la responsabilitat 
i alhora participen en les tasques ne-
cessàries pel manteniment i funciona-
ment del nostre municipi.

Aquest any donaran suport als tècnics 
de la Biblioteca, Pavelló Esportiu, Cen-
tre Cívic i CEIP Sant Iscle i Salvador 
Espriu, Brigada Municipal i Oficines de 
l’Ajuntament.

Alhora els propis joves participants en 
aquest projecte han destacat punts 
com: “és una oportunitat per adquirir 
experiència laboral “, “un primer tastet 
del món laboral” o “la feina et permet 
conèixer i participar en les tasques que 
es desenvolupen al nostre poble”.

Torna l’estiu i la 
Brigada Jove 
al municipi

Un dels objectius del projecte és afavorir la competitivitat de les em-
preses del territori
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L’Equip de Govern de Vidreres no té “Ànima” 
El passat 2 de maig de 2017 el Col·legi d’Advocats de Girona a través de la Comissió de 
Protecció dels Drets dels Animals va fer entrega dels primers Premis ‘Ànima’, uns guardons 
instaurats per reconèixer a aquelles persones, organitzacions i institucions que treballen per a 
la protecció dels animals i per a la defensa dels seus drets.
El reconeixement se’l va endur el Santuari Gaia com a guanyador del ‘Premi Ànima’ per la 

seva tasca en el rescat, i protecció d’animals víctimes d’injustícies, de la mà dels seus gestors 
en Koke i l’Ismael, i amb l’ajuda de desenes de voluntaris; però també van ser guardonats 
els municipis de Roses, Olot i Torroella de Montgrí amb els ‘Reconeixements Ànima’ per 
haver suprimit actes festius amb animals, com ara els correbous i l’empaitada d’ànecs.
En aquest acta dels Premis “Ànima” hi havia autoritats diverses, els Alcaldes dels municipis 
esmentats, i altres de la comarca de la Selva, representació dels Mossos d’Esquadra, de la 
Guardia Civil i Agents Rurals, en les respectives unitats de protecció dels animals, associaci-
ons, i representació de diferents estaments judicials i de Col·legis d’Advocats, inclús del Con-
sell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, entre molts altres... i va ser convidat 
expressament l’Ajuntament de Vidreres... 
Doncs bé, com a Vidrerenc i Regidor del grup de Progrès de Vidreres, lamento profundament 
que cap membre de l’Equip de Govern, ni cap representació de l’Ajuntament de Vidreres hagi 
anat a aquest acta dels “Premis Ànima”, ni hagi excusat la seva absència ... i lamento més 
que, l’Ajuntament de Vidreres no hagi estat guardonat amb el Premi / Reconeixe-
ment “Ànima”, i més encara que siguem l’ÚNIC I ÚLTIM municipi de tota la província 
de Girona on se celebrarà el Correbous. 
¿Aquest any tornarem a ser l’únic municipi de la província de Girona que celebri el Correbous 
amb “animals”?

Fent feina!

Arribats a mitja legislatura  l’equip de convergents – PDECAT hem de fer 
balanç de l’actuació municipal, fer autocrítica i posar en valor la feina feta. 
I sobretot, saber escoltar la gent i entendre les necessitats de la gent, per 
a què la feina que fem sigui per la millora de la qualitat de vida de tots els 
vidrerencs. Estem afrontant els reptes de Vidreres. Els problemes històrics 

de l’aigua, de la recepció d’urbanitzacions o de l’escola Sant Iscle, per es-
mentar tres temes emblemàtics dels darrers 20 anys a Vidreres, hi estem 
donant solucions. El 2018 el servei d’aigua estarà municipalitzat, la Goba, 
Terrafortuna i Aiguaviva recepcionades, i Puigventós probablement també; 
i el curs 2018-2019 el nou Sant Iscle ha de ser una realitat.

També hem de fer autocrítica, i possiblement el temps de resolució dels 
problemes que afrontem hauria de ser menor, hauríem de ser més ràpids 
en resoldre els problemes de la gent. Totes les administracions públiques 
són lentes, però el nostre compromís, i l’àmbit on creiem que cal millorar, 
és en l’agilitat i rapidesa de l’administració municipal.

Per tot això seguirem treballant, fent feina pels vidrerencs, per no només 
donar solució als problemes històrics, sinó atendre necessitats actuals: 
com tirar endavant un Centre de dia per la gent gran, impulsar i embellir 
el centre del poble, o tenir els serveis municipals que es mereixen els 
vidrerencs.

VST - ERC aposta per la municipalització del servei d’aigua 
Des de VST-ERC apostem fermament per municipalitzar el servei d’aigua 
de la població. Durant 20 anys mai ha existit un contracte de prestació 
del servei, i és des del darrer any que existeix un contracte entre les em-
preses subministradores i l’equip de Govern (ja que no ha passat per ple).

Analitzant la situació, afirmem que estem pagant l’aigua dues vegades. 
Quan amb els diners públics l’Ajuntament la compra al Consorci de la 
Costa Brava i quan els consumidors, directament, paguem la factura a 
l’empresa distribuïdora, Rec Madral. Aquesta no paga l’aigua a l’Ajunta-
ment (deu més de 300.000€, dada que fa mesos demanem a l’equip de 
govern i no se’ns facilita), i altres deutes importants amb Hisenda i l’ACA.

Encara que l’ajuntament digui que es municipalitza l’aigua, això no és 
real perquè no es municipalitza la distribució. Davant dels incompliments 
de l’empresa, ara és el moment de fer-ho.

Des d’ERC Vidreres proposem que si s’aposta de forma definitiva per 
la municipalització, cal obrir la possibilitat de l’expropiació al·legant el 
servei deficient i la manca de compliment de l’empresa responsable.

PxV

Sebastià Bigaire
President de la Secció Local d’ERC Vidreres

Francesc Jesus Becerra Ramirez
Progrès per Vidreres – PSC

Jordi Camps
Alcalde de Vidreres

AQUEST PARTIT NO HA PRESENTAT ESCRIT
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El MIC és un torneig internacional de fut-
bol que s’organitza cada any durant la 
Setmana Santa a la 
província de Girona, tot 
i que enguany com no-
vetat s’ha ampliat amb 
competició de bàsquet.  
Aquest torneig bat rè-
cords de participació any rere any unint el 
destacat nivell competitiu dels equips par-
ticipants i el bon temps de la nostra zona. 

El 17è Torneig Internacional de Futbol Base 
MIC (Mediterranean International Cup), del 
12 al 15 d’abril va omplir el nostre poble 
de jornades esportives amb equips de re-
coneixement internacional. La competició 
es va disputar a 24 seus de la demarcació 
i va comptar amb la presència de més de 
250 equips de futbol, que provenien de 42 
països diferents dels cinc continents. En 
total, es van disputar gairebé 600 partits 
en 29 camps de futbol gironins.

No hi ha dubte que l’esport s’ha convertit 
en un dels fenòmens socials amb un ma-
jor arrelament, capacitat de mobilització i 
convocatòria en el nostre món actual. Se-
gons la regidora d’esports, Margarita Solé, 
“treballem de manera decidida per l’esport 
de base, dirigit a nens i nenes com a com-
plement essencial per a la seva formació 
i com a forma d’oci per als nostres joves. 
S’ha d’entendre l’esport com una eina ge-
neradora de conductes saludables, socials 

i recreatives. Així mateix, volem felicitar les 
entitats esportives vidrerenques per l’ex-

cel·lent tasca que rea-
litzen fent poble i com 
a promoció del mateix. 
Agraint amb especial 
atenció a les categori-
es de la Vidrerenca i el 

Nou Caulès que enguany han participat en 
aquest torneig. Felicitats a tots!”

Cinquena edició del Mic Integra bat rè-
cord de participació i inscripcions

Vidreres ha tornat a fer història, i el passat 
Divendres Sant ha acollit en solitari la ce-
lebració de la competició MIC Integra amb 
18 equips de futbol i 4 de bàsquet. El MIC 
Integra és una categoria de futbol i bàsquet 
adaptada  amb la voluntat d’anar sempre 
endavant en la lluita de valors com la inte-
gració i la igualtat, oberta a tothom. 

Pels clubs i equips participants, el MIC In-
tegra fa anys que és una de les cites més 
rellevants del seu calendari de competici-
ons convertint els terrenys de la nostra vila 
en un espai de promoció i visualització de 
la pràctica de les modalitats específiques 
i disciplines esportives reconegudes entre 
persones amb discapacitat física dins de 
l’àmbit de Catalunya.

L’objectiu del MIC Integra és desenvolupar 
projectes i estratègies per treballar la nor-
malització de les persones amb discapaci-
tats físiques mitjançant l’esport.

Vidreres s’omple amb el millor esport

L’Ajuntament de Vidreres ha instal·lat al 
camp de futbol dos nous espais d’en-
trenament. Aquests nous elements 
permeten fer exercicis i tocs de pilota 
i d’aquesta manera treballar muscular-
ment abans dels partits. Aquests espais 
s’han pogut construir a cost zero ja que 
s’ha aprofitat la gespa que es treia d’un 
altre camp de competició. A més, aquest 
projecte també aporta contingut social, 
ja que afavoreix l’inici esportiu dels més 
petits. 

Alhora, s’ha reforçat la seguretat de les 
graderies instal·lant una tanca i estruc-
tura metàl·lica persuasiva i de protecció 
amb l’objectiu de prevenir possibles ac-
cidents degut a la gran alçada d’aques-
ta. 

Noves zones 
d’escalfament 
i tanques de 
seguretat

També s’ha treballat per fer arribar les activitats als diferents espais de Vidreres

NOTÍCIES  ACTUALITAT

El futbol I el bàsquet 
del MIC fan vibrar 

Vidreres



Marató TV3 2016

Carnaval 2017

Concrt Nadal de l’Escola de Música

Ranxo 2017

Cavalcada de Reis 2017

Festa Petita 2016

RESUM GRÀFIC  ACTIVITATS CULTURALS I FESTIVES

L’àrea de Cultura proposa espais de trobada on grans i petits gau-
deixin plegats del cinema, el teatre i la música de qualitat, l’aposta 
decidida de l’equip de govern per facilitar l’accés a la cultura als 
diferents públics i el suport a la creació artística.

L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Vidreres, amb la voluntat 
d’ampliar l’oferta cultural a tots els públics, aquest any passat 
2016 i durant aquest 2017, ha endegat un seguit d’activitats de 
caire familiar en què petits i grans han pogut gaudir d’una experi-
ència cultural de qualitat de forma compartida. Propostes com les 
tardes infantils al teatre del Casino la Unió, les festes populars com 
Carnaval, la festa de les Flors, les iniciatives de l’Escola Municipal 
de Música, les propostes musicals com el cicle de jazz o el concert 

d’any nou... persegueixen ajudar a recuperar espais i proporcionar 
oportunitat d’exhibició i promoció de la cultura popular i de les 
entitats locals. 

Des del Govern, s’entén la Cultura com un element de cohesió so-
cial i d’aquí ve que també vulgui reforçar la participació ciutadana. 
L’objectiu és que els ciutadans no només han de ser receptors de 
cultura, sinó també emissors. Una de les prioritats del govern mu-
nicipal també és trencar els límits entre la cultura més elaborada i 
culta i la popular. Segons el regidor de Cultura, Francesc Baltrons, 
“l’objectiu d’aquest ajuntament és ser un referent en l’àmbit cul-
tural de la comarca”.

La cultura a Vidreres cohesiona 
entitats i veïns


