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Diuen que els ajuntaments són l’administració més 
propera a la ciutadania. I això és veritat. Des de l’Ajun-
tament de Vidreres, a més, ens hem esforçat per ser 
encara més propers, i prova d’això ha estat la nostra 
vocació per solucionar problemes de tots els vidre-
rencs, situant les persones al centre de totes i cadas-
cuna de les actuacions municipals.

Per tant, malgrat la difícil situació econòmica que pa-
tim tots els ajuntaments, no hem perdut la il·lusió i les 
ganes de treballar. És per això, que en aquestes pàgi-
nes us expliquem alguns dels projectes que hem por-
tat a terme durant els quatre últims anys. Hem seguit 
tirant endavant actuacions claus per al municipi com 
la millora d’asfaltatges, enjardinament d’espais verds, 
millores de la zona esportiva, nous equipaments per 

millorar la cohesió i la participació ciutadana del mu-
nicipi, promocionar el municipi turísticament, activitats 
culturals... 

En tot moment hem intentat aconseguir aquests ob-
jectius estratègics però sense oblidar donar resposta 
a la gestió del dia a dia, als anhels i desitjos de la 
ciutadania, però també amb la voluntat de resoldre els 
seus problemes i preocupacions. I això des de la mà-
xima participació, diàleg, austeritat i eficiència, quatre 
de les principals premisses de la nostra actuació.

Com a alcalde de Vidreres, vull manifestar-vos també 
el meu agraïment, veïnes i veïns, entitats.... perquè, grà-
cies a vosaltres la transformació de Vidreres ha estat 
possible, amb totes i cadascuna de les vostres apor-
tacions que ens heu fet arribar. Heu canviat Vidreres!

Quatre anys de 
transformació

Jordi Camps Vicente
Alcalde de Vidreres

jordi.camps@vidreres.cat

L’Ajuntament de Vidreres ha augmentat el 
nombre d’equipaments, que majoritàriament 
ocupen serveis municipals. Així en l’actualitat 
es disposa d’un Arxiu Municipal, d’una nova 
sala de plens en l’antic ajuntament, un nou jut-
jat de pau, Can Torronet, l’Escorxador, el Lo-
cal Social d’Aiguaviva Parc o d’altres que no 
acolliran serveis municipals però que suposa-
ran un espai per donar suport a les entitats i a 
la participació social del municipi.

Aquestes obres s’han portat a terme sense 
endeutar l’Ajuntament i gràcies a subven-
cions. Per exemple: les voreres del carrer Cos-
ta Brava (el 50% ha estat subvencionat per la 
Diputació), l’Escorxador (el 90% ha estat sub-
vencionat per la Generalitat) i les noves pistes 
de tennis i pàdel no han suposat cap cost per 
l’Ajuntament.

Hem començat a transformar Vidreres però 
no hem endeutat l’Ajuntament, sinó tot el con-
trari, l’hem disminuït a raó de 300.000 euros 
anuals. 

Nous 
equipaments
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Segons paraules del regidor d’obres i serveis Antonio Fer-
nandez l’Ajuntament de Vidreres ha portat a terme durant 
els quatre anys obres de millora en les voreres, els carrers i 
camins i aparcaments del poble per tal de millorar la mobili-
tat dels vianants i dels vehicles que circulen. Augmentant el 
nombre de places d’aparcament, posant en funcionament un 
aparcament intel·ligent, millores d’asfaltage en carrer Costa 
Brava, carrers d’Aiguaviva Parc... també s’han millorat voreres 
de l’Avinguda Mediterrani, entre d’altres.

Altres actuacions en la via pública s’han centrat en l’acondici-
onament d’espais verd amb aplicació d’elements decoratius, 
com és el cas del carrer Costa Brava o les actuacions en 
les diverses rotondes del poble com la rotonda dels Ranxers, 
dels Tractoristes o dels Sardanistes.

Finalment altres projectes importants que s’han portat a ter-
me han estat la neteja de lleres i franges perimetrals i la reu-
bicació i construcció de la parada de bus en direcció Lloret 
de Mar.

Compra de vehicles
Durant aquests 4 anys hem invertit amb maquinària per la 
brigada perquè puguin realitzar les seves tasques amb més 
seguretat, hem comprat una retroexcavadora, un camió grua 
i un camió amb plataforma cistella. Pels agents municipals 
hem comprat un vehicle Toyota Prius Hibrid que ha reduït el 
consum de carburant. 

Senyalització de masies 
Una de les altres tasques que hem portat a terme és la senya-
lització de les masies del municipi, d’aquesta forma facilitem 
que els serveis d’emergències puguin trobar sense proble-
mes els habitatges.

Vorera Avinguda Mediterrrania
Per garantir la seguretat dels vianants, sobretot dels més pe-
tits, s’ha portat a terme la construcció d’una vorera a l’avin-
guda Mediterrània, una actuació de seguretat que queda 
englobada en les diverses que s’han portat a terme durant la 
legislatura. Ben aviat es començaran també les obres del nou 
semàfor de davant del pavelló i escorxador.

L’Ajuntament de Vidreres ha portat a terme diverses 
actuacions a diferents vials del  municipi per tal de 
millorar el pas de vehicles i vianants. En la majoria 
dels casos s’ha portat a terme la renovació de vore-
res o de  l’aslfaltat del vial. Aquestes actuacions se 
sumen així a la multitud de carrers i vials, a més de 
jardins i entorns verds que l’Ajuntament ha renovat 
i remodelat des dels inicis de mandat, sumant un 
gran nombre d’actuacions a diferents punts el mu-
nicipi.

Obres per millorar 
la mobilitat dels 
vidrerencs

Millorem les 
infraestructures 
del municipi de 
Vidreres

Antonio Fernández García

Regidor de Serveis i Inspecció, Governació, 
Recursos Humans i Món Rural

antonio.fernandez@vidreres.cat
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Serveis Socials. Segons paraules de la regi-
dora Margarita Solé, els serveis socials sempre 
han estat una prioritat per l’equip de govern. 

El foment de l’ocupació i la projecció del poble 
continuen sent pilars bàsics del pressupost de 
l’Ajuntament pel 2015. Les ajudes socials d’ur-
gència des del 2011, des de l’inici de la legis-
latura fins a dia d’avui, s’han incrementat més 
d’un 50%.

S’han incorporat nous serveis d’atenció al ciu-
tadà: el servei d’atenció psicològica i el servei 
d’ofideute (vàrem signar un conveni entre l’Ajun-
tament de Vidreres i la Generalitat).

CAP Vidreres

Durant aquest mandat, l’equip de govern ha 
portat a terme diferents actuacions de mante-
niment en l’edifici del CAP, una d’elles ha es-
tat pintar tot l’interior de l’edifici després de 20 
anys en funcionament.

Homenatge a la Vellesa

El passat mes de novembre va tenir lloc el tradi-
cional i entranyable acte d’Homenatge a la Ve-
llesa, que va comptar amb 300 persones.

L’homenatge, arribava a la 34a edició, va co-
mençar a les 11.30 h amb la missa solemne a 
l’Església Parroquial. Seguidament al teatre del 
Casino es va fer un espectacle d’entreteniment i 
concert a càrrec dels alumnes de l’Escola Muni-
cipal de Música. Finalment es va portar a terme 
un dinar de germanor al pavelló d’esports, ob-
sequiant amb una placa commemorativa l’avi i 

àvia més grans i també les persones més grans 
de 90 anys d’edat que varen assistir a la festa. 

Dia Internacional de la Dona
Diumenge 8 de març es va celebrar un acte en 
commemoració del Dia Internacional de la Dona 
on l’Alcalde Jordi Camps, va llegir el manifest.

Es va fer una xerrada-col·loqui, moderada per la 
psicòloga del Consell Comarcal i ara també de 
l’Ajuntament de Vidreres, Ester Mas.

Varen comptar amb les aportacions de sis do-
nes del poble (Pili, Mercè, Gemma, Olga, Dolors 
i Glòria) que varen transmetre les seves inquie-
tuds socials i una miqueta d’història de la seva 
trajectòria laboral. Va ser un acte molt emotiu, 
amenitzat pels músics Jordi Latorre i Raquel.

Rebuig de la violència masclista
Vidreres es va sumar el passat novembre al re-
buig contra la violència masclista, amb motiu 
del dia internacional per l’eliminació de la vio-
lència contra les dones. En aquest acte hi varen 
assistir una cinquantena de persones reunides 
a la nova Sala d’actes de l’antic Ajuntament. 

L’acte central de la jornada va ser el testimoni 
de dones maltractades, explicant les seves vi-
vències. També es va fer una exposició de di-
verses fotografies relacionades amb l’estat físic 
i emocional de les dones maltractades.

El manifest que va llegir l’alcalde, Jordi Camps,  
va recordar i va tornar a fer palès un any més, 
malauradament, la manca de reconeixement 
de la llibertat femenina.

Vidreres amb 
les persones

obres i benestar social

Margarita Solé Ferrer

Regidora de Sanitat, Esports i 
Benestar Social

margarita.sole@vidreres.cat



4

Després de les obres de tancament i acondici-
onament de l’espai del gimnàs que està situat 
dintre el pavelló municipal d’esports, el qual 
fa 62m2, l’equip de govern va adquirir un con-
junt de màquines com a mesura de fomentar 
la pràctica de l’esport pels usuaris del centre 
esportiu municipal de forma gratuita per les 
persones amb el padró a Vidreres. 

4 màquines de musculació: 2 multiestació, 1 
banc musculació, 1 premsa cames

4 màquines cardiovasculars: 1 bicicleta estàti-
ca, 1 bicicleta indoor, 1 elíptica, 1 cinta de córrer.

Donarà cabuda al ventall d’esports que s’or-
ganitzen al poble com el bàsquet, futbol sala, 
el volieibol, patinatge... i està preparada per 
acollir altre activitats de caràcter lúdic. 

Nous espais per la pràctica de pàdel, esport 
que viu un gran moment de popularitat. S’han 
construït quatre pistes a l’aire lliure amb gespa 
artificial. 

No han representat cap cost per l’ajuntament, 
s’ha fet una concessió del terreny.

L’esport a Vidreres és un pilar fonamental, fet que 
demostra amb les elevades xifres de participació 
de la població que practica esports col·lectius o 
esports lliures al municipi.

Vidreres, compta amb millores i noves instal-
lacions, que és el resultat d’una costant i ferma 
aposta poliesportiva de l’actual equip de govern.

Ara fa quasi quatre anys, vàrem agafar el compro-
mís i la il·lusió de fer créixer la zona poliesportiva.

Gimnàs Municipal 
a ple rendiment

Pista coberta

Pistes de Pàdel

L'Ajuntament,
dóna suport a 
la bona salut de 
l'esport Vidrerenc
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La instal·lació de plataforma remuntadora d’escales 
al pavelló d’esports, és un projecte que l’equip de 
govern va creure que és molt convenient per tal de 
facilitar l’accès a les plantes superiors de l’edifici a 
les persones amb problemes de mobilitat. La plata-
forma té tres punts: planta baixa, graderia i gimnàs.

Ha estat subvencionat amb un 70% per la Generali-
tat de Catalunya.

Plataforma 
remontadora

Aquest espai queda al costat de l’institut, una 
instal·lació que tant demanada ha estat pels nens 
de la nostra vila. 

Skate park

Remodelació i millores de 2 pistes de tennis 
amb gespa artificial, les quals queden al costat 
de les pistes de pàdel. Tampoc han representat 
un cost per a l’Ajuntament.

Pistes de tennis

esports

L’Ajuntament ha signat un convenir per conver-
tir el municipi en el centre del criquet català. Les 
obres van a càrrec de la federació internacional 
de criquet. Per a l’Ajuntament suposa cost 0, 
només ha cedit el terreny que queda darrera el 
camp de futbol municipal..

Aquest camp de criquet, serà el primer de com-
plir la normativa i on s’hi portaran  a terme partits 
a nivell català però també tornejos a nivell inter-
nacional. Aquesta iniciativa, per tant, no només 
és bàsicament esportiva, sinó que també està 
pensada en marca de poble, promoció econòmi-
ca i turística.

Camp de Criquet, 
el primer a 
Catalunya
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La cultura, la participació ciutadana, la tra-
dició popular sempre han estat una de les 
nostres principals preocupacions i objec-
tius durant el mandat de govern.  Des de 
l’Ajuntament hem portat a terme progra-
mes per promocionar la cultura, l’educa-
ció, les entitats o els espais de convivèn-
cia participativa

EOC, Espai d’Orientació Cultural per a nens/es de 3 a 5 anys:un pro-
jecte educatiu que torna al centre Cívic de Vidreres. Programa educatiu 
per a nens/es de 3 a 5 anys amb la voluntat de poder orientar els pares i 
mares de la població envers l’activitat extraescolar i cultural dels seus fills. 

Després d’un parèntesi de dos cursos, aquest curs 2014-2015, l’Ajuntament 
de Vidreres, des de la regidoria d’Ensenyament i Cultura, ha proposat im-
pulsar i recuperar aquest programa dins la programació del Centre Cívic. 
El resultat ha estat que més de 44 nens i nenes que fan P3, P4 i P5 a les 
escoles de Vidreres s’hi han tornat a apuntar. 

EOC a Vidreres

Vidreres amb 
la cultura i la 
participació 
ciutadana

Enguany s’ha comptat amb un augment d’un 20% 
les matriculacions de l’escola de música. La música 
és una eix vital de la programació de les activitats 
cultural del poble amb esdeveniments tan impor-
tants com: intercanvi amb l’escola Homewood-Floss-
moor High School de Chicago, actuacions a les es-
coles infantils, concerts de temporada, premis per 
a alumnes, creació de la Big Band, conveni de col-
laboració amb l’orquestra Jove de la Selva...

A part, també s’ha augmentat l’espai dedicat a l’as-
saig musical a través de la instal·lació d’uns bucs 
d’assaig annexos, aquests mòduls son utilitzats  per 
part del conjunt instrumental modern de l’escola de 
música i grups musicals emergents del poble. Amb 
aquesta ampliació s’ha donat solució a manca d’es-
pai existent , a més d’evitar que alumnes formats en 
aquesta  mateixa escola tinguin que anar a pobles 
veïns a fer els seus assajos.

Escola de Música 
Municipal de 
Vidreres
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L’Ajuntament de Vidreres ha apostat fort per l’educació, com un dels ei-
xos vertebradors de la nostra societat. S’ha portat a terme el manteniment 
dels centres d’ensenyament, s’ha impulsat campanyes de millores en les 
instal·lacions com la nova tanca perimetral de l’escola Sant Iscle o la nova 
construcció de la tanca perimetral de la Llar El Sorrer a fi de garantir la 
seguretat dels dos centres. També s’han executat campanyes pensant en 
els estudiants com l’ampliació de l’horari lectiu de la biblioteca municipal 
o la subvenció al programa de reutilització dels llibres.

La Biblioteca Joan Rigau i Sala posarà en marxa 
a partir del 8 de Gener un nou horari especial que 
ampliarà el què s’ofereix habitualment. L’objectiu és 
que els estudiants del municipi i de poblacions de la 
rodalia que solen utilitzar aquest equipament puguin 
disposar d’un lloc on preparar els exàmens coinci-
dint amb els dos períodes més intensos d’estudi.

L’horari especial es farà en dues èpoques de l’any, 
i aquest 2015, serà del 8 de gener al 29 de febrer i 
de l’1 de maig al 15 de juny. Durant aquest període, 
la Biblioteca obrirà els dilluns i els divendres al matí. 
D’aquesta manera, s’aconsegueix que s’incrementi 
en 13 hores setmanals l’horari d’utilització d’aquest 
equipament que gestiona l’Ajuntament de Vidreres.

El Ple de l’Ajuntament de Vidreres, en sessió cele-
brada el dia 30 de setembre de 2014, va acordar la 
modificació del reglament de la Biblioteca Joan Ri-
gau i Sala, per poder fer factible una modificació de 
l’horari d’atenció al públic.

Aquest nou horari, s’engega com una prova pilot que 
tindrà com a durada d’un curs escolar, però la volun-
tat de l’Ajuntament de Vidreres és, que si hi ha un in-
crement notable d’usuaris en aquestes dates, l’horari 
i el personal que es necessita per a desenvolupar-lo 
es mantingui per sempre.

L’ajuntament de Vidreres realitza una compra d’instruments musicals per tenir un 
fons a disposició dels alumnes d’iniciació a l’Escola Municipal de Música. D’aquesta 
manera l’Ajuntament posa en mans dels alumnes novells una àmplia oferta 
d’instruments per tal de potenciar la iniciació als estudis musicals.
No obstant, aquesta campanya es considera un punt de partida que vol 
aconseguir la col·laboració de la ciutadania. Arrel de la iniciativa d’un pare d’una 
ex-alumna que va regalar l’instrument de la seva filla al banc de l’escola, s’ha obert 
la possibilitat de donació d’instruments a aquest nou banc municipal per part de 
veïns vidrerencs, i així completar l’aportació realitzada pel consistori. Si aquest és 
el vostre cas, o coneixeu algú que pugui col·laborar, poseu-vos en contacte amb el 
Centre Cívic de Vidreres.

Apostant per 
l’educació

La Biblioteca 
amplia l’horari

L’Ajuntament de Vidreres crea 
un banc d’instruments musicals 

cultura i ensenyament

Segons paraules del regidor de cultura. Francesc Baltrons,” amb aquesta iniciativa, esperem que la despesa inicial de la compra 
d’un instrument per part dels pares no sigui cap impossibilitat per el tast de la música per part dels fills. A més a més, un cop 
finalitzat aquest període inicial els pares tindran la possibilitat del lloguer dels instruments o l’opció de compra. També és una 
gran opció per impulsar i potenciar l’escola de música de Vidreres, sobretot per als més petits que podran gaudir d’instruments 
per tal de fer el tastet musical que es fa als alumnes de P5”.

Francesc Baltrons

Regidor d’Ensenyament i Cultura i Fires i Festes
francesc.baltrons@vidreres.cat
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Des de Vidreres s’han portat actuacions enfocades 
a la promoció de la cultura popular i tradicional, els 
lligams socials entre les entitats i associacions mit-
jançant la cooperació cultural amb l’administració 
local i el moviment dels veïns del poble. Les princi-
pals fites han estat: noves propostes culturals i fes-
tives, recuperació de la història i la memòria de la 
cultura local, dinamització i promoció més enllà de 
les nostres fronteres, organització de grans esdeve-
niments... Fotos dels esdeveniments citats

A més a més, s’han subvencionat i ajudat a organit-
zar  espais de participació i debat o festivals com 
l’Actitud-Fest, Curt-doc o les Jornades Breyting, amb 
repercussió més enllà de Vidreres. 

Segons paraules del regidor de Festes Francesc 
Baltrons,” des de l’Ajuntament i amb el suport del 
poble i les entitats no tenim por a innovar, a introdu-
ir noves pinzellades culturals, una d’elles va ser la  
Festa de les flors, festa celebrada l’any passat en el 
pati de Can Xiberta, espai existent que va ser desco-
bert per molts Vidrerencs. Val a dir que vist l’èxit as-
solit i l’admiració per tot l’entorn ens va fer decidir a 
programar els concerts de Jazz a la fresca celebrats 
a finals de l’estiu. Vull aprofitar per anunciar-vos que 
ja  estem preparant la 2a Edició de la Festa de les 
flors i animar-vos a tots a participar-hi.

També comentar que enguany s’ha celebrat la festa 
del 50è aniversari del pubillatge de Vidreres, com 
a exemple de la recuperació de la memòria de la 
nostra tradició. Aquest jornada amb gran èxit que 
ha aconseguit la seva cirereta amb el llibre editat, Ja 
som d’or, una petita joia per conèixer millor la histò-
ria vidrerenca.”

Recolzant 
les entitats i 
associacions de 
Vidreres

Festes i tradicions

Els Grups Municipals no han facilitat cap escrit i per això no hi ha reservat espai


