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L’equipament situat al carrer Costa Brava, just al costat del centre 
mèdic, es convertirà aproximadament el maig del proper any, en 
la futura seu dels Serveis Socials i en un habitatge per acollir a 
persones en situacions d’emergència social.

Amb la futura remodelació del casc antic Fase 3, es preveu acon-
seguir la uniformitat i harmonia paisatgística de tot el conjunt de 
carrers, i, sobretot, una correcta accessibilitat peatonal entre els 
diferents carrers i fases. 

L’antiga casa del metge es 
convertirà en un habitatge per 
emergències socials

Vidreres iniciarà  la darrera i 
última fase de la reurbanització 
del nucli antic  
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L’ajuntament de 
Vidreres ja disposa 
de l’aprovació del 
pressupost 2016 amb 
el qual farà realitat 
actuacions com: policia 
local, casa del metge...

L’actual govern 
municipal impul-
sa la constitució 
de la nova policia 
municipal amb 
l’objectiu de mi-
llorar la seguretat 
del municipi 

En breu Vidreres podrà comp-
tar amb la presència pels 
carrers de la vila d’un nou cos 
de seguretat municipal després 
de rebre l’autorització per part 
de la Junta de Seguretat de la 
Generalitat de Catalunya.

El principal objectiu que es per-
segueix amb aquesta nova im-
plantació al territori és millorar i 
augmentar la seguretat de tots 
els veïns i veïnes vidrerencs. 

El pressupost d’enguany ja 
contempla la plaça del futur 
cap del cos i d’un sotscap que 
seran les figures encarregades 
de gestionar i desenvolupar el 
desplegament i funcionament 
de tota la futura plantilla. 

Nou Cos policial a Vidreres
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IMPOSTOS DIRECTES; 
3.695.001,00 €

IMPOSTOS INDIRECTES
75.000,00 €

TAXES, PREUS PÚBLICS I 
ALTRES INGRESSOS

1.949.075,98 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
1.849.288,00 €

INGRESSOS PATRIMONIALS
84.500,00 €

TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL

123.115,74 €

ACTIUS FINANCERS
1.548.054,36 €

PASSIUS FINANCERS; 
2.408.000,00 €

	

DESPESES DE PERSONAL
2.764.020,12 €

DESPESES CORRENTS EN 
BÉNS I SERVEIS
4.045.110,38 €

DESPESES FINANCERES
17.000,00 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
655.499,16 €

FONS DE CONTINGÈNCIA I 
ALTRES IMPREVISTOS

5.000,00 €

INVERSIONS REALS
3.925.005,42 €

PASSIUS FINANCERS
320.400,00 €

INGRESSOS

DESPESES

HISENDA

L’Ajuntament de Vidreres ha 
aprovat un nou pressupost mu-
nicipal de 10.092.420 euros. 
Aquest és el primer pressupost 
del mandat, i dóna resposta als 
objectius marcats i a la voluntat 
de l’equip de govern. Després 
d’una dinàmica de pressupostos 
prorrogats amb la dificultat que 
això suposa en l’execució. 

A més a més, s’ha de destacar 
l’endeutament baix de l’Ajunta-
ment de Vidreres que permet fer 
realitat un pla d’inversió estratè-
gic dissenyat per a tot el període 
de la legislatura actual on es po-
den resaltar 4 grans projectes:

Vidreres aprova el 
pressupost 2016
Els principals objectius d’aquest pressupost 2016 és reduir la pressió fiscal, prioritzar 
les despeses destinades a millorar els serveis municipals i augmentar les inversions

1.   R eurbanització del 
nucli antic fase 3

2. Construció del 
Centre de Dia

3. Pla de renovació 
de l’enllumenat

4. Creació cos de la 
policia local

Segons va explicar l’alcalde en 
el ple dedicat als pressupostos, 
s’estructurarà en els següents 
eixos: fomentar i promoure la 
seguretat ciutadana, compro-
mís amb l’educació accessible, 
àmplia i de qualitat, finalització 
de la remodelació del casc an-
tic amb el projecte de la fase 3 
i implantació del nou sistema 
d’enllumenat, impuls de les no-
ves tecnologies i promoció de la 
transparència  i la comunicació i 
millora del Serveis Socials amb 

l’adequació de l’antiga casa del 
metge.

El pressupost d’ingressos de 
l’Ajuntament s’ha fet en base a 
tres grans qüestions: el no in-
crement de la pressió fiscal; la 
important rebaixa en l’aportació 
de l’Estat; i la recerca de noves 
fonts d’ingressos. Pel que fa als 
ingressos, el govern té com a 
repte aprofitar totes i cadascuna 
de les subvencions possibles i 
cercar-ne de noves. 

2 3 4 51
Actuació de remodelació de 
la fase 3 del Pla Antic del 
centre de Vidreres

Continuar la modernitza·
ció de la comunicació mu·
nicipal, amb el nou web 
www.vidreres.cat

Millora dels serveis soci·
als: noves oficines més 
adequades a les necessi·
tats i l’habilitació d’un ha·
bitatge d’emergències

Millores en equipaments 
municipals com el Casino, 
el Centre Cívic, la piscina i el 
pavelló orientades a acon·
seguir equipaments i instal·
lacions que generin bons 
serveis

Creació del cos de la policia 
local
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IMPOSTOS DIRECTES; 
3.695.001,00 €

IMPOSTOS INDIRECTES
75.000,00 €

TAXES, PREUS PÚBLICS I 
ALTRES INGRESSOS

1.949.075,98 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
1.849.288,00 €

INGRESSOS PATRIMONIALS
84.500,00 €
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2.408.000,00 €

Després d’aquest primer any, amb els gairebé primers 365 dies 
de mandat ja superats, i malgrat les dificultats econòmiques, ja 
hem pogut tirar endavant actuacions i projectes per millorar la 
vida dels vidrerencs i vidrerenques, l’eix principal del nostre pro-
grama. 

Hem impulsat mesures que tenen com a horitzó fer del municipi 
un referent en equipaments i serveis, en tenim un exemple amb 
les millores del pavelló, centre cívic, casino, biblioteca... i, sobre-
tot, en la futura seu de serveis socials o la implantació del cos 
de policia local que comportarà una millor qualitat de vida dels 
nostres veïns i veïnes.

Un altre dels projectes que impulsarem en breu, serà el canvi de 
l’enllumenat públic, fent de Vidreres un poble més sostenible i efi-
cient, i la remodelació de la fase 3 del casc antic, que ens perme-
trà preservar i rehabilitar el nucli històric però també dinamitzar-lo 
i donar-li més vida. Amb la finalització del casc antic aconsegui-
rem complir els eixos essencials del projecte: recuperar el patri-
moni, reforçar la funció residencial del nucli del poble i donar-li 
més protagonisme.

Encara ens queda molt de camí per córrer i molts reptes per as-
solir però les ganes i l’entusiasme de tots els vidrerencs i vidreren-
ques ens donen forces per seguir treballant.

La il·lusió ens la dóna sempre la ciutadania, que ens va demostrar 
el seu recolzament a la nostra feina en les passades eleccions 
municipals. Després dels resultats, el nostre compromís és con-
tinuar treballant per complir amb la promesa que li vam fer a la 
ciutadania: som-hi Vidreres!

El govern municipal 
fa balanç del seu 
primer any 

Algunes de les inversions 
més importants d’aquest 
pressupost 2016

EDITORIAL

Jordi Camps Vicente | jordi.camps@vidreres.cat
Alcalde
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1.000.000 €

1.200.000 €
90.000 €

30.000 €

30.000 €

90.000 €

Pla renovació 
enllumenat

Noves oficines serveis 
socials i acondicionament 
habitatge d’emergència

Acondicionament
exterior del Casino

Adequació 
Piscina Municipal

Arranjament 
desperfectes 
Fase 1 - Nucli antic

Fase 3 – Nucli antic 

2016

Principals 
inversions
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Pla de renovació integral de 
l’enllumenat: millores de l’en·
llumenat públic, fent·lo menys 
contaminant, més eficient i 
més sostenible

Millorar el servei a les perso·
nes: increment de la dotació 
pressupostària als serveis 
dirigits als ciutadans, amb 
especial atenció a la pro·
gramació del Centre Cívic, 
de les Festes Populars i de 
joventut amb la posada en 
marxa de Can Torronet

Reducció de la despesa dels 
serveis municipals: serveis 
de jardineria i manteniment 
de zones verdes, neteja de 
dependències municipals, 
serveis de recollida de re·
sidus i neteja viària, servei 
d’abastament d’aigua i ser·
vei d’enllumenat públic

Arranjaments de punts de 
via pública

Millorar l’organització muni·
cipal: promocions internes 
que milloraran el funciona·
ment de l’organització i la 
implicació del personal
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El més important d’aquest pro-
jecte és aconseguir una millor 
accessibilitat per a tothom 
amb l’eliminació de les vore-
res i els problemes existents 
quan plou . D’aquesta manera 
guanyem un espai emblemà-
tic pels vianants, solucionem 
els problemes existents en 
dies de pluja i fem un gran 
canvi de cara alguns dels car-
rers del cas antic que encara 
restaven pendents. 

APUNT DE L’ALCALDE

Jordi Camps
jordi.camps@vidreres.cat
Alcalde
Regidor d’Urbanisme i Hisenda

URBANISME

L’Ajuntament del Vidre-
res remodelarà el casc 
antic Fase 3. L’objectiu 

d’aquestes obres, que tenen un 
període d’execució de dotze me-
sos, és acabar amb alguns dels 
problemes endèmics existents 
sobretot quan plou. 

Els treballs de la tercera fase, 
prèviament ja s’havia remodelat 
les altres dues zones del casc 
antic, es preveu que comen-
cin el futur mes de novembre, i 
se centraran en la remodelació 
dels carrers Orient, Jaume Fer-
rer, Migdia, Santa Maria, Joa-
quim Ruyra i Onze de Setembre. 
Les obres seguiran les mateixes 
característiques que els projec-
tes realitzats fins ara en el casc 
antic per mantenir la uniformitat 
i harmonia paisatgística de tot 
el conjunt, així com una bona 
connexió peatonal entre els dife-
rents carrers. 

L’obra consistirà en substituir el 
clavegueram i les  xarxes d’ai-
gua  potable, també instal·lar un 
col·lector per recollir les aigües 
pluvials, i acabar així amb els 
problemes continuats d’inunda-
cions en moments de pluges 
fortes. També eliminar els ca-
bles aeris que creuen els carres 
i substituir el paviment existent.

La solució tècnica, ja adaptada 
pel consistori en la reurbanitza-
ció del carrer Doctor Deulofeu, 
dóna una major amplada dels 
carrers amb un ús bàsicament 
vianal i l’eliminació de les barre-
res arquitectòniques.

La proposta es basa en la mi-
llora de l’accessibilitat dels vi-
anants adequant-se als criteris 
d’urbanització ja realitzats en 
les altres fases, que han implicat 
una millora molt evident de les 
condicions urbanes.

La remodelació dels carrers 
d’aquesta tercera fase és una 
de les obres cabdals de l’actu-
al mandat conjuntament amb el 
Centre de Dia.

Vidreres iniciarà durant aquest 2016 la darrera i 
última fase de la reurbanització del nucli antic  

Imatges d’exemple de la 
remodelació dels carrers 
Orient, Jaume Ferrer, 
Migdia, Santa Maria, 
Joaquim Ruyra i Onze 
de Setembre.

Previsió de la nova 
bossa d’aparcaments

Vidreres remodelarà el 
casc antic Fase 3

CARRERS ACTUALS PROPOSTA

Onze de Setembre 14 0

Sta. Maria 9 0

Orient 8 31

Jaume Ferrer 15 0

Migdia 7 0

Can Torronet 0 20

TOTAL 53 51
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L’Ajuntament de Vidre-
res, ha decidit convertir 
l’antiga casa del Metge, 

actualment equipament públic 
en desús, després del trasllat el 
novembre de 2014 del Jutjat de 
Pau a l’antic edifici de la Casa de 
la Vila, en la futura seu de l’àrea 
de Serveis Socials municipals 
i en un habitatge d’emergència 
social. L’equipament es troba al 
carrer Costa Brava, al costat del 
centre d’atenció primària (CAP). 

La rehabilitació de la finca costa-
rà aproximadament uns 90.000 
euros, partida ja reservada en 
el pressupost d’enguany, i com-
portarà obres de rehabilitació en 
la teulada i les instal·lacions dels 
serveis. Les obres de la finca su-
posaran crear un espai com a 
casa d’emergència i un altre com 
a futura seu municipal dels Ser-
veis Socials. Aquest últim tindrà 
una recepció, dos despatxos, 
una sala de reunions i un bany. 
Per la seva banda, l’habitatge 
tindrà uns 70 - 80 metres qua-
drats de superfície, repartits en 
tres habitacions, una cuina men-
jador i un bany complet. Aquest 
trasllat de les dependències 

municipals dels Serveis Socials 
als baixos de la casa del metge 
suposaran una millora de l’espai 
per als treballadors de l’àrea i la 
garantia de poder oferir un millor 

servei als usuaris. La voluntat de 
l’equip de govern és que entri en 
funcionament aproximadament 
d’aquí un any, el març de 2017.
En l’actualitat, l’Ajuntament de 

Vidreres té delegats el projec-
te municipal als arquitectes del 
Consell Comarcal de la Selva, 
perquè enllesteixen el projecte 
constructiu de l’obra.

L’antiga casa del metge, edifici actualment en desús, farà de casa d’emergències per a persones desnonades o víctimes de violència de gènere

BENESTAR SOCIAL

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

En l’àrea de Serveis Socials, 
tenim la finalitat d’atendre les 
necessitats socials més im-
mediates, generals i bàsiques 
de les persones i famílies. Per 
això, creiem oportú poder dis-
posar d’un espai on atendre 
casos urgents, com desnona-
ments, violència de gènere o 
casos d’evacuació per causes 
extraordinàries facilitant un 
espai d’acollida condicionat. 
En el mandat anterior, vàrem 
haver d’atendre alguns casos, 
i els vàrem derivar a fondes, 
fent-nos càrrec conjuntament 
amb el Consell Comarcal de 
les despeses generades. Però 
amb la futura instal·lació po-
drem donar un servei d’acolli-
da dins el mateix municipi.

APUNT DEL REGIDOR

Margarita Solé
margarita.sole@vidreres.cat
Regidora de Benestar Social, 
Sanitat i Esports

Volem seguir treballant per 
una administració pública al 
servei dels ciutadans i creiem 
que aquests canals ens facili-
taran i ens ajudaran a establir 
una comunicació àgil i ràpida. 

El nostre objectiu és millorar i 
mantenir una conversa cons-
tant amb els ciutadans per es-
coltar el que diuen i demanen, 
per poder prendre decisions 
basades en les seves necessi-
tats i preferències, promovent 
la seva participació.

A través d’aquests canals vo-
lem compartir informació i 
coneixement de forma oberta 
i transparent i fer de l’ajunta-
ment de Vidreres una institu-
ció accessible a tothom.

APUNT DEL REGIDOR

Maria Artigas
maria.artigas@vidreres.cat
Regidora de Turisme i 
Cooperació Ciutadana

La regidoria de comu-
nicació treballa en un 
redisseny del web mu-

nicipal amb la voluntat de poten-
ciar al màxim el canal d’internet 
per tal de facilitar un instrument 
d’informació, gestió i d’atenció 
ciutadana. Sota el mateix domini 
es treballa en aconseguir un dis-
seny, usabilitat i continguts actu-
alitzats, amb una nova estructura 
per àmbits temàtics per facilitar 
l’accés de la ciutadania a la in-
formació i als serveis municipals, 
fent-los més visibles. A més, un 
dels principals objectius serà la 
capacitat d’interconnectar tots 
els continguts relacionats per tal 
de simplificar la recerca d’infor-

mació. Una novetat destacable 
serà un web responsive, de ma-
nera que el web detectarà el dis-
positiu des del qual es connecta 
l’usuari i mostrarà un disseny 
adaptat al seu aparell.

D’altra banda, un altre dels grans 
objectius que es vol aconseguir 
i en el que ja s’està treballant 
és posar en marxa el portal de 
transparència i bon govern i am-
pliar serveis, on els ciutadans 
puguin gestionar tràmits en línia 
i així augmentar el nivell d’accés 
i coneixament del consistori. El 
portal de Transparència està 
prestat pel Consorci Administra-
ció Oberta de Catalunya.

L’objectiu és fer més fàcil l’accés als vidrerencs i les 
vidrerenques i fer del web un portal obert a tots els visitants 
per donar a conèixer el municipi

Recollirà incidències, propostes i suggeriments que facin 
arribar els ciutadans a través del telèfon

COOPERACIÓ CIUTADANA

Comunicació més 
accessible i funcional 
amb l’Ajuntament

Una altra iniciativa de la regidoria, serà 
activar un servei de whatsapp municipal 
per agilitzar la comunicació amb els 
ciutadans

L’Ajuntament de Vidreres dispo-
sarà en breu d’una nova eina per 
a comunicar-se amb els habitants 
de la vila. 

El Consistori obrirà una línia de 
WhatsApp per poder atendre les 
diferents consultes i demandes 
dels vidrerencs. 

Tothom qui ho necessiti podrà 
fer ús i adreçar-se a aquest canal 
a través d’un número de mòbil. 
Aquest servei funcionarà els 365 
dies de l’any, les 24 hores, i l’hora-

ri de les respostes serà de dilluns 
a divendres de les 8 a les 20 h. 

Des de l’Ajuntament de Vidreres 
es vol aprofitar les possibilitats i 
la rapidesa que ofereix aquesta 
aplicació de mòbil per tal de mi-
llorar la comunicació amb els ve-
ïns i veïnes i poder donar una res-
posta el més immediata possible. 
Amb aquesta nova eina l’Ajunta-
ment de Vidreres ja disposarà de 
quatre canals d’informació a les 
xarxes socials. A més del nou 
canal de WhatsApp, amb el qual 

es podran realitzar consultes de 

forma directa, també són a dis-

posició dels vilatans els perfils de 

Facebook, Twitter i Instagram.
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TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA

La necessitat de reformar l’edi-
fici de l’antic escorxador mu-
nicipal va posar sobre la taula 
l’ús d’aquest nou equipament. 
Després de l’estudi de diverses 
propostes, l’equip de govern va 
decidir prioritzar de manera fer-
ma i contundent la idea a favor 
de la potenciació de l’economia 
i del turisme de la vila.

Aquesta rehabilitació de l’escor-
xador com a equipament públic 
persegueix la intenció de ser 
un punt de trobada i de refe-
rència per impulsar l’economia 
i el turisme local amb la finalitat  
de promoure, organitzar, coor-
dinar i consolidar accions que 
afavoreixin el desenvolupament 
econòmic del territori. Aquest 
esdevindrà l’espai de referència 
d’interlocució amb les empreses 
del poble i del foment turístic i es 
posarà en marxa durant el tercer 
trimestre de 2016.

L’oficina treballarà per crear un 
model de desenvolupament de 
proximitat, detectar i promoure 

oportunitats per l’impuls i man-
teniment de projectes, innovar i 
col·laborar amb el sector privat 
per promoure i facilitar la implan-
tació d’activitats econòmiques. 
També s’implementaran i desen-
voluparan diferents projectes i 
plans estratègics del municipi.

Els àmbits en els quals es de-
senvoluparan les línies de treball 
són el foment de l’ocupació, la 
promoció del comerç de proximi-
tat, l’ordenació i reorientació del 
turisme i l’emprenedoria, amb 

especial interès per la promoció 
d’iniciatives d’economia social. 

Els principals serveis que oferirà 
aquesta nova oficina de promo-
ció econòmica seran:

• Servei d’orientació, informa-
ció i punt de suport.

• Fer activitats i implicar a la 
gran majoria com un element 
integrador, perseguint en tot 
moment la cohesió social.

• Col·laboració amb les entitats 
locals i empreses.

• Estimular l’intercanvi en l’àm-

bit del turisme i la promoció 

econòmica.

• Sensibilitzar els vidrencs en-

vers el territori i l’ús turístic.

• Potenciar la creació d’empre-

ses i el consum turístic vidre-

renc.

• Crear un espai d’expressió i 

creativitat per canalitzar les 

activitats turístiques i empre-

nedores.

• Oferir espais específics per 
al teletreball, la teleocupació i 
l’autoinformació.

Tot i que en un primer moment, 
el mateix espai albergarà tant 
l’oficina de promoció econòmi-
ca com l’oficina de turisme, està 
previst que en un futur no molt 
llunyà les pròpies necessitats 
dels serveis obliguin a fer canvis 
i ubicar-ne una en un altre espai. 
Tot i això, aquest canvi s’anirà 
avaluant segons les necessitats i 
les demandes dels usuaris.

Vidreres disposarà en breu d’una nova oficina de turisme i promoció econòmica
Vidreres comptarà amb 
un nou punt d’informació 
turística i promoció 
econòmica a l’antic edifici 
de l’escorxador, a l’entrada 
del poble

Aquest primer trimestre Vidre-
res ha organitzat un conjunt 
d’activitats culturals amb un flux 
intens de visitants i participants, 
principalment públic familiar. 
Estem d’enhorabona perquè 
només fem que créixer en acti-
vitats i nombre d’assistents. Vi-
dreres ha ofert tot l’any un gran 
nombre d’activitats culturals (te-
atre, música, tradició, cinema, 
exposicions...) de les que els vi-
drerencs han gaudit plenament. 
Tot i que algunes d’aquestes 
manifestacions culturals es re-
peteixen any rere any com les 
festes populars del Ranxo, Car-
naval, Reis, Festa Major... no 
deixen de créixer en participa-
ció i nombre de convocatòria. 

L’oferta cultural de Vidreres és 
extensa i diversa, tant pel que fa 
a les manifestacions artístiques 
que hi tenen lloc com el nombre 
d’equipaments que donen ca-
buda a les creacions (Teatre del 
Casino, Centre Cívic, Can Xiber-
ta, la Biblioteca...). Apropar, pro-
mocionar i gaudir la cultura i la 
tradició són els elements bàsics 
d’un llegat extraordinàriament 
ric i divers que genera i omple 
de contingut la nostra activitat 
constant.

Gran rebuda de tota l’activitat cultural 
de Vidreres

Vidreres va acollir les festes de Nadal, el Carnaval i el Ranxo amb un gran entusiasme

CULTURA, FIRES I FESTES
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L’Ajuntament de Vidreres se-
gueix treballant per reafirmar 
el seu compromís amb tots els 
vidrerencs i vidrerenques per 
resoldre la problemàtica relaci-
onada amb el servei d’aigua a 
les urbanitzacions.

Tot i que aquesta problemàtica 
local ve de fa 30 anys, l’actual 
equip de govern vol defensar 
els interessos de tots els veïns.  
En aquest sentit, l’Ajuntament 

porta més d’un any i mig tre-
ballant en la comissió creada 
per redactar la Memòria de la 
Municipalització que es pretén 
aprovar en un futur ple per se-
guir fent passos amb l’objectiu 
de gestionar de manera directa 
l’abastament i la distribució d’ai-
gua.

Tanmateix, alhora s’ha firmat un 
conveni amb Caldes de Mala-
vella i el Consorci de la Costa 

Brava per garantir l’abastament 

amb aigua del Pasteral, i ben 

aviat s’iniciarà l’obra per no de-

pendre de les instal·lacions de 

Caldes de Malavella. 

Finalment, una altra mesura que 

s’està gestionant són els tràmits 

per recepcionar en un futur im-

mediat les urbanitzacions de La 

Goba, l’any 2016, i Terrafortuna 

durant la legislatura.

SERVEIS

El principal objectiu és garantir l’aigua a tots els veïns a través d’una gestió totalment municipal del servei

Nous passos per solucionar la problemàtica de l’aigua

ENSENYAMENT

L’Escola de Música de Vidreres 

és un centre d’ensenyament mu-

sical que ofereix formació a un 

ventall ampli de persones. L’ob-

jectiu del centre és poder apro-

par la música a qualsevol perso-

na que n’estigui interessada. 

Els estudis reglats permeten 

seguir els cursos d’instrument i 

llenguatge musical en el seu ni-

vell inicial, el qual consta de sis 

cursos que equivaldrien als sis 

cursos de primària.

Quan es compleixen els sis cur-

sos a l’Escola de Música de Vi-

dreres, es pot accedir al Grau 

Mig d’ensenyament musical, ja 

que està homologada per fer 

fins a quart curs dels sis que 

consta el grau, que equivaldrien 

als quatre cursos d’ESO. El cin-

què i el sisè curs (per normativa) 

cal anar a fer-los al conservatori 

provincial, que equivaldrien als 

dos cursos de Batxillerat.

Amb tot aquest currículum 
d’aprenentatge, ens trobem amb 
un servei municipal que pot fer 
que qualsevol vidrerenc, iniciï i 
desenvolupi la seva carrera com 
a músic, amb un alt grau de pro-
fessionalitat i aprenentatge. 

Amb tot això, podem dir que els 
ensenyaments avançats a Vidre-
res, per a joves i adults, perme-

ten l’aprenentatge de la música 
a persones de totes les edats, 
alhora que dóna una gran impor-
tància a la música com a fet soci-
al i de relació entre les persones.

A banda de totes aquestes opci-
ons de formació, l’Escola de Mú-
sica, com a principal centre de 
formació musical de la vila de Vi-
dreres, dinamitza la vida musical 

del poble organitzant concerts i 

activitats periòdiques obertes a 

tota la ciutadania, en diferents 

escenaris de la vila. A més, orga-

nitza grans activitats cada curs 

centrades en la música de grup: 

les Orquestrades, els concerts 

de nadal i final de curs, troba-

des d’escoles i concerts de big 

bands...

L’Escola de Música de Vidreres, un referent musical

Des dels seus inicis, ha estat 
una escola de referència, tant 
per la qualitat dels seus estu-
dis com per la seva implicació 
en el poble. 
Des del govern municipal sem-
pre hem apostat per l’Escola, i 
ho seguirem fent, ja que som 
un govern que creu en el valor 
de la cultura. Gràcies a aquest 
fet, i al bon equip de professio-
nals que hi tenim, l’Escola gau-
deix d’un merescut prestigi. 
Per això, l’Ajuntament segueix 
tirant endavant amb total con-
vicció un projecte que segueix 
essent tan engrescador com 
el primer dia, apropar la músi-
ca a la ciutadania vidrerenca.

APUNT DEL REGIDOR

Francesc Baltrons
francesc.baltrons@vidreres.cat
Regidor d’Ensenyament i Cultura 
i Fires i Festes

SERVEIS

El govern municipal 
treballa per equilibrar 
la qualitat dels serveis 

esportius i culturals municipals 
realitzant un seguit d’actuaci-
ons en diferents equipaments 
de la vila. En primer lloc, cal re-
marcar que s’han col·locat dos 
nous aparells d’aire condicionat 
al Centre Cívic i a la biblioteca 
Muncipal Joan Rigau i Sala. 

En segon lloc, el Centre Cívic 
també ha sigut objecte d’una 
remodelació del parquet de la 
sala polivalent  per millorar-ne 
l’aspecte i poder-ne fer un major 
ús. Tanmateix, al Teatre Casino 
La Unió també s’han desenvo-
lupat obres de reparació en l’en-
llumenat d’emergència i en breu 
s’instal·laran nous equips de 

llum i so a l’interior de la caixa 
escènica.  En el cas de les instal-
lacions esportives, al Pavelló 
Municipal s’ha corregit el terra 
parquet de la pista que ja pre-
sentava un deteriorament molt 
avançat per millorar la seguretat 
del desenvolupament de l’acti-
vitat esportiva. Alhora s’està re-
novant la zona poliesportiva fent 
actuacions de reparació i mante-
niment a les piscines per tenir-ho 
llest per la nova temporada. Les 

actuacions s’han centrat en el 

canvi de la instal·lació elèctrica 

i la reforma d’impermeabilització 

de la coberta i dels vestidors per 

tal d’evitar la problemàtica de les 

infiltracions d’aigua de l’equipa-

ment. Tots aquests arranjaments 

repercutiran molt positivament 

en la pràctica i programació es-

portiva i cultural dins les instal-

lacions adequant-los a les ne-

cessitats dels usuaris.

Millores en diversos equipaments 
esportius i culturals municipals
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L’objectiu d’aquesta iniciativa és reduir el consum 
energètic i incrementar els nivells de coneixement entre 
els escolars

SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA

L’Ajuntament i les escoles muni-
cipals van signar un conveni de 
col·laboració dins el marc del 
projecte Euronet 50/50 tutelat 
pel Consell Comarcal de la Sel-
va. És una iniciativa que pretén 
involucrar els centres educatius 
d’arreu d’Europa amb l’objectiu 
comú de reduir el consum ener-
gètic i incrementar els nivells de 

coneixement i conscienciació en 
aquest aspecte. Aquest acord té 
com a principal finalitat doncs, 
estalviar energia per a calefacció 
i aigua calenta i electricitat.

Les escoles s’han compromès a 
educar els infants perquè facin 
un ús responsable dels recur-
sos energètics del centre. A més 

a més s’hi constituirà un equip 
energètic que serà el responsa-
ble de fer el seguiment de tot 
el projecte, calcular els valors 
de referència i els estalvis que 
s’aconsegueixin i aplicar les 
mesures d’estalvi. El concep-
te principal en el qual es basa 
aquest projecte és que el 50% 
del l’estalvi econòmic aconse-

guit en gasoil i electricitat fruit 
d’un estalvi d’energia es retorna 
a l’equipament municipal mentre 
que l’altre 50% serà un estalvi 
en les factures energètiques de 
l’Ajuntament.

Aquesta mesura, que es basa en 
l’experiència alemanya, ja que 
es va crear a Hamburg el 1994, 

es farà arribar al altres centres 
educatius del municipi. El re-
sultat és que tothom hi guanya; 
l’escola millora l’ús de l’energia 
i rep un retorn econòmic per in-
vertir-lo en les seves necessitats, 
els administradors de l’edifici 
tenen menys costos energètics, 
i la societat es beneficia de l’im-
pacte ambiental.

Vidreres participa en el projecte Euronet 50/50

GOVERNACIÓ I RECURSOS HUMANS

L’Ajuntament de Vidreres 
està treballant en la po-
sada en marxa d’un nou 

cos de Policia Local. L’expedient 
es va iniciar amb l’aprovació en 
el ple que es va celebrar el passat 
15 de juliol de 2015, en què es va 
aprovar una moció del Grup Mu-
nicipal del CDC per tirar endavant 
la creació d’un nou cos de policia 
com una mesura més per millorar 
la seguretat al poble.

En aquests moments, l’Ajunta-
ment de Vidreres ja disposa de 
l’autorització de la Junta de Se-
guretat de la Generalitat per crear 
el cos de Policia Local i la parti-
da pressupostària reservada per 
poder transformar l’actual cos de 
vigilants municipals.

Vidreres té actualment onze vigi-
lants i la intenció és tenir una xifra 
semblant en el nou cos de segu-
retat. El procés serà esglaonat i 
la transformació serà progressi-
va, però s’espera que a finals de 
l’any 2020 s’acabi completament 
el procés; tot i això, el cos de la 
policia local ja es preveu que 
operi com a tal i sigui una realitat 
durant el 2017. De fet el pressu-
post de 2016 ja contempla la pla-

ça del futur cap del cos policial i 
d’un sots-cap.

Un dels principals beneficis per 
als vidrencs i vidrenques serà po-
der disposar d’un cos que podrà 
rebre i tramitar denúncies, i no ha-
ver de realitzar el desplaçament 
fins a Santa Coloma de Farners, 
comissaria de referència del ter-
ritori.

El marc legal determina que tots 
els municipis de més de 10.000 
habitants tenen la potestat, que 
no l’obligació, de crear un cos de 
policia local. Actualment, tots els 
que superen aquesta població 
tenen policia local i molts d’altres 
més petits, per autorització ex-
cepcional del Departament, tam-
bé. Així, més d’11.000 policies do-
nen servei directe a una població 
de més de 5 milions d’habitants, 
el 73% del total català.

L’àmbit d’actuació de les polici-
es locals és constituït pel territori 
del seu municipi. Només poden 
actuar fora del seu àmbit territo-
rial en situacions d’emergència 
i amb l’autorització prèvia de les 
autoritats competents, donant 
compte d’aquestes actuacions al 
Departament titular de les com-

petències en matèria de segure-
tat pública.

Cada policia local és un cos únic, 
sota la direcció superior de l’al-
calde, tot i que el comandament 
directe l’exerceix el cap del cos 
que és el comandament policial 
de major graduació.

Les principals funcions de cada 
cos policial són les següents:

1. La Policia de la Generalitat és 
la policia de seguretat de Ca-
talunya a les ordres del Govern 
de Catalunya.

2. Les policies locals estan en 
condicions de contribuir, se-
gons les seves capacitats or-

ganitzatives i funcionals, a les 
finalitats generals del sistema 
català de seguretat i policia.

3. Els dos punts anteriors obli-
guen a una delimitació fun-
cional i de serveis entre els 
cossos policials presents en 
el municipi, d’acord amb les 
competències de les adminis-
tracions respectives.

4. Sistemes d’informació mútua 
i de coordinació policial horit-
zontal.

5. La Policia de la Generalitat és 
la responsable de prestar ser-
veis centrals, bàsics i impres-
cindibles per al funcionament 
del conjunt del sistema, i de 
subministrar a les policies lo-

El nou Cos de Policia local de 
Vidreres en marxa

Aconseguir una policia lo-
cal serà un element clau per 
donar resposta als actuals 
reptes des d’una perspectiva 
comprensiva que integri tant 
polítiques de foment de la 
convivència, la participació i la 
resolució pacífica dels conflic-
tes i l’increment de la segure-
tat ciutadana. El nou cos supo-
sarà un contacte directe i una 
atenció personalitzada per 
mediar en conflictes veïnals, 
i per tant, estem segurs que 
serà un servei positivament 
valorat pels vidrerencs i vidre-
renques. Tenim clar que oferir 
seguretat i tranquil·litat als ciu-
tadans estimula el consum, la 
convivència i ajuda a dinamit-
zar la cohesió del poble.

APUNT DEL REGIDOR

Antonio Fernández
antonio.fernandez@vidreres.cat
Regidor de Governació i 
Recursos Humans, Urbanisme, 
Sostenibilitat Mediambiental, Barris 
i Urbanitzacions

L’actual govern municipal impulsa la constitució de 
la nova policia municipal amb l’objectiu de millorar la 
seguretat del municipi

cals el suport logístic que faci 
possible la integració d’aques-
tes en el sistema global.

Sens dubte però el principal avan-
tatge de la posada en marxa de la 
policia local ha de ser una millora 
substancial en la seguretat i garan-
tia d’ordre per als vidrerencs.
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El passat mes de fe-
brer l’Ajuntament de 
Vidreres va adjudicar 

portar a terme la primera fase de 
renovació de l’enllumenat públic 
de Mas Flassià. Aquesta obra va 
ser aprovada per Junta de Go-
vern local a l’empresa Prodaisa 
per un total de 92.539,18 euros 
després de realitzar un concurs 
públic, i consistirà en obrir rases 
noves, instal·lar llums led i canviar 

el cablejat elèctric i els fanals, que 
molts d’ells tenen més de 50 anys 
i estan en condicions de podri-
dura per la part inferior.

Aquesta actuació suposarà un 
gran estalvi energètic, una re-
ducció dràstica de la contamina-
ció lumínica i una millora subs-
tancial de la percepció de nivells 
d’il·luminació als carrers del mu-
nicipi, així com també una dràs-
tica reducció de les despeses 

de manteniment en l’enllumenat 
públic. Tot plegat comportarà 
beneficis ambientals per a Vi-
dreres, reduirà la contaminació 
lumínica i suposarà un benefi-
ci per a les arques municipals 
gràcies al menor consum de les 
llumeneres LED respecte les an-
tigues llumeneres de vapor de 
sodi d’alta pressió.

Però les obres de millora de l’en-
llumenat públic no finalitzaran 

aquí, i ja s’està licitant la fase 2 
del Mas Flassià que també s’exe-
cutarà d’immediat. Com està pre-
vist en el pressupost d’enguany, 
es farà una renovació integral al 
Nucli Antic i també s’actuarà al 
barri de Les Serres i, a continu-
ació, seguirà la resta de la loca-
litat, posant al dia la totalitat de 
punts de llum del municipi.

Aquest nou model de gestió de 
l’enllumenat públic s’emmarca 

La filosofia és que la inversió en renovar els punts de llum per tecnologies de baix consum generarà un estalvi 
econòmic, que, al seu torn, finançarà bona part de la pròpia inversió

SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA

Renovació de l’enllumenat públic 
a Mas Flassià

En aquests moments de difi-
cultats econòmiques, reduir 
la despesa de la factura ener-
gètica és fonamental i, si a 
més ho fem amb respecte al 
medi ambient i la sostenibili-
tat, encara millor. 

Aquesta mesura implica una 
revisió dels serveis públics 
pensant en incorporar noves 
tecnologies a la gestió per 
guanyar en eficiència energè-
tica. És una obra que s’auto-
financia ella mateixa gràcies 
a l’estalvi en la factura elèc-
trica que es generarà en els 
popers anys. Amb iniciatives 
com aquestes, ratifiquem el 
compromís de Vidreres com 
a municipi amb el medi am-
bient i l’eficiència energètica. 

APUNT DEL REGIDOR

Marc Carreras
marc.carreras@vidreres.cat
Regidor de Sostenibilitat 
Energètica, Joventut i Festes

MOBILITAT

L’Ajuntament de Vidreres 
vetlla pel compliment 
satisfactori de les obres 

S’espera que aquest mes de 
juny el Ministeri de Foment iniciï 
les obres d’enllaç de l’N-II, futura 
A-2. L’actuació permetrà millorar 
sobretot la connexió des de Bar-
celona per l’AP-7 en direcció l’au-
tovia en sentit Girona. Segons 
ha apuntat el Ministeri, aquesta 
actuació s’emmarca dins del pla 
de millora del corredor format 
per l’autopista AP-7 i la carretera 
N-II al seu pas per Girona.

A l’entorn del nostre poble es 
connecten actualment la carrete-
ra N-II i l’autovia C-35 de Maçanet 
de la Selva a Palafrugell per mitjà 
d’un enllaç amb forma de trèvol. 
La N-II connecta amb l’AP-7 a tra-
vés d’aquest enllaç i d’un petit 
tram de la C-35. El Ministeri as-
senyala que a causa de la trans-
formació de la N-II a l’autovia A-2 
en aquesta zona (actualment en 
execució el tram Maçanet – Sils) 
és necessari remodelar l’enllaç 
de Vidreres per augmentar les 
seves prestacions, especialment 
en el moviment des de Barcelo-
na per l’AP-7 cap a l’autovia A-2 
en sentit Girona. Així se substitu-
irà el ramal actual –que té forma 
de llaç i en què els vehicles han 

Inici de la remodelació de l’enllaç de Vidreres de l’N-II

de girar 270 graus en un radi re-
duït– per un ramal semidirecte 
amb traçat més ampli que per-
met més velocitat i que augmen-
ta la capacitat.

Enllaç a Can Cartellà

A més, amb aquest projecte es 
construirà un nou enllaç més al 
sud, a Can Cartellà (Maçanet). 
Entre l’enllaç de Vidreres i el de 
Can Cartellà, hi haurà un nou 
traçat mitjançant la utilització de 
corbes de radi més ampli. L’an-
tiga N-II quedarà com a via de 
servei a l’oest del futur traçat. A 

l’est, es construirà una altra via 
de servei. 

Les obres de l’enllaç de l’N-II, 
als termes municipals de Vidre-
res i Maçanet, inclouen les vies 
de servei més àmplies, amb una 
calçada de 7 metres –1 carril de 
3,5 per direcció– i voravia de 1,5 
metres. La rotonda a la C-35, a to-
car de la sortida de l’AP-7 de Ma-
çanet, consta d’una calçada de 
8 metres, amb dos carrils i una 
voravia d’un metre. Les dues vies 
de servei, a l’est i oest del nou 
traçat de la N-II entre els enllaços 

de Vidreres i Can Cartellà, tin-
dran continuïtat tant cap al nord 
en el tram de l’autovia A-2 entre 
Maçanet i Sils, com cap al sud en 
el projecte de condicionament 
de la N-II entre Tordera i Maçanet 
de la Selva, actualment en redac-
ció. A més es projecta una nova 
rotonda a la C-35, al costat de les 
cabines de peatge per les quals 
s’accedeix a l’autopista AP-7.

La nova rotonda a la C-35 estarà 
formada per una calçada anul·lar 
de 8 metres que permetrà alber-
gar dos carrils i voral exterior i 

interior. Es necessitarà la cons-
trucció de deu estructures, que 
són tres passos superiors, for-
mats per taulers de llosa de for-
migó pretesat -un d’ells permetrà 
constituir l’enllaç de Can Cartellà 
i els altres dos el nou branc se-
mi-directe a l’enllaç de Vidreres-, 
dos passos inferiors que perme-
tran el pas de les dues vies de 
servei per sota de l’autovia C-35, 
i cinc murs, fonamentalment per 
minimitzar l’ocupació de la infra-
estructura i així evitar afeccions a 
les edificacions adjacents.

AP-7

N-II

en la línia de treball dels dar-

rers anys de l’Ajuntament de 

Vidreres a favor d’accions pel 

manteniment del medi ambient 

i l’eficiència pública.
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TERRITORI - MÓN RURAL I PATRIMONI TERRITORI - MÓN RURAL I PATRIMONI

L’actual revisió és per millorar l’existent i beneficiar 
els propietaris rurals

Vidreres  revisa el catàleg de 
masies municipals

Neteja i manteniment de les 
lleres de Vidreres

L’Ajuntament està portant a ter-
me la revisió del Pla Especial 
Urbanístic del catàleg de masies 
i cases rurals en sòl no urbanit-
zable de Vidreres amb l’objectiu 
de corregir les deficiències exis-
tents en l’actual per tal de bene-
ficiar als propietaris d’aquests 
immobles. Es recullen un total de 
146 masies, de les quals 27 són 
masies protegides; 68 són ma-
sies i cases rurals en general; i 
51 són edificacions amb ús d’ha-
bitatges existents i autoritzades 
que no s’ajusten al règim d’ús 
de Sòl No Urbanitzable.

L’objectiu d’aquesta revisió és 
el de permetre la reconstrucció 
i rehabilitació d’aquelles edifica-
cions, en el medi rural, que s’ha-
gin de preservar i recuperar per 
raons arquitectòniques, històri-
ques, mediambientals, paisat-
gístiques i/o socials, justificant 
els seus valors i millorant els 
entorns rurals de Vidreres amb 
criteris renovats. 

Aquest catàleg regularà també 
els usos i activitats compatibles, 
definint el grau d’intervenció en 
cada una d’elles.

Durant la segona meitat del 2015 
s’han dut a terme diferents tre-
balls de neteja i manteniment a 
les principals rieres del municipi 
de Vidreres; al Rec Clar, al Rec 
Sorrer, al Rieró, al Torrent del 
Serradell i al rec dels Salzes.

La necessitat d’intervenir en 
aquestes zones ve donada pel 
fet que Vidreres és un municipi 
susceptible de grans crescudes 
les quals poden ocasionar greus 
danys, tant a persones com a 
béns.

Objectius

Amb els treballs de neteja i man-
teniment es volen assolir els ob-
jectius que es detallen a continu-
ació:

• Millorar les condicions eco-
lògiques del tram de manera 
permanent.

• Recuperar la funcionalitat hi-
dràulica de desguàs.

• Millorar la qualitat del paisatge

• Control de les espècies inva-
sores.

Descripció de les actuacions

• Neteja intensiva de la vegeta-

ció i reperfilament del llit en 
alguns trams, per garantir una 
correcta circulació de l’aigua 
en cas de crescuda i disminuir 
la quantitat d’arrosegalls que 
pugui transportar el riu.

• Millora del paisatge fluvial, 
que avui en dia es troba molt 
desendreçat i ocasiona una 
percepció negativa a la pobla-
ció. Això implica retirar aboca-
ments puntuals de deixalles.

Aquesta temporada estival, l’Ajuntament de Vidreres, de  nou, posa a 
la disposició dels joves 15 llocs de treball, repartits entre el mes de juliol 
i agost en el marc de la convocatòria de la Brigada Jove 2016.

L’objectiu de la convocatòria és la provisió, en règim laboral temporal, 
de 15 llocs de treball a jornada parcial d’ajudants de dependències i 
de serveis municipals destinats a joves de 16 a 22 anys per període 
d’un mes, al  juliol i/o agost de 2016  dins el programa “Brigada Jove” 
del Pla Local de Joventut. A més a més, cal remarcar que aquest any 
també s’inclourà per segona vegada, l’oferta de la Brigada Jove per a 
joves amb discapacitat.

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 iniciativa també es 
pretén que aquests joves adquireixin valors com el treball en equip, el 
compromís i la responsabilitat i alhora participin en les tasques neces-
sàries pel manteniment i funcionament del nostre municipi.

Tanmateix durant tot aquest període el personal de l’Ajuntament as-
sessorarà als joves sobre les tasques a realitzar i en supervisarà els 
resultats i s’impartiran sessions de formació extres amb l’objectiu d’as-
segurar l’aprofitament formatiu del projecte i el creixement personal 
dels joves treballadors.

Hi haurà quatre places a la brigada municipal, 6 places administratives 
a l’ajuntament, escorxador i biblioteca i 5 places de manteniment/con-
sergeria al pavelló, Centre Cívic i Camp de futbol.

Aquest remodelat catàleg és 
una eina positiva i necessà-
ria, sobretot en municipis amb 
moltes masies com Vidreres. 
L’objecte del present pla espe-
cial urbanístic és la identifica-
ció de les masies i les cases 
rurals del terme susceptibles 
de reconstrucció o rehabili-
tació, i la regulació de les se-
ves condicions d’edificació i 
ús amb criteris més ajustats 
a les necessitats i en benefi-
ci dels propietaris d’aquestes 
finques.

APUNT DEL REGIDOR

Pere Raset
pere.raset@vidreres.cat 
Regidor de Territori (Món Rural 
i Patrimoni) i Sostenibilitat 
Medioambiental 

Vidreres manté la línia dels últims anys de no incrementar la pressió fiscal als ciutadans
L’equip de govern s’ha proposat congelar els impostos, i no ha apujat cap ordenança respecte els anys anteriors amb 
l’objectiu d’ajudar els ciutadans i no incrementar la pressió fiscal en l’actual moment. Aquest projecte d’Ordenances Fiscals 
que no preveu incrementar la pressió fiscal als ciutadans és atesa a la bona situació financera de l’Ajuntament.

JOVENTUT

Aquesta convocatòria de la Brigada Jove 2016 vol 
possibilitar l’accés a l’ocupació dels joves i la introducció 
del jovent en el món laboral

Tot a punt per una nova 
edició de la Brigada Jove

REACTIVACIÓ ECONÒMICA

L’Ajuntament ha posat en marxa 
en el darrer any un pla d’ocupa-
ció municipal amb l’objectiu de 
millorar l’espai públic d’Aiguaviva 
Parc, que ha donat feina durant 6 
mesos a 2 persones de Vidreres 
en situació d’atur no perceptores 
de prestació. El programa ha es-
tat impulsat i finançat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

i el Fons Social Europeu, i gestio-
nat per l’Ajuntament de Vidreres.

Els usuaris del nou pla d’ocupa-
ció van treballar durant 6 mesos 
en la realització d’actuacions de 
millora de l’espai públic: urba-
nització dels carrers i passatges 
amb prioritat invertida a la urba-
nització d’Aiguaviva Parc. Els 
llocs de treball que es van cobrir 

foren 2 ajudants de brigada amb 
tasques vàries.

Els principals objectius que per-
segueixen aquests plans locals 
d’ocupació són contribuir a re-
baixar les taxes d’atur al munici-
pi, disparades en temps de crisi 
econòmica, millorar i fomentar 
l’ocupació i l’ocupabilitat de les 
persones.

L’Ajuntament de Vidreres ha posat en marxa 
un pla d’ocupació amb persones aturades

Vidreres 
congela els 
impostos
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L’objectiu de la introducció de 
noves parades al mercat de Vi-
dreres és el de millorar l’espai 
fix de trobada de productors, 
marxants i consumidors, on 
setmanalment poder adquirir 
productes frescos i elaborats 
de qualitat i atractius que aju-
din a la dinamització, optimit-
zació i promoció del mercat 
setmanal, dels propis comer-
ços establerts i de tot el mu-
nicipi. En definitiva aquesta 
actuació respon a l’objectiu 
d’oferir als vidrerencs i vidre-
renques el màxim de qualitat, 
amb bons preus i amb una 
gran qualitat d’oferta comer-
cial per fidelitzar el client ha-
bitual i atraure i incorporar-ne 
de nous tant pel mercat en si, 
com per tot el nucli comercial 
de Vidreres.

APUNT DEL REGIDOR

Lluis Galobart
lluis.galobart@vidreres.cat
Regidor de Reactivació 
Econòmica, Joventut i Festes

JOVENTUT

El futur equipament 
que s’habilitarà com a 
punt de trobada per als 

joves locals és l’antiga casa de 
Can Torronet. 

Can Torronet, al carrer Orient 
de Vidreres, es convertirà en un 
centre juvenil on es realitzaran 
diverses activitats i programes 
destinats als joves per a la mi-
llora de la seva qualitat de vida. 
Els principals serveis, que seran 
coordinats per un dinamitzador 
juvenil de l’Ajuntament de Vidre-
res  seran:

• Oferir nombrosos serveis es-
pecífics per a la gent jove: un 
espai de trobada, sales poli-
valents per a tallers i activi-

tats, sales de reunions per a 
entitats, aula multimèdia...

• Desenvolupar un programa 
estable d’activitats com ta-
llers, actuacions, intercanvi 
d’idees, exposicions que es 
portaran a terme a partir de 
la participació dels joves vi-
drencs.

• Trasllat del Punt d’Informació 
Juvenil.

• Oferir serveis de suport a la 
creació joves (espai d’assaig, 
sala d’actuacions, aules d’es-
tudis...) i serveis de suport 
de l’associacionisme (cessió 
d’espais, materials i suports 
per a iniciatives juvenils o al-
tres entitats).

Can Torronet serà un punt de referència i un nucli 
aglutinador juvenil

Noves inversions per garantir la seguretat i el bon funcionament dels edificis escolars

Nou equipament per 
als joves a Vidreres

REACTIVACIÓ ECONÒMICA

L’Ajuntament de Vidreres vol do-
nar un pas endavant per millorar 
l’atractivitat comercial del mu-
nicipi a partir de la creació d’un 
nou model ampliat de mercat de 
venda no sedentària. Està previst 
que durant els propers mesos al 
mercat setmanal dels dijous s’in-
corporin quatre noves parades 
amb l’objectiu d’afegir més varie-

tat de producte, i, una nova para-
da itinerant que canviarà periòdi-
cament en funció del producte i 
la temporada.

L’objectiu últim és ampliar i diver-
sificar l’oferta de la qual es dispo-
sa per tal d’incrementar l’atractiu 
del mercat després de més de 
cent trenta anys de la seva po-
sada en marxa. A més a més, es 

preveu crear una borsa de para-
distes per cobrir possibles futu-
res baixes que puguin existir.

Ara només queda esperar que 
aquesta nova oferta es demostri 
prou atractiva i provoqui la impli-
cació dels ciutadans i ciutada-
nes del municipi, la qual cosa 
permetrà que aquest nou model 
es consolidi i sigui competitiu a 

nivell comarcal, acostant els pro-

ductes de proximitat; contribuint 

a la dinamització econòmica del 

comerç local; impulsant la mo-

dernització física operativa dels 

mercats; oferint serveis i produc-

tes de qualitat; i acostant als ciu-

tadans productes de proximitat, a 

preus més assequibles.

Ampliació del mercat no sedentari de Vidreres
Els canvis al mercat tenen la voluntat de millorar el consum de proximitat i el teixit de l’oferta comercial 
amb la que compta Vidreres

EDUCACIÓ

L’Ajuntament de Vidreres està 
portant a terme diverses actuaci-
ons de millora i rehabilitació en 
els centres educatius públics i 
en els perímetres dels mateixos. 
La majoria de les actuacions són 
per reforçar la seguretat i per ac-
tualitzar els elements que s’han 
anat deteriorant amb el pas del 
temps i l’ús.

Enguany, la major part d’aques-
tes actuacions als centres es-
colars són millores estructurals, 
sobretot de les tanques i voreres 
que delimiten els centres. En 
aquest àmbit, s’han de desta-

car les inversions fetes al CEIP 
Salvador Espriu i la llar d’infants 
El Sorrer amb el canvi de les 
tanques metàl·liques perime-
trals que voregen els dos equi-
paments, que es trobaven molt 
deteriorades a causa del temps 
que fa que es van instal·lar; i la 
construcció d’una caseta per 
portar a terme les tasques de 
consergeria al CEIP Salvador 
Espriu. 

Pel que fa a l’Institut, s’ha enlles-
tit la vorera d’accés per fer un 
carrer més amable per als via-
nants, i facilitar la mobilitat i ac-

cessibilitat a la zona educativa. 

Pel que fa a l’escola Sant Iscle, 
s’ha coordinat conjuntament 
amb el Departament  d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Cata-
lunya totes les obres previstes 
dins del protocol de seguretat, 
aquestes obres estan programa-
des durant l’estiu. Es preveu una 
inversió de 48.000 euros que 
servirà per millorar la seguretat 
de l’edifici i per adaptar-lo a la 
normativa vigent a l’espera de 
la construcció d’un nou equipa-
ment educatiu.

L’Ajuntament realitza millores als centres 
educatius municipals
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GUIA D’ACTIVITATS
24 de maig
Taller Créixer en 
Família (0-3 anys)
Hora: a concretar, els dimarts 
17, 24, 31 de maig i 7, 14 i 21 de 
juny
Lloc: Escola d’Adults Can 
Xiberta
Organitza: Aj. de Vidreres, 
Fundació Pere Tarrés i Dep. 
d’afers socials i Families de la 
Generalitat

25 de maig
Sessió del Club de 
Lectura d’Adults
Hora: 20.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Rigau i 
Sala
Organitza: Biblioteca Joan 
Rigau i Sala

26 de maig
Escola de pares i 
mares,curs 2015-2016
Hora: 15 h
Lloc: Centre Cívic Francesc 
Llobet
Organitza: Diputació de 
Girona, Aj. de Vidreres i Sersa

L’Hora del conte (+3 
anys) “Contes que fan 
bullir el calder de la iaia 
Maria», a càrrec de l’Eva 
Gonzàlez
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca Joan Rigau i 
Sala
Organitza: Biblioteca Joan 
Rigau i Sala

27 de maig
Ball- berenar
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de Jubilat i 
Pensionista de Vidreres
Organitza: Casal de Jubilat i 
Pensionista de Vidreres

28 de maig
2a Bicicletada Familiar
Hora: 9 h
Punt de Trobada: Escola 
Sant Jordi de Maçanet de la 
Selva
Organitza: Aj. de Vidreres, Aj. 
de Maçanet de la Selva, Aj. de 
Sils, Aj. de Riudarenes, Aj. de 
Caldes de Malavella, Diputació 
de Girona, Consell Comarcal 
de ls Selva
Preu: 1 € (asseg. d’accidents 
Esportius) 

29 de maig
Ball de tarda
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de Jubilat i 
Pensionista de Vidreres
Organitza: Casal de Jubilat i 
Pensionista de Vidreres

31 de maig
Exposició de quadres 
de l’artista vidrerenca 
Montserrat Badiella 

Horari: Fins al 31 de maig, 10 h
Lloc: Biblioteca Joan Rigau i 
Sala
Organitza: Biblioteca Joan 
Rigau i Sala

Taller Créixer en 
Família (0-3 anys)
Hora: a concretar, els dimarts 
17, 24, 31 de maig i 7, 14 i 21 de 
juny
Lloc: Escola d’Adults Can 
Xiberta
Organitza: Aj. de Vidreres, 
Fundació Pere Tarrés i Dep. 
d’afers socials i Families de la 
Generalitat

7 de juny
Taller Créixer en 
Família (0-3 anys)
Hora: a concretar, els dimarts 
17, 24, 31 de maig i 7, 14 i 21 de 
juny
Lloc: Escola d’Adults Can 
Xiberta
Organitza: Aj. de Vidreres, 
Fundació Pere Tarrés i Dep. 
d’afers socials i Families de la 
Generalitat

9 de juny
Escola de pares i 
mares,curs 2015-2016
Hora: 15 h
Lloc: Centre Cívic Francesc 
Llobet
Organitza: Diputació de 
Girona, Aj. de Vidreres i Sersa

10 de juny
Donació de sang
Horari: de 16.30 a 21 h
Lloc: Centre Cívic Francesc i 
Llobet
Organitza: Aj. de Vidreres i 
Banc de Sang i Teixits

Cinefòrum: 
El Gran Cuaderno
Hora: 21.30 h
Lloc: Teatre Casino la Unió
Organitza: Vitraris

11 de juny
Ludibàsquet
Hora: 10 h
Lloc: Pavelló Municipal, Institut 
de Vidreres i Pista Coberta
Organitza: 9 Caulès

12 de juny
Ludibàsquet
Hora: 10 h
Lloc: Pavelló Municipal, Institut 
de Vidreres i Pista Coberta
Organitza: 9 Caulès

14 de juny
Taller Créixer en 
Família (0-3 anys)
Hora: a concretar, els dimarts 
17, 24, 31 de maig i 7, 14 i 21 de 
juny
Lloc: Escola d’Adults Can 
Xiberta
Organitza: Aj. de Vidreres, 
Fundació Pere Tarrés i Dep. 
d’afers socials i Families de la 
Generalitat

15 de juny
Campus de 
Tecnificació Futbol 
Sala, Estiu 2016
Reunió Informativa

Horari: 20 h
Lloc: Biblioteca Joan Rigau i 
Sala
Organitza: Atlètic Vidreres 
F.S.C.E

21 de juny
Taller Créixer en 
Família (0-3 anys)
Hora: a concretar, els dimarts 
17, 24, 31 de maig i 7, 14 i 21 de 
juny
Lloc: Escola d’Adults Can 
Xiberta
Organitza: Aj. de Vidreres, 
Fundació Pere Tarrés i Dep. 
d’afers socials i Families de la 
Generalitat

10 de juliol
Mulla’t per l’Esclerosi 
Múltiple
Hora: a partir de les 10h
Lloc: Piscina Municipal de 
Vidreres
Organitza: Aj. de Vidreres i 
Fundació Esclerosi Múltiple

29- 31 de juliol
Festival Actitud Fest 
2016
Hora: a consultar
Lloc: Vidreres
Organitza: So’r’oll

26, 27 i 28 d’agost
Festival de jazz

La vella Dixieland

26 d’agost
Festival Internacional de Teatre-Fitag

FESTA MAJOR    de l’1 al 5 de setembre

Aquest estiu, no t’avorreixis!
Concert i ball 
a l’envelat

La Selvatana

Havaneres
Les Anxovetes

Ball a la plaça
Montecarlo

Boogie Woogie

BARRAQUES 2016
Aspencat
Buhos

Di-versiones
Gertrudis
Oques grases
Orquestra Maribel
La Sra Tomasa
Va parir tour


