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Normes per a les 
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Horaris de serveis

Telèfons d’interès

Emergències
Centre d’emergència de Catalunya ................. 112
Informació ciutadana.................................................. 012
Mossos d’Esquadra......................................................112
Bombers................................................................................... 112

Ajuntament
Oficines municipals.............................972.850.025
Fax oficines municipals...................972.850.050
Policia Local..............................................972.850.000

670.067.740
Assistent social........................................972.850.170
Llar de jubilats...........................................972.850.907
Jutjat de Pau..............................................972.058.780
Biblioteca Joan Rigau.......................972.851.285
Centre cívic Francesc Llobet.....972.850.067
Piscina municipal...................................972.850.027
Pavelló municipal..................................972.058.752
Deixalleria......................................................637.759.060

Ensenyament
Llar d’infants Sant Iscle..................972.850.917
Llar d’infants El Sorrer.....................646.571.809
Col·legi Sant Iscle..................................972.850.103
Preescolar Sant Iscle.........................972.850.836
Col·legi Salvador Espriu..................972.850.808
IES........................................................................972.850.711

Sanitat
CAP(Centre d’Assistència Primària)...972.850.156
Farmàcia Vilardell..................................972.875.009
Farmàcia Biraud.....................................972.875.666
Farmàcia Moré.........................................972.850.575
Farmàcia Eduard Rico......................972.851.515 

Consell comarcal
Oficines.......................................................... 972.842.161
Fax oficines...................................................972.840.804
Recaptació....................................................972.840.178
Recaptació (oficines Vidreres)........... 972.851.094
Protectora animals (Tossa de Mar)...972.342.030

Transports
SAGALÉS........................................................902.130.014
TEISA..................................................................972.260.196
SARFA...............................................................972.850.157 
Taxi Rafael Vico..........................................972.851.139

609.316.932
RENFE.......................................................902.240.202   

Altres serveis
Funerària (24 h)

La Selva de germans Blanquera i Albarracín
Telèfon......................972.850.663/699.460.133 

Rectoria......................................................... 972.165.272
ENHER (avaries)......................................900.770.077
Comissaria Sta.Coloma de Farners  
Telèfon......972.181.675 / Fax......972.842.201
Bombers Maçanet Selva..............972.858.828
Veterinari............972.850.114 / 972.858.785
Correus i telègrafs............................... 972.851.133
Oficina de treball de Salt
Telèfon............................................................. 972.942.950
Fax........................................................................972.942.953
Notaria Vidreres
Telèfon.......................972.875.957 / 72.875.958
Fax........................................................................972.875.959
a/e................. notariavidreres@notariasilviamartinez.com

Oficines municipals
De dilluns a divendres,   
de 8 a 14 h

Biblioteca municipal
Matins de dimarts a divendres de 9.30 a 
13.30 h i tardes de dilluns a divendres de 16 
a 20 h. Dissabtes de 10 a 13 h

Serveis tècnics
Arquitecte: Arcadi Boix, dimecres de 9 a 14 
h i Josep Ruhí Serra, dimarts i divendres de 
9 a 14 h
Arquitecte tècnic: Jordi Llinàs i Joana, cada 
dia de 9 a 14 h 
Enginyera: M. Luisa Rubio Gómez, dimarts i 
dijous de 9 a 14 h
Tècnic Medi Ambient: Francesc Prat Burjachs, 
dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h

Serveis Socials
Assistència social, dijous de 9 a 14 h

Jutjat de Pau
Dilluns i dimecres de 9 a 14 h

Deixalleria
Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 9 a 
13 i de 15 a 18 h. Dissabtes de 9 a 14 h

Recollida de trastos vells
Segon i últim dimecres de cada mes

Regidories
Regidor d’Urbanisme i Hisenda: Jordi 
Camps i Vicente
Regidora de Benestar Social, Sanitat i 
Esports: Margarita Solé Ferrer

Regidora de Turisme i Cooperació 
Ciutadana: Maria Artigas Ruhí 

Regidor d’Ensenyament, Cultura i Fires, 
Festes i Serveis:   
Francesc Baltrons Lloveras

Regidor de Governació i Recursos 
Humans, Urbanisme, Sostenibilitat 
Medioambiental i Barris i Urbanitzacions: 
Antonio Fernández García

Regidor de Sostenibilitat Energètica, 
Joventut i Festes: Marc Carreras Barnada

Regidor de Territori (Món Rural 
i Patrimoni) i Sostenibilitat 
Medioambiental: Pere Raset Miquela

Regidor de Reactivació Econòmica, 
Joventut i Festes:   
Lluís Galobart Vilamitjana

Tothom que vulgui pot enviar la seva col·labora-
ció a la revista, sempre i quan l’article en qües-
tió no superi els 3.300 caràcters, inclosos els 
espais, el que representa unes 40 línies a cos 
12, a El Rec Clar, c/Girona, 3, 17411 Vidreres, o 
a elrecclar@gmail.com. Una altra norma és 
que els articles han d’estar signats amb el nom 
i els cognoms de l’autor i un telèfon o adreça 
de contacte. En el cas d’entitats o associaci-
ons legalment constituïdes poden signar amb 
la seva denominació oficial. Els articles poden 
acompanyar-se de fotografies i, en aquest cas, 
el Consell de Redacció es reserva el dret de pu-
blicar-les o no en funció de l’espai disponible. 
El Consell de Redacció no s’identifica necessà-
riament amb els articles que apareixen firmats.

Farmàcia Moré 
Carrer Catalunya, 48..........................972.850.575
Farmàcia Vilardell
Carrer de Girona, 37..........................972.875.009
Farmàcia Biraud
Carrer Josep Pla, 84..........................972.875.666
Farmàcia Eduard Rico
Carrer Costa Brava, 65....................972.851.515

Farmàcies de guàrdia
Rico .......................................................................15 d'agost
Biraud ...........................................del 19 al 25 d'agost
Rico .................del 26 d'agost a l'1 de setembre
Moré .....................................del 9 al 15 de setembre
Vilardell .......................... del 16 al 22 de setembre
Biraud .........del 30 de setembre al 6 d'octubre
Rico ............................................ del 7 a l'11 d'octubre
Moré ................................................................12 d'octubre
Rico ..................................................................13 d'octubre
Moré .........................................del 21 al 27 d'octubre
Vilardell ... del 28 d'octubre al 3 de novembre

Farmàcies
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Regidor d’Urbanisme, Sostenibilitat 
Mediambiental i Energètica:
Enric Gual Viñas

Regidor d’Ensenyament, Cultura i Fires, 
Serveis i Festes:
Francesc Baltrons Lloveras

Regidora de Sanitat i Igualtat:
Eva Madrenys Biarnés

Regidor de Cooperació Ciutadana, Turisme i 
Juventut: Gerard Morgado Mateu

Regidor de Sostenibilitat Medi Natural:
Pere Raset i Miquela

Regidor de Reactivació Econòmica, Joventut 
i Barris i Urbanitzacions:
Lluís Galobart Vilamitjana

Recollida de voluminosos
Dimarts: Voluminosos (trastos)
Divendres: Esporga (restes vegetals)
Germans Alum: 937653151 - 615392146
Regidories
Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Governació: Jordi Camps Vicente

Regidora de Benestar Social, Esports i 
Habitatge: Margarita Solé Ferrer

Caterina Moret Falgas, 
dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h

Moré ........................ del 18 al 24 de maig
Vilardell .................... del 25 al 31 de maig
Biraud ...................... del 8 al 14 de juny
Rico ......................... del 15 al 21 de juny
Moré ........................ del 29 al 30 de juny
Moré ........................ del 1 al 5 de juliol
Vilardell .................... del 6 al 12 de juliol
Biraud ...................... del 20 al 26 de juliol
Rico ......................... del 27 al 31 de juliol
Rico ......................... del 1 al 2 i 15 d’agost
Moré ........................ del 10 al 16 d’agost

De dilluns a divendres de 9 a 14h
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L’estiu del 
coronavirus

Teniu a les mans el Rec Clar de l’estiu del 2020. Primer de tot però, volem parlar del Rec 
Clar de primavera. Des del Consell de Redacció del Rec Clar volem agrair a totes les enti-
tats i ciutadans que van participar en el darrer número. Malgrat la dificultat i la necessitat 
d’adaptar-se a una nova forma de treballar, la implicació de l’equip de comunicació, de la 
gent que sempre escriu algun article i també de la gent que primer cop participava en la 
revista, de la gent que va enviar fotografies... va ser total. El resultat de tot aquell esforç es 
va traduir en un número molt complert, amb articles força interessants i de caire informatiu 
sobre la COVID 19.

Possiblement recordem diferents estius de la nostra vida. Hi ha l’estiu de la crisi econòmica 
de 2009; l’estiu que ens vam posar a treballar per primer cop per guanyar els primers di-
ners amb el nostre esforç; l’estiu dels Jocs Olímpics de Barcelona 92’; el primer estiu que 
vam poder agafar el cotxe dels pares...I ara ens toca viure l’estiu del COVID 19. El Rec Clar, 
com és lògic, no és aliè a aquesta situació i gran part dels escrits fan referència a aquesta 
situació que ens ha tocat viure.

En aquest número 90 de Rec Clar podreu llegir com diferents grups s’han adaptat a aquest 
context. Per exemple, l’escola Salvador Espriu ens explica com s’han fet les classes el da-
rrer trimestre del curs; el Sant Iscle com es va poder dur a terme el comiat de fi curs pels 
alumnes de 6è que el curs que ve han d’anar a l’institut. L’Escola d’Adults també exposa 
els canvis de calendari i de metodologia a què han hagut de fer front. En l’àmbit esportiu 
els missatges tenen la mateixa tònica, tal i com exposa el club Twirling Gimnàstic. Amb un 
missatge d’ànim es manifesta el club Twirling Vidreres i el Club Olímpic parla del seu recent 
campus infantil així com de les inscripcions per la propera temporada. I sobre el proper curs, 
l’Escola de Música fa balanç de la matrícula duta a terme durant el mes de juny. I encara, 
sobre el COVID 19 podreu llegir com les farmàcies s’han adaptat a les noves necessitats de 
la societat. O quines són les qualitats de l’ozó, que darrerament se n’ha sentit a parlar molt. 
La visió de la Tere tampoc escapa a aquesta atmosfera així com els articles d’opinió, que 
parlen entre altres coses, de les conseqüències del virus a nivell econòmic.

Per altra banda, i tractant altres temes, trobareu l’article de la Biblioteca, sobre la importàn-
cia del Rec Clar com a font d’informació històrica de la nostra vila dels darrers 30 anys. La 
secció tradicional Fem una queixalada, un article dedicat a Sant Cristòfol, els entreteniments 
o l’article de l’ANC són, entre altres, els continguts que trobareu en el Rec Clar d’aquest 
estiu, que esperem sigui irrepetible. 

El Consell de Redacció
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d'estiu
Si tot ha anat segons allò planificat, quan llegiu aquestes línies hauríem de ser als darrers dies 
del mes d’agost. Estem en ple estiu, i per norma general i amb permís del canvi climàtic, els 
dies encara són llargs, més calorosos, els nens i nenes gaudeixen (encara) de les vacances 
d’estiu i les famílies veuen afectada la rutina d’hivern, imposada però còmoda, del calendari 
escolar. Es multipliquen els casals, casalets i tot un conjunt d’activitats d’allò més diverses 
per tal que fills i filles tinguin el dia ocupat fins que pares i mares arribin a casa o, en el millor 
del casos, arribin les merescudes vacances d’estiu també per ells.

A nivell informatiu, els mesos d’estiu normalment són monòtons, encara que aquest any 
estem tenint el serial de la investidura (o no) de Pedro Sánchez. Pel que sembla, des de les 
eleccions d’abril fins a la sessió d’investidura del mes de juliol no havia fet els deures... i 
d’aquí pocs dies veurem si els porta fets. 

Aquí a Vidreres però, des del darrer número, s’han celebrat les eleccions municipals i han 
confirmat a l’alcalde Jordi Camps i al seu equip com als preferits per dirigir l’ajuntament de 
la nostra vila durant quatre anys més. Han mantingut el suport de fa quatre anys intacte, amb 
un 54% dels vots i 8 regidories. Per altra banda, ERC ha augmentat el seu suport electoral 
fins recollir un 20% dels vots, el que li ha facilitat guanyar un nova regidoria, tenint-ne 3 en 
total. El PSC manté els resultats de fa 4 anys i conserva les 2 regidories. I en darrer terme, el 
grup Vidreres per Tothom perd la seva regidoria i es queda fora de l’ajuntament. En principi, 
tot fa pensar que a nivell municipal tindrem un mandat continuista i relativament tranquil per 
a l’equip de govern. De moment, tots els veïns i veïnes hem anat veient com les obres dels 
carrers del centre del municipi han anat finalitzant, alhora que també hem pogut veure la 
demolició de la històrica escola Sant Iscle.

Entre els continguts del número que teniu a les mans podem destacar el ‘Parlem de’, on 
Josep Formiga ens transporta a l’origen i desenvolupament de la xarxa de comunicació viària, 
de les carreteres i camins que envolten la nostra vila. Un article força interessant. 

Paral·lelament, cal destacar la secció d’esports, on podreu veure algunes de les imatges del 
Ludibàsquet dut a terme aquest passat mes de juny. A la mateixa secció trobareu informació 
sobre la participació del conjunt de twirling a la Copa del Món que es realitza a la ciutat 
francesa de Limoges. Encara dins de la mateixa secció, comprovareu quins avenços va fent 
l’equip de voleibol de Vidreres. També trobareu l’espai dedicat a la memòria històrica. El grup 
Vitraris escriuen sobre la sortida que van dur a terme a les terres de l’Ebre per il·lustrar-se in 
situ sobre la tràgica Batalla de l’Ebre en el tram final de la Guerra Civil espanyola. 

El Centre Cívic ens informa detalladament del programa d’intercanvi de llibres del proper curs 
escolar 2019-20, així com del Festival de Jazz que es realitzarà a finals del mes d’agost al 
nostre municipi.

Finalment, no deixeu de llegir la secció de la Queixalada, on trobareu l’explicació detallada de Jordi 
Garriga per poder cuinar un arròs de l’art i un deliciós mousse de xocolata. Restem a la vostra 
disposició en cas que vulgueu participar d’alguna manera en la realització i millora del Rec Clar. 

El Consell de Redacció
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Dintells i balcons que 
fan història
NARCÍS GASCONS CLARIÓ

En una època va estar de moda posar en els edificis la data de cons-
trucció; sobretot en els segles XVIII i XIX, quan anava baixant l’analfa-
betisme i pujant la prosperitat econòmica i la idea de propietat privada. 
En aquest mapa, consultable en el portal Instamaps de l’Institut Car-
togràfic i Geològic de Catalunya (www.instamaps.cat), us presento les 
que he anat recollint del casc urbà de Vidreres. Algunes corresponen 
a edificis que han sigut enderrocats o reformats i les inscripcions han 
desaparegut o han quedat ocultes. D’algunes no en tinc cap imatge. 
En tot cas, cal animar els propietaris a conservar aquest patrimoni 
“que parla”.

En el plànol es veu que hi ha molt poca cosa anterior al segle XVIII. 
Llavors Vidreres era molt petit (Vegeu E. Mallorquí al Rec Clar núm.49) 
i els pocs edificis que hi havia no s’han conservat o s’han reformat tant 
que no són reconeixibles.

En canvi, hi ha un bon gruix de dates entre la Guerra de Successió a la 
Guerra del Francès. A ponent de l’església veiem els carrers Nou, Sen-
se Sortida i Quirze Jordà que formen semicercles. No hi ha cap data 
a l’est dels carrers Pompeu Fabra i Dr. Deulofeu, camins respectius a 
Sils i a Llagostera, tret del nucli al començament dels carrers dels Do-
lors i Santa Maria (camí de Caldes). Aquí és on es troba una inscripció 
mariana ben interessant.

Al segle XIX, es continuen els carrers Barcelona i Pompeu Fabra i 
s’obren els Pau Casals, Catalunya i Orient. 

Alguns edificis són més alts i les dates les trobem també en les bara-
nes dels balcons, un element nou facilitat per la Revolució Industrial. 
Aquests balcons els podem classificar en tres tipologies: els més arte-
sanals i vetustos on els ferrers apliquen passamans retorçats, proba-
blement els més antics; després els que també són de forja però usen 
passamans més esbelts, tenen més elements geomètrics i són els que 
porten dates i, finalment, els que són de fosa, més ornamentats però 
també més estandaritzats.

Fixeu-vos en que moltes dates del XIX estan en la plaça de l’Església. 
Això vol dir que són edificis fets sobre edificis anteriors. Potser van ser 
destruïts pels carlins el 1836, i això lligaria amb que no tenim dates 
entre 1830 i 1851. Un altre factor determinant degué ser la construc-
ció del ferrocarril, que el 1860 arribava a l’Empalme i el 1862 a Giro-
na. El poble es devia beneficiar de la proximitat dels treballadors que 
construïen la via i de que, una vegada feta l’estació de Sils, tinguessin 
més sortida el suro i el carbó trets del bosc.

Finalment, potser recordeu una caseta desapareguda que hi havia da-
rrere el camp de futbol. Tenia un rajol de 1897 i un escrit amb llapis 
molt simpàtic dels segadors de 1929.

A Instamaps hi podeu trobar els anys, fotos i textos d’una col·lecció 
que segur que no és completa.

CENTRE D’ESTUDIS SELVATANS
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Dintells i balcons que fan història
NARCÍS GASCONS CLARIÓ

Nº MAPA DIRECCIÓ INSCRIPCIÓ DETALLS

1564 C. Barcelona, 3 IHS Jacobus Fererio me fesit 1564 + I  IHS cosis XPS
Dintell portal. Visible. El text està molt desgastat i la 
transcripció no és segura.

1633 C. Cellera, 14 1633 Pedra. Visible. Reaprofitada construcció anterior.

1633 C. Ponent, 3 1633
Pedra. No visible. Aprofitada de construcció més an-
tiga.

1717 P. Església, 7
MARIANUS MAZO CHIRURCUS ME FECIT DIE 18 8BRIS 
ANNO 1717

Dintell portal. No visible. Havia estat aprofitat per fer 
de vorera.

1725 C. Sense Sortida, 3 1725 FranUS Thio Dintell finestra. Visible.

1741 C. Barcelona, 18 1741 Dintell finestra. No visible.

1748 P. Església, 0 1748 Dintell porta interior. Visible. Dintell reaprofitat.

1758 C. Nou, 24 1758 Dintell portal. Visible.

1758 C. Nou, 14 1758 Dintell portal. Visible.

1760 C. Pompeu Fabra, 18 ANTONI RIERA 1760 Dintell portal. Visible.

1760 C. Sense Sortida, 7 1760 JOSEPH ROMEU TRAGINÉ Dintell portal. Visible.
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Narcís Gascons Clarió

1779 C. Dolors, 2
"TEM A DÉU I AL PECAT . INVOCA LA MARE DE DÉU I SERÀS 
ACONSOLAT. FRCO COMA NATURAL DE MONTEGUT PROP 
TORTELLA MESTRA DE CASAS FABRE 1 DE 1779

Dintell portal. No visible. A base dades Inventari patri-
moni arquitectònic Catalunya.
 http://invarquit.cultura.gencat.cat/cerca/

1780 C. Cellera, 12 JOAN N[...] 178[0]
Dintell portal. Aprofitat per fer de vorera. Actualment 
desaparegut.

1780 C. Santa Maria, 3 FRANCO ESQUEU 1780 Dintell portal. Visible.

1781 C. Pompeu Fabra, 10 JAUME BOU 8BRE 6 DE 1781 Dintell portal. No visible.

1783 C. Quirze Jordà, 10 1783 Pedra sota ràfec. Visible.

1790 C. Nou, 24 1790 Dintell finestra. Visible.

1793 C. Barcelona, 23 JOAN RIERA 1793 Dintell portal. Visible.

1799 C. Barcelona, 3 1799 Rajola. No visible.

1805 C. Quirze Jordà, 10 1805 ANDREU SAGRERA Dintell portal. Visible.

1830 C. Pau Casals, 3 JOSEP MERCADER 1830 Dintell portal. No visible, ocult per rètol.

1851 C. Pau Casals, 1 SALVADOR ROCA 1851 Dintell portal. Edifici enderrocat.

1854 P. Església, 3 ABYF 1854 Barana balcó. Visible.

1855 C. Barcelona, 22 JOAN CABRUJA 1855 Dintell portal. Visible.

1856 C. Barcelona, 22 1856 Barana balcó. Visible.

1857 C. Pau Casals, 25 ESN SALVADOR ROCA 1857 Dintell portal. Edifici enderrocat.

1862 C. Orient, 16 AÑO 1862 BENITO JIBERTA Dintell portal. Visible.

1862 P. Lluís Companys, 2 PABLO E ISABEL CASADEBALL Y BOADA 1862 Dintell portal. Edifici enderrocat.

1863 P. Església, 6 BYF 1863 Barana balcó. Visible.

1864 C. Dr. Deulofeu, 8 JAYR 1864 Barana balcó. Visible.

1865 C. Pompeu Fabra, 17 JJ 1865 Barana balcó. Visible.

1866 C. Dr. Deulofeu, 16 JOSE JUBERT 1866 Dintell portal. Edifici enderrocat.

1866 C. Ponent, 3 FRANCO ROCA 1866 Dintell portal. Visible.

1866 P. Lluís Companys, 7 PEDRO MASSA 1866 Dintells portals. Visible sobrepintat el nom, data oculta.

1868 C. Barcelona, 36 1868 Barana balcó. Visible.

1868 C. Cellera, 6 1868 Barana balcó. Visible.

1870 C. Orient, 40 MIQUEL TURRÓ 1870 Dintell portal. Visible.

1870 C. Pompeu Fabra, 14 ESTEVA MASSA CATERINA BRUN 1870 Dintell portal. Visible.

1871 C. Catalunya, 6 JSYF 1871 Barana balcó. Visible.

1871 C. Quirze Jordà, 8 JAUME 1891 MASÓ
Dintell portal. Visible. Per la tipologia la data podria ser 
més antiga.

1874 C. Cellera, 11 PERA TURBANY 1874 Dintell portal. Visible.

1876 C. Ponent, 1 PERA TURBANY 1876 Dintell portal. Visible.

1881 C. Dr. Deulofeu, 10 1881 i 1918 Rajols. No visibles.

1884 C. Jaume Ferrer, 14 1884 Maó. No visible.

1891 C. Dr. Deulofeu, 23 RAMON MASSA 1891 Dintell portal. Ceràmic. Visible.

1894 C. Catalunya, 29 1894 Ceràmica. Visible. Ajuntament.

1896 C. Catalunya, 27 1896 Dintell portal. Visible.

1897 Poliesportiu 1897 Rajol. No visible.

1919 C. Pau Casals, 51 1919 Ceràmica. Edifici en ruïnes.

1929 Poliesportiu
Per mols anys Visquen els segadors de Can Flaciá. Vidre-
ras 18-6-1929. Juan Sardá

Escrit a llapis. Desaparegut.

1965 C. Anselm Clavé, 21
GRUPO DE VIVIENDAS  “LA PAU”
 31 ENERO DE 1965

Ceràmica. Visible.
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Parlem amb: 

Liliana Maffiotte
GISELA BIGAS

La Liliana és una pianista amb una llarga trajectòria, 
ha estat guardonada amb el Premi Nacional de la 
Generalitat de Catalunya com a Millor Interpreta de 
Música Contemporània, entre altres distincions. De 
petita estiuejava a Vidreres, on ha acabat vivint des 
de fa disset anys. Arran dels viatges com a pianis-
ta professional i les seves experiències personals, 
a l’edat de setanta-vuit anys, publica el seu primer 
llibre Cartas a Lile. Un cop més es reafirma que al 
nostre poble hi ha molt de talent. 

Què t’ha motivat a publicar un llibre?

Fa uns sis anys vaig començar un blog en el qual parlava dels meus 
viatges, perquè he recorregut els cinc continents i he fet viatges molt 
únics, normalment, de manera professional per tocar el piano i, una 
vegada jubilada, he anat a altres països que no coneixia i, clar, és un 
volum de viatges important. Per altra banda, anava incloent també 
reflexions personals. Aleshores, va entrar moltíssima gent en aquest 
blog, vaig pensar que podia interessar i vaig escriure aquest llibre.

D’on neix la teva passió pel piano?

Des dels sis anys, la meva mare tocava i jo seia als seus genolls men-
tre imitava el que ella feia. Llavors, ella va veure que jo tenia una faci-
litat i, immediatament, quan ja tenia vuit anys, ja estava al conservatori 
estudiant la carrera de piano.

Com ha estat el camí per arribar aconseguir fer una gira arreu 
del món?

Molt difícil, perquè va ser complicat conciliar una vida familiar, que era 
el que més m’importava en estar casada i amb dos fills, i la carrera 
musical, que és de molta disciplina, el piano és una pràctica diària. 
Aleshores, vaig rebre molta ajuda per part del meu marit i les dues 
àvies. Per aquest motiu també vaig buscar la manera d’equilibrar emo-
tivament tota aquesta tensió i aquesta dificultat. Així doncs, em vaig 
posar a treballar molt interiorment, d’aquesta manera vaig poder fer-
ho tot. I he gaudit molt, la veritat, amb les dues coses, tant la familiar 
com la professional.

Gràcies al teu talent, has estat convidada a diferents festivals 
internacionals...

Sí, com a solista, però també he impartit classes magistrals a universi-
tats dels Estats Units, a Líban, a Cuba, a Àfrica... A molts llocs, ja que 
també he estat Catedràtica del Conservatori Superior de Barcelona.

Algun lloc que t’hagi deixat una forta petjada?

Rússia, perquè és on hi ha l’escola més important de piano i, realment, 
em van convidar allà cinc anys seguits, per mi estar allà era com tenir 
un màster. És un lloc d’un nivell pianístic impressionant.

També has tingut l’oportunitat d’acompanyar cantants com 
Montserrat Caballé, com has viscut aquests moments?

Des de molt petita, des dels disset anys, ja vaig començar a acompan-
yar cantants perquè així guanyava una mica de diners i, clar, ha estat 
una trajectòria molt gran, coneixia molt tot el repertori de lied, d’òpe-
ra... Aleshores, va arribar un moment en què vam fer un disc amb la 
Montserrat Caballé sobre Mozart i després vam fer uns concerts.
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Gisela Bigas

Què li diries a la gent que no escolta música clàssica perquè 
s’hi acosti?

La música cura, per mi és una teràpia fantàstica, he tingut una expe-
riència fantàstica. Després de jubilar-me, a partir dels seixanta-cinc 
anys, vaig deixar la part dels concerts professionals i em vaig dedicar a 
tocar als hospitals i a les presons, on he vist de quina manera reaccio-
nen persones i també nens. La música va directe al cor, són vibracions, 
és un llenguatge que comunica directament i obra emocions: la gent 
pot plorar, pot riure, pot sentir serenor... Això és el que m’està omplint 
tant com m’havien omplert els concerts i les classes. És un privilegi 
poder utilitzar aquest llenguatge. 

He tocat inclús al costat de les incubadores! Un petit a dins d’una 
incubadora, després de 10 minuts de música suau, amplia la seva 
capacitat respiratòria i li baixa l’estrès. T’imagines el poder que té la 
música? És increïble. Aquesta nova carrera de servei em reafirma, es 
tracta d’una cosa totalment gratuïta i que faig amb tot l’amor, perquè 
realment jo també rebo molt.

Per acabar, quina recomanació faries a un jove que es vol de-
dicar al món de la música clàssica?

És una cosa que requereix molta disciplina, però quan tens a dins 
el desig, és una meravella. És molt difícil, però és viure amb el que 
t’agrada.
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Servei habitatge 
de Vidreres

El Servei d’Habitatge és un recurs municipal promogut per L’AJUNTA-
MENT DE VIDRERES dirigit a persones residents del municipi de Vidre-
res que tenen problemàtiques relacionades amb l’habitatge. 

És un Servei que es va posar en funcionament el març de 2019, per 
tal de donar resposta a les necessitats relacionades amb l’habitatge 
(ocupacions, llançaments i pèrdua d’habitatge, conflictes, habitatge 
buit...) i cercar solucions.

Els eixos d’actuació del Servei són tres, a partir dels quals es desenvo-
lupen totes les intervencions:

1- Assessorament, acompanyament i mediació a les famílies en situa-
ció d’exclusió residencial.
2- Detecció i mobilització del parc d’habitatge buit.
3- Coordinació de les polítiques d’habitatge

Paral·lelament es dona suport en tots els aspectes que es requereixi.

EIX 1
ASSESSORAMENT, ACOMPANYAMENT I MEDIACIÓ A LES 
FAMÍLIES EN SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL.

Les actuacions que s’han realitzat depenen de la situació habitacional 
de cada cas (ocupació, lloguer o hipoteca) i són les següents:

• Entrevista i anàlisi de la demanda derivada al Servei.
• Informació sobre el catàleg de prestacions disponibles.
• Assessorament sobre la situació de la família.
• Inscripció dels usuaris al registre de sol·licitants d’habitatge de 

protecció oficial.
• Suport en la cerca d’habitatge en el mercat privat.
• Suport als Serveis Socials en la sol·licitud de la Mesa d’Emergència.
• Intermediació amb propietari en cas de conflicte, impagaments...
• Intermediació amb Entitats bancàries per reestructuració del deu-

te, dació en pagament i/o un lloguer social.
• En casos d’ocupacions, intermediació amb propietari per regula-

ritzar la situació i valoració del cas per empadronament.

• En casos de llançament, contacte amb l’advocat i informe social, 
si s’escau.

Vidreres disposa del servei d’Ofideute depenent de la Diputació de Gi-
rona, amb un advocat que intervé 3-4 hores mensuals. Des del Servei 
d’habitatge es realitza el cribratge de les famílies susceptibles del ser-
vei d’Ofideute, programem les entrevistes amb l’advocat i gestionem
l’atenció amb la família i la documentació. A més, participem en les 
reunions programades per la Diputació, per la bona gestió del servei 
d’Ofideute.

EIX 2
DETECCIÓ I MOBILITZACIÓ DEL PARC D’HABITATGE BUIT

L’objectiu principal és analitzar l’estoc d’habitatges buits del municipi 
que estan en mans d’Entitats Financeres, grans tenidors i particulars 
per negociar possibles cessions i poder disposar d’una Borsa d’habi-
tatges de lloguer social per fer front a les situacions d’exclusió resi-
dencial.

Actualment es treballa en aquest llistat i conforme es vagin detectant 
els habitatges buits de Grans Tenidors, es contacta amb la propietat 
per tal de protegir l’habitatge de possibles ocupacions, i es demana 
que es posin mesures antiocupes en els habitatges. En cas que no 
ho facin, l’Ajuntament està treballant en la possibilitat de tapiar els 
habitatges a partir d’una execució subsidiària i posteriorment passar 
la factura a la propietat. En el contacte amb la propietat se’ls ofereix la 
possibilitat de cedir l’habitatge a la Generalitat o Consell Comarcal per 
tal que gestionin un lloguer.

S’ha fet contacte amb la SAREB per la cessió a l’Ajuntament dels ha-
bitatges buits, i s’està treballant en aquest punt.

Participació en el Pla de Serveis de la Diputació de Girona

Durant el 2020 s’han realitzat 5 tutories amb l’area d’habitatge de la 
Diputació de Girona dins del programa de Pla de Serveis.

ACTUALITAT



Cens de la Població

FONT: Padró Municipal d’Habitants

Del 16 de març al 15 de juny de 2020.

La població de Vidreres ha augmentat en 7 habitants.

Ha passat dels 8.330 del 16 de març als 8.337 del 15 de juny de 2020.
D’aquests habitants, 4.395 són homes i 3.942 són dones.

3.9423 4.3953
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L’objectiu d’aquestes tutories ha sigut donar un recolzament a les ac-
cions que es volen portar a terme al municipi. S’ha treballat en els 
habitatges buits i la modificació de l’IBI per implementar el recàrrec 
del 50% de l’IBI als habitatges buits del municipi.

A mitjans de juliol s’ha presentat els documents a l’àrea de l’ajunta-
ment pertinent per tal que continuï els seu transcurs

EIX 3
COORDINACIÓ DE LES POLÍTIQUES D’HABITATGE

Protocol d’actuació en cas d’ocupació

Al 2019 es va redactar el protocol d’intervenció en situació d’ocupació 
i al mes d‘abril es aprovat pel Ple municipal. L’objectiu del protocol es 
treballar amb les famílies que estan en situació d’ocupació irregular i 
que volen revertir la situació. A partir d’un pla de treball pactat amb 
Serveis Socials i Servei d’habitatge, seran acompanyats durant tot el 
procés, facilitant-los l’accés a diferents recursos, amb l’objectiu d’ac-
cedir a un habitatge digne o regularitzar la situació.

Durant l’any 2020 s’ha iniciat la implementació del protocol i s’està 
acabant d’ajustar el seu desplegament.

Seguiment ocupacions

El primer pas és detectar les ocupacions existents i crear un mapa, 
s’està treballant en ell. Amb aquestes dades l’objectiu es determinar i 
confirmar si l’habitatge esta ocupat i quin tipus d’ocupació és (social 
o delinqüencial) i esbrinar qui es la propietat. En els casos de més 
conflictivitat veïnal, es contacta amb la propietat per instar a fer el des-
allotjament o iniciar procediment judicial. I es fa un informe, si s’escau, 
avalant el llançament per motius d’inseguretat ciutadana. En casos 
d’exclusió residencial, s’intenta mediar amb la propietat per regularitza 
la situació s partir d’un lloguer social.

Centre Cívic de
Vidreres

ACTUALITAT

Taula pel dret a l’habitatge

Durant el 2020 no s’ha realitzat cap, degut a la situació d’excepcio-
nalitat viscuda. Es valora la possibilitat de fer-la al setembre-octubre.
COVID-19
Resum de l’atenció realitzada durant el confinament

Des del 13 de març que van decretar l’estat d’alarma fins el 19 de 
maig es va realitzar teletreball. Des del 19 de maig, s’ha fet atenció 
presencial amb cita prèvia per acompanyar a la tramitació de l’Ajut 
de lloguer per famílies afectades pel covid-19 i la subvenció per al 
pagament del lloguer 2020 a les persones que no tenien les eines per 
fer-ho (ordinador, escàner,...).

Actualment l’atenció es realitza amb normalitat.

Durant aquest període s’ha atès a 93 persones diferents, de les que 
disposem dades.

S’ha ajudat a tramitar:

- 13 ajuts de lloguer per famílies afectades pel covid-19 (convocatòria 
oberta del 19 de maig al 3 de juny)
- 31 ajuts per al pagament del lloguer 2020 (convocatòria oberta del 
28 de maig al 3 de juliol)
- 2 ajuts per al pagament del lloguer de majors de 65 anys (convoca-
tòria oberta del 28 de maig al 3 de juliol)

D’aquestes persones, algunes continuen en seguiment per la situa-
ció en relació amb l’habitatge, i a l’espera de l’evolució de la situació 
global.

Els llançaments s’han suspès fins a mitjans d’octubre, quan iniciaran 
de nou
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El Centre Obert 
confinat

Centre Cívic de
Vidreres

ACTUALITAT

Avui, 28 de juliol, molts alumnes estan amb els nervis a flor de pell ja 
que tan sols queden unes hores perquè surtin publicades les notes de 
les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. 

Mentre restem a l’espera de conèixer els resultats dels alumnes, fixem 
la mirada enrere per recordar instants d’aquest curs que no oblidarem 
mai: un curs atípic, estrany, confinat, llarg, telemàtic... però a l’hora un 
curs que ens ha fet adonar que podem adaptar-nos a noves situacions, 
a noves metodologies, a nous mecanismes d’aprenentatge... 

Ha estat un final de curs des de la distància, però alhora ens hem 
sentit més units que mai. Amb la majoria d’alumnes ens hem vist 
constantment a través de la pantalla i amb aquells que no han pogut 
connectar-se, ja sigui per falta de recursos i/o de coneixements infor-
màtics, hem mantingut el contacte a través del WhatsApp. Professors i 
alumnes hem fet un gran esforç per poder seguir endavant i acabar el 
curs de la millor manera possible. 

Després de 3 mesos tancats a casa, ha resultat estrany poder acom-
panyar els alumnes a les proves oficials externes, que s’han posposat 
però s’han acabat realitzant durant els mesos de juny i juliol; “estrany” 
perquè després de tants mesos de veure’ns en una pantalla hem pogut 
compartir (presencialment) els nervis i les pors d’abans d’un examen.
Com bé hem comentat, les proves externes al CFA de Vidreres s’han 
pogut realitzar presencialment, però més tard del que estava previst i, 
evidentment, amb mascareta i distància de seguretat:

-   Les proves lliures per a l’obtenció del graduat en ESO estaven 
convocades pel 12 i 13 de març, però el confinament va obligar a 
deixar-les a la meitat, ja que el dia 12 es va realitzar una part de les 
proves (àmbits cientificotecnològic i social) i fins al 5 de juny no es 
va poder completar amb l’àmbit de comunicació.

-   Les proves d’accés a CFGM s’havien de fer el 6 de maig i es van 
passar al 25 de juny.

-   Les proves d’accés a CFGS, convocades pel 12 i 13 de maig, es van 
realitzar el 29 i 30 de juny.

-   Les proves que s’han posposat durant més temps han estat les 
proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, que estaven 
previstes pel 17 i 24 d’abril, i s’han acabat fent 3 mesos després, 
el 18 de juliol. 

Cal recordar que les proves per a l’obtenció dels certificats de català 
(nivell B2, C1 i C2) encara no s’han pogut realitzar i estan convocades 
pel setembre i octubre.

Pel que fa les proves internes del CFA de Vidreres, aquest tercer tri-
mestre no se n’ha realitzat cap però sí que s’han avaluat els nivells 
inicials i bàsics de llengües, Formació instrumental bàsica i els di-
ferents nivells d’informàtica (COMPETIC), seguint les indicacions del 
Departament d’Educació.

Durant aquest últims mesos, tots hem navegat en la incertesa i  no 
hem deixat de qüestionar-nos si podríem seguir el curs, si l’acabaríem 
des de la distància o bé si ens podríem retrobar a les aules, si podríem 
fer els exàmens finals... Però ara mateix, a menys de dues hores de 
saber les notes dels últims exàmens realitzats i amb moltes preguntes 
ja contestades, podem dir que donem per tancat el curs 2019-2020.
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Escola de Música 
de Vidreres

ACTUALITAT

MATRICULACIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE VIDRERES I LES SUES DE SILS I 
HOSTALRIC

Vidreres sempre ha estat un poble de músics i continuarà sent un 
poble de músics!!!!

Actualment, l’EMM de Vidreres compta amb les seus de Sils i Hostal-
ric, podem ressaltar que un any més, després de les matriculacions 
d’aquest mes de juny i juliol, l’EMM de Vidreres ha tornat a superar el 
nombre de matriculacions previstes pel curs 2020-2021 

Arribar a aquest punt no ha estat fruit de la casualitat, han fet falta 
anys de treball, dedicació  i d’esforç per part de l’ajuntament, tècnics, 
professorat i de l’empresa que gestiona l’escola de música  que han fet 
possible una Escola Municipal de Música reconeguda pel departament 
d’educació i una escola de referència dins les comarques gironines. 

Amb un projecte educatiu innovador i amb una base musical sòlida 
que constitueix un tresor cultural i musical pels municipis i pels nostres 
alumnes.

Des de l’EMM de Vidreres potenciem els valors de 
la música: : igualtat, integració, excel·lència musi-
cal, col·lectivitat, lluita contra la decadència de la 

cultura musical i  una forta aposta per la innovació, 
així com plantejar projectes col·laboratius en els 

quals pugui participar tota la comunitat educativa.

Fa temps, s’està fent un clar esforç per apostar per mètodes innova-
dors com Dalcroze i Willems per tal de fer una escola activa, dinàmica  
on els nostres alumnes poden aprendre música d’una forma natural i, 
sobretot, divertida.

Tots sabem que aquests últims mesos no han estat fàcils per la música 
i la cultura en general, Des del 13 de març fins al 19 de juny , degut 
a la pandèmia a conseqüència de la COVID-19, l’Escola Municipal de 
Música de Vidreres, Sils i Hostalric, com tots els centres educatius de 
Catalunya, van haver de tancar les portes, suspendre les classes pre-
sencials i fer-les on-line, amb l’esforç que això ha significat pels ajun-
taments, professors i famílies. Però tot i així hem aconseguit superar 
les nostres expectatives i arribar a més de 240 alumnes matriculats 
pel curs 2020-2021.

Escola de Música 
de Vidreres
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El Rec Clar a la 
Biblioteca Joan Rigau

Amb aquest número 90, la revista El Rec Clar celebra els seus primers 
30 anys de vida al nostre municipi. Des de la Regidoria de Cultura i 
la Biblioteca Joan Rigau i Sala volem felicitar a totes les persones i 
entitats que han fet possible aquesta publicació de gran interès local 
al llarg d’aquests anys.

La revista és ara més viva que mai, ens ajuda a fer 
poble, ens obre una finestra a l’activitat cultural, 
social, esportiva, mediambiental, ens recorda la 

nostra història i tradicions i ens manté informats 
de l’actualitat. 

El Rec Clar forma part de la col·lecció local de la Biblioteca, la secció 
de la biblioteca pública que té per objectiu recollir tots els materials 
que poden ser d’utilitat per a l’estudi d’una zona, en el nostre cas 
Vidreres i La Selva, tant del passat, com de l’actualitat i el futur. 

Segons les Directrius de la IFLA/UNESCO per al desenvolupament del 
servei de biblioteques públiques, la biblioteca ha de ser una institució 
bàsica en la comunitat local pel que fa a la recopilació, preservació i 
promoció de la cultura local en tota la seva diversitat. 

La col·lecció local permet a la biblioteca disposar d’un fons únic, de 
vegades inèdit, que arrela amb força al seu territori.

Podeu consultar els números publicats del Rec Clar en paper a la Bi-
blioteca, i també en format digital a la web de l’Ajuntament de Vidreres 
els més actuals, i al repositori documental Regira del Servei de Biblio-
teques de la Diputació de Girona els més antics:

http://www.vidreres.cat/publicacions/el-rec-clar

https://www.bibgirona.cat/regira/municipis/vidreres/colleccions/he-
meroteca-de-vidreres

Per molts anys Rec Clar!

ACTUALITAT
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La Biblioteca Joan Rigau
reprèn els serveis
Un cop superat el període de confinament, des de la Biblioteca Joan 
Rigau i Sala continuem treballant per oferir accés a la informació, la 
cultura, el coneixement i el lleure, i fomentar el gust per la lectura al 
nostre municipi. 

Tenint en compte el compliment de les mesures de 
seguretat i salut establertes en tot moment pels 
organismes oficials, des de principis de juliol la 

Biblioteca ha entrat progressivament en la fase de 
represa, ampliant serveis de forma presencial. 

Així doncs, ja no és necessari reservar cita prèvia per venir a la Bi-
blioteca, tot i que, si ho preferiu ens podeu trucar o enviar un correu 
electrònic per demanar-nos els documents que voleu que us preparem 
per préstec i així ho tindreu tot a punt quan ho vingueu a recollir. 

A més del servei de préstec i préstec interbibliotecari, també podeu 
venir a utilitzar els espais habilitats, que són els punts de lectura per a 
llegir o estudiar i els ordinadors d’ús públic. Aquests espais es netegen 
i desinfecten periòdicament i garanteixen el compliment de la distància 
de seguretat. Us recordem que l’ús de la mascareta és obligatori du-
rant tota la vostra estada, així com el rentat freqüent de mans. 

L’accés a la col·lecció també es permet, sempre amb l’ús de guants i 
gel desinfectant que teniu a la vostra disposició a l’entrada de l’edifici. 

Us demanem que deixeu els documents que heu consultat però no us 
voleu endur en préstec en les caixes que hem preparat, per tal que 
els puguem posar en quarantena i garantir així que quan els tornem a 
col·locar al fons estan lliures de possibles virus. 

Respectant la distància de seguretat i amb la mascareta posada, el 
passat 15 de juliol vam poder dur a terme, al pati de la Biblioteca, la 
sessió del club de lectura d’adults per comentar l’obra “Les hores”, de 
Michael Cunningham. Ens va fer molta il·lusió retrobar-nos amb els 
membres del club després del període de confinament. 

Gràcies per la vostra col·laboració, entre tots estem fent de la Bibliote-
ca un espai segur per garantir la salut de tothom.

ACTUALITAT

Sessió del club de lectura a la fresca

Mesures de seguretat per accedir a la col·lecció

Biblioteca Joan Rigau 
i Sala de Vidreres



Mn. Jordi Pascual
Bancells

Travessera cap l’amor 
i l’esperança
Aquest mes de juliol hem celebrat un sant Cristòfol ben especial, com  
gairebé tot el que envolta aquest any 2020 que vivim. 

Hem celebrat la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit però pel co-
vid-19 no hem fet trobades de motos i cotxes i benediccions multitu-
dinàries, amb pica-piques, abraçades i repartiments de records. Com 
se sol dir: la processó ha anat per dintre.

Però anem a pams. 

Sant Cristòfol, qui era aquest bon home? 

La tradició explica que sant Cristòfol va viure al 
segle III o IV. Vivia a fons la seva fe cristiana i volia 

de tot cor servir a Crist.

Com que era de gran alçada, un savi monjo li va recomanar que servís 
a la caritat creuant a la gent d’un costat a l’altre d’un profund riu. 
Aquesta seria la seva missió en el món per servir Crist en la caritat 
cap al proïsme.

Així ho va fer, fins que un dia va aparèixer un nen que volia creuar el riu.

Quan Cristòfol el va alçar, el nen era tan pesat que li va costar molt 
creuar el riu amb ell; a la fi, quan ho va aconseguir, el nen li va dir que 
era Jesús, que portava amb Ell tot el món amb el seu mal i angoixes 
per travessar-lo cap la riba de l’amor i l’esperança. 

D’aquí que se’l nomenà patró dels conductors.

Jornada de Responsabilitat en el Trànsit. El lema d’enguany ha estat: 
“El transport i la mobilitat: creació de treball i contribució al bé comú”. 

I aquí podem recordar per un costat, amb un afectuós agraïment i 
pregària, tots els transportistes que han estat aquests mesos difícils 
al peu del canó fent-nos arribar a tot arreu aliments, medicines, o les 
compres d’internet; i per altra costat, amb una afectuosa solidaritat 
i pregària, tots els transportistes que en aquests mesos difícils han 
quedat sense treball i ho passen malament.

L’Evangeli diu de Jesús que recorria tots els pobles i viles; de ben 
segur amb els mitjans de transport de l’època -unes sandàlies o un 
burret-, m’imagino la seva mirada serena i amable cap els qui es 
creuava, i penso com circulem nosaltres per aquest món -avui dia sí 
amb cotxes i motos- com és la nostra mirada cap els altres conduc-
tors, cap el semàfor a punt de posar-se vermell, cap a aquella senyal 
que ens convida a no córrer a més de 80, cap aquella senyal d’stop, 
cap aquell pas de zebra (com deia en broma aquell que s’inventava 
una nova Benaurança: feliços els qui confien en els passos de ze-
bra perquè molt aviat veuran Déu). Responsabilitat i respecte, pel bé 
comú, pel bé de tots.

La processó ha anat per dintre. El sant Cristòfol 
que hem viscut, com tantes coses que hem viscut i 
estem vivim, no ha estat tan celebrat exteriorment. 

Però això ens convida a viure i valorar els esdeveniments i les per-
sones amb més interioritat, amb més reflexió i aprofundiment. Una 
vegada vaig llegir que la mediocritat és estar davant les coses més 
boniques, més importants, més excelses i no adonar-se’n. També s’ha 
dit, que hi ha coses que realment no es valoren fins que temem per-
dre-les. Que tot el que vivim ens ajudi a fer una travessera cap l’amor 
i l’esperança.

Mn. Jordi Pascual Bancells
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LA VISIÓ DE LA TERE 
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ANC
Josep Amorós Cabré, 
company i amic
 
Josep, l’avi de l’ANC de Vidreres. I quin avi! Patriota, savi, tossut, tre-
ballador, amic.

Vas venir a la primera reunió abans de la “Via Catalana”, l’any 2013. 
Et vas presentar i ens vas dir que volies ser a la territorial de l’ANC 
de Vidreres per tot el que calgués, per ajudar a portar el nostre país 
a la independència. Va ser l’inici d’uns anys d’amistat sincera i de 
molt moments viscuts intensament. Diades de l’Onze de Setembre, 
xerrades al Casino, concentracions de denúncia, de suports als presos 
polítics i exiliats, paradetes, viatges... sempre al peu del canó, sempre. 

Fins i tot a Perpinyà, allà també hi vas ser, al cap de poc ja vas marxar. 
Massa d’hora.

No podrem veure plegats la independència i hem quedat orfes de la 
teva empenta, tossuderia, positivisme i experiència. Tot ho sabies, mi-
nut a minut, vivies pel procés i estaves tan ben informat que no se 
t’escapava ni un detall, analitzaves cada moment, cada declaració, 
cada moviment i cada moment. I fos quina fos la situació sempre ens
deies... “Això no té marxa enrere però hem de treballar, treballar i tre-
ballar. Havíem estat mai tan a prop del nostre objectiu? Doncs enda-
vant!”.

I així ho farem i, quan estiguem una mica desanimats, pensarem en tu 
i ens refarem per continuar fins aconseguir-ho.

Bon viatge a Ítaca, Josep!

T’estimem i t’enyorem.
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ANC Vidreres

ACTUALITAT

Glòria Selis



ANEM A ESTUDI

Comiats de fi de curs a l’escola
Escola Sant Iscle

Escola Sant Iscle

Els passats 25 i 26 de juny, l’escola Sant 
Iscle va celebrar  la festa de comiat dels 
alumnes de 6è. 

Degut a les mesures de prevenció de contagi del COVID-19, es va fer 
en dues tardes diferents perquè el nombre d’assistents fos reduït.  Els 
alumnes de 6è van poder fer una trobada per acomiadar-se d’alguns 
dels seus mestres i companys. Aquest comiat de 6è, que és sempre 
molt especial, representa el pas a l’Institut  i per tant comença una 
nova etapa amb uns objectius dirigits encara més al futur de cadascun 
d’ells, per això molts d’ells l’esperen  amb molta emoció.

La celebració va tenir lloc al gimnàs amb un parlament de la direcció i 
dels tutors. Seguidament es va fer el repartiment d’obsequis de record:  
un àlbum amb els escrits dels companys, i una samarreta amb el logo-
tip de l’escola. A continuació es va fer la ja tradicional llançada enlaire 
de birrets i les corresponents fotografies per immortalitzar el moment.

Malgrat la circumstàncies de tot plegat el dia 30 de juny també es va 
fer el comiat dels mestres, aquesta vegada amb un comiat especial 
per la Dolors Iborra i la Cinta Babot que enguany es jubilen. 

 

Tant la Dolors com la Cinta han format part de l’equip de mestres de 
l’escola Sant Iscle durant llarg temps, i ara, afronten aquesta nova 
etapa amb il·lusió i amb un munt de records. En el decurs d’aquest 
comiat, els companys van definir a la Dolors com una persona atenta, 
empàtica, oberta i  acollidora  amb un profund sentit de justícia. Sem-
pre forta i valenta, a la vegada que amorosa i  sensible amb les neces-
sitats de tothom. De la Cinta es va destacar la seva tendresa i alegria, 
la facilitat per transmetre felicitat i de crear benestar al seu voltant, 
cercadora de la comprensió amb paraules amables, capaç d’encorat-
jar   cohesionar i donar suport als alumnes i a l’equip de mestres.  De 
ben segur que tots aquells que han estat  alumnes i companys de la 
Dolors i la Cinta guardarem un record molt especial.  Aprofitem aquest 
article per donar-vos les gràcies per la vostra dedicació. 
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Aquest any 2020 ha estat atípic, diferent per a tothom. Ens vam quedar 
confinats a casa des del 13 de març a causa del COVID-19.  La nostra 
escola s’ha anat adaptant i  buscant fórmules per a poder seguir fent 
classe tot i les dificultats: videoconferències, trobades virtuals, correus 
electrònics, Classroom ... tot un ventall de solucions i de recursos di-
gitals amb l’objectiu d’ acompanyar als nostres alumnes i famílies. Tot 
un repte digital, no gens fàcil, que de vegades ha generat incertesa i 
alguna contradicció, ja que l’escenari era imprevisible i canviant.

Els nostres alumnes han participat activament  a distància, salvant les 
dificultats amb les que s’han anat trobant : mala connexió, no accés 
a internet, manca de dispositius, situacions personals i familiars di-
verses... 

Agraïm la col.laboració de les diferents entitats i 
administracions, de les famílies, dels mestres i de 

TOTS els alumnes de l’escola.

El confinament ha tingut molts aspectes negatius, però també n´ha 
tingut de positius: hem fet família i escola. Fins i tot hem celebrat un 
Sant Jordi confinats! Si ho voleu veure, us convidem a visitar la nostra 
pàgina web.

Abans d’acabar volem fer una abraçada 
VIRTUAL als alumnes de 6è que aquest 
curs han tingut un comiat de l’escola diferent. 

US TROBAREM A FALTAR i US DESITGEM MOLTA SORT EN 
AQUESTA NOVA ETAPA!!  BON ESTIU A TOTHOM!!

#Espriuconfinat
Escola Salvador Espriu

Escola Salvador Espiru

ANEM A ESTUDI
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ANEM A ESTUDI

Llar d’infants Sant Iscle i 
El Sorrer “confinades”

Aquest curs ha estat un xic especial a les 
Llars d’infants de Vidreres atès que el dia 
13 de març es van tancar tots els centres 
educatius de Catalunya degut a la pandè-
mia del COVID-19.

Davant aquest fet tan excepcional i veient que era una situació que 
perduraria en el temps,ens vàrem organitzar per tal de poder tirar el 
curs endavant i donar suport a les famílies i als infants.

La pregunta que ens va sorgir va ser COM ho podem fer per tal de co-
municar-nos entre nosaltres i fer-nos presents pels infants, a aquestes 
edats el contacte directe és bàsic.

Ens vam organitzar via ZOOM, tot un repte això de trobar-se de mane-
ra telemàtica, aprendre de la tecnologia assumint que podia fallar en 
qualsevol moment, ens en vam sortir prou bé. Una vegada per setma-
na al començament i dues cap al final, les educadores ens connectà-
vem per organitzar, repassar documentació i establir actuacions.
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•    El primer pas va ser crear un compte a Instagram tancat per les 
famílies usuàries de la Llar d’infants on totes les educadores hi 
vàrem fer alguna coseta (explicar un conte, cantar cançons..) posar 
alguna petita idea per fer a casa amb els infants, felicitar els ani-
versaris. Amb la participació també de les noies que estaven fent 
les seves pràctiques i la Clemen ,la cuinera. Hem de pensar que el 
tall va ser molt brusc i vam desaparèixer del dia a dia dels infants 
de cop.  Va ser un èxit!!

•    Un altre punt de contacte va ser mitjançant els grups de WhatsA-
pp per classes que s’havien creat al començament de curs. En 
aquests grups es penjava algun article d’interès adreçat als pares. 
Cada educadora va contactar amb les famílies de la seva classe 
per trucar-se i així compartir i acompanyar aquest procés que ens 
tenia a tots desconcertats per la situació i per la durada.

•    A l’equip ens vam distribuir amb quatre grups de treball: un grup 
revisava el PEC (Projecte educatiu de centre), un altre grup revisava 
les NOFC (Normes d’organització de centre), un altre grup revisava 
l’historial que donem a les famílies. Una vegada fet ho posàvem 
en comú.

•    Com a tasques individuals teníem : llegir el Currículum 0-3 del De-
partament d’educació, llegir diferents articles que anàvem  passant 
,  assistir , si es pot, a diferents xerrades i/o converses sobre el 0-3 
que anaven  sortint per les xarxes i de les quals anàvem informant 
entre totes.  Començar a fer els informes de final de curs dels 
infants. Vam fer la memòria d’aquest curs.

Gran part de la jornada laboral de les educadores de les Llars d’infants 
la dedicaven  a aquestes  tasques.



Llar d’Infants 
de Vidreres

ANEM A ESTUDI

I arriba el mes de Juny, incertesa, podem o no obrir?, com anirà?, com 
ho farem?........arriben les instruccions  corresponents.

El Departament d’Educació demana que a partir dia 1 de juny es tornin 
a obrir els centres educatius.

Per tan les llars d’infants , d’acord amb l’Ajuntament, vam obrir amb 
un servei de “guarda per conciliació familiar” , un servei que ens obliga 
a fer i actuar amb els infants d’aquestes edats d’una manera que no té 
res a veure amb el model educatiu en què creiem i hem defensat fins ara.

De cares a aquesta reobertura i degut al moment d’emergència 
sanitària en el que encara ens trobàvem  es va decretar l’ober-
tura dels centres sota algunes consideracions que seguim:

•    Podia  haver-hi 5 infants per espai, no s’obre espai de nadons. 
Sense servei de dinar.

•    Es va  donar preferència  a les famílies que els pares/tutors tre-
ballessin presencialment, els infants en risc social i una vegada 
cobert aquest requisit les places que quedaven   per qui les neces-
sitava. Es limita el contacte al grup aula i prou.

•    Les famílies entraran per l’espai del pati fins a la porta de la classe, 
amb mascareta i només un adult per infant. Es fa servir calçat per 
dins diferent al de fora.

•    Tots els espais s’han de desinfectar una vegada fets servir.

I així tota una sèrie de mesures per tal de poder obrir amb seguretat; 
obrim portes el Juny. Van assistir un total de19 infants, per tant es va 
cobrir la demanda.

El mes de Juliol continuem amb petites diferències:

•    S’augmenta el número a 10 infants per espai , s’inclou el grup de 
nadons i s’ofereix servei de menjador i migdiada  fins a les 15:00h 
de la tarda. Assisteixen 33 infants en total.

A les Llars s’han trobat a faltar les rialles  dels infants, la complicitat en 
les mirades, les abraçades , els petons,... ens han quedat coses que 
ens hagués agradat compartir amb les famílies i hem enyorat no haver 
pogut acomiadar-nos físicament tots plegats, però malgrat la distància 
física, hem intentat cuidar el vincle amb les famílies.

Sens dubte ha estat un curs atípic i especial  però ens   n’ hem sortit 
prou bé tots plegats!!

Estem pendents de l’evolució d’aquesta pandèmia i de les diferents 
resolucions que es prenguin des dels diferents estaments, per saber 
en quines condicions es durà a terme el proper curs 2020-21.
             
Equip d’educadores Llars d’infants municipals de Vidreres
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Atlètic Vidreres FSCE
www.atleticvidreres.com

                        @atleticvidreres
                       Atletic Vidreres FSCE

Club Twirling 
Vidreres

La mitologia egípcia, en relata l’existència d’un ocell, semblant a un 
àliga, que representa al sol. I com el sol, neixi al matí i mori a la nit.

Gràcies a la seva capacitat per a ressorgir d’entre les seves cendres, 
l’Ocell Fènix era  immortal.

Aquestes qualitats, feien que els egipcis,  el tinguessin com a  camí 
cap a la purificació.  Allò  que canvia l’antic per lo nou.  Un model de 
superació. Un motiu d’esperança. 

Mireia Pigem y Josemi Alegre escollits per el di-
rector técnic de la Federació Espanyola de Twirling 

com a millors esportistes nacionals per al futur 
del Twirling.

La Federació de Ball esportiu els hi fara un seguiment de les 
seves temporades com a esportistes amb els seus exercicis.

Moltissimes Felicitats aquestes dues promeses del Twirling Nacional 
que son de Vidreres.

Hem viscut dotze anys de crisi (financera i laboral), ens han confinat, a 
alguns ens han hagut d’ingressar, hi ha qui ha arribat fins el dia d’avui 
amb el mínim imprescindible (fins i tot, hi ha que ni el mínim tenia).  
Ara diuen que hi ha “una nova normalitat”, i ens diuen com l’hem de 
viure.

Però com l’Ocell Fènix, no ens hem de limitar a normalitats mínimes. 
Lo nou, ha de ser millor que l’antic, però no ens ho pot fer oblidar. Hem 
de  ser  “mes nosaltres” i estar millor preparats. La nostra esperança 
no pot ser continuar vivint, hem de viure més i millor.

Hem de celebrar els actes de festa amb alegria, 
però pensant en els altres.  Hem de gaudir de la 
nostra llibertat, però de manera responsable. El 

nostre “demà”, dependrà de com viurem 
el nostre “avui”.

Des del Club Twirling Vidreres, desitgem el millor per la nostra Vila, i 
la nostra gent. 

Amb els nostres costums, cap el nostres futurs. 

Visca Catalunya, Visca Vidreres, i Visca el Twirling.

ESPORTS

Club Twirling Vidreres
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Club Olimpic Vidreres

Club Olímpic 
Vidreres

No tot són males notícies. Aquest estiu, dins de les activitats d’esport 
que des del Club Olímpic organitzem amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Vidreres, el Consell Comarcal de la Selva i la Diputació de 
Girona, hem pogut gaudir del CAMPUS INFANTIL DE TRIATLÓ DE VI-
DRERES igual que els més de 10 anys anteriors.

 Sí que és veritat que ha estat un Campus diferent: primer per la in-
certesa de la situació i després pel desenvolupament de l’activitat. La 
incertesa es va acabar quan la Generalitat ens va donar tots els per-
misos per a iniciar el Campus. Els Protocols de Seguretat i Higiene van 
fer que els nens gaudissin de les seves vacances d’una forma segura. 
Des del Club Olímpic com a formadors de persones en l’àmbit esportiu 
considerem que ha estat una molt bona experiència per als nens que 
han participat de cara al nou curs escolar. 

El Club Olímpic comença al setembre la seva temporada esportiva: Les 
seccions d’atletisme i voleibol ja estan preparades per al nou repte de 
la pròxima temporada. Les inscripcions ja estan obertes: tenim Escola 
d’Atletisme en la qual preparem als nens i nenes físicament perquè 
puguin participar, si volen, en diferents proves: carreres d’atletisme, 

proves de salts, llançaments… aquesta secció està dirigida a nens i 
nenes d’entre 4 a 14 anys. 

Disposem de les Instal·lacions Municipals del Pavelló i la Pista d’Atle-
tisme de terra. També tenim Escola de voleibol per a nens de 7 a 12 
anys en la qual els introduïm a aquest esport, ensenyant-los la tècnica 
correcta. Amb el nens i nenes de l´Escola no participem en cap lliga 
però sí que fem partits amistosos amb altres equips del nostre nivell. 

L’equip de nens i nenes de 13 a 17 anys sí que participen en la Lliga 
del Consell Comarcal durant la temporada realitzant grans resultats 
els últims anys.

Us animem a gaudir de l’esport juntament amb 
nosaltres: Per a qualsevol consulta o informació 

podeu telefonar al 629802781 i 
preguntar per Martí

ESPORTS
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Club Twirling Gimnàstic 
Vidreres

Hola a tots els Vidrerencs i Vidrerenques!
 
Hem viscut moments molt delicats i de preocupació durant aquests 
mesos enrere, de com se superaria tota aquesta sensació d’incertesa.

Durant aquests mesos, el nostre club ha realitzat curset online, im-
posats per la Generalitat, el curs de prevenció e higiene per al covid,i 
prenen la temperatura a totes les nostres atletes abans de cada en-
trenament, per a poder adaptar totes les nostres activitats com a club 
esportiu a la situació que avui en dia vivim.

En els nostres entrenaments d’estiu realitzats en el 
pavelló esportiu, entrenem amb grups de 10 atletes 
per entrenadora, respectant les mesures de distàn-
cia de seguretat, utilitzant gels desinfectants, mas-
caretes en cas de ser necessari d´apropar-se... 

Continuem gaudint del Twirling, l’esport que tant ens agrada i ens fa 
viure sensacions màgiques que mai s’obliden.

A part dels nostres entrenaments diaris, tenim classes amb professors 
de zumba, contemporani, i treballem molt la tecnica del bastó amb 
l’entrenadora del club de Twirling de Platja d´Aro, Marina Molina.

També hem volgut promoure el menjar saludable, a través de dinà-
miques i berenars basats en aliments com la fruita, i totes les nostres 
atletes ho han rebut amb molt d’interès!

Sabem que queden mesos perquè tot aquest episodi arribi a la seva fi, 
que hi ha tots ens entristeix el no poder gaudir de les nostres festes 
del poble, de les vacances com teníem planejat, de reunions entre 
amics..., però estem segurs , que si entre tots, fem les coses bé, tira-
rem endavant i més fortes que mai, i tornarem a gaudir tots junts de 
tots aquests moments que es queden gravats en la nostra memòria.

Moltes força i ànims a tots i totes!!

I moltes gràcies per la vostra col·laboració, 
en què tot això sigui més fàcil!!

Club Twirling Gimnástic Vidreres

Club Twirling Gimnàstic 
Vidreres
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Com bé sabeu el nostre club esportiu ha estat tencat un parell de 
messos a conseqüència del COVID-19, però els nostres patinadors 
i patinadores d’alguna manera no han aturat del tot la seva pràctica 
esportiva ja que cada dia tenien tasques que els han anat assignant els 
entrenadors i entrenadores del club. A més, per no perdre el contacte 
amb els nostres patinadors, fèiem classes online per poder interactuar 
amb tots ells.

 Després de molts de messos sense trepitjar la pista,poc a poc, vam 
començar a entrenar gradualment. Vam començar amb els més grans 
del club en grups molt reduïts però, mica en mica, els entrenaments 
s’han anant incrementant i, a mesura que els grups eren més grans, 
va començar a entrenar tot el club de patinatge: des dels mes petits 
als mes grans.

Nou Patí Vidrerenc

Nou Patí Vidrerenc

Com a club volem agraïr a tots els pares la com-
prensió de la situació actual i facilitar-nos una mica 
més la feina.  

Actualment estem treballant mirant de cara al futur, és a dir, cap a la 
temporada 2021, ja que la temporada d’aquest any ha quedat anul·la-
da i per molts patinadors ha suposat un cop dur emocionalment per-
què esperaven amb moltes ganes aquest 2020. 

En aquest sentit, malgrat viure aquesta situació inestable, us voldríem 
tornar a agraït el vostre compromís i comprensió i traslladar-vos el 
missatge de que mirem cap endavant i que seguirem treballant amb 
més força i ganes que mai!!!

La nostra porta segueix oberta per tot aquell que vulgui provar el nos-
tre esport. Us esperem!!!!Els nens i nenes del Nou Patí Vi-

drerenc han tornat amb més for-
ces que mai i amb aixó volem dir 
que, malgrat les circumstàncies, 
sempre venen a entrenar amb 
un somriure   i cada cop tenen 
més ganes de ser millors patina-
dors i persones. 

Tant el patinadors com els entre-
nadors, ens hem hagut d’adap-
tar a les noves mesures de 
prevenció del COVID-19, unes 
mesures necessàries per aturar 
els contagis. 
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Vespiberica 2020
MOTO CLÀSSICA VIDRERES

Aquest any com gairebé tothom, hem suspès tots els esdeveniments. 
Ja no hem fet la benedicció de vehicles de Sant Cristòfol i tampoc 
farem, la ja podem dir tradicional, trobada de motos clàssiques de la 
festa major.

Tenim un club agermanat en qüestió de Vespes clàssiques que es el 
GIRONA SCOOTER CLUB de qual també formo part, també de la junta.  

Com que aquestes scooters es van estendre per tot el mon, es fàcil 
tenir contactes amb clubs d’altres zones, en aquest cas de la penín-
sula i ses Illes.

En aquest respecte volia explicar que tres companys i amics, un de 
Eivissa, un de Mallorca i un altre de Ciudad Real, es van aventurar a 
fer la volta a la península (Espanya i Portugal) en 11 dies que l’han 
anomenat VESPIBERICA 2020. De fet l’han aconseguit i ahir varen fer 
l’ultim tram.

Xavier Cebrià

Per part nostre, jo com MOTO CLÀSSICA VIDRERES, mes varis mem-
bres mes del GIRONA SCOOTER CLUB, els varem acompanyar un tram 
en el seu segon dia que la ruta era de Caldes de Malavella - Ainsa 
(Osca).

Vaig sopar amb ells el dissabte 18 de juliol i el diumenge 19 els vaig 
anar a buscar per començar el recorregut. La primera parada va ser a 
Girona on varem quedar amb la resta de vesperos.

Ens dirigim en direcció a Banyoles, parada a esmorzar, i Besalú. Des-
prés cap a Castell follit de la Roca i Ripoll.

Gairebé no fem parades, només per repostar benzina, per que volen 
anara dinar a la Seu d’Urgell i hem perdut mol de temps a l’esmorzar.

Des de Ripoll tirem amunt fins a Ribes de Freser on ens acomiadem 
d’ells i ja en solitari segueixen la seva ruta. Nosaltres girem cua cap 
a casa amb el bon esperit d’haver participat a la VESPIBERICA 2020.
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LA VISIÓ DE LA TERE 

Desescalada Teresa Carbonell
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PÀGINES CENTRALS Festa Major 2020



PROGRAMA D’ACTIVITATS

Festa Major 2020
PÀGINES CENTRALS
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A mitjans dels anys  50 hi havia una vinyeta en el TBO en la qual es 
veia com desinfectaven un local de cine amb ozó: “Ozono Pino” en 
deien. Avui en dia hi torna haver publicitat de les virtuts de l’ozó des 
dels concessionaris de cotxes fins als hotels per garantir la desinfec-
ció, com un element preventiu del Covid 19, si bé, en aquest cas, no hi 
ha estudis científics que avalin l’esmentada prevenció sobre el virus.

L’ ozó és un gas blavós, irritatiu de les mucoses 
pulmonars, el més oxidant després del fluor que 
respon a la fórmula d’ O3,  trioxigen segons la 

IUPAC. El nom d’ozó ve del verb grec, 
ozein, fer olor.

S’obté per una descàrrega elèctrica natural (llampecs) o induïda sobre 
l’oxigen de l’aire atmosfèric. Es produeix en el lloc d’aplicació, a través 
d’una descàrrega entre dos elèctrodes  en els aparells ozonitzadors, 
quan es necessita purificar l’aire de locals tancats o l’aigua de pous 
o piscines.

Des del punt de vista mediambiental hi trobem una gran varietat de 
funcions: biocida (bactericida, viricida i fungicida), contaminant de l’ai-
re atmosfèric  en concentracions elevades ( més grans de 5 parts per 
milió ) i protector de l’emissió de radiació ultraviolada del sol.(capa d’ 
ozó de la estratosfera).

La desinfecció  d’aire i aigua es deguda a la facilitat de la molècula de 
descompondre’s alliberant oxigen i no deixar residus o sots-produc-
tes .Es descompon ràpidament ja que té una vida mitjana de màxim 
mitja hora  i actua eliminant fongs, bacteris, virus i protozous. A més 
degrada els compostos orgànics volàtils (COV) i els responsables de 
les males olors.

L’ozó també té aplicacions terapèutiques pel seu caràcter antiinflama-
tori i per això és emprat –en degudes dosis- en teràpies reumàtiques 
i òssies.

L’ozó
FRANCESC ALDRICH

És un contaminant secundari de l’aire atmosfèric. Això vol dir que es 
produeix quan hi ha una elevada concentració de contaminants pri-
maris en l’aire, tals com els òxids de nitrogen, monòxid de carboni 
,metà i COV produïts pel tràfic terrestre i per les emissions industrials. 
Aquests compostos químics per efecte de la temperatura i la radiació 
solar alliberen ozó. La dosis màxima permesa per l’OMS en l’aire que 
respirem és de 0.06 parts per milió en un període de 8 hores. 

La concentració màxima d’ozó es troba a l’estratosfera a uns 29 km. 
de la superfície terrestre. L’estratosfera és una capa de l’atmosfera 
que comença a partir dels 12 km i arriba fins als 50 km. des del sòl, i 
que està constituïda per ozó com a gas principal. Aquesta capa fa de 
contenció dels raigs ultraviolats de la llum solar. Si arribessin directa-
ment a la superfície causarien serioses  malalties de la pell als essers 
vivents.

Quan es van desenvolupar els primers satèl·lits i des d’ells es va fo-
tografiar l’atmosfera terrestre, s’ observà en l’estratosfera un forat 
creixent en el temps, degut a l’eliminació de l’ozó en aquesta zona.

El forat va ser provocat pels compostos CFC -clorofluorcarbonats - 
emprats industrialment per fabricar aerosols i fluids refrigerants dels 
frigorífics i aparells d’aire condicionat.  Al 1987 es firmà un protocol 
mundial de substitució dels CFC  per altres productes no destructius 
de l’ozó, la qual cosa ha permès reduir el forat de la capa significativa-
ment i per tant, millorar la qualitat de la vida terrestre.

Atlètic Vidreres FSCE
www.atleticvidreres.com

                        @atleticvidreres
                       Atletic Vidreres FSCE

Francesc Aldrich

“Les fotos del satèl·lit de la NASA mostren el forat a l’Antàrtida.
Apart de les dimensions  del forat cal tenir en compte el color que s’hi 
observa: quan més intens i violat és el blau ens indica menys concen-
tració d’ozó i, per tant,   més penetració de radiació U.V. Entre les dues 
fotografies i pot haver una reducció del forat del 20%.”



CURAR-SE EN SALUD

La farmàcia en l’època 
de la Covid
JÚLIA VILARDELL

En iniciar l’any 2020 ningú hagués sospitat el que ens esperava. La 
Covid va entrar a les nostres vides de forma ràpida. Dels primers casos 
aviat es va passar a epidèmia que, ateses l’extensió i magnitud, es 
convertia en pandèmia.

D’ençà el decret de l’estat d’alarma, la majoria de la població va pas-
sar a treballar de forma telemàtica per tal de reduir els contactes per 
minimitzar els riscos de contagi i evitar la propagació del coronavirus 
SARS-CoV-2.

Els hashtags #QuedateEnCasa i #LaCruzDeLaFarmaciaNuncaSeApa-
ga van començar a moure’s per les xarxes socials. El Consejo General 
de Farmaceuticos (CGCF) va impulsar aquesta campanya. Fent servir 
el simil dels quatre braços de la creu, l’actuació de les oficines de 
farmàcia es recolzava en quatre aspectes principals

• Aconsellar a la població envers els medicaments, pautes,...
• Prevenció davant el nou virus integrant nous protocols d’higiene, 

de conducta,...
• Fent un reconeixement de tota la professió des de la oficina de 

farmàcia, analistes de salut pública,investigació,indústria,distri-
buciò.

• informant  de la situació, de les notícies falses (fake news), per 
l’augment de la venda de medicaments falsos,mascaretes,... on 
line.

L’oficina de farmàcia, una peça bàsica del sistema sanitari , ha pro-
curat adaptar-se a la nova situació. Primerament, intentant protegir 
al propi personal  que hi treballa i, alhora i especialment, als nostres 
usuaris amb l’integració de mampares de metacrilat, distàncies de 
seguretat, dispensadors de gel hidroalcoholic, mascaretes,...

També s’ha colaborat en la distribució de mascaretes controlades a 
preu de cost pel consumidor des del CatSalut i també per Mutualitats. 
El programa  que ho va fer possible es va iniciar el dia 20 d’abril i es 
va allargar fins al 21 de juny per tal d’assegurar el subministrament 
adequat per a tota la població.

En  un altre àmbit, la farmàcia ha participat activament en la distribució 
de medicaments d’ús hospitalari per tal d’evitar riscos a pacients que 
els requerien i evitar la saturació excessiva dels centres hospitalaris.
En l’estat d’alarma s’han fet lliuraments a domicili per a pacients vul-
nerables juntament amb Càrites, Creu Roja, Ajuntaments,...de medi-
caments.

Alhora per reforçar als CAP i d’altres, s’ha dispensat medicació a 
malalts crònics amb les pautes caducades. També s’ha integrat l’ús 
de la targeta sanitària per a poder rebre el nou full prescrit pel metge 
de família de manera telemàtica.

Però ara hem de mirar al futur i les farmàcies volem ser-hi amb vo-
saltres!

Tots especulem amb el què passarà, com hem de viure la nova nor-
malitat?
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Júlia Vilardell

Des de Salut Respon s’estableixen quatre pautes de conducta bàsi-
ques: cal portar mascareta, cal rentar-se bé les mans, cal respectar 
les distàncies i no compartir estris, ni menjar, ni beguda. S’estableix 
com a preferència les activitats a l’aire lliure i si és en interiors, en llocs 
ben ventilats. 

S’han incorporat des de Gencat i CGCF una sèrie de protocols d’higie-
ne de mans, de superfícies, de locals,... també com utilitzar correcta-
ment les mascaretes i els guants.

Pensem que amb aquestes normes bàsiques no només evitem la Co-
vid sinó també moltes altres virus i malalties com la grip, l’hepatitis, la 
Sida, la tuberculosi,...

La prudència i la solidaritat seran les claus per la 
població en general i especialment per a la 

susceptible. 

Els sistemes de vigilància epidemiològica tenen establerts uns proto-
cols per a identificar els contagis estrets i establir els grups de convi-
vència habitual. Es dediquen a establir les quarentenes.

La OMS considera prioritaria la investigació pel desemvolupament de 
la vacuna, encara que no es probable que sigui possible abans de 6 
a 12 mesos.

Els farmaceutics som part del sistema sanitari, tal com diu la sra Núria 
Aleixandre, presidenta del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona, 
farem la nostra feina  per tal de donar el millor servei al pacient, també 
en l’assesorament i dispensació de medicaments.

Les oficines de farmàcia són els punts de recollida clau dels fàrmacs i 
restarem operatius per tal d’evitar problemes. 
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Confinament
ROSA MASNOU

La visió de la Tere
TERESA CARBONELL

Ens han robat tres mesos de la nostra vida sense poder sortir de casa. 

Tres mesos de l’estació més bonica de l’any, la primavera, ens hem 
perdut les flors, els espàrrecs i les múrgoles, les tardes que s’anaven 
allargant plenes de llum sense calor, els xiscles de les orenetes cap 
el tard i també el refilar d’un rossinyol ja de bon matí, però el confina-
ment em recorda els anys de la post-guerra quan tot això que ens han 
robat llavors ho varem gaudir, tardes a la fresca, berenar de “pa amb 
oli i sucre” asseguts als esgraons de l’entrada de casa. 

A Cal Masover  es menjava amb una alegria que ara no es pot en-
tendre, no es pensava amb supermercats, ni sabiem que existirien, 
anàvem al camp a recollir els aliments que ens donava la primavera, 
pèsols, faves de xiulet, les primeres patates tendres, una bona ama-
nida de tomàquet i ceba tendre, i les mongetes bullides i una sopa 
escaldada feien les delicies gastronòmiques d’aquells dies.

Les flors florien al seu temps al mateix que ho feia la fruita, no hi havia 
hivernacles, el capvespre anàvem a menjar cireres i a collir maduixetes 
al bosc dels voltans dels camps, i les castanyedes n’eren una catifa. 

Les colliem i les enfilavem amb una herba per dur-les a casa, no hi 
havien bosses de plàstic, em posaria pesada explicant els records que 
m’han portat eixos dies de càstig. 

OPINIÓ

Rosa Masnou

Llavors no tot era gaudir també hi han records que valdria més no evo-
car, tan debó no hagim de tornar a passar la falta de treball i la miseria 
que en general es menjava a tothom. 

No es podia caure malalt, no era com ara que po-
dem reclamar mesures sanitaries, les vacunes per 
malalties perilloses no estaven a l’abast de tots, 

vos explicaré una cosa que vos semblarà increïble 
però jo l’he viscuda.

Quan es feia la vacunació en una barriada no sempre es podia pagar el 
metge i llavors vacunaven una criatura tal com s’havia de fer natural-
ment, la punxada feia reacció i llavors agafaven una plumilla d’escriure 
i feien una rascadeta a un altre infant que s’haguès de vacunar i a la 
petita ferida hi posàven suero de la primera i així successivament. 

Mai la meva mare hauria permès una cosa tan perillosa, puig ella havia 
treballat en una farmàcia i tenia certs coneixements d’aquestes coses, 
però era conscient dels sacrificis que s’havien de fer per posar una 
vacuna sense pagar-la malgrat el risc que això comportava.

És una de les coses que aquests dies m’ha fet pensar que s’ha d’evitar 
que torni a passar, si tenim la sort de que trobin una vacuna pel que 
estem passant Déu vulgui que sigui assequible per a tothom.



Si us plau, trobin una PCR 
pel virus de la corrupció
DAVID AMORES

Una de les notícies d’un TN migdia, va ser la problemàtica amb el 
jovent quan es dediquen a fer el famós “botellón” o botellada; i que es 
relaciona amb l’increment de brots del virus que han aparegut darre-
rament. Van dedicar un bon grapat de minuts a aquesta notícia, en el 
programa amb més audiència a Catalunya.

Durant aquests minuts, a més, van entrevistar a una parella que es 
dedicava a prendre una cervesa al vespre i a peu de carrer, en algun 
indret de Barcelona. Amb un primer pla de cada jove, centrat en els 
seus ulls (amb mirada perduda i dificultat en la parla per efectes de 
l’alcohol), cadascú d’ells reivindicava que simplement eren una pare-
lla, com qualsevol altra de Catalunya i de qualsevol edat, que mante-
nien una conversa sense mascareta.

Va haver-hi més imatges durant aquests minuts tan preuats per l’au-
diència. Ara sí, un grup d’uns deu joves, també al vespre. Un d’ells va 
dir a càmera (amb un primer pla i en les mateixes condicions que els 
joves anteriors), que no feien res més que trobar-se amb els amics, 
com també fan els adults; però que d’una forma més visible i al carrer.
Si anéssim a la sortida de qualsevol restaurant entre les quatre i les 
cinc de la tarda, també ens trobaríem a grups de persones acomia-
dant-se després passar una bona estona amb els seus amics i fami-
liars amb un bon àpat, on segurament no hi deu haver faltat de res. 
Aquí també trobaríem bons primers plànols, semblants al de TN.

El mateix dia a la tarda, trobo la següent notícia en un important diari 
digital català: “Espanya té la taxa d’atur juvenil més gran de la UE”. 
Llavors em vaig imaginar que si existís un TN fet pel jovent, aquesta 
notícia obriria el programa. A més, entrevistarien a tots els adults ben 
posicionats econòmicament i laboralment que surten d’aquests bons 
àpats (es buscaria sobretot líders polítics i de mitjans de comunicació). 
I abans de pujar als seus grans cotxes, els hi retraurien com han per-
mès que això estigui passant, i perquè estan ensorrant les seves vides 
amb les seves accions i decisions.

David Amores

OPINIÓ

En el mateix TN van tractar, entre altres, dues notícies més. El cas de 
corrupció del 3%, i el de la família Pujol. Però entre els dos no van 
dedicar ni la meitat del temps que a la notícia de les botellades. I sense 
entrevistes amb primers plànols.

És difícil d’entendre que la UE doni tants diners, anomenats fons soli-
daris, al “Reino”. Sabent com saben això del rei emèrit, això de tots els 
partits polítics (que ara gestionaran aquests diners). I sobretot, el poc 
solidari en què es tornaran aquests diners, només passar la frontera. 
De fet, qui faci la queixalada més forta serà qui s’emporti més profit. I 
ja sabem qui té les dents més grans.

Vols formar part del consell de 
redacció del Rec Clar?
Si estimes el poble de Vidreres i t’interesses per la història, les entitats i tota l’actualitat 
local... pots formar part del consell de redacció d’aquesta revista. Posa’t en contacte a 
través del correu electrònic elrecclar@gmail.com i ens posarem en contacte amb tu.
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Reflexions post-confinament
FRANCESC ALDRICH

1.- Sanitàries

Tothom ens diu que, fins que no hi hagi una vacuna,  les mesures 
de prevenció, distància de contacte, mascareta i desinfecció per des-
truir contagis són les úniques armes que tenim efectives per evitar 
transmissions. Hi aquí hi juga l’actitud personal, en el sentit de de-
mostrar cadascú si és capaç de complir i fer complir les mesures de 
prevenció. Queda clar que després de mesos de clausura el descon-
finament ha provocat una relaxació de la prevenció que ha originat 
els rebrots actuals. Era previsible que en els grans nuclis urbans es 
produís aquesta sortida massiva de gent que ha omplert tots els llocs 
possibles d’expansió, com els llocs per fer esport, sortir a les terrasses 
per parlar amb la gent, passeja, assistir a actes culturals, discoteques 
i “botellons. Si no s’imposa un clar sentit de civisme i responsabilitat 
pensant en si el que faig em pot contagiar i passar-ho als altres, els 
rebrots continuaran.

També era previsible que en aquelles instal·lacions i activitats en que 
s’han relaxat les mesures higièniques per falta d’instal·lacions ade-
quades pels treballadors-temporers de la fruita, per exemple, es pro-
paguessin els contagis.

L’ administració ha seguit actuant tard i malament, primer accelerant 
massa les fases i segon, per les deficiències en el rastreig dels casos.
Esperem que arribi ràpid  la vacuna i que sigui universal, és a dir, que 
la pugui rebre tothom qui la necessiti i que no hi hagi guerres entre 
laboratoris i països amb afany especulatiu, cosa que  hem viscut en 
l’inici de la pandèmia amb els respiradors, mascaretes i PCR.  No 
serà amb la unitat que proclamava el govern estatal que vencerem la 
pandèmia, sinó amb l’actitud responsable de la gent i amb la provisió  
dels medis tècnics i sanitaris que s’ha demostrat que, si existien, eren 
deficitaris.

2.-Socials

S’ha produït un empobriment general del país fruit de una parcial 
paràlisi industrial i sobretot de molts serveis. El turisme no ha arribat 
pel tancament de fronteres  i per quarantenes imposades, certes acti-
vitats són molt limitatives per l’acompliment de les normes establertes, 
l’administració s’ha mig paralitzat pel confinament, el cobrament dels 
ERTO ha estat i és encara deficient,  han tancat molts petits comerços. 
Grans empreses estan complint un percentatge baix de la seva capa-
citat. Cert que s’han activat ajuts per empreses i autònoms i que han 
d’arribar-ne més i que cal estar esperançats amb el diner que arribi 
de fora i que cal esperar que Europa no limiti de nou el dèficit -això vol 
dir retallades- que tant han afectat en el passat. Però mentrestant la 
vida continua amb els serveis socials en augment, conseqüència de 
la pobresa i de l’atur  i amb un cert desencís general de la població 
a l’espera de la recuperació. No es pot  permetre assolir els nivells 
d’atur del passat

OPINIÓ

Francesc Aldrich

Dos punts concloents d’aquest àmbit, un de positiu com és el treball 
entregat del personal sanitari i de tota la gent solidària amb el dolor de 
tantes pèrdues de vides i un de negatiu, representat per la mala gestió 
d’algunes residències d’avis, tant abans com durant la pandèmia. 

Cal posar-hi solucions sense tanta paraula i més bona gestió  en mit-
jans, control i personal. Recordem que el personal sanitari que ha estat 
a primera línia amb el COVID 19 ha de descansar per tal d’afrontar els 
possibles brots que vagin sortint.

3.-Econòmics

Segons l’IDESCAT el producte interior brut català era al 2019  de 
250.597 milions de euros, un 26% de l’estatal. El sector primari (agri-
cultura, ramaderia i pesca)  representa a Catalunya el 0,85% del PIB. 
El sector secundari (industria manufacturera, construcció) representa 
el 17,86% : 14,9% de la industria i 2,96% de la construcció-. El sector 
terciari (serveis) representa el 68,3% del PIB. En aquest tercer sector 
hi figuren transport, turisme, educació, sanitat, serveis professionals i 
de l’administració entre d’altres.

A la vista d’aquestes dades es comprensible que les mesures aplica-
des en el pla de confinament han afectat de forma diferent l’activitat 
econòmica. Ha tingut poca incidència en l’agricultura pel escàs pes 
que representa i poca incidència en els serveis professionals i admi-
nistratius a l’imposar-se en aquests àmbits el treball on-line, encara 
que hagi estat en certs  espais administratius poc eficient.

Han rebut  fort els més febles, autònoms i pimes, que ja tenien difi-
cultats abans  de la pandèmia i també aquelles empreses, mitjanes i 
grans, que han vist reduïda la seva capacitat productiva per la baixada 
de la demanda. Capítol apart mereix el turisme que el confinament i el 
tancament de fronteres l’han deixat  quasi a zero al començament de 
l’estiu. El turisme i afins –transport, comerç i hostaleria- representa el 
23,03% del PIB. D’aquí que la patacada sigui alta i les conseqüències 
pel personal imprevisibles quan s’acabin els ERTO.

Arribaran diners d’Europa que haurien de servir per transformar l’eco-
nomia del país, per modernitzar-lo, digitalment i tecnològicament, per 
potenciar el sector industrial i racionalitzar el turisme, començant per 
evitar omplir hotels a 150 € la setmana tot inclòs amb el desgavell que 
a més comporta aquest tipus de turisme.

Els països menys dependents del sector serveis se n’han sortit força 
més bé que nosaltres.

Esperem que l’any vinent per aquest temps tinguem una vacuna segu-
ra i ens trobem en  plena remuntada econòmica i socials.
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Joaquim Bayé

ENTRETENIMENTS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Fem poble tot entretenint-nos
Mots encreuats

HORITZONTALS
1. Cordovesos que van arribar a trossets a Vidreres (tres paraules que 
acaben a l’última vertical). 2. El nombre d’aquest número. Vinga, cava-
ll! 3. Al centre i a l’est de l’est. Una color vermella fosca, Tirant a blau. 
4. La percussió que més atabala. Bolquer. 5. No és sí, però tampoc 
no. El segueix el perdiguer cap a ponent. Entretingut. 6. Tallers d’En-
ginyeria Veterinària. Un tros de tia. A l’Argentina són Buenos. 7. Banda 
sonora del llop mirant la lluna. No contesta amb poques lletres. 8. Font 
d’alegria de bebès i adults. Viu sota el dictat de les muses. 9. Cobra 
tant com un mestre. Fa ratlles de diferent color. 10. Tots el conside-
ren bo, fins i tot quan dona l’esquena. Crit d’anim al quadrúpede que 
porta els vidrerencs menuts a Maçanet. 11. A Vidreres no n’hi ha cap 
i a Girona, una. Els fonaments del tronc a contracorrent. Indicador de 
segona. 12. Ha vist la llum. Me’n vaig cap a l’Oest.

VERTICALS
1. Institució vidrerenca que aviat en farà vint-i-cinc. El nostre salsafí 
n’és una versió refinada. 2. Als peus del cavall. Excés de líquid. La. 3. 
Fa ràbia, però Cristiano Ronaldo. Beure sovint, a petits glops. 4. Vestir 
la fusta. Ai, que cansat! Sentència nupcial. 5. Posava pels núvols la 
germana de la mare. La col·laboració de les autoritats a les festes del 
Ranxo. 6. Un mal tir. Roba de feina del pastor. 7. En altres llocs, qued 
o quec; pertot, sabatilla. Treballaré a l’obra panxa enlaire. 8. Lai. Estel 
que ha perdut el nord. Troncs remuntant la Noguera. 9. La d’en Sisa 
era seva i nostra. Doni voltes al planeta desafiant l’ordre natural. 10. 
Anar tard per culpa d’un garrit poc agraciat. Senyor anglès. Una de cinc. 
11. Embellirem. 12. Gallega de Bulgària. Aclariré si escau escatar l’escata.

Sopa d’escriptors
Trobeu-hi el cognom dels tretze escriptors que tenen 
carrers dedicats al nostre poble. Sudoku

SOPA D’ESCRIPTORS 
 
 
Trobeu-hi el cognom dels tretze escriptors que tenen carrers dedicats al nostre poble. 
 

 
 
 
SOLUCIONS 
 
Alberti (Rafael); Ruyra (Joaquim); March (Ausiàs); Rahola (Carles); García Lorca 
(Federico); Maragall (Joan); Pla (Josep); Espriu (Salvador); Anglada (Lola); Rodoreda 
(Mercè); Folch i Torres (Josep Maria); Bertrana (Prudenci); Martorell (Joanot). 

SOLUCIÓ
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FEM UNA QUEIXALADA

Elies Guari

Magdalenes
ELIES GUARI

Avui farem magdalenes, ben esponjoses, húmides, de les que treus a 
mig de la taula per esmorzar i quan et dones conta, ja han volat! 
Veureu que són molt senzilles de fer, així que espero que gaudiu fent-
les a casa.

Procés:

1.  Batem l’ou amb el sucre i la sal fins que ens dobli el volum i quedi 
ben esponjós.

2.  Per un costat barregem la farina i el llevat i en un altre bol, l’oli i 
la llet.

3.  A la barreja de sucre i ou, anem a fegint mica en mica la barreja de 
farina i la de llet, en dos o tres vegades.

4. Deixem reposar la massa mitja hora a la nevera.
5. Ho posem en motlles i les coem durant uns 30 minuts a 180º

Fa poc he estrenat un canal al YouTube de receptes senzilles però 
curioses, tan dolces com salades, el podeu trobar posant: Postres y 
más con Elies Guari.

Les magdalenes de la foto, són de pastís de formatge, la recepta és 
al YouTube.

BON PROFIT!!!

INGREDIENTS
Per 5 magdalenes• 1 Ou

• 80gr de sucre
• 160gr de farina
• 8gr d’impulsor (llevat royal)• 170gr de llet
• 45gr d’oli
• Un pessic de sal

El Rec Clar 
pel món

Dory i Edu a Qatar
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FEM UNA QUEIXALADA

Gaspatxo i rap a l’all cremat
JOSEP BORRELL RIPOLL

Gaspatxo
Preparació:

Primerament partir les nyores, treure les llavors i posar les nyores en 
remull durant 12 hores perquè s’hidratin.  També  posar amb remull, 
una llesca de pa amb aigua i dues cullerades soperes de vinagre. 
Seguidament en un bol gran, trossejar i triturar amb un túrmix els 
tomàquets, els cogombres, la ceba, els grans d’all, les pastanagues, 
el pebrot, les ametlles, la llesca de pa que teníem amb remull i les 
nyores.  

Finalment passar-ho tot per un xino, d’aquesta manera ens quedarà 
una crema ben fina i sense grumolls.

El gaspatxo es serveix fred. I si es desitja  acompanyat de ceba, pebrot 
i cogombre tallat ben petit pel damunt, i amb trossos de pa torrat

Rap a l’all cremat
Preparació:

Tallar els alls i el julivert, i fregir-ho en una cassola. Quan s’hagin 
daurat els alls i el julivert passar-ho en un morter, on més endavant 
farem una picada. Seguidament salpebrar les rodelles de rap i fregir-lo 
volta i volta a la cassola on havíem fregit l’all i el julivert, i passar-ho en 
una safata a part.  A continuació tirar les cloïsses a la cassola, i quan 
s’hagin obert passar-les a la safata a part on hi han les rodelles de rap. 
Tirar una mica de brou a la cassola.

En una paella a part, fregir una llesca de pa i fer una picada amb l’all i 
el julivert. Tirar la picada dins la cassola amb la resta de brou, i reme-
nar-ho tot perquè es barregi bé. 

Finalment afegir el rap i les cloïsses a la cassola i esperar 12 minuts 
perquè cogui tot junt. 

• 3 tomàquets grans 

• 3 nyores

• 2 cogombres 

• 100 gr ametlla marcona

• 1 ceba 

• 1 llesca de pa

• 6 grans d’all  

• ¼ litre d’oli de girasol i ¼  litre d’oli d’oliva

• 2 pastanagues 

• 2 cullerades soperes de vinagre

• 1 pebrot vermell 

• 3/4 litres d’aigua

• ¾ de kg de rap tallat a rodelles• ½ kg de cloïsses• ½ litre de brou de peix• 1 all
• 1 llesca de pa• Julivert

• oli, sal i pebre

INGREDIENTS

INGREDIENTS

Josep Borrell Ripoll
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Descarrega't aquí la versió interactiva del  
Rec Clar! Amb continguts extres i més info! 

Fotografia contraportada: Jaume Mós        Vidreres


