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Normes per a les 
col·laboracions

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 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 3300 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 amb fotografies i en aquest cas 
el Consell de Redacció es reserva el dret de pu-
blicar-los 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
Moré ...........................................................1 de novembre
Biraud ........................ del 2 al 4 i 17 de novembre
Rico ............ Setmana del 5 a l’11 de novembre
Moré .........Setmana del 19 al 25 de novembre
Vilardell ................Setmana del 26 de novembre  
                                 al 2 i 6 de desembre
Biraud ......Setmana del 10 al 16 de desembre
Rico ...........Setmana del 17 al 23 de desembre
Rico ..............................................25 i 29 de desembre
Biraud ....................................................26 de desembre
Moré .......................................................31 de desembre

Farmàcies

Fe d'errates: En l’anterior edició d’el Rec Clar, número 82, es va produir un error de maquetació i va aparèixer per error un text que no corresponia en l’article 
firmat per l’entitat penjats 4x4. Disculpeu les molèsties.
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La tardor  
vidrerenca
El final de l’estiu i aquesta tardor, que vam començar fa cosa d’un mes, està essent un clar 
exemple de l’activisme i dinamisme de la nostra vila. Aquest número 83 del Rec Clar és una 
molt bona prova. Abans de començar a fullejar la revista cal observar la fantàstica portada 
amb el dibuix mural que ha realitzat la Teresa Carbonell a la popularment coneguda plaça de 
l’Oliva, oficialment plaça Lluís Companys.

En aquest número, possiblement destaquen els esports, amb la continuïtat del Nou Pati Vidre-
res, l’aniversari dels 20 anys de bàsquet del 9 Caulès, la 10a edició del Ral·li Vidreres – Ma-
çanet així com la celebració del primer duatló de Vidreres o la creació de l’entitat Penjats 4x4.

Per altra banda, i com ja és tradició, al present número es fa el clàssic repàs a la campanya 
d’excavacions del Castell Sant Iscle que s’ha dut a terme durant el darrer estiu. Amb menys 
anys però consolidant-se en la tardor vidrerenca, hem gaudit de la celebració de la 6a edició 
de la Fira de la cervesa.  

I els més joves, una vegada finalitzades les vacances d’estiu, saben que tenen al seu abast 
les activitats del Grup Esplai Vidrerenc. Però els més petits de la casa també poden reser-
var-se 2 diumenges a la tarda durant els mesos de Novembre i Desembre per anar al teatre.

També ens informen de la seva actualitat dos joves entitats del poble, l’associació La Victòria 
ens parla del primer Punt Lila a Vidreres i el CDR es fa ressò de les darreres mobilitzacions 
coincidents amb el primer aniversari del referèndum de l’1 d’Octubre.

Per altra banda, la cultura també es fa el seu lloc a través de les activitats programades per 
la Biblioteca Joan Rigau per tal de commemorar la setmana de la UNESCO amb exposicions, 
clubs de lectura i tallers.

Tot això junt amb la resta de les seccions habituals del Rec Clar: Parlem amb, Anem a l’estudi, 
l’article de Focs Follet, l’opinió, les millors imatges de la Festa Major així com del Rec Clar pel 
món, la Queixalada i molt més.

Des del Consell de redacció del Rec Clar, fidels a un desig permanent de millorar la revista, 
continuem oberts a qualsevol persona que vulgui col·laborar-hi, ja sigui aportant nous contin-
guts o formant part del consell de redacció.
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L'excavació d'aquest estiu al castell de Sant Iscle, promoguda per 
l'Ajuntament de Vidreres i dirigida per qui subscriu, de l'empresa Atri 
Cultura i Patrimoni SLU, s'ha realitzat mitjançant dos camps de treball, 
un de català i un d'internacional, gestionats pel Grup d'Esplai Vidre-
renc. Els notables resultats obtinguts han permès ampliar significati-
vament les dades que tenim del que fou un dels castells més destaca-
bles de l'extens vescomtat de Cabrera i, per extensió, el coneixement 
de la pròpia història de Vidreres.

L'HABITACIÓ DE LA CISTERNA: 12 ENTERRAMENTS DELS SEGLES 
IX-X I ALGUNES RESTES DEL SEGLE XII

En primer lloc, cal destacar que han continuat apareixent enterraments 
de la necròpolis de l'alta edat mitjana que hi va haver en aquest indret 
al segles IX-X, abans de la construcció del castell. Se n'han excavat 
un total de 12 que, sumats als 43 documentats en altres campanyes 
(vegeu els articles dels anys anteriors al Rec Clar), fan pujar el nombre 
total d'enterraments de la necròpolis fins a 55. 

Els enterraments documentats aquest any, la majoria infantils, s'han 
trobat en fosses excavades al subsol de l'habitació de la cisterna, al 
sud-est del castell. L'estudi antropològic, pendent de realitzar, deter-
minarà i concretarà més dades sobre les restes humanes que hi hem 
localitzat.

Les tombes han aparegut cobertes per unes restes molt malmeses 
pertanyents a la primera fase del castell, del segle XII, entre les quals 
destaquen restes d'un pany exterior de muralla, un mur de menor en-
titat i una petita llar de foc consistent en una solera d'argila endurida 
delimitada per un cèrcol de pedres. Aquestes restes foren colgades 
al segle XIII per la construcció de l'habitació tal i com la coneixem, i 
malmeses al segle XV per la construcció de la cisterna.

Amb aquestes troballes hem enllestit l'excavació de la major part 
d'aquesta habitació. Queda per finalitzar només un petit sector al cos-
tat sud, que preveiem enllestir en la propera campanya.

UNA NOVA MURALLA DEL SEGLE XII

Fins fa pocs anys suposàvem que el primer castell, del segle XII, devia 
ser més petit que el que es va construir més endavant, al segle XIII 
aprofitant les restes de l'antic. Tanmateix, l'avenç de les excavacions 
ha permès descobrir l'existència d'un recinte exterior que ha evidenci-
at que el castell antic era més gran del que suposàvem.

Les primeres pistes les vam trobar l'any 2014, quan vam descobrir a 
l'extrem sud-oest del castell un gran mur que discorria en una orien-
tació diferent, esbiaixada. Els anys 2016 i 2017 vam documentar una 
tramada més d'aquest mur en direcció sud, però sense més dades no 
podíem, aleshores, interpretar-lo correctament. 

Aquest any hem rebaixat un gran espai davant de la façana de migdia 
del castell i ha aparegut la continuació del mur trobat el 2014, que gira 

14a campanya d’excavacions  
arqueològiques al castell de Sant Iscle 

Joan Llinàs i Pol 

Historiador i arqueòleg. Atri 
Cultura i Patrimoni SLU

Ampliació oest (s. XIV-XV) durant l'excavació d'enguany. A l'esquerra es poden veure les quatre cubetes de calç.

Imatge d'un dels enterraments localitzats enguany.4
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cap al sud-est fent un angle obert i fortificat amb una torre semicir-
cular. Ens trobem, per tant, davant d'una fortificació exterior al recinte 
principal del castell del segle XII, composada almenys per dos panys 
de muralla i una torre. Aquesta fortificació va estar en ús fins al segle 
XIV, quan la construcció de l'ampliació del castell del segle XIII cap a 
l'oest va obligar a enderrocar-la.

Cal esmentar que la muralla descoberta enguany continua cap al sud-
est, en una zona que encara resta pendent d'excavació.

DINS LA SALA DELS SEGLES XIV-XV

Enguany hem reprès també l'excavació de la gran sala que es troba 
al costat de migdia de l'ampliació oest del castell. En aquesta sala, 
construïda al segle XIV, hi ha tot un seguit de subdivisions internes 
del segle XV que fan pensar en una adaptació de l'espai com a zona 
d'emmagatzematge.

Les excavacions d'enguany han posat de manifest que la meitat de 
llevant d'aquesta sala fou al segle XV una zona de pas, un passadís 
que permetia accedir a les esmentades subdivisions. Aquest any hi 
hem enretirat el nivell de la teulada caiguda sota el qual, a més de 
l'esmentat passadís, hi han aparegut, adossades a la paret de llevant, 
quatre petites cubetes rectangulars que van servir per fer la calç i 
el morter necessaris per a la construcció o reparació dels diferents 
envans que compartimenten la sala. 

Preveiem enllestir l'excavació d'aquesta cambra en la propera cam-
panya.

LA MURALLA NORD

Finalment, s’ha continuat treballant en el sector que s’estén entre la 
muralla nord i el fossat. En aquest indret s'hi va documentar l'any 
2016 un nivell de circulació de calç i des d'aleshores s'està excavant 
l'important farcit de terra que s'hi va col·locar prèviament per anivellar 
el terreny. En aquest sector s'hi continuarà treballant durant les pro-
peres campanyes.

Cal esmentar, finalment, que els participants en el camp de treball han 
realitzat, com cada any, el rentat i el siglatge del material arqueològic 
aparegut. Aquesta tasca, que serà completada amb els corresponents 
inventaris i dibuix de material, és imprescindible de cares a la confec-
ció de la memòria científica que obligatòriament cal realitzar al final de 
cada campanya d'excavació.

Troballes del segle XII a l'habitació de la 
cisterna. A baix, a la dreta, la llar de foc. A la 
part superior esquerra, restes de muralla.

Muralla i torre del segle XII localitzades davant 
la façana sud del castell.Excavació d'un enterrament.

Excavació d'enguany a la muralla nord. 5
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La Creixença

I us disfressàveu?
Força. Un any que encara no hi havia tantes car-
rosses, en Rafel i jo ens vam disfressar. Jo anava 
d’època amb una perruca blanca; ell anava amb el 
vestit de casament del seu pare. Vam agafar un car-
ro i un cavall i vam passar pel poble tots dos. D’això 
en fa molt, ell potser ni festejava encara. A més, a 
les nits sortíem i ens disfressàvem amb la colla. Pel 
sorteig que feien jo sempre donava un pernil i un 

any van fer un concurs de ball que vam guanyar en Francisco i jo i vam 
guanyar el pernil que havíem donat. Vam veure que això no podia pas 
ser i en Francisco, a la mitja part del ball, va agafar el pernil i es va posar 
a tallar-lo. Tothom entrava al casino a menjar pernil. Es va acabar tot. 
Gaudíem, treballàvem però Gaudíem. 

Ja es tracta d’això. S’ha de treballar però també fer altres 
coses, que a vegades porten també molta feina. 
Igual, jo no vaig deixar mai la botiga. Hi vaig estar potser 40 anys. 

Abans de Can Garriga on havia estat?
Amb 12 anys jo despatxava a Can Dents. Va ser 
quan en Lluís Ferrer i en Josep Ferrer van néixer. Jo 
els vaig cuidar. Per això ens estimem molt. Jo els 
vaig pujar. La tia Margarita tenia la botiga, va quedar 
viuda aviat i l’ajudava. Jo portava els nens a col·legi, 
els banyava…. Potser m’hi vaig estar uns 15 anys.

A Vidreres quan hi va arribar?
Jo vaig néixer a Fellines, a prop de Sant Esteve de 
Guialbes. També vaig viure a Garrigàs, a tocar Figue-
res, amb uns altres tiets. Allà hi vaig estar bé però 

Com va començar la teva relació amb el futbol a Vidreres?
M’ha agradat molt el futbol, encara ara. Aleshores, anys enrere has de 
pensar que només hi havia la caseta. No hi havia ni la piscina ni el bar 
i el camp de futbol era de terra i sense seients. A l’hivern feia molt fred. 
Quan els diumenges feien partits, feia fred i, a vegades, plovia. No hi ha-
via quasi ningú. Doncs jo no vaig faltar mai. Com no hi havia bar, quan jo 
acabava de dinar - els diumenges que tenia obert- feia dos termos de 
cafè i una ampolla de conyac i m’ho emportava amb un cabàs al camp 
de futbol, tapat amb una manta. A la mitja part en servíem. 

Quan el meu home va plegar de la junta perquè te-
nia molta feina, hi vaig entrar jo. Ens reuníem cada 
dilluns al vespre al Casino. Un any vam dir amb l’En-
ric Romaguera, que era el cap del futbol en aquell 
temps, de fer un sopar però ell em va dir que l’haví-
em de fer a casa meva. Jo pensava que tanta colla 
no hi cabríem però al final sí que va ser possible. 
Això devia ser cap a finals dels 80. A partir d’aquell 
moment, cada any vam fer un sopar a casa. Anà-
vem a Can Cornellà. Els feia una taula d’embotit de 
tota classe, 700 o 800 cargols, dues cassoles de vedella amb bolets, 
postres, vi, aigua, cava, cafè. No els faltava res. Cada any ho esperàvem. 
Em tenien com la mare de tots. N’hi ha que em venien a veure a la 
botiga i tot però ara ja són més grans i és diferent. 

Devies ser l’única dona enmig de molts homes. 
Sí, a vegades anàvem a sopar a algun restaurant a fora i jo anava amb 
ells, era l’única dona. Venia en Joan Garcia i anàvem els dos. I ningú 
em deia pas res. Jo també era molt decidida i no m’escoltava gaire la 
gent. Feia el que em semblava. 

No només col·laboraves amb el futbol, per car-
naval també se’t veia força pel poble. 
Al principi només hi havia quatre o cinc ranxers i cinc 
o sis peroles. Hi havia una dona que pelava patates, 
i quan aquesta va morir, em van dir a veure si aniria 
a ajudar-los. Per fer-ho, vaig decidir obrir el dilluns 
i tancar el dimarts i des d’aleshores que segueix 
igual (abans tenia la botiga oberta els dimarts fins a 
les 12). Ara hi ha més gent que ajuda, i jovent, però 
abans no. Fins i tot la meva germana també va venir, 
fins ara fa poc que vam plegar. 

La Creixença és una dona amb empenta, valenta, a qui mai li ha 
importat gaire l’opinió dels altres. Ella té les seves conviccions 
i les segueix fidelment. Des de petita se li ha donat bé el tracte 
amb les persones, fet que ha motivat que també hagi estat una 
persona molt activa socialment en els actes del poble. Es po-
dria resumir la seva vida en un lema: Hem treballat però també 
hem gaudit molt.

PARLEM AMB...

De joves 
no ens 

suportàvem 
amb en 
Garriga

Ballant amb el seu marit 
Francisco al Casino

Al Casino

Abans a 
Vidreres 

érem més 
com de 

pagès i ara 
hi ha gent 
més fina
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Helena Xirgu 

em feien treballar molt. El tio no em deixava anar a col·legi i hi anava a 
vegades d’amagat perquè la tia m’hi portava. Va ser dur. Aquí a Vidreres, 
en canvi, vaig estar molt bé. Era molt trempada i totes les dones del po-
ble estaven encantades amb la nena de Can Dents. Hi havia la Carmeta 
Moisès, la mare de l’Aurora, la de Can Santus… Si sortíem un dia -que 
només podíem sortir si venia una de les mares, que solia ser la Maria 
Baster-, arribàvem aquí a les 5 però jo a les 8 ja escombrava el carrer. 
Veure que tot i sortir després em posava a treballar els agradava. De 
fet, un dia va venir la Trini de Can Ginesta i va dir, Margarita no tindria 
pas cap germana aquesta nena, que fos trempada com ella? Al cap de 
quinze dies ja hi havia la Mercè aquí, dos anys després que jo arribés.

Us vau adaptar molt bé doncs. Què tal era la gent de Vidreres, 
va ser acollidora?
Molt. Jo a Vidreres és com si hi hagués viscut tota 
la vida.

Llavors aquí Vidreres va ser on vas conèixer 
el teu marit.
Sí, però de joves no el podia suportar! Oi en Garri-
ga, moltes dones li anaven al darrere! Un dia vam 
anar a fer una berenada tots plegats i em va fer la 
cancaneta, vaig caure i vaig perdre una arracada. 
No el volia pas veure! I mira, després vam anar a ballar, ens vam conèi-
xer i d’aquí a tres mesos farà 60 anys que estem casats, més cinc de 
festeig. I la veritat, si m’hagués de tornar a casar, em tornaria a casar 
amb ell, i ell crec que també.

Que bonic. Felicitats doncs! I a Can Garriga quan hi vas co-
mençar a treballar?
Quan em vaig casar vaig anar a Can Garriga, que encara hi havia la 
sogra però a la botiga ja no hi anava gaire. Es va portar molt bé amb mi. 
Abans, però, em vaig cuidar un temps de la farmàcia. L’amo em volia 
pagar la carrera perquè m’hi quedés. Però jo no volia estudiar, no hi 
estava acostumada. El senyor Deulofeu també em va ajudar molt. Em 
deia que si una cosa no la sabia, no la donés, que li portés i ell ja em 
diria el què.

I després ja vas anar a Can Garriga.
Sí. La Teresita, la sogra - quan jo encara no anava amb en Francisco -, 
em va dir “tu has de venir aquí darrere a despatxar”. Jo no ho volia pas 
en aquell moment. Però al final hi vaig anar.

I la vida a la carnisseria com era? 
A les 7 m’aixecava, jo em cuidava de la botiga amb una dependenta. Hi 
va estar molts anys la Dolors Esbartí, que ara treballa a Sils. 

També vaig tenir molta sort amb una noia que va venir d’Anglès que s’hi 
va estar fins que jo em vaig jubilar. Vaig quedar molt contenta de la gent. 
Tenia gent de Barcelona que venien i encara avui venen els fills, però a 
molts ja no els conec perquè jo els havia vist de petits i ara ja són adults. 

És una de les parts maques d’estar a una botiga, sigui del tipus 
que sigui. 
I tant! Hi havia molta gent que no faltava mai, per la festa major totes 
venien a comprar. Com no hi havia neveres havien d’esperar a última 
hora. Venien més sovint. 

I al teu fill, en Rafel, va ser ell qui va voler 
seguir el negoci?
Sí, va ser ell per iniciativa pròpia. 

I les nétes?
La Violant sí que hi va treballar i a la gent li agra-
dava molt. En canvi la Güelfa no va voler anar-hi 
mai, i mira que és trempada també. 

Una mica cada generació hi ha anat treballant. 
Sí, de fet molts clients que jo tenia encara segueixen i en Rafel també 
n’ha aconseguit de nous.

Creus que la gent de Vidreres ha canviat?
Jo crec que sí. Abans érem més com de pagès i ara hi ha gent més fina. 
I el poble en si també ha canviat. Quan en Rafel era petit els carrers 
encara no estaven asfaltats. 

Què creus que era millor?
Abans potser era més sa, ara és diferent, no sabria dir-ho amb una 
paraula. Abans tothom es coneixia, ara no conec tant a la gent. Abans 
sortíem molt més, anàvem a Barcelona escoltar jazz. Quan acabàvem 
de treballar anàvem a Barcelona, al palau de la música, a bars petits. 
Arribàvem i el meu home ja es canviava i anava a l’escorxador. Si no 
podíem dormir tant, doncs ho acceptàvem. Hem treballat molt, perquè 
el meu home ha sigut un negre treballant, però també hem gaudit. Si 
només gaudís i no treballes tampoc és bo. 

Els del futbol 
em tenien 

com la mare 
de tots ells

Durant un sopar de l'equip de futbol En el sopar anual amb l'equip de futbol, anys 90
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Novembre creatiu i poètic
Després de celebrar el Dia de la Biblioteca amb una sessió especial de 
l’hora del conte amb l’Albert Quintana i els Contes de Bruixes i Bruixots, 
i amb el monòleg Pompeu Fabra: jugada mestra! de la companyia Inútils 
Mots amb la interpretació de l’actor Òscar Intente, en commemoració 
de l’Any Pompeu Fabra; encetem un mes de novembre farcit d’activitats 
molt interessants. 

Com a membres del Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la 
UNESCO, celebrem, del 9 a 17 de novembre, la setmana de la UNESCO: 
tindrem una exposició sobre ciència, un taller de lectura molt especial 
on els nens i nenes llegiran un conte a un dels gossos de l’Associació de 
Teràpia amb Animals de Girona, i també els tallers en família per experi-
mentar la creativitat Això no és un llibre. Aquesta activitat, que constarà 
de tres sessions els dijous a la tarda, pretén despertar i obrir noves 
mirades al concepte que tenim del llibre. En família jugarem, tallarem, 
enganxarem, foradarem, apilonarem i provarem de fer tot allò que no 
ens hem atrevit a fer amb els llibres, de la mà de Creativita. 

El dia 21 de novembre a les 19 h retrem homenatge a la poeta i tra-
ductora catalana Montserrat Abelló, una de les veus indispensables en 
el panorama poètic català contemporani, en motiu del centenari del seu 
naixement, l’Any Abelló. Compromesa amb la seva paraula de dona i 

de dona compromesa, i amb 
una poètica essencial fona-
mentada en el ritme intern 
de les paraules i la seva 
senzillesa contundent, amb les seves pròpies paraules “en la poesia dic 
la meva veritat”. A través de les lectures de l’actriu Olga Cercós i els 
comentaris i explicacions de l’escriptor Miquel Martín, ens acostarem 
a l’obra de Montserrat Abelló en una vetllada amena i engrescadora: la 
proposta literària Abelló comentada. A més, durant tot el mes compta-
rem amb l’exposició Montserrat Abelló, visc i torno a reviure sobre la vida 
i obra de l’autora.

Us convidem a gaudir de les activitats que us hem preparat!

Cartell Taller creatiu familiar  
Això no és un llibre

Novembre 2018

L’APARADOR cultural de la Biblioteca.
Tot el mes, en horari de la Biblioteca.

EXPOSICIÓ Montserrat Abelló, visc i 
torno a reviure, sobre la vida i l’obra 
de la poeta i traductora, en l’any del 
centenari del seu naixement. Amb la 
col·laboració del Servei de Biblioteques 
de la Diputació de Girona. Del 31 d’oc-
tubre al 22 de novembre, en horari de 
la Biblioteca.

CLUB DE LECTURA INFANTIL Petits gru-
mets. Comentarem el conte La Nana 
Bunilda menja malsons, de Mercè 
Company. Divendres 9 de novembre a 
les 17 h.

CLUB DE LECTURA INFANTIL Mà negra. 
Comentarem el conte Isadora Moon 
va a l’escola, de Harriet Muncaster. Di-
vendres 9 de novembre a les 18.30 h.

SETMANA UNESCO. EXPOSICIÓ bibliogràfi-
ca Viu la ciència!, a la primera planta 
de la Biblioteca. Donem valor a la cièn-
cia, en tant que és un dels valors de la 
UNESCO. Del 10 al 17 de novembre, en 
horari de la BibliotecaDimecres 14 de 
novembre a les 17.30 h.

SETMANA UNESCO. TALLER DE LECTURA 
educatiu amb les gosses Gina i Zoe, 
a càrrec d’ATAGI, l’Associació Teràpia 
amb Animals de Girona. Activitat es-
pecial de lectura adreçada a infants 
majors de 6 anys. Places limitades. 
Inscripcions a la Biblioteca fins el 12 de 
novembre.

SETMANA UNESCO. TALLER CREATIU Això 
no és un llibre a càrrec de Creativita. 
Activitat de foment de la creativitat i la 
participació adreçada a famílies amb 
infants majors de 4 anys, que es durà 
a terme en tres sessions els dies 15, 
22 i 29 de novembre. Places limitades. 
Inscripcions a la Biblioteca fins el 9 de 
novembre. Dijous 15 de novembre a les 
17 h.

CLUB DE LECTURA Llegir el Teatre. Co-
mentarem l’obra Alba, de Marc Arti-
gau. Dijous 15 de novembre a les 19 h.

ACTIVITAT FAMILIAR sobre l’espectacle 
En Rikus se’n va a la selva en col·la-
boració amb La Xarxa Vidreres. Places 
limitades. Inscripcions a la Biblioteca 
fins el 13 de novembre. Divendres 16 
de novembre a les 17 h.

HORA DEL CONTE Contes que bateguen 
a la Biblioteca amb La Senyoreta. Acti-
vitat recomanada per a infants majors 
de 3 anys. Dimecres 21 de novembre 
a les 17 h.

XERRADA Abelló comentada, sobre la 
poeta i traductora Montserrat Abelló, 
en l’any del centenari del seu naixement. 
Amb les lectures de l’actriu Olga Cercós 
i els comentaris i explicacions de l’es-
criptor Miquel Martín. Places limitades. 
Inscripcions a la Biblioteca fins el 19 de 
novembre. Dimecres 21 de novembre a 
les 19 h.

TALLER CREATIU Això no és un llibre a 
càrrec de Creativita. Activitat de foment 
de la creativitat i la participació adreça-
da a famílies amb infants majors de 4 
anys, que es durà a terme en tres ses-
sions els dies 15, 22 i 29 de novembre. 
Places limitades. Inscripcions a la Bibli-
oteca fins el 9 de novembre. Dijous 22 
de novembre a les 17 h

CLUB DE PRE-LECTURA INFANTIL Salvat-
ges. Comentarem contes del Rei de la 
Selva. Divendres 23 de novembre a les 
17 h
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Exposició Montserrat Abelló, visc i torno a reviure

8

AC
TU

AL
IT

AT

ACTUALITAT



Desembre tradicional i solidari

c. d'Orient, 18

972.85.12.85

biblioteca@vidreres.cat

Biblioteca de Vidreres
Joan Rigau i Sala

Ens agraden les tradicions i com cada any, esperem amb il·lusió que 
s’acostin les festes nadalenques. 

Us hem preparat un munt d’activitats solidàries per col·laborar amb la 
Marató de TV3: la tradicional paradeta de llibres, revistes, pel·lícules i 
música, on podreu escollir el que més us agradi a canvi d’un donatiu 
per la Marató; una paradeta també al mercat el dijous 13 de desembre; 
tallers de manualitats infantils de Nadal, on podreu deixar volar la vostra 
imaginació; i també tallers de manualitats per a adults, que farem els 

dimarts al matí. Enguany la Marató està destinada al càncer, i els fons 
que es recaptin es destinaran als reptes de la recerca i a la sensibilitza-
ció i divulgació social. 

No ens cansarem mai d’agrair-vos la vostra solidaritat any rere any.

I, com no podia ser d’altra manera, celebrarem el Nadal en família amb 
una sessió de contes festius i tradicionals, el dimecres 19 de desembre 
a les 17 h. Us esperem per desitjar-vos molt bones festes!

Paradeta de llibres per la Marató de TV3 Contes de Nadal

CLUB DE LECTURA JUVENIL Comentarem 
l’obra Allò de l’avi, d’Anna Manso. Di-
vendres 23 de novembre a les 18.30 h.

MARATÓ DE TV3 Paradeta de llibres de 
segona mà a la Biblioteca (1 llibre: 
2 € donatiu). La recaptació es destinarà 
a la Marató de TV3, enguany dedicada 
al càncer. Del 26 de novembre al 15 de 
desembre, en horari de la Biblioteca.

MARATÓ DE TV3 Taller de manualitats 
infantil (donatiu: 2 €). La recaptació es 
destinarà a la Marató de TV3 enguany 
dedicada al càncer. Inscripcions a la Bi-
blioteca fins el 26 de novembre. Dime-
cres 28 de novembre a les 17 h.

CLUB DE LECTURA D’ADULTS Comenta-
rem l’obra Nosaltres en la nit, de Kent 
Haruf. Dimecres 28 de novembre a les 
20.30 h.

TALLER CREATIU Això no és un llibre a 
càrrec de Creativita. Activitat de foment 
de la creativitat i la participació adreça-
da a famílies amb infants majors de 4 
anys, que es durà a terme en tres ses-
sions els dies 15, 22 i 29 de novembre. 
Places limitades. Inscripcions a la Bibli-
oteca fins el 9 de novembre. Dijous 29 
de novembre a les 17 h.

CLUB DE LECTURA INFANTIL Petits gru-
mets. Comentarem el conte Bip, bip!: 
l’aventura dels tres reis, de Maria Mer-
cè Roca. Divendres 30 de novembre a 
les 17 h.

CLUB DE LECTURA INFANTIL Mà negra. 
Comentarem el conte Quan el Pare Noel 
va caure del cel, de Cornelia Funke. Di-
vendres 30 de novembre a les 18.30 h.

Desembre 2018

L’APARADOR cultural de la Biblioteca.
Tot el mes, en horari de la Biblioteca.

CLUB DE LECTURA Llegir el Teatre. Co-
mentarem l’obra Esmorza amb mi, 
d’Ivan Morales. Dijous 5 de desembre 
a les 19 h.

MARATÓ DE TV3 Taller de manualitats 
per adults (donatiu: 2€ ). La recaptació 
es destinarà a la Marató de TV3, en-
guany dedicada al càncer. Inscripcions 
a la Biblioteca fins el 10 de desembre. 
Dimarts 11 de desembre a les 10 h.

MARATÓ DE TV3. Taller de manualitats 
infantil (donatiu: 2 €). La recaptació es 
destinarà a la Marató de TV3, enguany 

dedicada al càncer. Inscripcions a la Bi-
blioteca fins el 10 de desembre. Dime-
cres 12 de desembre a les 17 h.

MARATÓ DE TV3 Paradeta de llibres de 
segona mà al mercat (1 llibre: 2 € 
donatiu). La recaptació es destinarà a 
la Marató de TV3, enguany dedicada al 
càncer. Dijous 13 de desembre al matí.

ACTIVITAT FAMILIAR sobre l’espectacle 
Contes de Nadal? en col·laboració amb 
La Xarxa Vidreres. Inscripcions a la Bibli-
oteca fins el dia 11 de desembre. Diven-
dres 14 de desembre a les 17 h.

CONTES DE NADAL A LA BIBLIOTECA Ses-
sió de contes tradicionals per a ce-
lebrar les festes de Nadal amb tota la 
família. Dimecres 19 de desembre a les 
17 h.

CLUB DE PRE-LECTURA INFANTIL Salvat-
ges. Comentarem contes Els animals 
celebren el Nadal. Divendres 21 de de-
sembre a les 17 h.

CLUB DE LECTURA JUVENIL Comentarem 
l’obra Maneres de viure per sempre, 
de Sally Nichols. Divendres 21 de de-
sembre a les 18.30 h.
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AGOST 2018
Durant el mes d’agost les activitats del casal van fer vacances.
Berenar-ball agost. Divendres dia 24, el músic Francesc Mas va fer 
ballar a tots els assistents.

SETEMBRE 2018
Exposició de pintura, escultura i manualitats. El dissabte dia 1 i 
el diumenge dia 2 (Festa Major) en el nostre casal vàrem tenir una ex-
posició de pintures, escultures i manualitats a càrrec de varis artistes 
jubilats. Hi va haver molta varietat d’obres i va ser molt concorreguda.
Classes dansa per a adults curs 2018/2019. Varen començar el 
passat dimecres dia 5, molt animades com cada any.
Diada del soci 2018. La vam celebrar el dissabte dia 15. I va haver 
missa cantada per la nostra coral La Veu de la Gent Gran en sufragi 
dels difunts que han estat Socis del nostre casal. A la sala de ball del 
casal es van passar fotos antigues del nostre casal. El dinar de germa-
nor va tenir lloc al pavelló municipal i el duo Leo i Rosamari ens van fer 
ballar durant una bona estona.
Classes de català curs 2018/2019. El dimarts dia 18, vàrem co-
mençar les classes de català del proper curs. 
Classes de manualitats curs 2018/2019. Vàrem començar el di-
mecres dia 19.

Consell Consultiu a Sta. Coloma Farners. L’Assemblea de Dele-
gats va tenir lloc a Sta. Coloma Farners el divendres dia 21 per la tarda. 
Berenar-ball setembre. El divendres dia 28 amb el duo Leo i Ro-
samari.

OCTUBRE 2018
Classes de manteniment de la memòria curs 2018/2019. Han 
començat les classes el dimecres dia 3, de 4 a 5 de la tarda.
Classes de country curs 2018/2019. Les classes van començar el 
pasat dia 2.
Classes de francès curs 2018/2019. Han començat el dijous dia 4. 
Classes d’informàtica curs 2018/2019. El divendres dia 5 primer 
dia de les classes.
Reunió juntes casals veïns. Al casal de Riudarenes el dilluns dia 15 
amb assistència de dos membres de cada casal.
Concert de música de tots els temps. Com cada any, concert a 
càrrec dels músics jubilats de grans orquestes Calidae. El dijous dia 
18 ho vàrem gaudir una gran quantitat de persones.
Berenar-ball octubre. El divendres dia 26 amb l’actuació del músic Parry.
Trobada de corals a Arbúcies. Dissabte dia 27 al poble d’Arbúcies, 
hi va participar la nostra coral la Veu de la Gent Gran junt amb altres 
components de corals de la comarca de la Selva.

Fets: d’agost endavant

Casal del Jubilat 
i Pensionista
“La Llar” de Vidreres

c. de Ponent, 29

972 85 09 07

casalvidreres@gmail.com

PROPERES ACTIVITATS
Casal del jubilat i pensionista
La Llar de Vidreres

NOVEMBRE 2018 
BERENAR-BALL NOVEMBRE  

Divendres dia 30, músic Artur.

DESEMBRE 2018
BERENAR-BALL DESEMBRE  

Divendres dia 21, músic Chus, 
teclat i veu.

Diada del soci 2018 Llar de Jubilats
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El passat 30 d’agost ens visità la companyia mexicana MERAKA de 
Puebla (Mèxic) per representar Que viva México dintre del cicle de 
teatre internacional amateur FITAG que per quart any arribà a Vidreres.

El Grup Teatral Vidrerenc s’encarregà de rebre i acompanyar des del 
matí a la companyia, primer en una visita guiada al castell de Sant Is-
cle en la que se'ls explicà l’origen, història i les excavacions que, amb 
importants resultats, s'hi fan cada any. Tot seguit vam compartir dinar 
amb ells durant el qual ens explicaren coses sobre la companyia i de 
Mèxic, com per exemple, que han de pagar-se el local per assajar en 
una sala d’una biblioteca, que l'obra que porten l’han desenvolupada 
en tres mesos i que varen estrenar-la a Puebla per obtenir pesos pel 
seu viatge a Girona. Parlant de pesos ens ensenyaren monedes i bit-
llets; el canvi és de 22 pesos per euro i el salari mitjà a Mèxic no arriba 
als 500 euros al mes. Els bitllets portaven la imatge de Moctezuma, el 

rei asteca que Hernán Cortés va derrotar. Cap mena de simpatia pels 
conqueridors ni pel passat colonial d’Espanya, ja que suposà destruir 
les seves arrels i cultura. Desconeixien l’aportació que havien fet molts 
catalans en l’exili de la guerra civil del 36.

Que viva México és una recreació de la diada dels morts en pla festiu. 
Els mexicans celebren el Mictlan que, dins la cultura asteca, represen-
ta les nou passes que van des de la mort fins al repòs definitiu. 

L’obra s’inicia amb unes danses introductòries del Mictlan del qual es 
rescaten cinc personatges, que expliquen la història, la música i els 
prototips d’identitat mexicans en un espectacle participatiu amb el 
públic mitjançant diàlegs, música i ball (“corrido” inclòs).

En definitiva, un bon espectacle de llum, folklore i vida.

Com ja sabeu tots i totes, Vidreres és un poble amb una gran tradició en 
l’organització d’espectacles infantils. Des de fa més de 20 anys un grup 
de persones voluntàries es dediquen a organitzar espectacles familiars 
per a tots els infants del poble al Teatre Casino un cop al mes.  Segura-
ment coneixeu amics, veïns, pares, mares o mestres de les escoles que 
han estat vinculats a aquesta entitat al llarg dels anys.

Aquest darrer any hem canviat el nom de l’entitat, durant molts anys 
hem format part de Rialles i actualment hem passat a formar part de la 
Fundació Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils de Catalunya.  Aquest 
canvi tan sols representa una millora en la gestió, però seguim fent les 
mateixes propostes per tal que els nostres fills i filles puguin gaudir 

d’espectacles de teatre infantil, màgia, titelles, contes, musicals, dansa, 
clown i pallassos. Cada temporada la programació està plena de nove-
tats i estrenes, que esperem que agradi a tots els públics, petits i grans, 
i que tothom vingui a veure tot el que hem preparat amb il·lusió, ganes 
i dedicació. Recordeu que també celebrem els aniversaris dels nens i 
nenes de Vidreres i rodalies, obsequiant-los amb un petit detall quan és 
el mes del seu aniversari. Val a dir també que treballem conjuntament 
amb la Biblioteca de Vidreres, oferint invitacions pels espectacles a tots 
els infants que participen als tallers que organitza la biblioteca.

Com a novetat d’aquesta temporada, s’ofereixen descomptes d'1 € als 
nens i nenes que portin el fulletó que es dona a les escoles, potenci-

ant així el respecte al medi ambient i el 
reciclatge del paper. Esperem que vingui 
tothom al teatre, font de cultura i promo-
ció de les nostres tradicions.

Bona temporada i fins aviat.

Grup Xarxa de Vidreres

Grup teatral vidrerenc

Amics i amigues del Teatre Infantil a Vidreres

Grup Teatral vidrerenc
Francesc Aldrich

/vidreresteatre
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De vegades, el record del pas-
sat i la seva subtil petjada en les 
nostres vides, confabulen harmo-
niosament per dibuixar una reali-
tat present basada en allò que el 
pas del temps separa però que 
els nostres cors uneix. Aquells 
nens i nenes del 68, aquells nens 
i nenes que vam coincidir en un 
temps i un espai concrets, aquells 
nens i nenes que vam estudiar 

a l’escola Sant Iscle... hem pogut acumular capes vitals, experiències, 
èxits, fracassos, sentiments i moltes emocions sobre una base comuna 
conformada per l’essència d’aquells que vam ser i pel poderós senti-
ment de pertinença a una dimensió existencial que traspassa allò tangi-
ble, que marca el pas del temps i que s’endinsa en el terreny abstracte 
dels sentiments més intangibles. 

El 26 de maig vam celebrar 50 anys. Tota una generació aferrada al  
present a través d’un nexe d’unió que sorgeix del més ombrívol dels 

sentiments, del més poderós dels lligams, de la més intensa de les emo-
cions. Aquells nens i nenes que vam ser, ara ja som adults batejats per 
la vida, pares i mares, treballadors i treballadores, som persones... som 
record, som passat, som part de l’“ara” i som futur. La vida separa però 
les experiències compartides uneixen. 

Les persones es dissipen, els individus es disseminen, els grups es 
disgreguen... però aquelles emocions que ens van nodrir en el passat, 
aquells lligams d’amistat imperceptibles i indestructibles que es van di-
buixar en la infantesa, aquells moments i espais compartits... sens dubte, 
van fonamentar la millor de les emocions. Una emoció que se sustenta 
en l’amistat dels que formem part d’un grup d’éssers humans que quan 
ens retrobem sabem esvair fronteres, barreres i distàncies tot transfor-
mant-les en alegria i felicitat, en solidaritat i empatia, en una generosa 
fusió de passat, present i futur.

Els que som, els que ja no hi són, tots, hem fet 50 anys. Som el que 
som... som la generació del 68... un grup de nens i nenes que vam es-
tudiar a l’escola Sant Iscle i que vam compartir temps i espai, som vida, 
som present, som futur. Felicitats generació del 68...

Generació 68

Escola de Vidreres del curs 
1937-1938 en la que hi ha 
el mestre Joan Rigau i la 
seva filla Anna Mª.

Foto de Julian-Rigau.

Alumnes  
de l'Escola Sant Iscle
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Fira de la cervesa

Vidreres va viure el passat cap de setmana la sisena edició de la Fira 
de la Cervesa, un monogràfic en què es potencia aquest producte gas-
tronòmic. La trobada pretén ser un espai pel gran 
nombre d’amants d’aquesta beguda de proximitat 
i de qualitat. Un punt on conèixer fabricants, mar-
ques, orígens d’aquest producte, cada cop més 
extens a casa nostra, però també fòrum de difusió 
i promoció d’un mercat i una cultura.

El festival creix edició rere edició, i enguany es va 
poder comprovar amb la xifra aproximada de 1.000 litres de cervesa 
consumida i una valoració molt positiva de tots els expositors participants.

Tanmateix la Fira de la Cervesa també està dissenyada per dinamitzar la 
programació cultural i festiva a Vidreres amb música en directe, àpats 

populars, activitats infantils per fomentar la crea-
tivitat dels més petits, entre d’altres.

Amb tot això, aquesta fira s’ha consolidat en el 
calendari de tots els vidrerencs i vidrerenques en 
el primer dissabte d’octubre. 

Segons el regidor de Fires i Festes, Francesc Bal-
trons, fa una bona valoració d’aquesta sisena edició i destaca el caire 
familiar de la festa, model que el consistori volia oferir a la ciutadania.

Espai pels 
amants de la 
cultura i la 

cervesa
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Ha arribat la tardor i, amb ella, la tornada a la vida laboral, als estudis, 
a la rutina... i a les lluites!

Les dones del col·lectiu feminista La Victòria, després de la Festa Ma-
jor, ja ens hem bolcat de ple a fer feina i continuar construint un poble 
més igualitari. 

Durant la prèvia Festa Major d’enguany, mogudes per la manca d’es-
pais segurs durant les nits de concerts i prenent com a referent la 
immensa majoria de pobles catalans, vam proposar l’existència d’un 
Punt Lila i Ralingo a l’Ajuntament. Un Punt Lila és un lloc fix al qual 
acudir en cas d’agressió, un espai de seguretat on persones prepara-
des per atendre i donar suport a les víctimes d’agressions garanteixen 
una festa segura i lliure de masclisme i lgtbifòbia. 

La feina no ha estat fàcil però tampoc en va. Malgrat tots els entre-
bancs i l’escassa col·laboració de l’Ajuntament, hem aconseguit l’ob-
jectiu. L’experiència ha estat positiva i enriquidora, ens va permetre 
veure més enllà dels multitudinaris concerts que nit rere nit omplen la 

carpa; xarxes de sororitat, visibilitzar-nos, rebre un feedback, explicar, 
escoltar i, en última instància, aprendre. Des del primer dia vam regis-
trar agressions tot i que no van ser nombroses. Les voluntàries de la 
carpa en vam fer un registre i en vam deixar constància, a més a més 
d’atendre les víctimes i gestionar les situacions.

El Punt Lila va esdevenir un punt d’informació, de consulta, de debat i 
d’apropament als feminismes. Les persones que venien fins a la car-
pa es mostraven molt receptives i interactives amb les voluntàries. El 
més interessant potser va ser veure tantes consciències despertes i 
motivades i lluitant des de la diversitat dels feminismes: gent de totes 
les edats i procedències es van acostar per donar-nos suport i mostrar 
interès en la nostra tasca i així l’espai es va nodrir de complicitat i apo-
derament; dones, completes desconegudes, ens vam donar suport i 
ens vam sentir acollides les unes amb les altres. 

Per tot això, us volem agrair a totes aquelles que vau estar una estona 
xerrant amb nosaltres, a les que vau col·laborar en la nostra caixa, a 
les que vau dedicar un temps a difondre la nostra associació a les 
xarxes o a llegir per què no teníem polseres. 

Després de tota la feinada, reprenem la lluita diària, col·lectiva, inevi-
table amb el 8 de març a l’horitzó i recordant les 80 dones mortes a 
mans d’homes durant aquest 2018, quinze de les quals només durant 
el mes de setembre. També us animem a totes a participar als tallers, 
manifestacions i formacions que hi haurà el 25 de novembre, dia de la 
No Violència Contra la Dona. 

Dins un sistema que ens oblida, ens oprimeix i ens censura, lluita 
interseccional i feminista! Fins a la victòria!

La Victòria

lavictoriavidreres@gmail.com

El primer Punt Lila 

SOPA DE FESTA MAJOR
Solucions: Autos de xoc, Tren 
de la bruixa, Muntanya russa, 
Xurreria, Pesca d’ànecs, Tóm-
bola, Tir, Casa de la por, Roda, 
Cavallets, Globus, Curses de 
camells, Llits elàstics, Barra-
ques i Envelat

Solucions dels entreteniments
SUDOKU

157469832

426538719

398271564

685127493

742893651

913654278

831746925

274915386

569382147

MOTS ENCREUATS

CASINOLAUNIO

ARENESREERC

SRSATANICI

TACOATIRREF

ENOLOGIAOMA

LRECARREGAR

LIANACEDENT

ALTRESINA

SRLIXENTRO

ADIENTUATIM

NEBARBERIES

TSARALTERN

Si vols conèixer com funcionem o unir-te a nosaltres, 
escriu-nos a lavictoriavidreres@gmail.com.

@lavictoriavidreres    @lavictoriavidreres    @lavictoriavid
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Des del CDR volem celebrar la participació activa de molts vidrerencs, 
vidrerenques i la implicació en la coordinació d’algun dels membres 
de l’assemblea local, en totes les mobilitzacions dutes a terme a finals 
de setembre i principis d’octubre. 

El 29 de setembre, un grup de vidrerencs vàrem coordinar-nos per as-
sistir a la manifestació antifeixista convocada a la plaça de Sant Jau-
me i a la Via Laietana de Barcelona, contra la manifestació feixista del 
sindicat JUSAPOL, que venia a la capital del país a manifestar-se per 
celebrar les pallisses i la repressió policial portada a terme contra el 
referèndum de l’1 d’octubre. La sorpresa va ser absoluta quan vàrem 
viure en primera persona, com els Mossos d’Esquadra en comptes 
de defensar els demòcrates dels feixistes, s’encararen en contra dels 
antifeixistes per, poc després, començar diverses càrreges a diferents 
punts del perímetre on es trobava JUSAPOL. 

D’altra banda, el 30 d’octubre, tingué lloc a Vidreres la commemora-
ció del Primer d’Octubre, amb una gran assistència i una magnífica 
organització a càrrec de la Taula de Forces Polítiques i Socials de 
Vidreres. 

El Primer d’Octubre, el CDR Vidreres, conjuntament amb d’altres CDR 
de comarques gironines, vam decidir fer una acció de força ocupant i 
tallant la circulació de l’AVE a l’estació de Girona. Sens dubte, accions 
com aquestes marquen el camí i ens ajuden a formar-nos de cara a 
l’exercici de la desobediència civil no violenta i el control del territori. 
Un cop fora de les vies del tren, ens vam dirigir a la delegació del go-
vern de la Generalitat. Després d'entrar-hi, vàrem ocupar el “hall” i de-
cidirem, per aclamació popular, treure la bandera de l’Estat espanyol i 
substituir-la per una estelada i per una bandera negra. També, alguns 
membres del CDR Vidreres participarem a la manifestació estudiantil 
d’Universitats per la República, a la concentració de Girona Vota a la 
pl. 1 d’octubre i al Holi de la tarda, davant la subdelegació de l’Estat 
espanyol a Girona. 

Des del CDR continuarem organitzats i preparant-nos amb l’objectiu 
de fer efectiva la República. Participa a les accions i a les assemblees, 
uneix-te al grup de difusió del Telegram per rebre tota la informació: 
t.me/Vidreres1o 

Visca la Terra! 

Comunicat del CDR Vidreres 

CDRVidreres

t.me/vidreres10

cdr.vidreres@tutanota.com
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Un any més, i ja en són 25, arrenquem un nou curs de tardes d’esplai. En teniu ganes?  
A nosaltres ens en sobren! 
Aquest estiu hem viscut plegats el casal-casalet, el casal musical bilin-
güe, el Camp de Treball internacional i el Camp de Treball català amb 
la participació de més d’un centenar d’infants i joves de Vidreres i dels 
entorns. Però... tu que ens estàs llegint i encara no has vingut mai a 
l’esplai, no tens massa clar què és i què hi fem? Doncs no apartis la 
vista que t’ho explicarem a continuació.

Què és l’esplai? L’esplai no és un lloc on anar a passar simplement 
el temps; l’esplai és un projecte de transformació social a través de 
l’educació en el lleure. La nostra metodologia principal són els jocs, 
les gimcanes i les excursions; aquestes ens permeten treballar un 
seguit de valors, competències i habilitats concretes, sempre amb 
l’objectiu d’educar els infants i joves en la línia de fer-los més lliures i 
feliços. Treballem la convivència, el creixement personal, l’autonomia 
i valors específics segons els objectius de cada unitat, com poden ser 
la solidaritat, la cooperació, el consum responsable, la sostenibilitat, 
la laïcitat, la diversitat (cultural, d’origen, de capacitats i necessitats 
educatives, afectivosexuals, de gènere, etc.).

Infants i joves A l’esplai dividim els infants i joves en diverses uni-
tats segons l’edat, se solen fer tres unitats d’infants (petits, mitjans i 
grans), una d’adolescents (XL) i una altra de joves. No obstant, per tal 
de facilitar la cohesió de tots els participants, se solen buscar jornades 
per fer activitats conjuntes. Els infants i joves tenen un paper central 
en la preparació, desenvolupament i l’avaluació de totes les activitats 
que portem a terme.

Monitors i monitores Els monitors i monitores de l’esplai som vo-
luntaris que dediquem les tardes del dissabte (i moltes més hores de 
programació i avaluació de les activitats) perquè creiem en la funció 
educativa i els valors de l’esplai. La majoria dels i les monitores te-
nen estudis relacionats amb l’educació en el lleure, ja sigui a través 

d’estudis universitaris, de FP o amb la tinença del títol oficial de moni-
tor d’activitats d'educació en el lleure o el títol de director d’activitats 
d'educació en el lleure.

Els i les monitores ens organitzem de forma assembleària i democrà-
tica, i la repartició de les tasques de funcionament es distribueix en 
diferents comissions, com la de cuina, neteja o la de reserva de cases 
de colònies.

Horari Les tardes d’esplai són de 4 a 7 de la tarda. Durant el trans-
curs de les activitats, sempre establim una mitja hora per berenar i 
tenir temps lliure.

Activitats Una tarda d’esplai està plena d’activitats, com ara jocs, ta-
llers, gimcanes, dinàmiques, excursions... també organitzem trobades 
amb d’altres esplais i colònies durant el curs.

Espais L’espai habitual on es desenvolupen les activitats és a Can 
Xiberta i a la plaça Primer d’Octubre. 

T’hi apuntes? Si tens entre 3 i 16 anys, dona vida i color a les teves 
tardes apuntant-te a l’esplai. Podràs trobar tota la informació a la web: 
www.grupesplaividrerenc.com/tardes-desplai/, o si ho prefereixes, 
vine directament a Can Xiberta a l’horari d’esplai (de 4 a 7 de la tarda). 

Vols incriure’t però no ho tens clar? Cap problema, vine un dissabte i 
prova una tarda d’esplai sense cap compromís. Ets major de 16 anys 
i t’interessa el món del lleure i de l’educació? Posa’t en contacte amb 
nosaltres i vine a fer de pre-monitor, l’esplai és una experiència única, 
enriquidora i plena de moments inoblidables!

T’hi esperem! 

grupesplaividrerenc.com

Grup Esplai Vidrerenc

Arrenquem de nou les tardes d’esplai
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Aquesta convocatòria es va realitzar per prestar ajudes a projectes 
d’interculturalitat i acció social 2018, en el marc del Programa d’Ajuts 
a Projectes d’Iniciatives Socials.

L’acte de signatura del conveni va tenir lloc el dilluns 24 de setembre, 
a les 13 hores a l’Ajuntament de Vidreres i hi van intervenir l’alcalde 
de l’Ajuntament de Vidreres, Jordi Camps, la regidora de Benestar So-
cial, Margarita Solé, la directora de Banca d’Institucions de Caixabank 
a Girona, la Sra. Gemma Batlle i el director de l’oficina de Vidreres, Sr. 
Claudi Brossa.

El Centre Obert de Vidreres és un servei social d’atenció primària, 
autoritzat pel Departament de Treball, d’Afers Socials i Famílies, que 
s’ofereix des de la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Vidreres des de fa més de 10 anys, arrelat al territori i constituït com 
un espai socioeducatiu que atén a 60 infants i joves de Vidreres en 
situació de risc d’exclusió social i llurs famílies en horari extraescolar. 
Aquest servei aposta per una socialització àmplia, plural, flexible i di-
versa que sigui capaç de produir models d’integració i de convivència 
positiva, on cada individu pot realitzar un procés educatiu personal 
que comparteix amb altres infants i joves i amb els educadors que els 
acompanyen en el seu procés de creixement i d’aprenentatge.

El fet de rebre aquesta subvenció, garanteix que l’Ajuntament de Vi-
dreres pugui seguir oferint aquest servei durant l’any 2019 per poder 
atendre els joves i infants de Vidreres que ho requereixen conjunta-
ment amb els Serveis Socials d’Atenció Primària de la població i els 
centres educatius de Vidreres.

Suport a l'Espai Socioeducatiu  
per a infants i joves

Cens de la Població
Del 16 de juny al 15 de setembre de 2018.

La població de Vidreres ha augmentat en 5 habitants.
Ha passat dels 8.196 del 16 de juny als 8.201 al 15 de 
setembre de 2018.
D’aquests habitants, 4.327 són homes i 3.874 són dones.
FONT: Padró Municipal d’Habitants

3.874

8.201
HABITANTS

4.327
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Sis del matí. Anem a 282 km/h. Les vies de tren cusen i espedacen el 
paisatge. Com deia l’avi Salvador, és la feina d’en Jafà (s’ho diu d’aquell 
que fa i desfà). La ferralla hi dona una aparença quirúrgica però, al cap i 
a la fi, això de l'AVE suposa tenir el país obert en canal.  

...ciutat, ciutat, ciutat, boscúria, camps verds...

El llindar de la meva finestra degluteix amb indiferència la Catalunya me-
tropolitana. Arribats al límit meridional del país emergeixen, llunyans, un 
mas enorme i tres xiprers. S'eleven en una cursa silent cap al vertigen. 
En soledat el xiprer és un arbre altiu, fins i tot arrogant, però quan l’acom-
panyen altres coespècimens els aflora una predisposició coral que atorga 
als paisatges qualitats èpiques per la sensació de resistència extrema 
que transmet la seva forma escanyolida envers les inclemències mete-
orològiques. Són només tres segons i, de nou, el llindar de la finestra 
me’ls esborra. 

A l’altre costat del passadís dos homes rurals d’edat avançada critiquen 
l’abstracció dels joves d’avui en dia que –segons diuen- no entenen la 
tradició del sobretaula. Ho fan amb un parlar graciosíssim, molt barroc i 
florit, que topa una mica amb la seva aparença estepària. Les lluites per 
les causes perdudes són bellíssimes de contemplar.

-¡Exacto! en una conversación de sobremesa siempre hay que exigir a los 
interlocutores la afirmación rotunda y la proclama directa, sin matices 
para el contentamiento general. ¿Desde cuándo se habla en serio en 
una sobremesa? Las respuestas ponderadas suponen una clara falta de 
respeto contra aquellos que nos ensalzamos en el ejercicio del “hablar 
por hablar” que es –como decía Lupe- el deporte más practicado de 
éste país. Tristemente, la tendencia de los modernos, de la ciudad, boga 
ahora justamente por lo contrario: el mutismo y el repliegamiento en si 
mismos hasta alcanzar la autofelación. ¡Sí, la autofelación! Este parece 
ser el objetivo de las nuevas generaciones y de Podemos y de todos estos. 

Tinc gana. La cafeteria és una sala de ball: contoneig i espasmes pèlvics 
per mantenir l'equilibri. Els talons de les executives serigrafien el terra i 
l'home del davant no para de mirar-li el cul a la dona de quaranta-i-pico 
ben portats. Jo també hi he descansat els ulls un parell de cops, ho reco-
nec. El cafè que serveixen és un socarrim. En tornar al meu seient l'home 
del costat ha fet cara de pomes agres i ara no para de refregar-me el col-
ze. Senyor, no veu que vostè és massa gras pel seu seient? Que el pobre 
seient trauria la llengua si en tingués? He decidit posar el recolza-braços 
de separador; ell ha tancat els ulls fent veure que dormia. En mirar-lo 
penso en un porc folrat amb el polièster del seient. Fa dos anys a casa 
vam comprar un porc i li vam posar Espanya. Són les terceres millors 
botifarres que he menjat, després de les de Can Garriga i Can Colls.

... estepa, vinya, estepa, pomeres, vinya, desert, desert... 

Finalment, surt el Sol i comença el monòleg dels Monegros. El paisatge 
m’inspira dos sentències: 1) que l’abundància ens torna eixorcs; 2) i que 
l'aridesa, a gran velocitat, és bonica de contemplar. Quan els infames 
discursos de Hitler ja eren coneguts pels seus seguidors passava que els 
aplaudiments arrancaven abans d’hora. L'autoritarisme, quan és incon-
testable, acaba essent ridícul. 

... desert, desert, desert, desert, desert, vinyes, desert, vinyes, pomeres, 
camps verds...

Torna el verd a la finestra i el meu veí comença a roncar. Espanya és una 
terra pràcticament aïllada però amb moltes obertures. Això ha comportat 
una quantitat inabastable d’horitzons –d’expectatives fallides- i, conse-
qüentment, una quantitat ingent de romàntics miops –és a dir, d’imbècils. 
Catalunya, en canvi, és més europea i abastable en aquest sentit; menys 
salvatge. Per això també és més grisa, ens agradi o no. La Revolució dels 
Somriures és la cosa més grisa i funcionarial que ha emprès aquest país 
des de fa trenta anys.

...camps verds, vinyes, vinyes, pomeres, ciutat, ciutat, ciutat, ciutat...

Madrid no és real. Algun dia els madrilenys se n’adonaran i muntaran 
un sarau de ca l’ample que acabarà amb un o cap canvi. Tampoc ho és 
gaire Barcelona. Només son reals els budells del país, com ara Vidreres, 
Olmos de Esgueva o les gasolineres. Llocs de pas situats en terres de pas. 
Indefinits i desdibuixats. 

Hem arribat. Les meves ninetes han deixat de jugar a pim-pom amb 
el paisatge. Abans de baixar del tren m’observo el reflex a la finestra i 
dictamino: Àngel, tens un senyor nas. 

AVE Barcelona-Madrid: apunts

Àngel Daban
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Ha dedicat la seva vida laboral a acompanyar i ensenyar a molts nens 
i nenes amb dificultats d’aprenentatge.

Si alguna cosa l’ha caracteritzat, és el seu gran sentit de la justícia, 
no suporta cap mena de discriminació i per això ha estat una bona 
professional en la feina de defensar aquells qui més ho necessiten.

A l’escola va ser directora, cap d’estudis, tutora... També va gaudir 
disfressant-se, anant d’excursió, colònies... no tenia mai un no per a 
tot allò que se li proposés.

Ara, Teressa, et toca passejar pel bosc, llegir, retrobar-te amb els 
amics, dedicar més temps a la família... Poder decidir en llibertat què 
vols fer en cada moment de la teva vida.

Gràcies per haver-te tingut de companya i, en nom de tot el Claustre, 
et desitgem uns anys vinents meravellosos i que puguis gaudir de la 
família i de la natura que tant t’agrada.

AMPA SALVADOR ESPRIU

Què fem a l’AMPA del Salvador Espriu?

• Actuem de lligam entre les famílies i l’escola.

• Participem activament en els òrgans de decisió de la nostra 
escola a través del Consell Escolar.

• Transmetem peticions, queixes i suggeriments al Director de 
l’escola.

• Organitzem activitats per als alumnes: extraescolars, servei 
d’acollida...

• Facilitem la compra de material escolar, així com la compra i 
l’intercanvi de llibres. Aquest curs els alumnes s’han trobat tots 
els llibres i material a l’aula el primer dia de classe, amb un 
regalet sorpresa: la gorra de l’AMPA Salvador Espriu.

• Col·laborem en les festes del centre: castanyada, carnestoltes, 
Sant Jordi, festa fi de curs, etc.

• Promovem activitats o inversions per millorar el nostre centre. 
Aquest curs, com ja es va fer el 
curs passat, tindrem una auxiliar 
de conversa nadiua totes les ho-
res al centre, que estarà parlant 
en anglès als nostres alumnes.

Des de l’Escola Salvador Espriu donem 
les gràcies a l’AMPA per l’ajuda i col·la-
boració en el funcionament de l’escola. 
També gràcies a totes les famílies que 
hi col·laboren.

El passat agost es va jubilar la 
Teresa, mestra d’Educació Especial

http://agora.xtec.cat/
ceip-salvadorespriu- 
vidreres/

Escola Salvador Espriu
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Iniciem un altre curs amb previsió de molts canvis en tots sentits. Com 
bé sabeu, estem a punt d’inaugurar la nova escola i a la vegada també 
ens estem marcant nous reptes de transformació de l’educació. 

Ens basem en l’objectiu que l’educació ha d’ajudar les persones a 
desenvolupar-se plenament en la societat. La metodologia que ens 
acompanya en el canvi es fonamenta en el fet que cada escola és 
única, amb la seva història, amb el seu carisma i amb el seu context.

Fins no fa gaire hem considerat la transmissió dels continguts com el 
més important de l’aprenentatge, però la nostra voluntat és utilitzar 
aquests continguts curriculars per a impactar en el desenvolupament 
dels nens i nenes. Pensem que amb els canvis que ha experimentat 
la societat el que podem oferir a les noves generacions és aprendre a 
aprendre, sistematitzar informació, debatre, reflexionar... Cal que do-
nem als alumnes les eines necessàries perquè aprenguin al llarg de la 
vida i perquè aprenguin a reinventar-se.

Partim de la consciència que cal dissenyar els impactes que hem de 
provocar en els alumnes a fi que creïn un marc mental i l’aprenen-
tatge sigui permanent. En funció de l’impacte que donem als nostres 
alumnes, escollirem una manera o altra de treballar cada activitat. Els 
continguts seran l’eina no la finalitat.

La nostra finalitat es basa en educar els nostres alumnes en:

• La creativitat

• L’equilibri emocional

• Les habilitats socials

• El lideratge i cooperativisme

• Les habilitats comunicatives

• L’esperit crític

• La justícia i solidaritat

Hem iniciat un camí que sabem que no serà fàcil, però alhora som 
conscients que amb la implicació de tota la comunitat educativa: 
mestres, alumnes i famílies, arribarem a fer-ho possible més enllà 
de la dificultat i la complexitat que comporta. Ho fem amb el profund 
convenciment que el camí que triem és el millor per a transformar la 
societat futura, acompanyant els nens i nenes en el seu creixement a 
fi d’esdevenir persones plenes en un futur pròxim.

Nous reptes, noves il·lusions!
https://sites.google.
com/a/xtec.cat/escola-
santiscle/

Escola Sant Iscle
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Des de l’any 2002 que a l’institut Vidreres som escola verda. El pro-
grama Escoles Verdes és un projecte del departament de medi am-
bient i d’ensenyament que té la voluntat de millorar l'escola d'acord 
amb els nous reptes de l'educació i ho fa a través de l'objectiu de 
sensibilitzar, dinamitzar i donar suport a la comunitat educativa per 
tal que incorpori els principis i els valors de la sostenibilitat en tots els 
àmbits de la vida escolar.

És per això que des de la comissió d’esco-
la verda de l’institut es treballen una sèrie 
d’accions de caras a la millora del medi 
proper i la conscienciació ambiental. 

Aquest curs 2018-2019 el programa 
Escoles Verdes s’ha planificat per a ser 
treballat en cada un dels cursos, donant 
un vessant pluridisciplinari a les diferents 
propostes fent-ne difusió a través de cada 
un dels delegats verds de cada aula. Aquests alumnes també són els 
responsables de vetllar per una bona recollida selectiva.

Els alumnes de primer cicle (1r i 2n d’ESO) participaran en dinàmiques 
que treballaran l’aprofitament dels aliments juntament amb la funda-
ció espigoladors i la problemàtica ambiental de la producció d’alumini. 
Durant la setmana mundial de la prevenció de residus es realitzaran 
unes activitats a l’aula. En aquestes dinàmiques els alumnes fabrica-
ran el seu propi porta-aliments reutilitzable.

Els alumnes de segon cicle, batxillerat i cicles participaran en la jor-
nada mundial de neteja d’espais propers, anomenada Clean Up Day, 
dins del programa Transformem i també treballaran conceptes rela-
cionats amb la problemàtica del plàstic als oceans i el reciclatge de 
components tòxics dels telèfons mòbils. Per altra banda els alumnes 
més grans dinamitzaran programes de recollida de piles i mòbils usats. 

Tots els delegats verds i les 
professores responsables de 
l’escola verda participaran en un fòrum on es trobaran amb altres 
instituts de la comarca per intercanviar experiències. 

Conscienciats en l’educació ambiental, l’institut Vidreres, col·labora 
com a agent ambiental en el programa de conservació de boscos vells 

i primigenis de la Selva.

Finalment, la comissió d’escola verda, 
juntament amb la comissió STEAM (ci-
ència, tecnologia, matemàtiques i arts) té 
previst dinamitzar i participar en una jor-
nada de difusió de la ciència i l’ecologia a 
escala municipal. 

Així doncs, amb molta feina i molta il·lu-
sió al davant, esperem que aquest sigui 

un molt bon curs acadèmic i que nosaltres com a centre educatiu 
col·laborem en formar persones amb una visió ambiental sostenible 
que esdevinguin respectuosos amb el seu entorn.

A l’institut som escola verda
http://agora.xtec.cat/
ies-vidreres/moodle/

INS Vidreres

Incorporar els 
principis i valors 

de la sostenibilitat 
ambiental en l'àmbit 

educatiu i escolar
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El passat diumenge dia 21 d’octubre  al C.B Nou Caulès vam fer la tra-
dicional presentació dels equips al pavelló de Vidreres. Enguany, però, 
va ser un dia molt especial, ja que vam celebrar els 20 anys del club. 
Entre pilotes i botifarres vam voler viure aquesta fita tan important amb 
tots els jugadors del club i amb gent que n’ha format part al llarg de tots 
aquests anys. Així, més de 170 persones van poder gaudir d’un dia ple 
de riures i records, envoltats de nous i vells amics units pel bàsquet. Els 
moments més emotius es van viure quan antics membres de la junta 
del C.B Nou Caulès van explicar algunes anècdotes viscudes al llarg de 
tots aquests anys: els inicis del club o com va sorgir la idea del ja famós 
Ludibàsquet. I és que 20 anys donen per molt!

Seguidament va tenir lloc la presentació dels equips on es presenta 
cada jugador de manera individual per acabar donant lloc, primer a 
una foto de cada equip i, finalment, a una foto de família de tot el 
club. Aquest any tenim una escola de bàsquet, un pre-mini masculí, un 
pre-infantil masculí, un cadet masculí, un sots-21 masculí, un sènior 
masculí de tercera i un equip de juràssics. 

El dia va finalitzar amb el pavelló ple per assistir al partit del sènior mas-
culí de tercera, que ens van regalar una gran tarda de bon bàsquet i mol-
ta emoció acabat amb una victòria per part de l’equip de Vidreres. A la 
mitja part hi va haver berenar i cava per a tothom i el sorteig d’un pernil. 

Agrair a tots els jugadors, entrenadors, pares i col·laboradors la seva 
presència en un dia tan especial i per haver format part  de la història 
del club i haver fet possible arribar tant lluny. També un especial agraï-
ment a l’Ajuntament de Vidreres, Kave Home, M.C Kust S.L., AluVidreres, 
Carnisseria Ginesta, Discaroil, Grues Viñoles, Instal·lacions Guich, Pe-
troselva, SC71 Instal·lacions, Serralleria Erban, Taller Payas, Autotallers 

Jesús Roca, Pintures Vidreres, Guardiola Pintors, Supermercat Batallé, 
Gelabert Castellví Assessors, Pastisseria Serra, Casino la Unió, Remigi 
Forners, Pastisseria Noguera, Inverco, Giro TV, C-35 Autoescola per les 
ajudes i les facilitats i fer que el camí de seguir endavant sigui més fàcil.

No volem marxar sense abans dir que, tot i que aquests 20 anys han si-
gut fantàstics, ens agradaria seguir creixent. Us volem convidar a formar 
part de la família del bàsquet de Vidreres. Si teniu ganes de viure aquest 
esport d’una manera divertida i lúdica no dubtis en posar-te en contacte 
amb nosaltres. Nois i noies de Vidreres, animeu-vos a jugar a bàsquet!

HORARIS D’ENTRENAMENT 
Escoleta/Escola (2011-2015): Dimarts i divendres de 16.45 a 18.15 h. 
Pre-mini (2009-2010): Dimarts i divendres de 16.45 a 18.15 h. 
Pre-infantil (2006-2008): Dimarts i divendres de 18.15 a 19.30 h. 
Cadet (2003-2005): Dimarts i divendres de 18.30 a 20 h. 
Sots-21: Dimarts de 19.30 a 21 h i divendres de 18 a 19.30 h. 
Sènior Tercera: Dimarts i divendres de 20.30 a 22 h. 
Juràssics: Dimarts i divendres de 19.30 a 21 h.

SI VOLS CONTACTAR AMB NOSALTRES 
Telèfon: 677 30 39 77 
Email: noucaulesvidreres@gmail.com

Club bàsquet nou caulès.   
20 Anys de bàsquet a vidreres @9Caules

@NouCaulesVidreres

C.B. 9 Caulès

Segueix-nos a les xarxes socials.

@noucaules    @CB Nou Caulès    @9Caules
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Vidreres celebra per primera vegada i amb èxit participatiu, un Duatló 
amb més de cent atletes adults i amb la participació d’un gran nombre 
de voluntaris, indispensables per cobrir els diferents trams d'aquesta 
primera edició del Duatló.  

Francesc Freixer ha estat el primer a creuar la línia de meta de la 
primera edició del Duatló de Vidreres, que començava i acabava al 
mateix punt, al Pavelló Municipal. Laura Céspedes ha estat la primera 
classificada en categoria femenina, en una prova on els atletes han 
hagut de completar un primer tram de 8 km corrent i, un segon, de 
20 km en bicicleta de muntanya, tot passant pels diferents espais 
naturals que ofereix el nostre poble.

En la categoria de Vidrerencs, en la qual es premiava els primers 
corredors del poble, el primer participant a completar els dos circuits 
ha estat en Francesc Punti Pratsevall i en la categoria de parelles 
la Denitsa Peneva, realitzant el circuit de córrer i l’Eduard Batllosera, 
completant el circuit en bicicleta.

L’Ajuntament de Vidreres vol agrair públicament la feina re-
alitzada per les entitats col·laboradores: BTTVidreres, el Club 
Olímpic i els Ranxers; el personal de l’Ajuntament, la Policia 
Local, els patrocinadors, el suport de la Diputació de Girona i 
del Consell Esportiu de la Selva i especialment tots els volun-
taris i voluntàries per la implicació desinteressada.

Gran èxit  
participatiu del 1r duatló de Vidreres

Club bàsquet nou caulès.   
20 Anys de bàsquet a vidreres

Club BTT VidreresClub Olimpic Vidreres

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.

Vols formar part del 
consell de redacció 
del Rec Clar?
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La temporada del patinatge és diferent de la majoria d’esports, ja que 
comença al mes de gener i finalitza el mes de desembre amb una breu 
pausa al mes d’agost. 

Pausa, que aquest any, l’Ivan i la nostra entrenadora, la Joanna, no 
han pogut gaudir donat que es van estar preparant, amb molta il·lusió, 
per participar, per primera vegada, al campionat d’Europa. 

El campionat va tenir lloc a les Illes Azores (Portugal) del 31 d’agost al 
8 de setembre. I estem molt orgullosos de dir que el nostre patinador 
va obtenir la 5a plaça en un campionat d’altíssim nivell.

Reprenem la temporada amb força
noupatividrerencv

npvidrerenc@gmail.com

Nou Patí Vidrerenc

Ets de Vidreres i estàs o has tornat fa poc 
d’Erasmus (programa d’intercanvi d’estudiants 
europeus)?. Volem conèixer en primera persona a 
través de la teva experiència i les teves anècdotes 
de la ciutat on has residit durant la beca? 
Envia’ns la teva història a elrecclar@gmail.com

26

ES
PO

RT
S

ESPORTS



Som una nova entitat relacionada amb el món del 4x4, que s'ha creat 
aquest any, arran de la dissolució de la fira de Tractoristes. Els altres 
anys, es feia un circuit de 4x4, inclòs en la programació de la Fira, 
enguany ha sigut el cinquè any que es duia a terme aquesta activitat. 

El grup va sorgir arran de l'amistat d'uns amics que comparteixen la 
mateixa afició i passió pel món del 4x4. Sabem que és un món força 
desconegut per la gent fora d'aquest entorn, i també sabem que la 
gent veu aquests "monstres" de 4x4, i no saben el perquè o arriben 
a conclusions errònies. Destruiran els cotxes? Faran malbé el medi 
ambient? Faran malbé els camins? I un llarg etcètera.

Primer de tot, en cap cas volem destruir els nostres cotxes, ans al 
contrari, son el nostre tresor més apreciat; on ens porten moltes hores 
de preparació. Ens agrada molt gaudir de la muntanya, sí que bus-
quem camins amb una mica de dificultat, però sempre camins, que 
si no fos pel pas de trànsit, a la llarga quedarien abandonats. Sempre 
seguint les normes de seguretat i respectant les normes dels cossos 
de seguretat.

Què ha significat fer el circuit de 4x4 a Vidreres? Doncs a significat 
un lloc de reunió pels aficionats d'aquest món, on els amants del 4x4, 
poden gaudir de l'espectacle en unes dates concretes. I a més a més, 
una activitat on la gent també pugui venir a veure i a gaudir de l'es-
pectacle d'aquests "monstres" de 4x4.

Pel qui no ho sàpiga, un trial de 4x4, significa competició de vehicles 
tot terrenys, i circuit 4x4, el que organitzem nosaltres, significa tenir 
habilitat en el maneig del teu cotxe, en cap cas es una cursa de ve-
locitat.

Quan vam començar a planificar el circuit, vam plantejar-nos de fer 
fins a tres nivells de dificultat: el primer nivell (nivell light) està pensat 
per cotxes de sèrie o amb molt poca preparació o gent iniciada en 

aquest món, el segon nivell (nivell extrem) està pensat per a vehicles 
amb una bona preparació, on el conductor ja té una experiència con-
solidada i el tercer nivell (nivell proto), que consta, tal com diu el nom, 
són prototips de vehicles 4x4, que estan preparats per fer competició 
arreu del món, i venen aquí a fer una petita demostració de les tècni-
ques del seu vehicle i del conductor i copilot.

Estem molt contents de com ha anat aquesta cinquena edició, les 
expectatives de participants han superat amb escreix les que en un 
moment ens esperàvem; podem dir que a les 11h del mati del primer 
dia ja havíem superat les inscripcions de l'edició anterior! En arribar a 
un total de 198 inscrits al llarg del cap de setmana; tot i les inclemèn-
cies meteorològiques. Això només quant a 4x4 inscrits, a més a més, 
s'ha de comptar la gent que només venia d'espectadors. També es va 
oferir un servei de bar, portat per Els Amics del Bar de Vidreres. 

Com a novetat aquest any, hem inclòs, uns guies de conducció, per 
la gent que volia gaudir del seu 4x4, però no es veia en cor de fer el 
circuit ell sol. De cara a l'any vinent, ens plantegem poder oferir alguna 
conferència, tant teòrica com pràctica, relacionada amb el rescat dels 
nostres vehicles. 

Només ens falta dir, que aquest circuit s'ha pogut dur a terme gràcies 
a la col·laboració de les empreses del món del 4x4, sobretot la de 
Euro4x4parts, Oasis4x4 i Plasma4x4; on a més, ens van donar el seu 
suport i ens van animar a continuar endavant, per poder fer altres 
circuits i fer del circuit 4x4 de Vidreres, un referent a la comarca.

No ens oblidem tampoc, de l'Ajuntament de Vidreres i tots els col·labo-
radors de les empreses del poble de Vidreres, i dels pobles del voltant, 
on ens van donar la seva confiança, tot i ser una entitat nova. 

Esperem que l'any vinent sigui igual o millor a aquesta edició i poder 
oferir un gran espectacle!

Nova entitat a  
Vidreres: Penjats 4x4

@penjats4x4

Penjats 4x4
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La prova, que va reunir més d’una quarantena d’equips, era puntuable 
per a la Copa de Catalunya de Ral·lis de Terra, el Trofeu de Catalu-
nya de Ral·lisprints de Terra, el Volant RACC-Trofeu Mavisa, a més del 
Challenge Focuxtreme. Organitzada per l’escuderia Peu a Baix Motor 
Sport Club Girona, la cursa constava de dos trams cronometrats que 
els participants havien de completar fins a tres ocasions. 

Va ser un autèntic ral·li de terra, comtava amb els principals noms del 
campionat que s'enfrontaven a 2 trams cronometrats, un de 12km i 
l'altre de 5, que els participants havien de completar en tres passades 
cadascun. 

Dos trams molt exigents, molt revirats i amb molts salts, que van fer 
les delícies de l'afició i feien la cursa molt emocionant. 

Vidreres i Maçanet de la Selva van vibrar com mai amb aquesta nove-
na edició del ral·li de terra que porta els noms de les viles selvatanes. 

L'afluència de públic per la població i als 2 trams, va ser molt i molt 
nombrosa. 

Peu a baix vol agrair la col·laboració dels veïns, comerciants empreses, 
entitats i els gairebé 200 voluntaris, així com organismes Ajuntament 
de Vidreres i Maçanet de la Selva, Consell Comarcal, Diputació de 
Girona, Consell Català de l'Esport, Federació Catalana Automobilisme, 
Medi Natural, Seguretat Viària que han fet possible la realització de la 
prova. 

Gràcies a tots pel vostre suport, pel vostre compromís i col·laboració, 
any rere any i poder celebrar enguany la 10a edició de la prova, que-
dant ben consolidada dins el campionat de Catalunya. 

Vidreres i Maçanet de la Selva celebraven l'aniversari compartint pro-
tagonisme i van gaudir del pas dels especialistes catalans, ja que rebi-
en als pilots a la plaça de l'Esglèsia en el seu pas pel parc de reagru-
pament i el parc tancat. Joan de las Heras també agraïa la implicació 
de les autoritats municipals de Vidreres i Maçanet de la Selva amb 
les que havien treballat conjuntament per apropar el ral·li al poble; 

"ens hem trobat amb tot el seu suport logístic pel qual esperem poder 
repetir la fórmula en pròximes edicions", comentava De las Heras. Les 

"espelmes del pastis i regal d'aniversari", van ser l'espectacle del ex 

Desena edició del Ral·li 
Vidreres-Maçanet

Associació de Ral·li

Foto: Ruben Garcia Carballo

Foto: Ruben Garcia Carballo Foto: Ruben Garcia Carballo28
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campió de Ral·lis Antoni Rius, que sortia de cotxe 0 amb el Seat Ibiza 
Bimotor, vehicle que va fer emocionar a molts dels aficionats presents 
que recordaven l'època gloriosa dels anys 80, on Seat competia contra 
els monstres de Grup B.

Eduard Pons i Daniel Muntadas van dominar la carrera de principi a 
fi. La parella, a bord d’un Skoda Fabia R5, va fer valer la superioritat 
del seu vehicle per marcar els millors temps en totes les especials de 
la jornada fins a endur-se la victòria final, repetint el triomf aconseguit 
l’any passat. 

Xavier Domènech i Àxel Coronado, amb el 
seu habitual Citroën DS3 R5, van ser se-
gons. Una posició que els atorga el títol de 
campions de Catalunya de ral·lis absolut. 

El podi a Vidreres el van completar Ramon 
Cornet i el copilot local de Vidreres Sergi 
Brugué, amb un Mitsubishi Lancer EVO IX. La parella va fer un ral·li de 
menys fins a situar-se en tercera posició a falta de dos trams per a la 
conclusió. Una posició que mantindrien fins a la finalització del ral·li. 

Lluitant pel podi però, finalment en quarta posició va acabar Joan Ca-
sals, que amb Laura Camps de copilot, va situar el petit Peugeot 106 
en els llocs de privilegi amb una conducció no exempta de riscos. 

Al Ral·li de Vidreres-Maçanet hi van prendre part diversos buggies, 
com el CAN-AM Maverick de Ricard Fornell i Ricard Simó, que van 
ser cinquens. Uns vehicles que van ajudar a oferir més espectacle i 
emoció al ral·li gironí. 

El dakarià Daniel Oliveras i Josep Ribolleda, amb un Seat Ibiza 2.0, van 
ser els millors entre els participants de dues rodes motrius, setens en 
la general de la jornada. 

Bones dosis d’espectacle van oferir els participants en el Challenge 
Focuxtreme. La victòria va ser per a Aleix Solà i Marc Sauleda, amb un 
Ford Focus. La parella ocuparia també el primer lloc en la classificació 
del Trofeu de Catalunya de Ral·lisprints de Terra. La segona plaça va 
ser per a Miquel Ibáñez i David López, que van superar en quatre 
segons Fernando Eguren i Arnau Parera, també amb un Ford Focus. 

Sergi Francolí i Maria Salvo es van proclamar a Vidreres guanyadors 
del Volant RACC-Trofeu Mavisa 2018. La parella, que havia guanyat 

tres de les quatre proves disputades 
aquesta temporada, va sumar una nova i 
contundent victòria i assegura així un títol 
que els obre noves perspectives de cara a 
la temporada vinent. 

El segon lloc a Vidreres va ser per a Pablo 
Suárez i Israel Pereira, que sumen així uns 
bons punts per continuar optant a les po-

sicions de privilegi. 

El podi del Volant RACC a Vidreres va ser per a Daniel Dalmau i Ricard 
Mateu, que van aprofitar el marge aconseguit en els primers trams per 
conservar la tercera posició final. 

Per classes, Sergi Francolí i Mara Salvo, amb un Peugeot 208, es van 
endur la classe 2. Ramon Cornet i Sergi Brugué, amb un Mitsubishi 
Lancer EVO IX, van ser els millors de la classe 3 i Miquel Labarias i 
Cristian Muñoz, de la 4, amb un Peugeot 208 R2. Eduard Pons i Daniel 
Muntadas, amb un Skoda Fabia R5, es van endur la classe 6. 

La classe 7 va ser per a Daniel Oliveras i Josep Ribolleda, amb un Seat 
Ibiza 2.0. Joan Casals i Laura Camps es van imposar en la classe 8 
amb un Peugeot 106 i Ricard Fornell i Ricard Simó van ser els guanya-
dors de la classe UTV, amb un CAN-AM Maverick.

Bones dosis 
d'espectacle i trams 

molt exigents; les 
delicies de l'afició

Foto: Ruben Garcia Carballo
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Durant els últims anys s’ha observat un augment, considerable, de 
les colònies de gats assilvestrats arreu de Catalunya i Vidreres no ha 
estat una excepció, fins al punt de convertir-se, en alguns casos, un 
problema de convivència veïnal i d'insalubritat.

En general, els gats s’estableixen formant colònies al voltant d’una 
zona on hi ha disponibilitat d’aliment. Aquest normalment prové d’un 
particular que alimenta aquests animals al carrer o dins de la seva 
parcel·la sense tenir en compte els problemes que se’n derivaran en 
els següents mesos.

Els gats tenen un alt índex de fertilitat el que provoca que aquestes co-
lònies creixin amb molta rapidesa i esdevinguin un problema pels veïns 
i pels mateixos alimentadors que acaben desbordats per la quantitat 
de gats que han de gestionar. 

Un cop la colònia ja ha esdevingut un problema de convivència i in-
salubritat, els veïns es posen en contacte amb l’Ajuntament perquè 
doni solució a una problemàtica que es podria haver evitat si s’hagués 
actuat amb responsabilitat des d’un principi. L’Ajuntament de Vidreres 
treballa amb l’associació Cocogat per tal de detectar les zones més 
problemàtiques i posar-hi solució mitjançant l’esterilització i allibera-
ment dels animals al mateix lloc on han estat capturats, i així, esta-
blir-hi una colònia controlada.

Tot i els esforços que s’estan fent des del consistori per tal de soluci-
onar aquesta problemàtica, es continua alimentant sense esterilitzar 
i per tant, perpetuant una problemàtica que sense l’ajuda de tots no 
podrem solucionar definitivament.

Per això, si estàs alimentant recorda que identificar i esterilitzar és  
beneficiós:

• Per tu: perquè t’estalviaràs molèsties i diners en el futur.

• Pel teu animal: perquè gaudirà de millor salut física i psi-
cològica.

• Per l’espècie canina i felina: perquè ajudaràs a mantenir el 
control de la població i a disminuir els abandonaments.

• Per les entitats protectores: perquè ajudaràs a disminuir 
l’entrada d’animals als refugis i centres d’acollida.

• Per la societat: perquè els animals abandonats poden re-
presentar un perill per a ells mateixos i per a les persones, 
perquè la gestió dels abandonaments genera despesa públi-
ca, perquè fomentar el respecte envers els éssers vius ens 
dignifica com a persones.

Per qualsevol dubte o aclariment posi’s en contacte amb l'Àrea de 
Medi Ambient de l’Ajuntament de Vidreres.

Sigues responsable, identifica  
i esterilitza als teus animals
PER QUÈ ÉS IMPORTANT ESTERILITZAR?

ESTERILITZACIÓ: BENEFICIS EN LA SALUT DELS ANIMALS

Francesc Prat 

Àrea de Medi Ambient de 
l'Ajuntament de Vidreres

Font: fundació Affinity / Animal Care US

Alumnes de català de la Llar de Jubilats 
a la Colònia Vidal de Puig-Reig
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Els montaditos són famosos al nostre país. Consisteix en un entrepà 
petit fet de pa i, pernil o embotit en la seva versió més bàsica, o més 
elaborats com són els de truita, de botifarra dolça o amanida de marisc. 
Per fer el montadito utilitzem una llesca petita de pa, que pot ser fregit 
o calent depenent dels ingredients que fem servir. Els montaditos els 
diferenciem de les tapes, perquè són una ració reduïda d'un plat, i 
perquè fa falta una forquilla o una cullera per menjar-la.

Els montaditots tenen una llarga tradició, han estat un aliment bàsic 
sobre el qual es muntava algun ingredient, fàcilment el trobarem en 
una tasca al País Basc, en un bar del sud o a casa nostra. Així, de mica 
en mica, la seva popularitat ha anat creixent convertint-se en elements 
principals en negocis hostalers o a casa quan volem preparar un sopar 
ràpid pels amics.

Per acompanyar la beguda dels montaditos hi va bé el cava fresc, vi 
negre natural, vi blanc fresc i també una bona cervesa ven fresca.

INGREDIENTS 

 - 200 gr d'ametlles torrades

 - 250 gr de sucre

 - 100 gr d'aigua

Bon dia vidrerencs i vidrerenques, avui us porto unes postres que tot-
hom ha menjat més d'una vegada. Normalment les solem comprar en 
fires i mercats, però  avui us donaré la recepta perquè les pugueu fer a 
casa amb poca estona. 

Les ametlles garrapinyades són el complement ideal per a qualsevol so-
bre taula acompanyades d'altres fruits secs i una miqueta de moscatell.

ELABORACIÓ

1. Posem l'aigua i el sucre en un cassó i ho fem bullir fins a 
114°, si no tenim termòmetre, un cop comenci a bullir l'ai-
gua o deixem dos o tres minuts bullint fort. 
Tirem les ametlles dins el cassó i remenem enèrgicament, 

veurem que de cop ens quedarà el sucre dur i terrós.

2. Baixem el foc a mitja potència i seguim remenant sense pa-
rar perquè no s'enganxi o se'ns cremi el caramel, remenem 
i veurem com el sucre es torna a posar líquid i poc a poc 
anirà agafant el color marró.

3. Seguirem remenant fins que les ametlles es separin  i el 
sucre quedi dur i enganxat a elles.

4. Les estirem sobre un paper de forn i les deixem refredar.

Aquestes ametlles en deu minuts les podem tenir fetes, així que des-
prés d'un bon àpat, què millor que fer una sobretaula ben dolça?

Bon profit Vidreres!

Les ametlles garrapinyades 

Montaditos, una forma  
fàcil i divertida de menjar

Elies Guari

Josep Borrell
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Olis essencials i aromateràpia
Farmàcia Moré

L’aromateràpia cada vegada està més present en les nostres llars grà-
cies al benestar i la salut que ens aporta. L’aromateràpia ha aconse-
guit una manera diferent de tractar, millorar, complementar o prevenir 
malalties o patologies amb olis essencials.

QUÈ ÉS L’AROMATERÀPIA? L’aromateràpia és la utilització d’olis es-
sencials amb finalitat terapèutica. És un mètode natural que es basa 
en l’activitat de les molècules bioquímiques que contenen els olis es-
sencials.

QUÈ ÉS UN OLI ESSENCIAL? Un oli essencial és l’essència volàtil 
extreta de plantes aromàtiques per destil·lació per arrossegament de 
vapor d’aigua.

Per dur a terme l’aromateràpia és necessari que els olis essencials si-
guin d’òptima qualitat i que la informació que regula la seva aplicació si-
gui objectiva, competent i científica. Es poden utilitzar els olis essencials 
per beneficiar-se de les seves notables propietats, però mai sense des-
cuidar-se del risc de toxicitat que comporta una automedicació abusiva.

És important utilitzar olis essencials quimiotipats que garanteixen la 
seguretat durant la utilització, en funció de l’essència podrà utilitzar-se 
per les diferents vies: tòpica, oral o de difusió. Els tractaments per 
difusió poden dur-se a terme per inhalació, directe o indirectament, via 
cutània a través d’un massatge, en banys aromàtics, en cataplasmes 

o inclús via oral. Sempre assegurarem, en funció de l’oli essencial a 
utilitzar, la via d’utilització més segura i idònia, no tots els olis poden 
utilitzar-se via oral o sense diluir, existeixen contraindicacions que és 
important saber.  

A l'hora d’iniciar un tractament amb un oli essencial és molt important 
seguir uns criteris per una bona selecció: que tingui certificació botà-
nica, l’origen geogràfic, el mode de cultiu, el moment de la recol·lecció, 
l’òrgan destil·lat, el mode d’extracció i el quimiotip. 

En cas de dubte, recordeu consultar a un professional de la farmàcia, 
la medicina o a un expert en aromateràpia científica.

PRECAUCIONS D’UTILITZACIÓ DELS OLIS ESSENCIALS:

• Després del massatge o l’aplicació cutània és convenient 
rentar-se les mans.

• Mai s’han d’injectar olis essencials per via intravenosa o in-
tramuscular. 

• Utilitza olis essencials d’alta qualitat (100% pur i naturals) i 
de marca coneguda.

• No deixis els envasos al costat dels nens.

• Les persones al·lèrgiques hauran de fer un test preliminar 
d’al·lèrgia.
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• Els ulls, el nas, el conducte auditiu i les zones anal-genitals 
no deuen ser mai objecte d’aplicació d’olis essencials purs.

• Abans de la utilització d’un oli essencial consulta la seva uti-
lització i les contraindicacions. Hi ha olis essencials contrain-
dicats en dones embarassades o en períodes de lactància, 
així com en nadons menors de 30 mesos.

CONSERVACIÓ: L’envàs s’ha de conservar ben tancat per tal d’evitar 
l’evaporació i a una temperatura entre 5 ºC i 35 ºC. Els olis purs i 
naturals es conserven durant 5 anys. Els olis de cítrics es conserven 
durant menor temps, 3 anys. 

EXEMPLES D’OLIS ESSENCIALS I LES SEVES UTILITZACIONS:

MANDRAVASAROTRA: Oli destil·lat de la fulla de la planta Cinna-
mosma Fagrans, la molècula principal és el 1,8-cineol, la millor via 
per utilitzar-lo és l'atmosfèrica o via cutània, no és tan aconsellable 
la via oral, sobretot en cas d’embaràs, lactància o menors de 6 anys 
que està contraindicat per aquesta via. Aquest oli és bo per totes les 
patologies virals, ajuda a estimular el sistema immunitari i lluitar contra 
les infeccions virals. El mode d'utilització habitual és aplicar 2-3 gotes 
a la part interna del canell, fregar una contra l’altre i inhalar profunda-
ment (si és una persona asmàtica, no ha de portar a terme l’últim pas). 
S’aconsella portar-ho a terme durant tots els matins d’hivern per així 
estimular la teva immunitat. En menors de 30 mesos s’ha d’adaptar 
la posologia: 2 gotes diluïdes en un oli vegetal o crema hidratant per 
poder practicar un massatge a les plantes dels peus una vegada al dia. 

Per refredats i grips es pot combinar amb l’oli AE de Mejoranar QT Tuyanol.

Per la varicel·la es pot combinar amb l’oli AE de Hierba lombriguera. 

Consell del professional: Durant l’època d’epidèmies contagioses, apli-
car en el tòrax, esquena i les plantes dels peus unes gotes d’aquest AEQT. 
Servirà tant per prevenir com curar qualsevol agressió bacteriana o viral. 

ROMERO QT VERBENONA: Aquest oli essencial s’extreu del Rosma-
rinus Officinalis, de la part florida de la planta. La molècula principal 
és la Verbenona. Les millors vies d'utilització són la via oral o la via 
cutània, contraindicat via oral durant l’embaràs, a la lactància i en me-
nors de 6 anys; via cutània, contraindicat en menors de 3 mesos, i en 
nadons i embarassades utilitzar de forma puntual i amb precaució. Es 
tracta d’un oli amb diferents propietats: mucolític per patologies respi-
ratòries rebles, cicatritzant i depuratiu hepàtic, capaç de disminuir els 
nivells de colesterol. 

D’aquesta planta es poden extreure 2 quimiotips més: el QT Cineol, 
expectorant, antiviral i estimulant de les defenses; el QT Alcanfor, anal-
gèsic i relaxant muscular.

Consell del professional: El Romero QT Verbenona produeix un oli 
essencial que destaca pel seu efecte de depuració i descongestió del 
fetge, la vesícula biliar i el pàncrees. Un tractament depuratiu de 3 
setmanes a raó de 2 gotes en una mica de sucre de canya cada matí, 
servirà per estimular els òrgans d’eliminació. S’utilitza preferentment 
en març i setembre.

CIPRÉS: La part destil·lada és la branca de la planta Cupressus Sem-
pervirens Var. Stricta, d’on surten 3 molècules principals. Es tracta d’un 
oli essencial polivalent, serveix tant per la tos seca com per la circulació 
venosa, pot utilitzar-se via oral, cutània o atmosfèrica. En aquest cas 
sempre s’utilitzarà diluït, està contraindicat en antecedents de càncer 
estrogendependents, via oral en menors de 6 anys, i no utilitzar de 
forma prolongada durant l’embaràs, la lactància i en menors de 6 anys.

RAVINTSARA: La part destil·lada de la planta és la fulla. Es tracta 
d’un oli essencial amb propietats antivirals i estimulant del sistema 
immunitari (antibacterià, anticatarral, expectorant i neurotònic). Es pot 
utilitzar via oral, recomanat prendre 2 gotes sota la llengua durant 20 
dies i descansar 10 dies; via tòpica, aplicar 2-3 gotes cada dia en els 
canells; i en difusor, és molt recomanable a la tardor, per prevenció 
de refredats com per millorar la funció del sistema respiratori. Aquest 
oli essencial està contraindicat via oral durant els 3 primers mesos 
d’embaràs així com en nens menors de 6 anys. 

Consell del professional: Durant les epidèmies de grip de l'hivern, 
aplicar 6 gotes de AEQT de Ravintsara a les plantes dels peus o tòrax, 
matí i vespre per prevenir les agressions virals. 
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Era mitjans de Juny, i el meu fill Gerard, em va demanar si podria fer un 
hort al terreny que té l’avi Jordi a Mas Flassia. Em va semblar una molt 
bona iniciativa. Des d’un principi la idea va agradar als seus amics i 
passats uns dies ja eren una bona colla. Feta aquesta petita introducció, 
que espero que us serveixi per posar-vos en situació, deixaré que siguin 
els  protagonistes, qui us expliquin l’experiència:

Olaguer: Quan vam començar l'hort, era una parcel·la plena d'her-
bes, només hi havia una aixeta i la caseta de les eines. Primer, vam 
començar arrencant les herbes i fangant un petit tros, després vam 
muntar una mànega que vam trobar i vam mullar el terreny perquè fos 
més fàcil de treballar i poder plantar. Albert Comalada: El primer que 
vam plantar van ser enciams, els vam anar a comprar tots junts. Primer, 
vam demanar diners als pares perquè no teníem beneficis. Després, 
vam plantar tomaqueres, carabassons, etc. Demanàvem consells a en 
Josep Campmajor, a l’avi Murlà, als avis Colls i avis Roca. També la 
veïna Teresa, vigila que no ens fem mal. Pau Boada: Nosaltres cui-
dem molt l’hort, el reguem, i traiem les males herbes. No fem servir 
productes químics, perquè si els posem a les plantes, després quan 
ens les mengem, part d’ells també aniran al nostre cos. Som ecològics. 
Gerard Murlà: Un dia, vam pensar de posar gallines i vam construir 
un galliner. Ho vam fer amb fustes que ens trobàvem, però les gallines 
s’escapaven pels forats. Després vam tapar bé els forats i els vam fer 
un pati amb dos palets i un tall de reixa per sobre. Després vam trobar 
un filat de tres metres i vam ampliar el pati. Pol Sort: Era 7 de juliol, 

estàvem treballant a l’hort i va començar a pedregar. Ens vam refugiar 
a la caseta de les eines, però cada cop queien pedres mes grans. A mi 
em va caure una a la cara. Després va sortir la veïna Teresa i ens va cri-
dar perquè entréssim a casa seva. Va ser una experiència emocionant. 
Natan Gouverne: Un cop passada la pedregada, l’hort s’havia inundat 
i tot va quedar destrossat. Vam tornar a plantar-ho tot. A les gallines no 
els va passar res. Adam Perez: Vam pensar en fer una caseta. Vam 
anar a buscar palets, fustes, etc. qualsevol cosa que ens anés bé per 
construir. Al principi havíem pensat que era per nosaltres, però ens van 
regalar una perica amb 6 pollets, i vam adequar l’interior per ella. Eric 
Pibernat: Al nostre hort a part de treballar, també passem molt bo-
nes estones descansant a l’ombra. Tenim una taula i cadires que vam 
trobar a la brossa .Vam pensar que podríem fer un sopar i finalment 
vam encarregar unes pizzes i ens les van portar l’hort. Ho vam passar 
d’allò més bé. Pol Romero: Ara ja comencem a recollir la collita. Tenim  
tomàquets, carabassons, etc. Els dies que recollim força, posem una 
taula al carrer amb un cartell per vendre les verdures i ous. Algun cotxe 
quan passa para i ens compra. També ens compren els veïns.

Com heu pogut comprovar la cosa no va ser flor d’un dia. 

El projecte inicial va acabar sent tot un esdeveniment social, on es reu-
nien un grup d’amics a passar l’estona, a treballar, a compartir experi-
ències i passar-ho bé, alhora, tothom qui volgués tenia la porta oberta 
a l'hort; nens, veïns i curiosos.

L’hort dels amics
Albert Murlà Castelló

Tractorada de Girona a Vall de Núria
L’excursió, que constava d’uns 20 tractors participants, es va fer en 
quatre dies i abastava un recorregut de 280 km aproximadament. Es 
va passar per Ripoll, per Ribes de Freser, Castellar de n’Hug i Planoles. 

Associació Amics Tractors Antics de Girona
Jesús Pla Vila34

OP
IN

IÓ

OPINIÓ



Uns anys enrere vaig tenir la sort de poder viatjar i passar uns dies per 
les capitals de tres països escandinaus. 

La primera, parada va ser la coqueta Copenhaguen, tres dies després 
la il·lustre Estocolm i finalment, la pragmàtica Oslo. Aquesta última val 
la pena trepitjar-la sigui només per visitar el museu Edvard Munch; i 
veure l’origen de la famosa emoticona que tots hem utilitzat alguna ve-
gada. Però no va ser això el que més es va quedar gravat a la memòria.

Passejant pel port d’Oslo vaig començar a veure, al llarg del passeig 
i altres llocs, unes escultures de pedra ben grosses. El motiu de totes 
elles eren grans formes de dones i nens. Em va sobtar trobar aquestes 
formes senzilles en pedra, totes semblants, en una capital amb tants 
recursos econòmics. Poc després vaig saber que eren per fomentar la 
natalitat en un país on pot ser prou baixa, tot i els molts ajuts econò-
mics que ofereix el govern del país a les mares.

Si ens comparem amb aquests països, on les condicions a l’hivern són 
tan difícils, podríem pensar que a casa nostra superem els naixements, 
però no és així. En el 2016 van néixer 1,4 nens per cada dona a Cata-
lunya, mentre que a Noruega en van néixer 1,8. És clar, si aquí a casa, 

no ens poden col·locar unes simples escultures de pedra, menys ens 
oferiran ajuts econòmics per fomentar la natalitat. 

El nostre fantàstic clima ens podria fer pensar que davant la falta de 
natalitat, vindran la millor selecció de persones a treballar, guanyar 
grans sous i cotitzar com els millors cotitzadors. Però els qui venen 
ja estan jubilats, i cotitzant al país que els ha jubilat. Només pagant 
aquí, en el millor dels casos, l’IVA del què compren o l’impost d’es-
combraries.

Tots sabem llavors, qui ens ajuda en aquest país a evitar els perjudicis 
econòmics de l’enviliment de la població activa.

Els qui vénen a treballar d’amagat en un camió, els qui travessen el 
Mediterrani o els qui salten tanques plenes de sang. Però no és només 
una qüestió econòmica. Un país envellit i amb poca població fèrtil, és 
també un país amb menys iniciativa i menys capacitat de regenerar-se. 
I sobretot un país més feble. 

Curiosament, els països amb polítiques contra els immigrants s’ano-
menen governs forts. Serà això un engany polític més?

Benvolguts benvinguts
David Amores
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Des de la Regidoria de Benestar Social, volem donar les gràcies a un 
grup de feligresos que ha permès amb la seva ajuda econòmica l’ad-
quisició d’una nevera per al Banc d’Aliments de Vidreres i així acon-
seguir poder mantenir els aliments frescos amb òptimes condicions.

L’actuació ha estat fruit de la crida realitzada per Mossèn Jordi durant 
l’ofici de les missa. 

Fem extensiu aquest agraïment a tots els vidrerencs i vidrerenques 
que han participat en aquesta iniciativa solidària i en totes aquelles 
accions de solidaritat que es produeixen en la nostra vila; estem orgu-
llosos de tenir un poble tan i tan solidari i actiu.

La solidaritat 
vidrerenca possibilita 
la compra d’una 
nevera per al Banc 
d’Aliments 

Recull de premsa

21 de juliol de 2018 | Diari de Girona

L'alcalde reclama un ra-
dar de tram i actuacions 
"urgents" per millorar la 
seguretat de la C-63

23 de juliol de 2018 | Diari de Girona

Torra entrega la Creu de 
Sant Jordi a Xicu Anoro 
(La Cuina a Sils) i a quatre 
entitats gironines

21 d’agost de 2018 | El Punt Avui

Sant Iscle es refortifica

30 d’agost de 2018 | Diari de Girona

Vidreres celebrarà  
la Festa Major amb  
La Raíz i La Pegatina

La visió de la Tere
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Joaquim Bayé

Solucions a la pàgina 14

HORITZONTALS
1. La primera creu de Sant Jordi vidrerenca (tres paraules). 2. Sorres 
taurines. Creure a la castellana caragirada. 3. Senyor curt. Extrema-
dament pervers. Lletra i nombre alhora. 4. Embruto. Substància ferro-
magnètica trabucada. 5. La seva pràctica és qüestió de nassos. Arbre 

semblant a l’om. 6. De pràctiques. Ho has de fer sovint quan el mòbil 
és vell. 7. Planta enfiladissa pròpia d’Oliana. Seria decent si no cedís. 
8. Aquests relats no. Petita dosi d’aspirina. 9. Consonen en un serial. 
Sol ser-ho el sol de bon matí. Una grega de Roma. 10. Va dient que és 
escaient. Mireu a la mallorquina capiculada. 11. Molt net. Si fos pels 
barbamecs, ja serien totes tancades. 12. Els russos se’l van treure de 
sobre. Ara sí, ara no.

VERTICALS
1. En el de Vidreres, cada estiu hi fan descobertes noves. El nostre es 
diu Iscle. 2. Tot pujant explica que quan baixi ja serà a prop. Mesures 
angleses força àrides. 3. Pronom assenyat. De corall o coral, però amb 
punt volat. La. 4. En la falta de respecte no és gens lent. Molt ebri. 5. 
Regió de Guinea. Flauta de vuit forats, sovint de terra cuita. 6. Gatosa 
transformada en corda per hissar veles. La paga més benvinguda. 7. 
Segueix de pràctiques. Redactada apuntant alt. Bela sense obrir la boca. 
8. Cridaré com un cavall. Així, sota una penya, hi va néixer un Jesuset. 
9. Us ho passeu bé mirant al cel. No ho meditaré del tot quan ho faci 
públic. 10. Creix o viu sobre un organisme mort. Obrir una mica. 11. 
Són d’ahir i no d’avui. Sortirien de manera subtil, brollarien, emetrien. 
12. Transporto des dels baixos fons. Li preocupa la salut de tot el món.

SOPA DE FESTA MAJOR
Trobeu-hi el nom de quinze atraccions, parades o elements habituals en 
una fira. Atenció: hi ha set noms que estan formats per més d’una paraula!

SUDOKU 
Cal omplir les caselles amb els números de l’1 al 9 sense repetir-ne 
cap en una mateixa fila, columna o quadre interior. 

5 7 9 8 3

2 3 9

3 2 6

1

7 4 2 9 5

3 6 4 7 8

7 4 6 2

7 5

5 9 8

Fem poble tot 
entretenint-nos

Recull de premsa
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Familia Mas-Martin 
a la Costa Daurada

Xavi Martin ,la Paqui  
Quiñones i les Mariones  
fent el cami de Sant Jaume

Familia Mateos i Cachinero a 
Villasbuenas de Gata, Cáceres

En Pau, en Jordi i en Marc, 
visiten la Clara a Londres

En Rafel Vico i el Srs.
Dimanche de trasllat 
a Charleroi, Bèlgica

L' Imanol Fernández a Beau 
Vallon, Seychelles Islands
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Ruben i Edu Achon 
a Doha, Qatar

La Mari i la Pepi  
a Saragossa

La Mari i l' Elva a la 
Vall Fosca, Lleida

En Pere,l'Albert  
i la Laura a Munich

Colla de Vidreres a 
Nôtre Dame Paris

L'Edu Achón i en Rubén 
Vázquez a Yakarta,  
Indonesia



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

Fotografia contraportada: Vicente Mateos

Vidreres


