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

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

Farmàcies de guàrdia
Vilardell .............................................del 13 al 19 maig  
Biraud .........................del 27 de maig al 2 de juny
Rico .......................................................del 3 al 6 de juny
Moré .............................................. del 17 al 23 de juny
Biraud ...................................................................24 de juny
Vilardell ...............................................del 25 al 30 juny  
Biraud ..............................................del 8 al 14 de juliol
Rico ...............................................del 15 al 21 de juliol
Moré .............................del 29 de juliol al 4 d'agost

Farmàcies
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Primavera  
electoral
Aquest número del Rec Clar que teniu a les mans destaca per l’especial que hem dedicat a 
les pròximes eleccions municipals. Encara que la política no viu el seu millor moment, de fet, 
gran part de la gent que s’hi dedica i que surt cada dia als mitjans de comunicació destaca 
per la seva mediocritat. Sembla que només saben parlar de la resta de polítics, sempre de 
manera negativa, incapaços de reconèixer errors propis o d’altres representants del mateix 
grup polític. Malgrat aquesta mala propaganda de la política que els polítics han contribuït 
decisivament a conrear, cal tenir present i recordar que votar no és un dret caigut del cel, ha 
costat molts anys i lluites aconseguir aquest dret, primer per a uns pocs homes rics, més 
tard per als rics, els no tan rics i pobres i finalment també per a les dones. Avui dia és un dels 
principis bàsics de la nostra democràcia però, igual que passa amb el conjunt de drets civils 
i polítics, si no es defensen ni es manté el caliu per fer-los complir, el poder públic es pot 

“oblidar” de defensar-los, donant lloc al seu retrocés, quan no directament la seva prohibició. 
Malauradament, tenim exemples propers de vulneració de drets bàsics, com el de manifesta-
ció o d'opinió. I sembla que el context polític actual, amb l’augment de partits d’extrema dreta, 
reforçarà encara més aquest retrocés en els drets i llibertats.

Per tot i això, encara que la participació ciutadana en les qüestions polítiques es limiti a votar 
un cop cada quatre anys per triar els nostres representants, no hauríem de deixar d’exercir 
el nostre dret a vot. Aquest 2019 ja hem votat a les eleccions generals, ara votarem a les 
eleccions municipals i a les europees, i qui sap si aquest mateix any també tindrem eleccions 
al Parlament. El fet de coincidir tantes convocatòries electorals en tan poc temps pot facilitar 
el cansament de la societat amb la classe política. 

Des del consell de redacció del Rec Clar, i com ja vam fer el 2015, hem preparat algunes pre-
guntes a tots els partits polítics sobre alguns dels temes que hem pensat que eren d’interès 
per a la nostra vila. Esperem que les respostes ens puguin servir d’ajuda per decidir amb un 
millor criteri a quin grup li atorguem la nostra confiança per als pròxims 4 anys. De la mateixa 
manera, si aquesta modesta secció ajudés a fer augmentar la participació de la ciutadania en 
les eleccions, ens sentiríem, al consell de redacció de la revista, força gratificats. 

Per altra banda, i com no podria ser d’una altra manera, al present número trobareu les 
seccions habituals del Rec Clar. En darrer terme, si voleu participar en la revista no dubteu a 
posar-vos en contacte amb nosaltres.

El Consell de Redacció
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L’església parroquial de Vidreres, tot i la senzillesa de la seva de-
coració, conserva alguns detalls arquitectònics que, a primera vista, 
passen desapercebuts però que val la pena observar. 

Acompanyo aquest escrit amb tres dibuixos d’elements de guix: un 
capitell del presbiteri i les motllures que representen el Sol i la Lluna 
en la volta principal.

Els capitells del presbiteri són molt elegants i 
ben fets. Són de tipus corinti, un model com-
pletament clàssic. Es caracteritzen per tenir 
unes espirals anomenades caulicles sobre 
unes fulles de la planta anomenada acant. 
Van muntats sobre el fust d’unes columnes 
acanalades molt esbeltes. El conjunt crea la 
sensació d’un espai diàfan rere l’altar.

A la volta principal hi ha, entre altres, les mot-
llures del Sol i de la Lluna. Si les mireu veureu 
que són les típiques representacions amb 
cara de persona, ben rodones. 

Es distingeixen perquè el Sol té els raigs punxeguts i rectes i la Lluna els 
té en forma de mitja lluna. Tenen un paper decoratiu, però també simbòlic. 

Ara estan emblanquinades, però originalment la volta devia ser pintada 
i és ben probable que imités el cel ple d’estels. Llavors, és normal que 
hi hagi els dos astres més importants.

El Sol i la Lluna presideixen el firmament i, vist des de la Terra, l’Uni-
vers. Determinen el temps, una cosa encara més important que ara 
en la societat rural de fa dos-cents anys. Ho trobem en el relat de la 
Creació (Gn 1, 14-19):

DÉU DIGUÉ

Que hi hagi a la volta del cel uns llumeners 
per a separar el dia de la nit i assenyalar les 
festivitats, els dies i els anys, i que des de la 
volta del cel il·luminin la terra. 

I va ser així. Déu va fer els dos grans llume-
ners: un de més gran que governés el dia i un 
de més petit que governés la nit; va fer també 
les estrelles. Déu els col·locà a la volta del cel 

perquè il·luminessin la terra, governessin el dia i la nit i separessin la 
llum de les tenebres. Déu veié que tot això era bo. 

Hi hagué un vespre i un matí, i fou el quart dia. 

El Sol i la Lluna a la volta de l’església

Narcís Gascons Clarió 

Centre d’Estudis Selvatans

Capitell

L’església 
parroquial de 

Vidreres conserva 
alguns detalls 
arquitectònics 

importants
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Un altre passatge bíblic interessant és el de la batalla de Gabaon (Jos 
10, 12-14). Per tal que els israelites, guiats per Josuè, poguessin gua-
nyar una batalla, Déu va permetre que el Sol i la Lluna s’aturessin. 
Aquest fragment se cita com un dels arguments contra Galileu quan 
aquest fou acusat de proposar la teoria heliocentrista de Copèrnic (la 
Terra gira entorn del Sol) en comptes de la tradicional geocèntrica (el 
Sol gira entorn de la Terra).

El dia que el Senyor va fer caure els amorreus davant els israelites, 
Josuè s'adreçà al Senyor i, en presència del poble, va cridar: 

Sol, detura't a Gabaon! 
I tu, lluna, a la vall d'Aialon!  
I el sol es deturà,  
i la lluna es va parar,  
mentre el poble castigava els enemics.  
Així ho diu el Llibre del Just. 

El sol es va aturar al bell mig del cel i va ajornar la seva posta tantes 
hores com té un dia. 

Ni abans ni després no hi ha hagut mai un dia com aquell en què 
el Senyor va obeir la veu d'un home. I és que ell mateix combatia a 
favor d'Israel.

Fixem-nos com a la fi dels temps, necessàriament, comporta que el 
Sol i la Lluna deixin de fer el seu paper. Així s’explica en l’Apocalipsi 
(Ap, 6,12-17):

Després, quan l'Anyell va obrir el sisè segell, vaig veure que es produïa 
un gran terratrèmol. 

El sol s'enfosquí com un sac negre, la lluna es tornà com si fos sang, 
les estrelles del cel caigueren sobre la terra com quan la figuera as-
sotada pel vent deixa caure els fruits que no han madurat; el cel es 
va plegar com un pergamí que s'enrotlla, i es van desplaçar totes les 
muntanyes i les illes. 

Però, des d’un punt de vista menys solemne, també és bo recordar 
que el Sol i la Lluna són una parella que festeja, només que amb la 
mala sort que els costa molt de coincidir, com cantava Charles Trenet:

Le soleil a rendez-vous avec la lune 
Mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. 
Ici-bas souvent chacun pour sa chacune 
Chacun doit en faire autant. 
La lune est là, la lune est là 
La lune est là, mais le soleil ne la voit pas. 
Pour la trouver il faut la nuit 
Il faut la nuit mais le soleil ne le sait pas et toujours luit.

LlunaSol
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seteria i de bany. Quan se’m van acabar les pràctiques, em van dir si 
m'hi volia quedar, vaig començar a ajudar la patronista de bany i al cap 

d’uns mesos ella va marxar. Em vaig quedar portant 
el departament de bany, i a finals de mes ja en farà 
tres anys. Tots els bikinis i banyadors que veieu a la 
botiga els he fet jo. Depenent del moment també 
fem algun viatge per veure algun proveïdor, avançar 
feines, etc.

El teu dia a dia com és?
Arriben les mostres, un bikini o un banyador, es me-
deix per veure que tingui les rectificacions correctes, 
es prova a la model i es mira que tot quedi bé: que 
no faci arruges, que segueixi el disseny que volíem…

Tot està centralitzat a Tordera?
Sí. Hi ha tres dissenyadores per bany que fan uns dibuixos i després 
ens arriben les mostres amb aquests dissenys. Llavors jo verifico si és 
el disseny que hem demanat i que quedi bé. Elles fan les rectificacions 
fins que es dona l’OK per començar a produir. 

Crec que és un món que si no estàs a dins és difícil de conèixer. 
Costa, sí. Molta gent em pregunta “de què treballes” i quan dic patro-
nista, és molt difícil de fer-ho entendre. I entres en un bucle d’haver 
d’explicar moltes coses perquè s’entengui finalment què fas. 

Què has estudiat?
Quan vaig acabar l’ESO ja sabia molt bé cap a on encaminar-me i vaig 
anar a Olot, a l’Insitut la Garrotxa, a fer un grau mitjà de confecció i 
moda. Vaig fer els dos anys i, després, per passar a grau superior havia 
de fer un curs pont. Vaig tornar cap aquí, vaig fer el curs pont i després 
vaig tornar dos anys a Olot a fer el superior. Amb les pràctiques del 
superior vaig entrar a Oysho, a Tordera, i hi treballo des d’aleshores. 

Com és que ho vas tenir tan clar?
Quan era petita enlloc de dibuixar m’agradava fer la roba. Ja tenia la 
meva màquina de cosir d’aquelles de nena petita, després ja vaig pas-
sar a una gran. Anava fent coses per a les nines, alguna per a mi… i 
ja sabia cap on anar. 

Què ensenyen en aquests cicles?
T’ensenyen a prendre’t mides i com fer-te el patró (que és com el motllo 
per poder tallar la tela). T’ensenyen a fer tota la confecció, que quedi 
com les peces de roba que veiem a les botigues. El 
grau mitjà és més industrial i t’ensenyen una mica 
de tot i el grau superior és més especialitatzat en 
patronatge. A grans trets, el grau mitjà és confecció 
i cosir i el superior és més patronatge. També toques 
la pell, perquè té una altra manera de confecció… 
Al final, però, t’ensenyen totes les branques del món: 
com portar un taller, qualitats dels teixits, els fils, em-
prenedoria, etc. Al final si es volgués es podria portar 
una mateixa la seva empresa. 

Té la part més enfocada al món real. 
Sí, està bé. 

A Barcelona hi ha el grau de disseny de moda. No sé què té de 
semblant al que tu has fet.
Aquest grau és, bàsicament, dibuixar, obrir la teva ment i fer sortir el 
costat artístic. Llavors el patronatge és com el dibuix tècnic. Dos mil·lí-
mitres per aquí, cinc per allà. Tot és molt més quadrat. 

A través de les pràctiques del grau superior vas entrar a Oysho. 
En què consisteix la teva feina allà?
Vaig entrar de becària i ajudava al departament de patronatge de cor-

L’Esther de ben petita sabia que el món de la confecció era 
el camí a seguir. Per això va estudiar un grau mitjà i un grau 
superior d’aquest àmbit i ara treballa a Oysho, però amb un 
peu a Londres, on hi ha fet alguns cursets. 

Potser d’aquí uns anys la seva marca de dessuadores, Manîak, 
serà reconeguda i la trobarem a diferents botigues. Llavors, 
podrem dir que Vidreres no és només un poble de músics i 
tapers, sinó també de dissenyadors. 

PARLEM AMB...

Quan era 
petita 

enlloc de 
dibuixar 

m’agradava 
fer la roba.

Esther Argelich Gispert

@Maniak.com
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Helena Xirgu 

L'Esther amb el primer premi als Premis recerca jove de la Generalitat de Catalunya

Voldria viure 
l’experiència 

de viure i 
treballar fora 
però acabar 

tornant

T’hi veus gaire temps a Oysho o t’agradaria anar a algun altre lloc?
M’agrada molt i hi estic molt a gust; a més, dona moltes sortides a la 
gent que hi treballa, però arriba un punt que dius "hi estic molt bé però 
també vull conèixer el desconegut", o sigui que 
potser sí que m’hi estaré un any o dos més, però 
m’agradaria veure altres llocs. 

És el primer lloc on treballes. 
Sí, i això fa que no vulgui quedar-m’hi tota la vida. 

I anar a l’estranger?
Si començo a buscar feina seria a l’estranger, 
però també entres en el moment de "vaig a 
canviar-ho tot". Però no em fa por. La idea és 
marxar, i voldria viure l’experiència de viure fora, 
treballar fora, però acabar tornant, això sí. També s’ha de buscar a fora, 
perquè aquí no hi ha gaire cosa. 

És complicada la situació aquí?
A Todera tens gairebé tot Inditex, però si vols anar a més has d’anar a 
fora. Per exemple, H&M està a Suècia, Woman’s Secret està a Barcelo-
na, Desigual i Mango també. Per aquí ja hi ha empreses però tot és molt 

tancat. Al final acabes coneixent a tothom. Potser jo ara vaig a Woman’s 
Secret i hi ha dues dissenyadores amb qui ja he treballat. Hi ha poca 
gent i tothom va pels mateixos camins. 

També està bé trencar una mica. 
Sí, exacte. Una altra opció, però això molt més enda-
vant, és obrir la meva marca de roba pròpia. 

És amb la que vas guanyar algun concurs oi?
Sí. Amb el grau superior hi havia una classe que era 
Empresa i iniciativa emprenedora. Et feien fer un pro-
jecte final on s’havien de fusionar totes les matèries. 
Jo vaig crear la meva pròpia empresa de dessuadores 
personalitzades. Et venia el client, et deia com volia el 
producte, tu anaves a buscar els productes i acabes 

fent-li una peça que només era per ell. Aleshores tu havies de muntar 
tota l’empresa, buscar el local… Aleshores, vaig presentar el projecte a 
dues convocatòries i vaig guanyar-les totes dues.

Eren de Catalunya els dos?
Un és de Catalunya, que el fa la Generalitat, i a l’altre hi participa gent 
de tota Catalunya però és més específic de la Garrotxa. 
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Quin era el premi?
Eren diners. Intento un cop a l’any anar a Londres a una universitat de 
moda (University of the Arts, Central Saint Martins) a fer cursos. 

Quantes vegades hi has pogut anar?
Tres. Vaig fer un curset de teixitis, on t’expliquen les diferents tipologies 
de teixits, un de patronatge de corseteria i bany, més especialitzat per 
la feina, i l’últim que vaig fer va ser el passat desembre. Et donaven 
un maniquí amb una tela i tu havies de fer-li un 
vestit. Agafes un teixit, el poses sobre el maniquí, 
fas el vestit i després li treus el patró. És com fer 
el procés al revés. Depenent de què vulguis, si 
vols més drapejats per exemple, ho has de fer 
sobre la persona. 

Els fan durant tot l’any, aquests cursos?
Sí, però jo hi vaig aprofitant les vacances de 
la feina. 

Londres té alguna cosa especial per fer-hi moda?
És molt cosmopolita i aquesta universitat és una de les millors de moda, 
per tant, et trobes amb professors que treballen per grans firmes. N'han 
sortit grans dissenyadors: Alexander MacQueen, per exemple. Alesho-
res tota la reputació que té ajuda. 

Et veuries treballant a Londres?
Sí, hi ha una frase que diu que si et canses de Londres t’has cansat 
de la vida. Crec que a Londres ho tens tot, a mi m’agrada molt. I mira 

que tampoc és que hi hagi pogut fer gaire turisme. Sempre que hi vaig 
a fer un curset dic "va, farem alguna cosa". Però quan s’acaba el dia 
estàs cansat, a vegades et quedes per fer més coses a l’escola, i al final 
passa el temps. I entre l’horari que fan ells que no és el nostre, quan 
jo surto, les botigues estan tancades i els museus també. Vaig anar al 
museu Victoria and Albert on hi havia una exposició d’en Balenciaga, i 
vaig haver d’anar-hi el cap de setmana, quan t’hi trobes tothom. 

Quant duren aquests cursets?
N’hi ha de caps de setmana, d’una setmana, de dues, 
d'un mes només els dissabtes… És horari intensiu 
però durant una setmana fas de 9 a 6 cada dia. 

I l’altra gent que fa aquests cursets d’on ve?
Et trobes una mica de tot. Gent que també tre-
balla, gent que ha sortit de la universitat i li falta 
un punt de coneixement, gent a qui li agrada 
la moda però que no és el que ha estudiat. El 

que sí que demanen és que tinguis un mínim coneixement del que 
hi vas a fer perquè si no haurien d’estar molt per tu i dificultaria el 
seguiment de la classe. 

Potser és un món que és més fàcil de trobar a Londres que aquí?
Jo, per exemple, volia anar a la universitat a fer patronatge, i a Espanya 
no hi ha aquesta carrera enlloc. A Londres sí que hi és. Són quatre 
anys de patronatge però a l’hora de mirar-ho vaig pensar que era 
millor fer cursos específics en comptes de fer quatre anys, quan ja en 
porto quatre a l’esquena.

Intento un cop 
a l’any anar a 

Londres a una 
universitat de 

moda

Guanyadora dels XVI premis Salvador Reixach L'Esther a l'últim curs que va fer a Londres

8

PA
RL

EM
 A

M
B.

..

PARLEM AMB...



Aquest dimecres 2 d’abril de 2019, a la sala de reunions de l’Ajunta-
ment de Vidreres, s'ha fet el lliurament del material comprat gràcies a 
la Campanya Solidària 2018 de Vidreres. 

Amb motiu de la campanya solidària que des de fa anys s’organitza 
des de la Federació de Comerç de la Selva, i que aquest any porta 
per nom Donem un cop de mà als infants amb dificultats i en 
risc d’exclusió, l’associació de comerciants i empreses de serveis 
de Vidreres ha fet entrega d’una tablet a l’escola Sant Iscle i de ma-
terial didàctic a l’escola Salvador Espriu. Cada any es decideix a qui-
na entitat o col·lectiu es destinaran els diners que es recullen durant 
la campanya solidària que s’impulsa des de l’associació. L’entitat 
escollida és la que decideix en què vol invertir els diners rebuts de 
l’associació de comerciants i empreses de serveis de Vidreres.

La recaptació aconseguida és fruit dels donatius de la campanya so-
lidària portada a terme per l’associació de comerciants i empresaris 
de Vidreres, durant la VI Fira de la cervesa artesana, juntament amb 
l’aportació econòmica de l’Obra Social “la Caixa”.

A l’acte de lliurament hi va assistir l’Alcalde de Vidreres, Jordi Camps, el 
regidor de Reactivació Econòmica, Lluís Galobart, la regidora de Benes-
tar Social, Margarita Solé, el regidor d'Ensenyament, Francesc Baltrons, 
la gerent de la Federació de comerç de la Selva, Montserrat Pujolràs, 
representants de la junta de l’associació de comerciants i empreses de 
serveis de Vidreres, Dolors Boschdemont i Georgina Vidal, Dolors Iborra 
va ser la representant de Escola Sant Iscle, Xavier Alonso, el represen-
tant de la Escola Salvador Espriu i Claudi Brossa, representant de l’Obra 
Social “la Caixa”, que col·labora i dona suport a aquesta iniciativa.

Campanya solidària Vidreres

Cens de la Població
Del 16 de desembre de 2018 al 15 de març de 2019.

La població de Vidreres ha augmentat en 15 habitants.
Ha passat dels 8.215 del 16 de desembre de 2018 als 8.230 
del 15 de març de 2019.
D’aquests habitants, 4.346 són homes i 3.884 són dones.
FONT: Padró Municipal d’Habitants

3.884

8.230
HABITANTS

4.346
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Dia de la Poesia
La UNESCO va proclamar el dia 21 de març Dia Mundial de la Poesia, i des 
de la Biblioteca ja fa uns anys que celebrem aquest dia d’una manera molt 
especial. Com a membres del Grup de Biblioteques Catalanes Associades 
a la UNESCO, vetllem per posar en valor la poesia com a gènere literari que 
transforma els sentiments, l’estètica i la bellesa en paraules.

Gràcies a la col·laboració dels nostres usuaris i amics, dels membres 
del Club de Lectura d’Adults, del Club de Lectura Llegir el Teatre, del 
Club de Lectura Juvenil, dels Clubs de Lectura Infantils, i dels alumnes i 
professors del Centre de Formació d’Adults, aquest any hem gaudit d’un 
magnífic recital de poesies en diferents idiomes. 

En la primera part del recital, hem llegit el poema escollit per la Institució de 
les Lletres Catalanes i la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNES-
CO per commemorar el Dia Mundial de la Poesia: Poesia. Música de l’ànima, 
teixida amb paraules de la poetessa lleidatana Rosa Fabregat en 23 idi-

omes diferents, com per exemple el búlgar, el japonès, o el llenguatge de 
signes. I en la segona part hem llegit diferents poemes que han escollit 
els participants, alguns escrits per ells mateixos amb una gran càrrega 
emotiva. Han estat un total de 55 lectures en veu alta, que ens han fet 
gaudir de la poesia i de la sensibilitat i sonoritat dels versos sentits en 
diversos idiomes, una gran festa de la paraula i de les lletres.

Moltes gràcies per la vostra participació!

Maig 2019
Tot el mes, en horari de la Biblioteca
L’APARADOR cultural de la Biblioteca.

Dimecres 15 de maig a les 17.30 h
BIBLIOCARRETÓ JUGANER, sessió de jocs 
de taula per a totes les edats. No cal ins-
cripció prèvia.

Divendres 17 de maig a les 17.30 h
ACTIVITAT FAMILIAR sobre l’espectacle Afi-
na Serafina en col·laboració amb La Xarxa 
Vidreres. Places limitades. Inscripcions a la 
Biblioteca fins el dia 14 de maig.

Divendres 17 de maig a les 19 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE La ratafia de la 
Isabel de Can Gil amb el seu autor Jordi 
Presas i la Isabel de Can Gil, que ens expli-
carà la seva recepta tan especial.

Dilluns 20 de maig a les 17.30 h
BIBLIOCARRETÓ JUGANER, sessió de jocs 
de taula per a totes les edats. No cal ins-
cripció prèvia.

Dimarts 21 de maig de 16 a 19 h
CURS DE FORMACIÓ TIC Iniciació a Internet 
a càrrec del Servei de Biblioteques de la Di-
putació de Girona. Gratuït. Places limitades, 
inscripcions a la Biblioteca fins el 13 de maig.

Del 22 de maig al 14 de juny
EXPOSICIÓ Manga. Todo lo que necesi-
tas saber, produïda per Norma Comics 
per tal de difondre les diferents tipologies 
i característiques del manga. Amb la col-
laboració del Servei de Biblioteques de la 
Diputació de Girona.

Dimecres 22 de maig a les 17.30 h
HORA DEL CONTE Aigua, terra, sol... i què 

més necessita l’hort? amb Mª Helena 
Tolosa. Activitat familiar recomanada per a 
infants majors de 3 anys.

Dijous 23 de maig a les 19 h
CLUB DE LECTURA LLEGIR EL TEATRE. Comen-
tarem l’obra El gran mercado del mundo 
de Calderón de la Barca.

Divendres 24 de maig a les 17 h
CLUB DE PRE-LECTURA INFANTIL Selvatges. 
Comentarem contes sobre Girafes.

Divendres 24 de maig a les 18.30 h
CLUB DE LECTURA JUVENIL. Comentarem 
l’obra Hachiko: el gos que esperava de 
Lluís Prats.

Dimecres 29 de maig a les 20.30 h
CLUB DE LECTURA D’ADULTS. Comentarem 
l’obra Una tempesta d’Imma Monsó.
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Diada de Sant Jordi 

c. d'Orient, 18

972.85.12.85

biblioteca@vidreres.cat

Biblioteca de Vidreres
Joan Rigau i Sala

El 23 d’abril hem celebrat la Diada de de Sant Jordi a la Biblioteca, un 
dels dies més bonics de l’any on els llibres són els principals protagonis-
tes. Per als nostres usuaris, aquest any hem preparat una guia bibliogrà-
fica i una exposició amb recomanacions de lectura de les darreres nove-
tats editorials. Hem fet una selecció de 23 novel·les per al públic adult i 
23 contes per al públic infantil, tot a punt per a endur-se en préstec amb 
el carnet de la Biblioteca i començar a llegir el mateix dia de Sant Jordi. 

A la tarda hem fet l’acte de lliurament dels premis del tercer Concurs de 
Literatura Infantil i Juvenil “Encontats de coneixe’t”, durant el qual hem 
conegut una biografia molt especial del cavaller Sant Jordi i hem donat 
a conèixer els noms dels tres relats guanyadors del concurs d’enguany, 
un per a cada categoria. El tema d’aquesta edició del concurs consistia 
en redactar una autobiografia o biografia d’un personatge real o fictici en 
format de conte. El guanyador de la primera categoria, de 6 a 8 anys, ha 
estat en Balaba Traore amb l’obra Extraterrestre; de la segona categoria, 
de 9 a 11 anys, la Carla Ruiz amb l’obra Rodolfo del Hoyo; i de la tercera 
categoria, de 12 a 14 anys, la Maria Morales amb l’obra Alta societat. 
Cadascun d’ells ha estat obsequiat amb un lot de llibres gràcies al suport 
del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona. Així mateix, tots els 
participants al concurs han rebut un diploma de reconeixement i un petit 
obsequi. Al concurs hi ha participat alumnes de l’Escola Sant Iscle, l’Escola 
Salvador Espriu, el Centre Obert i l’Institut de Vidreres: gràcies a tots!

Recomanacions de lectura de Sant Jordi

Lliurament de premis del Concurs de Literatura

Dijous 30 de maig a les 17.30 h
BIBLIOBRESSOL Jocs de falda Sessió especial 
de jocs de falda per a infants de 0 a 3 anys i 
els seus pares. Places limitades, inscripcions a 
la Biblioteca fins el 27 de maig. Cal portar una 
manteta i/o un coixí per als nadons. 

JUNY 2019
Del 22 de maig al 14 de juny
EXPOSICIÓ Manga. Todo lo que necesitas 
saber, produïda per Norma Comics per tal de 
difondre les diferents tipologies i característi-
ques del manga. Amb la col·laboració del Ser-
vei de Biblioteques de la Diputació de Girona.

Dimecres 5 de juny a les 17.30h
ESPECTACLE INFANTIL especial amb ombres 
xineses El príncep granota a càrrec d’Ani-
mamundi. A través del conte descobrirem la 

importància d’aprendre a valorar-nos i accep-
tar-nos tal com som. Per a tots els públics.

Divendres 7 de juny a les 17 h
CLUB DE LECTURA INFANTIL Petits grumets. 
Comentarem el conte Les quatre estacions 
d’en Bru de Pep Molist.

Divendres 7 de juny a les 18.30h
CLUB DE LECTURA INFANTIL Mà negra. Comenta-
rem el conte No llegiré aquest llibre de Jaume 
Copons.

Dimarts 11 de juny de 16 a 19 h
CURS DE FORMACIÓ TIC El correu electrònic: 
Gmail a càrrec del Servei de Biblioteques de la 
Diputació de Girona. Gratuït. Places limitades, 
inscripcions a la Biblioteca fins el 3 de juny.

Dimecres 12 de juny a les 18 h
XERRADA sobre còmic manga, el Japó i la 

cultura japonesa, a càrrec de la Biblioteca. Per 
a conèixer els diferents tipus d’aquest gènere 
i descobrir noves propostes de lectura.

Divendres 14 de juny a les 17 h
CLUB DE PRE-LECTURA INFANTIL Selvatges. Co-
mentarem contes sobre “Peixos”.

Del 18 de juny al 12 de juliol
EXPOSICIÓ sobre Àlbums il·lustrats, una invitació 
molt especial a la lectura. Amb la col·laboració del 
Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona.

Divendres 28 de juny a les 18.30h
CLUB DE LECTURA JUVENIL. Comentarem l’obra 
Dos chicos besándose de David Levithan. 11
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FEBRER 2019
Reunió de Juntes de Casals Veïns
Es va celebrar al Casal de Riudellots el dimarts dia 5, amb la represen-
tació de dos membres de cada Casal.

Berenar-Ball de febrer
Divendres dia 22, amb el músic D. Casas. Va ser molt animat.

MARÇ 2019
Berenar-Ball de març
Divendres dia 29, el músic Isla va fer ballar de valent a tots els presents.

ABRIL 2019
Reunió de Juntes de Casals Veïns
La vam celebrar a Sils el dilluns dia 8, com sempre amb dos represen-
tants de cada Casal.

Cantada de Primavera
La nostra Coral La Veu de la Gent Gran ens va fer gaudir d’una cantada 
de primavera aquest dilluns de pasqua, amb un repertori molt variat. 
Va assistir-hi molta gent, i va acabar amb un aperitiu de germanor.

Diada de Sant Jordi
Com cada any, es va obsequiar amb una rosa a totes les sòcies del 
nostre Casal.

Berenar-Ball d'abril 
Divendres dia 26, ball molt animat i divertit amb el músic Francesc Mas.

Fets: de febrer 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

MAIG 2019 

FIRA DE MANUALITATS 

Aquesta fira anual de manualitats enguany es 
realitzarà el dimecres dia 1 de maig al Casal 
d’Hostalric, hi participarem amb la nostra 
exposició del Casal de Vidreres.

ACTIVITATS INTERGENERACIONALS 
Com cada any, el dimarts 7 de maig els 
alumnes de 2n.d’ESO de l’IES de Vidreres 

vindran al nostre Casal a fer diferentes acti-
vitats conjuntes i, el dimarts 14 i el dimecres 
15, anirem uns quants socis del Casal a 
l’Institut a fer alguns tallers amb els alumnes.

CONSELL CONSULTIU 
El divendres dia 10 anirem a l’Assemblea de 
Delegats a la sala de Plens del Consell Co-
marcal de la Selva a Sta. Coloma de Farners.

TROBADA DE CASALS VEÏNS 
Està programada pel dijous dia 30 a la ca-
tedral de Castelló d’Empuries, i s’hi oficiarà 
una missa. El dinar de germanor será al 
restaurant El Pa Volador de Vilatenim.

La veu de la gent gran
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…que per segon any consecutiu han participat en la recollida d’ali-
ments pel Ranxo.

No hi ha mandra que els aturi. Instrument en mà s’enfilen a la furgo-
neta i vinga: a tocar!

Aquesta comitiva ja va actuar l’any passat, recuperant així l’antiga tra-
dició de fer la recollida amb animació musical. No és el mateix veure 
venir la furgoneta trista i sola, que sentir a aquesta improvisada banda 
animar el moment amb empenta i alegria. I dic amb empenta i alegria, 
perquè a aquests nois els he tingut a tots d’alumnes, sé “quin peu 
calcen” i puc assegurar que no t’avorreixes amb ells. Ja me’ls estic 
imaginant a dalt de la furgoneta, amb els seus comentaris i les seves 

coses...i si a més els acompanyava en Manolo Cachinero....l’especta-
cle està assegurat!

Tothom els coneix i, si no, ara sabreu com es diuen aquells joves que 
han rememorat una tradició tan valuosa per a la nostra vila: L’Arnau 
Güell i en Bernat Baltrons a la trompeta; en Marc Baltrons i l’Eloi 
Compte al saxo, i l’Aniol Valentí a la bateria. 

Tots ells són o han estat alumnes de l’Escola Municipal de Música de 
Vidreres, on a part d’aprendre música se’ls han transmès altres valors 
que es fan visibles veient-los participar en aquests actes.

Gràcies, nois! I visca el Ranxo!

Molt bé aquests joves 
músics de Vidreres…

Tastem
Els qui fa temps que ens coneixeu sabreu que l’Escola municipal de 
música de Vidreres no es queda tancada al Centre Cívic. Des de fa uns 
anys, es treballa conjuntament amb les escoles i l'institut del poble per 
promocionar la música i animar als joves a tocar un instrument. 

Les ampes i l’Ajuntament fan viable econòmocament aquesta mostra que 
fa arribar la cultura musical en viu i en directe a les aules. Es pacta un 
calendari d’actuacions que la Yolanda prepara amb molta cura i a partir 
d’allà cada professor responsable de la seva secció es presentarà amb el 
material a les aules per mostrar els instruments, explicar com funcionen, 
de què estan fets, i una mica de la seva història en general. És una gran 
ocasió per viure la música en viu. Quan jo estudiava a l’escola, per desgrà-
cia, a música veies els instruments en fotografies i no és perquè la meva 
senyoreta de música, la Mª Eugènia Carbó, no hi posés ganes. Gràcies a 
ella, i a la fe que sempre va tenir en la meva persona, vaig descobrir la 
meva vocació per la música, però això és un altre tema...

Els alumnes podran palpar tots els instruments que tenim a l’escola, 
bufar-los, tocar-los, intentar fer-los sonar... tot un munt de vivències 
que potser els despertarà el músic que porten a dintre. 

Gràcies a tot plegats per donar aquesta oportunitat als nostres menuts. 
Tot suma, tot fa créixer. Esperem que la gaudeixin i que se n’emportin 
un bon record!

Escola de Música de Vidreres
Esther Carrillo

972 85 00 677

centrecivic@vidreres.cat
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Com a alumnes de l’escola de música de Vidreres, la nostra vivència 
en la participació al Concert de bojos al teatre Casino la Unió va ser 
d’una grata i divertida experiència. Sobretot perquè vam fer grans re-
lacions intergeneracionals i ens vam sentir molt ben acollits pel jovent 
que predomina a l’escola. 

Hem vist a la mirada de nens i joves l’agraïment i l’estimació per for-
mar part d’aquest cercle. 

Tenim un Centre Cívic espectacular, amb professionals de gran alçada 
i, sobretot, amb un nivell humà important que facilita la integració dins 
de la gran família del Centre Cívic. Vidreres pot presumir d’una Escola 
de Música que pot ser l’enveja i el mirall d’altres poblacions properes. 

Aprofitant l’experiència viscuda, ens agradaria animar a totes les per-
sones que gaudeixin de temps lliure i que ja han finalitzat la seva vida 
laboral en aprendre qualsevol formació musical. L’Escola de Música 
de Vidreres ofereix poder gaudir dels instruments al mateix centre en 
hores fora de classes per poder practicar. Aquest fet estalvia la des-

pesa inicial de l’instrument i motiva a l’alumne en la seva formació.
Fer una activitat musical ajuda a mantenir la ment desperta, ajuda 
a conservar una bona memòria, a mantenir una bona coordinació i 
una bona qualitat de vida; sobretot per a totes les persones que ja 
pentinem canes. I, per què no, aprofitar d’una agradable passejada 
pel nostre poble i entorn tot anant a visitar la gran família del Centre 
Cívic i de l’Escola de Música. 

Recordem que un gran instrument que tots tenim i que tots podem 
fer servir és la veu. Tothom té la seva veu i totes les veus expressen, 
tothom pot cantar. La música no distingeix ni de gènere, ni de religions, 
ni de procedències, ni de sexes. 

Us animem a que ho proveu, gaudireu d’allò que crèieu que era un 
impossible per a vosaltres.  

Jordi Pomar, cerveser, 56 anys 
Francesc València, jubilat, 68 i tots els alumnes participants.

Gràcies per deixar-nos ser bojos

Alumnes al concert de bojos

Escola de Música de Vidreres

972 85 00 677

centrecivic@vidreres.cat

Veus Caulès
Hola. Som la Coral Veus de Caulès, una colla de gent més aviat ma-
dureta d’edat però jove d’esperit, que procurem passar-nos-ho d’allò 
més bé al voltant de la música i del cant.

Unes setmanes enrere, la nostra directora, l’Esther, ens va sorprendre 
amb la proposta de participar al concert anomenat “Concert de bojos” 
amb la resta de l’Escola de Música. D’entrada ens vàrem preguntar: 

"Què és això? Com encaixem una gent com nosaltres en una cosa 
d’aquestes?" Però... ràpidament ens hi vam engrescar. Per què no? 
Es tractava de fer alguna cosa diferent, divertida. Tots hem estat nens!

Dit i fet. Ens vàrem preparar algunes cançons “tronades”, interpreta-
des i una mica teatralitzades, amb vestuari i tot. Que divertit recordar 
les cançons dels pallassos de la tele: "Cómo me pica la nariz" o “La 
gallina Turuleca”. També vam gaudir fent l'havanera “El meu avi” en 
versió del mestre Mas, músic de Vidreres.14
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L’ERA DEL SWING – BATALLA DE BIG BANDS

23 D’AGOST - 21 H

• BIG BAND DE VIDRERES

• BIG BAND JAZZ MARESME

24 D’AGOST – 21 H

• SELVA BIG BAND

25 D’AGOST – 18 H

• COMBO BAND DE VIDRERES

• BARCELONA JAZZ ORQUESTRA

Presentem la sisena edició del nostre festival de jazz de Vidreres. 
Aquest any, el recorregut i el fil conductor de les actuacions que en 
conformen la programació durant els tres dies serà la formació de Big 
Band, cabdal en l’etapa de la història del jazz coneguda com l’era del 
swing (EUA 1935-1945).

El swing es va gestar al llarg dels anys 30, i cap al 1935 s'havia con-
solidat com a un estil dominant de la música popular als Estats Units i 
una part acceptada del vocabulari jazzístic, evolucionant des de l'an-
terior "sweet music". Un esdeveniment fonamental en la popularització 
del swing fou un concert de la banda de Benny Goodman realitzat al 
Carnegie Hall, a principis del 1938. Aquest concert, considerat un dels 
més importants en la història del jazz, va donar lloc com cap altre a la 

"swing fever", tot un fenomen social que va quedar integrat a la història 
de la música nord-americana.

Si bé l'impuls de les big bands va durar fins entrada la Segona Guerra 
Mundial, els efectes econòmics d'aquesta no van trigar a notar-se. 
Molts músics hagueren de participar en la guerra, i les imposicions del 
clima bèl·lic obligaven a retallar costos i grandària de les bandes. Per 
quan la guerra acabà, l'era del swing estava entrant en crisi. Poques 
bandes romangueren actives posteriorment, entre elles notablement 
la de Duke Ellington. La música popular passà a estar dominada pels 

"crooners", cantants que es recolzaven en un so orquestral. L'audi-
ència de jazz, per altra banda, girà la seva atenció cap al bebop, un 
estil radicalment innovador i menys comercial. També, el so big band 
acabà evolucionant en el jump blues, que acabaria influint, a la dècada 
següent, en un gènere tan popular com el rock and roll.

Una big band típica inclou tres o quatre trompetes, dos o tres trom-
bons, clarinets i saxòfons (dos contralts, dos tenors i un baríton), i una 
secció de ritmes formada per piano, baix, guitarra i bateria.

El swing era una música composta, encara que amb un petit es-
pai per a la improvisació, i curosament orquestrada, establint sovint 
forts contrastos entre els metalls (trompetes i trombons) i els ins-
truments de canya (clarinets i saxòfons). Es tocava amb suavitat i 
amb un lleu rubato (o "swing" rítmic), encara que amb una acurada 
precisió de conjunt.

Una altra característica de l'estil del swing és el riff, una frase melòdi-
ca o armònica que es desplaça de secció en secció.

Van ser els músics negres els qui van desenvolupar l'estil del swing, 
però també hi va haver compositors blancs que contribuïren al desen-
volupament d'aquest estil. Louis Armstrong i l'orquestra de Fletcher 
Henderson, l'any 1924, van ser els que el van fusionar el swing amb 
el jazz.

També s'anomena swing a l'estil de ball acompanyat per la música 
swing. Aquest estil sorgeix inicialment als estats del sud dels EUA com 
a formes improvisades de passos de ball sobre els estils musicals de 
ragtime, jazz i dixieland.

PROGRAMACIÓ DE DIES I HORARIS PREVISTOS

• Divendres 23 d’agost a les 21 h

• Dissabte 24 d’agost a les 21 h

• Diumenge 25 d’agost a les 18.30 h

23 D’AGOST - 21 H

BIG BAND DE VIDRERES

L’Escola Municipal de Música de Vidreres sempre ha estat un centre 
potenciador de les agrupacions instrumentals com a espai d’aprenen-
tatge de la interpretació en grup de la música. Per això, des dels seus 
inicis a l’any 1992, sempre hi han participat diferents agrupacions 
com la cobla, l'orquestra de cordes, l'orquestra de vents, l'orquestra 
de guitarres, l'orquestra de pianos, els combos de modern, els com-
bos de veu, els grups de cambra, els grups de música tradicional, etc.

Després que l’any 2014 es decidís donar un nou impuls a les agrupa-
cions musicals va sorgir la possibilitat de crear la Big Band de l’Escola 
de Música de Vidreres. Aquesta agrupació instrumental, basada en la 
clàssica formació de les orquestres de jazz d’inicis del segle XX, de 
seguida es va nodrir d’alumnes i exalumnes de l’escola que tenen el 
nivell suficient per a interpretar música moderna en gran format (jazz, 
soul, blues, etc.).

VI Festival de jazz  
a la fresca de Vidreres 2019  
23, 24 i 25 d’agost de 2019
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D’aquesta manera, de la mà d’en Marc Solé (director de la formació 
des dels seus inicis) es van anar reunint músics provinents de l’es-
cola de música (alguns ja estudiant el Grau Superior de música) de 
diferents instruments que formen aquesta agrupació (saxos, flautes, 
clarinets, trompetes, trombons, guitarres, baix elèctric, piano i bateria).

Des de llavors, aquesta formació ha anat creixent tant en nombre de 
components com en qualitat fins ara quan, després de 4 anys, amb 
més de 18 músics, es planteja gravar un CD per mostrar al públic la 
música de la Big Band de Vidreres, més enllà dels directe que aquesta 
formació ha anat fent durant aquests anys coincidint amb el vint-i-cin-
què aniversari de l’escola.

Per això, podem dir que la presentació del seu treball al Festival de 
Jazz de Vidreres és la culminació d’una feina rigorosa, de qualitat i 
amb molta il·lusió per part de tota l’Escola Municipal de Música de Vi-
dreres i concretament dels músics i responsables d’aquesta formació. 
Esperem que la gaudiu com es mereix.

BIG BAND JAZZ MARESME

Big Band Jazz Maresme, fa més de deu anys que tiren endavant 
aquest projecte... Com és possible? Amb la de pals a les rodes buro-
cràtics i d'altres menes que es troben!

També, de vegades, el poc suport institucional i dels programadors 
són decebedors.

Només hi ha una explicació: estan bojos per tocar i pateixen d'ansietat 
si passen masses hores sense contacte amb la música. A la vegada 
també creuen que fam una funció social pedagògica, defensant i mos-
trant aquesta música que tant els agrada, el jazz.

En aquests 10 anys, la Big Band ha evolucionat, ha compactat el seu 
so i actualment té l'habilitat d'assolir els repertoris dels diferents pro-
jectes molt més ràpidament que al principi. També, individualment, 
han evolucionat com a músics, doncs han hagut d’estar al nivell d'exi-
gència que l'orquestra, dirigida per Gerard Nieto, demanava. Com el 
director va dir al principi “hem de ser una orquestra de jazz profes-
sional, capaç d'assolir qualsevol repertori o projecte” (no va dir res 
però de "en poc temps i pocs assajos" que es el que fan usualment, 

doncs com en tota la resta de les coses de la vida sempre es va a 
l'últim moment: les partitures arriben tard o és difícil de coordinar 17 
persones, pitjor encara).

Per últim dir que per reconèixer, cal conèixer prèviament i, com dè-
iem abans, humilment, creuen que podem fer aquest paper didàctic, 
presentant propostes interessant per tal d'ajudar a conèixer aquesta 
música una mica més.

24 D’AGOST – 21 H

SELVA BIG BAND

“DUKE ELLINGTON VS COUNT BASIE”

Un concert de Jazz clàssic de l'estil anomenat Swing, la mùsica em-
blemàtica dels anys 30 als 50: l' Era del Swing

Un repertori representatiu de les dues big bands amb més anome-
nada d'aquests anys: l'Orquestra de Duke Ellington i l'Orquestra de 
Count Basie.

Els èxits de Duke Ellington: Take A Train, Satin Doll, Don't Get Around 
Much Anymore, In a Mellow Tone, Caravan... i els èxits de Count Basie: 
Sweet Georgia Brown, Splanky, Li'l Darlin, Fun Time , All of Me... en un 
memorable concert.

Agrupació orquestral formada per músics professionals sota la di-
recció del compositorpianista Francesc Gener i del saxofonista-ar-
reglista Ramon Alsina. SBB Jazz Orquestra la formen 13 músics. 
Durant més de 27 anys han realitzat 250 concerts entre els que des-
taquen la seva participació en diversos Festivals de Música: Palma 
de Mallorca, Lleida, Barcelona -Palau de la Música (2007), Auditori 
(1999)-, Saragossa, Tarragona (1998 i 2007), Platja d'Aro, Girona i 
La Seu d'Urgell. 

Els anys 1997, 1998 i 1999 actuen en diverses ciutats de Cuba: La 
Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Camagüey i Cienfuegos. A 
l'any 2005 es presenten al festival de l'Alguer (Sardenya) i el 2009 a 
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Canet (Rousillon). Al mes de maig de 2009 van actuar conjuntament 
amb la cantant Nina, una col·laboració que va començar el 2007.

DURANT ELS 25 ANYS DE TRAJECTÒRIA HAN PRODUÏT ELS SEGÜENTS 
ESPECTACLES: 

• 2017: Duke Ellington vs Count Basie

• 2015 i 2016: Concert de Nadal amb el Cor Geriona

• 2014: Concert 25è Aniversari

• 2010: SBB Jazz Orquestra meets The Beatles

• 2009: The Music of Sting C.D.

• 2007: Nina & S.B.B. Jazz Orquestra

• 2006: Ella Forever

• 2004: Songs of Times Square D.V.D. amb el Mediterraneum 
Ensemble

• 2002: Adele & her blues band C.D.

• 2000: URBS C.D.

• 1999: Concert Homenatge a Frank Sinatra

• 1997: Estàndars del Jazz en català

25 D’AGOST – 18:00 H

COMBO BAND DE VIDRERES

De la ma del seu director, Iñaki Caparrós, els alumnes de l’escola de 
música de Vidreres s’endinsen en el mon del jazz i la música moderna 
fent que coneguin la improvització com a llenguatge i el directe com 
a instrument.

Són més de deu anys formant joves promeses que ara es troben en 
diferents bandes de música i per primera vegada presenten al festival 
de jazz de Vidreres un treball que sovint passa desapercebut per les 
nostres aules i que enguany es veurà cara a cara amb les grans for-
macions que composen el programa del sisè festival.

Versions d’autors reconeguts amb arranjaments propis faran el que 
diumenge a la tarda comenci amb bon ritme.

BARCELONA JAZZ ORQUESTRA

La Barcelona Jazz Orquestra té més de 20 anys d’història. Està inte-
grada per alguns dels millors especialistes de jazz de Catalunya.

Considerada com una de les millors big bands d’Europa, actua re-
gularment acompanyant a cèlebres figures com Benny Golson, Phil 
Woods, Jon Faddis, Frank Wess, Jon Faddis, Kurt Elling, Ann Hamp-
ton Callaway... Ha participat a grans festivals europeus, com Colmar, 
Bayonne, San Sebastián, Ramatuelle, Marciac (juntament amb la Lin-
coln Center Jazz Orquestra de Wynton Marsalis), i ha tingut el plaer 
d’actuar al Lincoln Center de Nova York.

• Saxos: Victor de Diego i Martín Díaz, saxo alto; Xavier Figuerola, 
saxo tenor i clarinet

• Artem Zhuliev, saxo tenor i Jaume Badrenas, saxo baríton

• Trompetes: Matthew Simon, Lluís Figuerola, Guillermo Calliero, 
Paul Evans

• Trombons: Dani Alonso, Jordi Giménez, Pablo Martín, Sergi Vergès

• Piano: Ignasi Terraza

• Contrabaix: Nono Fernández

• Batería: Jean Pierre Derouard

• Veu: Susana Sheiman
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ELECCIONS
MUNICIPALS

2019
Des del Consell de Redacció del Rec Clar 
hem cregut que seria interessant dedicar 
una especial atenció al tema de les 
eleccions municipals en aquest número, 
per tal de donar a conèixer el punt de vista 
de les diferents candidatures a l’entorn 
de diversos temes que considerem 
importants per al nostre poble.  

A continuació trobareu les respostes dels 
partits que han respost el qüestionari.



fb: juntspervidreres
insta: @juntsxvidreres
whatsapp 621 24 06 19

1. Com podeu reactivar l’activitat comercial en el nucli urbà?
La paraula reactivar té la connotació que s’ha d’activar allò que no fun-
ciona i, precisament, una de les característiques definitòries de Vidreres 
és la diversitat del seu centre comercial, un dels més rics i actius dels 
pobles del voltant.

Per tal que el comerç i la restauració de Vidreres continuin essent actius -i ho 
siguin més en el futur- cal que des de l’Ajuntament treballem amb ells per 
veure quines són les seves necessitats, que escoltem quines són les deman-
des dels clients que venen a Vidreres. Això ho hem fet els darrers anys, i hi ha 
un paraula que es repeteix una vegada i una altra: “aparcaments”.

Per això hem fet varis aparcaments que faciliten l’accés al centre 
comercial. Ara és el moment de crear-ne de nous i millorar els que ja 
tenim per tal d’acostar més clients a les botigues, perruqueries, bars 
i restaurants del poble.

A més els darrers 4 anys hi hem invertit molt (C/ Catalunya i Pau Ca-
sals, Plaça de l’església i de l’oliva, etc.), i ho seguirem fent, per a què 
el nucli urbà sigui un entorn favorable a l’activitat comercial.

2. Com teniu previst fomentar la participació ciutadana en la 
vida política, cultural, esportiva i social de Vidreres?
Si els vidrerencs ens caracteritzem per alguna cosa és per la voluntat 
de participar i de col·laborar en la vida, en el dia a dia del poble, ja sigui 
en una entitat esportiva, en una associació cultural o social, o fins i tot, 
donant suport a un partit polític.

És com si la gent de Vidreres tingués la necessitat de col·laborar, de 
donar un cop de mà on sigui perquè el poble estigui viu socialment. I 
això és fantàstic. Quantes vegades hem sentit: “sí que hi ha ambient, 
en aquest poble!”.

La vida associativa de Vidreres és molt rica i activa, el que hem de fer 
des de l’Ajuntament és col·laborar i ajudar a totes les entitats espor-
tives i culturals per a què puguin tirar endavant els seus projectes i 
activitats. Així ho hem fet, i així ho volem continuar fent.

Permeteu-me però que sigui políticament incorrecte. I és que m’agra-
daria que no oblidem un altre tipus de participació, la que sempre hem 
tingut tots els veïns i veïnes de Vidreres i que no hem de perdre a mesura 
que el poble creixi. Em refereixo a la participació de saludar quan ens 
veiem pel carrer, de preguntar com estan els nostres familiars i amics, 
donar un cop de mà quan el veí està malalt, etc.

Aquesta participació no depèn ni d’alcaldes, ni d’equips de govern. 
Depèn de tots nosaltres. No la perdem!

3. Com donareu suport a les associacions, entitats i clubs del  
poble per atendre les seves demandes en relació amb els equi-
paments i el seu ús?
Hem construït nous equipaments, n’hem millorat de vells, i sembla que 
mai n’hi hagi prou. Això és fantàstic, perquè és el resultat del que deia 
abans, que Vidreres bull socialment.

El primer suport, però, que hem de donar a les associacions, entitats 
i clubs locals és un suport administratiu. M’explico. Totes les entitats 
neixen com la voluntat d’un grup d’amics de fer alguna cosa pel poble. 
A mesura que creixen necessiten més finançament, permisos, conve-
nis, etc. Tràmits que sovint són una càrrega pels seus membres. Per 
això volem simplificar i agilitzar al màxim els tràmits administratius que 
han de realitzar.

Per suposat, ens comprometem a mantenir i, en la mesura del possi-
ble, augmentar les ajudes econòmiques municipals a les entitats.

Finalment, volem que els equipaments municipals s’amortitzin social-
ment, per això fomentarem el seu ús, optimitzarem horaris i maximit-
zarem la utilització dels espais.

4. Quines infraestructures prioritàries falten i quan i com pen-
seu assolir-les?
Em sembla fonamental desenvolupar “L’Illa de serveis a la gent gran del 
Sant Iscle”. Començant pel Centre de Dia, que s’ha d’iniciar properament, i 
continuant amb un dels mòduls residencials (residència geriàtrica). També 
em sembla estratègic el tomb que cal donar a l’àmbit dels Horts d’en Pere 
Pau, tenim damunt la taula un projecte per a fer d’aquell espai un lloc 
emblemàtic per Vidreres, i ja el tenim a punt de licitar-se.

No oblidem tampoc les infraestructures esportives. Es necessari la 
renovació de la gespa artificial i cal iniciar els passos per tenir un 
segon pavelló, l’activitat intensa de les entitats esportives vidreren-
ques ho demana.

Finalment, i en la línia de potenciar el que ja anomenem com “L’Eix 
de serveis a les persones del c/ Orient”, cal tirar endavant l’Alberg a 
Can Turronet, l’Hotel d’entitats i continuar amb la millora dels carrers 
pendents del nucli urbà. I, per suposat, seguint la línia del darrers anys, 
millorar les xarxes d’aigua i clavegueram.

5. Quines polítiques penseu adoptar per fomentar l’activitat 
econòmica i industrial?
Quan vam arribar a l’Ajuntament teníem clar que havíem, en la mesura 
del possible, d'ajudar als autònoms, comerciants i empresaris locals 
perquè són ells que qui creen riquesa al nostre poble. Per això, ens 
vam proposar dos eixos d’actuació.

El primer és posar una catifa vermella per tots els qui s’arrisquen, pels 
emprenedors, pels que tenen treballadors a càrrec, pels que tenen inici-
ativa emprenedora. Es tractava de facilitar-los les coses, no del posar-los 
pals a les rodes. Així continuarem. Hem ajudat en la mesura del possible 
les empreses del municipi que volien créixer a Vidreres i crear i mantenir 
llocs de treball. Gràcies a aquestes polítiques, tenim en aquests mo-
ments totes les naus del polígon ocupades.

El segon és apostar per ells, treballar amb ells amb tots els projectes 
que sigui possible. Ja sigui comprant als comerços locals, donant 
feina als pintors, paletes, lampistes, fusters, ferrers, etc. de Vidreres, 
i incentivant que més gent visiti el poble i els seus establiments. 

Junts per Vidreres
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ESPECIAL ELECCIONS

A aquest efecte, és important que la vida cultural i lúdico-festiva 
que promociona l’Ajuntament ajudi precisament i doni oportunitats 
al comerç local.

6. Com penseu actuar a nivell local davant els nous escenaris 
polítics?
Crec que mai havíem viscut un escenari polític tan interessant. La nos-
tra voluntat és continuar dignificant les institucions del nostre país, 
potenciant la democràcia, la llibertat i dignitat del nostre poble, fomen-
tant espais de diàleg, garantint sempre els trets que ens caracteritzen: 
la convivència i el pacifisme; i tot això sense oblidar totes aquelles 
persones que han treballat i se l’han jugada per tal que tot això fos 
possible a Catalunya.

7. Quines polítiques d’igualtat de gènere penseu implementar 
a nivell local?
La veritat és que la capacitat de fer “polítiques d’igualtat” entren més 
dins l’àmbit de competències de l’Estat i la Generalitat. Sí que des de 
l’ajuntament mantenim el nostre compromís per a què les polítiques 
d’igualtat de gènere, i sobretot les accions que garanteixen aquesta 
igualtat, es mantinguin i s’incrementin.

L’Ajuntament, a diferència d’altres organitzacions, sobretot privades, 
ha millorat molt en qüestions d’igualtat: a nivell salarial la discriminació 
és zero, més d’un 70% dels treballadors municipals són dones, i tenim 
moltes dones en llocs de responsabilitat. Cal, però, que normalitzem la 
qüestió de la igualtat de gènere, i que tots ho veiem amb normalitat i 
no com una obligació o un requeriment.

8. Com optimitzar el nivell d’ingressos i reduir l’endeutament 
de l’Ajuntament?
Quan vam arribar a l’Ajuntament, estàvem a l’epicentre de la crisi. Les 
administracions, igual que les famílies i les empreses, veien com els 
seus ingressos disminuïen i les despeses augmentaven. Sabíem, però, 
que teníem molta feina per fer, perquè teníem la sensació que havíem 
heretat una casa amb molt potencial però que necessitava reformes 
de tot tipus. Per això sabíem que hauríem d’invertir en molts fronts que 
consideràvem essencials com la millora dels carrers, de la il·luminació, 
de les connexions d’aigua, etc.

A 2019, creiem que les grans reformes estructurals, que sempre 
són les més costoses, ja s’han fet: les inversions en infraestructures 
i xarxes per garantir l’abastament d’aigua, la nova escola Sant Iscle, 
la renovació integral de l’enllumenat, la culminació de les obres de 
reurbanització del nucli antic, o el Centre de dia. A més cal tenir en 
compta que bona part d’aquestes inversions han estat finançades amb 
subvencions externes.

En conseqüència, les inversions de futur ja no hauran de ser tan grans. 
Això, junt al fet que la situació econòmica ha millorat, calculem que el 
nivell d’ingressos també serà major i que tindrem una economia més 
sanejada que la que teníem el 2011.

9. Quines mesures teniu pensades per fomentar la inserció la-
boral del jovent, la seva participació en les activitats del poble 
i el seu accés a l’habitatge?
Cal donar una primera oportunitat als joves que busquen feina. És el 
que diem: “tothom es mereix una primera oportunitat”. L’oportunitat 
de demostrar que tenen les capacitats, les habilitats i les potencialitats 
per fer grans coses. Doncs donem-la! No tinguem por de la falta d’ex-
periència dels joves. Qui és que tenia experiència la primera vegada 
que va trobar feina? No ens n’oblidem.

Una bona formació, una primera oportunitat, acumular experiència, les 
possibilitat de millora i l'estabilitat professional són els cinc ingredients 
clau perquè els joves es puguin independitzar i accedir a l’habitatge. 

Des de l’Ajuntament hem potenciat les brigades joves cada estiu que, 
en certa mesura, contribueixen a aquesta inserció laboral de la gent 
jove. Incrementat cada estiu, a més, el nombre de joves que se’n bene-
ficien, afavorint també la integració de joves amb discapacitats.

10. Com millorareu la seguretat al municipi per tal d'aturar el 
nombre de robatoris?
Una de les prioritats que ens hem marcat per a la propera legislatura 
és la seguretat ciutadana. Com ja sabeu, aquesta legislatura hem creat 
el Cos de Policia Local de Vidreres. Ara és el moment d’apreciar-ne els 
resultats, no només pel que fa a robatoris, que han disminuït substan-
cialment, sinó també pel que fa a actes incívics, bretolades o proble-
mes de convivència. Per això volem una policia que trepitgi el carrer, 
que es faci visible, que sigui propera als ciutadans, als comerços i a les 
empreses. Volem que, amb una major visibilitat de la policia al carrer, 
la gent tingui més seguretat, es previnguin robatoris i s’evitin actes 
incívics i de falta de convivència.

No volem una policia administrativa que funcioni com a simple oficina 
de denúncies. Volem una policia que patrulli pels carrers i pels barris 
de Vidreres matí, tarda i nit.

11. Afegiu el que cregueu oportú.
Junts per Catalunya ens presentem amb el lema “La feina continua. 
Som-hi!”. Amb aquest lema volem demostrar que s’han fet coses, però 
que la feina no s’ha acabat. Que tots, com a poble, ens hem d'arreman-
gar i anar per feina. Que Vidreres no és un projecte d’un any, ni de qua-
tre, ni de vuit, ni de dotze. És un projecte per sempre. Entre tots, som-hi! 
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web: www.vidreressomtots.cat 
a/e: vst@vidreressomtots.cat
fb: @VidrereSomTots
insta: @vidreressomtots

Vidreres SomTots - ERC-AM

1. Com podeu reactivar l´activitat comercial en el nucli urbà ?
Des del grup municipal Vidreres Som Tots–ERC tenim molt clar que per a 
nosaltres és una prioritat estar al costat del comerç local i de proximitat.  

És per aquest motiu que ens agradaria donar tot el suport i asses-
sorament que es mereix a aquest petit comerç i, d’aquesta manera, 
contribuir a la seva viabilitat. En aquest sentit, cal treballar conjunta-
ment amb altres administracions i oferir línies de finançament i plans 
de dinamització per protegir, millorar i renovar el comerç tradicional. És 
necessari vetllar perquè el petit negoci tradicional recuperi el protago-
nisme davant de l’arribada de les grans cadenes comercials.

Estar al costat de l’Associació de Comerciants, donar suport a iniciati-
ves innovadores i fomentar la venda i consum de productes agrícoles 
de proximitat, especialment els vinculats a l’agricultura ecològica, i 
treballar perquè Vidreres esdevingui un referent en aquest àmbit. Crear 
esdeveniments anuals i establir mercats de productes de proximitat 
i ecològics són mesures a tenir en compte per ajudar a dinamitzar 
l’economia.

2. Com teniu previst fomentar la participació ciutadana en la 
vida política, cultural i esportiva de Vidreres?
Un dels puntals de VST-ERC és el foment de la participació ciutadana 
en la presa de decisions, tant polítiques com de gestió del nostre mu-
nicipi. Hem repetit reiteradament que volem construir, sempre, de baix 
a dalt, amb i per a la ciutadania. 

És per aquest motiu que impulsarem un Pla Director de Participació 
ciutadana, que permeti estructurar la mateixa i millorar la democra-
tització del municipi. Ens cal nodrir Vidreres de cultura democràtica, 
ens cal una regidoria de participació ciutadana efectiva i dotada de 
recursos econòmics. 

Tirarem endavant un nou projecte de pressupostos participatius que tin-
guin una vocació realment comunitària i democratizadora, enfront dels 
anomenats “pressupostos participatius” actuals, amb l’objectiu que es  
pugui decidir entre les principals inversions, les despeses i l’endeuta-
ment municipal, perquè els diners que es gestionen no són ni de l’Al-
calde ni de l’Equip de Govern, sinó de tots els vidrerencs/es. En aquest 
mateix sentit, convocarem audiències públiques periòdiques per donar 
compte de la gestió política i econòmica de l’equip de govern. Realitzar 
consultes populars vinculants, com una consulta sobre el correbous, i 
reflexar l’opinió dels ciutadans en fets, és l’únic camí a seguir. 

3. Com donareu suport a les associacions, entitats i clubs del 
poble per atendre les seves demandes en relació amb els equi-
paments i el seu ús? 
Ja ens hem reunit amb moltes entitats del municipi i realment ha sigut 
una experiència molt interessant i enriquidora. Tindrem amb elles un tracte 
individualitzat però sempre dins l’equilibri, el tracte just i transparent. 

Fa 4 anys ja ho portàvem al nostre programa, i ara repetim la necessitat 
d’ampliar l’actual catàleg de recursos i serveis per a les entitats, i facilitar 
espais on les associacions puguin ubicar la seva seu social, desenvo-

lupar la seva activitat i desar el material. Estem al corrent que és molt 
necessari descongestionar espais que ara estan saturats i habilitar una 
zona que faci la funció d’hotel d’entitats. Posarem a disposició de les 
entitats ciutadanes un servei municipal d'assessorament per tal que s'hi 
puguin adreçar i resoldre-hi tots els dubtes jurídics, fiscals i comptables.

4. Quines infraestructures prioritàries falten i quan i com pen-
seu assolir-les?
A vegades les infraestructures que no es veuen són les més importants 
i necessàries, com per exemple canviar el clavegueram que en determi-
nades zones encara és de fibrociment, la conducció d’aigua potable...
També caldria millorar la visibilitat i la comoditat dels espectadors del te-
atre, així com millorar les condicions de la pista de la zona poliesportiva. 

El nivell d’endeutament de l’Ajuntament de Vidreres està fregant el 
límit permès, per tant, governi qui governi, no podrà executar grans 
inversions, però amb una bona gestió dels recursos i reduint deter-
minades partides com per exemple estudis i treballs tècnics, es pot 
trobar solució a varis problemes que hi ha actualment com per exem-
ple la saturació de determinades instal·lacions com ja he comentat 
anteriorment. 

La C-63 no és una infraestructura que depengui de l’Ajuntament i per 
tant, no s’hi poden realitzar accions, però treballarem colze a colze amb 
la Generalitat per trobar una solució a l’altíssima sinistralitat que s’ha 
d’aturar d’una vegada i per a totes. Hem de treballar per aconseguir una 
solució integral, que millori els accessos a les urbanitzacions però també 
que asseguri un millor accés al polígon industrial i els camins veïnals.

5. Quines polítiques penseu adoptar per fomentar l'activitat 
econòmica i industrial?
Durem a terme un debat de municipi sobre el model productiu de 
Vidreres, amb la participació dels diferents agents socials, econòmics, 
associatius, etc. que ens permeti detectar els dèficits actuals i definir 
línies d’actuació a mitjà termini. Cal una planificació estratègica que 
prevegi la transició cap a un model diversificat, cooperatiu, de proxi-
mitat i sostenible, i que tingui en compte necessàriament el marc de 
la comarca.

Crearem un mapa de formació ocupacional comarcal coordinant els 
itineraris formatius per complementar l’oferta formativa del territori, 
ajustant-la a la realitat i necessitats dels diferents sectors productius.

Fomentarem el treball de prospecció per a la captació d’ofertes de qua-
litat, fent un treball de sensibilització i de suport amb les empreses; amb 
l’objectiu de millorar la definició i la cobertura de les ofertes a partir de 
paràmetres de capacitació i qualificació professional. Som uns ferms 
defensors de la gestió pública, fugirem de l’externalització i treballarem 
per a la municipalització de contractes de manteniment, subministra-
ment d’aigües... Amb l’objectiu de millorar l’economia municipal, millo-
rar la qualitat dels serveis i mantenir el control dels recursos. 

Promocionarem i fomentarem els mercats i les fires tindran com ob-
jectiu dinamitzar els productes de proximitat i l’economia local. 21
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ESPECIAL ELECCIONS

6. Com penseu actuar a nivell local davant els nous escenaris 
polítics ?
Som un partit indiscutiblement independentista i lluitarem sempre de 
forma democràtica per aconseguir aquesta fita. Recuperarem els ele-
ments independentistes a les zones públiques i treballarem des del 
municipi cap a la plena llibertat del nostre País. 

En cap cas oblidarem les funcions que ha de prestar l’Ajuntament a 
tots els veïns i veïnes, tinguin la ideologia que tinguin. Com a bons re-
publicans treballarem per transmetre a la societat valors com igualtat, 
llibertat i fraternitat i perquè tots els veïns i veïnes se sentin correcta-
ment representats. Sempre a favor dels consensos socials.

7. Quines polítiques d´igualtat de gènere penseu implementar 
a nivell local?
Estem decidits a treballar cada dia per aconseguir la plena igualtat en 
perspectiva de gènere.

És per això que impulsarem un pla per a la igualtat de gènere veritablement 
transversal i el dotarem de pressupost específic. Realitzarem una diagnosi 
de la situació de la igualtat de gènere a Vidreres per tal que esdevingui un 
punt de partida realista i consensuarem les propostes amb les entitats femi-
nistes. Treballarem perquè a través d’aquest pla s’asseguri la perspectiva de 
gènere en tota la gestió municipal i no hi hagi discriminacions.

Creiem que els fets són més importants que les paraules, i una bona for-
ma de demostrar la nostra lluita cap a la igualtat de gènere ha sigut fent 
una llista cremallera, és a dir, l’encapçala una dona, el número dos és un 
home, el número tres una dona i així successivament fins el número 23. 

8. Com optimitzar el nivell d´ingressos i reduir l´endeutament 
de l´Ajuntament? 
No tenim intensió d’augmentar els impostos per aconseguir més in-
gressos i així poder reduir deute, al contrari, la pressió fiscal, especial-
ment l’IBI, és molt elevada en comparació a pobles veïns i per aquest 
fet s’ha realitzar una revisió a la baixa d’aquests valors. 

L’única manera possible que preveu el nostre grup per augmentar el 
nivell d’ingressos és aconseguint més subvencions públiques. On hi ha 
molt més marge és en les despeses, aquí sí que hi ha molt de camí per 
recórrer, amb un gestió més eficient i curosa. 

El primer que farem és prescindir del gerent que té un sou brut de 
46.000 euros anuals per treballar un 66% de la jornada, el que significa 
un cost aproximat de 59.800 euros anuals per l’Ajuntament així com de 
diferents assessors externs que disposa l’actual equip de govern. Estem 
molt preocupats pel nivell d’endeutament actual que és de gairebé 
6.000.000 d’euros per un pressupost anual de 8.300.000 euros. 

9. Quines mesures teniu pensades per fomentar la inserció la-
boral del jovent, la seva participació en les activitats del poble 
i el seu accés al habitatge?
Detectarem les necessitats formatives de les persones i les empreses 
per millorar l’ocupabilitat en el nostre territori elaborant programes 

conjunts. També establirem una borsa de treball municipal d’accés 
fàcil –operativa telemàticament– a què puguin accedir ocupadors i de-
mandants d’ocupació, en coordinació amb les empreses del municipi.

Dissenyarem i desplegarem el Pla Local d'Habitatge, per poder afron-
tar aquesta greu problemàtica. Dotar-se d’aquest document és im-
prescindible per poder fer polítiques estratègiques i no actuacions 
inconnexes i poc planificades, com fa la sensació que s’ha fet durant 
aquest mandat. Durem a terme un procés participatiu per tal de definir, 
de forma conjunta amb la ciutadania i els actors implicats, les línies 
prioritàries del pla, que s’ha d’aprovar i desenvolupar de forma urgent. 

Crearem una oficina municipal d’habitatge, per tal de facilitar la po-
sada en contacte de propietaris i arrendataris. Aquesta oficina vetllarà 
també per la detecció d’habitatges buits, tant de particulars com d’en-
titats financeres. Sancionarem les entitats financeres que tenen pisos 
desocupats i, si cal, recorrerem a la via judicial per a fer-les efectives. 
Reforçarem i agilitzarem aquesta pràctica per tal d’accelerar al màxim 
la posada en circulació dels pisos que actualment estan en desús

Promourem una ordenança municipal que especifiqui quins habitatges 
es poden considerar com a buits sense causa justificada. D'aquesta 
manera es podran aplicar les anteriors propostes com la de crear un 
parc d’habitatges públics, i això permetrà a l'Oficina Municipal d’Ha-
bitatge oferir propostes als propietaris. També permetrà apujar l'IBI als 
habitatges buits, amb l’objectiu d’incentivar el lloguer o posar-los a 
disposició de l’oficina municipal d’habitatge.

10. Com millorareu la seguretat al municipi per aturar el nom-
bre de robatoris 
Hi ha varies accions que es poden dur a terme, des de fer un patrullat-
ge conjunt amb els Mossos a parlar amb Interior de la Generalitat per 
canviar de dependre de Santa Coloma per dependre de Lloret, que és 
un municipi més proper.

També augmentarem la vigilància i el patrullatge a les urbanitzacions 
quan no és època de vacances i hi ha més habitatges buits. I establi-
rem un protocol de seguiment de cases ocupades, amb l’electricitat 
punxada i les zones on es detecti més conflictivitat. I és indispensable 
que les càmeres que s’han instal·lat de control de matrícules, estiguin 
a totes les urbanitzacions. 

11. Afegiu el que cregueu oportú .
Vidreres Som tots- Esquerra Republicana som l’únic canvi possible al 
nostre poble. Un canvi que significa que l’Ajuntament estigui governat de 
forma honesta, transparent, democràtica. Un consistori amb participació 
ciutadana i parets de vidre, coherent amb la societat de la informació.

No ens cansarem de repetir-ho, el més important per nosaltres són les per-
sones, i això és l’únic motiu que ens porta aquí, perquè tenim vocació de 
servei públic i volem que Vidreres progressi per ser el municipi que totes i 
tots desitgem. No tenim deutes amb ningú, amb cap empresa, ni cap banc, 
ni cap persona, per això governarem amb l’únic interès de facilitar la vida 
als vidrerencs i vidrerenques. Compromesos, valents i decidits.22
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1. Com podeu reactivar l’activitat comercial en el nucli urbà?
Segons ens comenta Convergència i Unió o PdCat o Junts per Ca-
talunya, o com es diguin aquesta setmana, els vuit anys que porten 
de govern a Vidreres han intentat reactivar l’activitat comercial en el 
nucli urbà de forma exclusiva amb “fires i festes”, apujant la despesa 
municipal en aproximadament mig milió d’euros anuals en aquestes 
partides, assenyalant que fent la fira o festa concreta al final la gent 
compra en el comerç del nucli urbà.

Doncs bé, el grup de “Socialistes de Vidreres –PSC-CP” considerem 
que això no es encertat, i creiem oportú que en el pròxim mandat 
2019-2023 a més de fer “fires i festes”, de les que intentarem rebai-
xar la despesa de les mateixes, s’aconseguiria una millor reactivació 
apostant pel comerç de proximitat i fomentant-lo, per exemple impe-
dint la instauració de grans superfícies o grans zones comercials, o 
garantint una millor mobilitat en el nucli urbà. 

No obstant, no només ens hauríem de quedar en aquests aspectes, 
caldria atreure als barris i zones perifèriques del nucli urbà perquè 
apostin per un comerç de proximitat i no per anar a grans superfícies 
de poblacions veïnes com ara Lloret de Mar o Maçanet de la Selva, 
i fins i tot promoure la creació d’activitat comercial a més zones del 
terme municipal de Vidreres.

Per últim, indicar que NO només l’activitat econòmica s’hauria de 
centrar en el comerç, sinó que també s’haurien de reactivar altres 
tipus d’activitats d’empreses, emprenedoria, activitat d’autònoms, 
etc. que cal clarament fomentar a Vidreres, donat que es una de les 
grans oblidades al municipi, i que té una incidència clara amb l’ele-
vat percentatge d’atur existent a Vidreres, i la manca d’oportunitats 
de treball.

2. Com teniu previst fomentar la participació ciutadana en la 
vida política, cultural, esportiva i social de Vidreres?
La participació ciutadana és un valor amb el que s’ha d'impregnar 
Vidreres molt més del que el govern municipal ha portat a terme 
durant el 2011-2019, i donat el temps transcorregut ja hem perdut 
l’esperança que aquest govern faci un tomb cap a la participació 
ciutadana.

Amb la seva majoria absoluta han evitat el debat, han actuat de 
forma autoritària i sense escoltar a les diferents sensibilitats del 
poble, clars exemples són el succeït amb la mobilitat de la nova 
escola Sant Iscle, amb l’arbrat de Mas Flassià, amb els grups polí-
tics a l’oposició, amb treballadors del consistori, amb veïns amb la 
problemàtica de l’aigua, amb les urbanitzacions que encara que-
den per recepcionar, etc.

Doncs be, considerem que això no és gens bo, i s’allunya de la manera 
d’entendre la democràcia del grup de “Socialistes de Vidreres –PSC-
CP”, que clarament passa per fer de la participació ciutadana un dels 
pilars fonamentals de l’acció de govern que proposem per Vidreres en 
el pròxim mandat 2019-2023.

3. Com donareu suport a les associacions, entitats i clubs del 
poble per atendre les seves demandes en relació amb els equi-
paments i el seu ús?
Considerem que tenim la sort de ser un municipi amb una gran activi-
tat associativa i d’entitats i clubs, molt per sobre de la mitjana d’altres 
poblacions veïnes, i es un fet del que hem d’estar orgullosos tots ple-
gats.Així mateix, fins i tot és un orgull que alguna associació introdueixi 
els valors de l’esforç, de la participació, a molts joves del poble, i ens 
gratifiquem del reconeixement que reben entitats, clubs i associacions 
de Vidreres.

Des del grup de “Socialistes de Vidreres –PSC-CP” proposem crear la 
taula de les entitats-associacions-clubs de Vidreres, com a lloc de tro-
bada periòdica amb l’Ajuntament; crear la jornada o cap de setmana de 
les entitats per possibilitar el coneixement de les mateixes pels veïns; 
proposem garantir un assessorament adequat per dur a terme la gestió 
de les mateixes; garantir un espai públic de reunió i/o treball; així com 
una major publicitat i actualització de la pàgina web municipal.

4. Quines  infraestructures prioritàries falten i quan i com pen-
seu assolir-les?
Convergència i Unió o PdCat o Junts per Catalunya, que ha governat 
a Vidreres els últims vuit anys, va prometre des de fa molts anys un 
Centre de dia-geriàtric, la recepció total de totes les urbanitzacions, 
una Escola Nova de Sant Iscle, la municipalització / gestió directa de 
l’aigua per l’Ajuntament, la renovació de l’enllumenat de Vidreres...

Doncs bé, malgrat tenir majoria absoluta i disposar d’un període tan 
llarg per dur a terme les promeses electorals fetes, veiem com només 
s’ha renovat parcialment l’enllumenat i la nova Escola Sant Iscle (de 
forma molt precipitada). No obstant, la gestió municipal ha estat un 
fracàs en la resta de infraestructures promeses fa tants anys.

Des del grup de “Socialistes de Vidreres –PSC-CP” proposem dur a 
terme també el Centre de dia-geriàtric, la recepció total de totes les 
urbanitzacions, la municipalització / gestió directa del servei de l’aigua 
per l’Ajuntament, construir una sala polivalent per entitats i associa-
cions i clubs, crear un parc públic d’habitatge per joves i de lloguer 
social (Vidreres no té cap habitatge públic!!!), entre altres propostes... 
I, en aquest sentit, demanem que la gent confiï en el nostre projecte, 
però fins i tot anem més enllà i demanem que en cas de governar i no 
complir-ho no ens tornin a votar, i fins i tot el cap de llista que encap-
çala als socialistes de Vidreres no es tornaria a presentar.

5. Quines polítiques penseu adoptar per fomentar l’activitat 
econòmica i industrial?
Des del grup de “Socialistes de Vidreres –PSC-CP” hem contactat amb 
diverses empreses de gran potencial, que estan interessades a es-
tablir-se a Vidreres, amb les que podem crear una ocupació directa 
entre 300-400 llocs de treball, i indirecta per molts petits empresaris i 
comerços i autònoms de Vidreres.

Ens congratulem d’aquesta gran noticia i esperem portar-la a terme en 
el pròxim mandat del 2019-2023.

PxV
web: www.progrespervidreres.cat 
a/e: bradvocats@gmail.com
fb: Progrés Per Vidreres

Progrés per Vidreres
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6. Com penseu actuar a nivell local davant els nous escenaris 
polítics?
Com sempre amb diàleg i dins el marc de la legalitat, amb respecte a totes 
les sensibilitats polítiques.

7. Quines polítiques d’igualtat de gènere penseu implementar 
a nivell local?
Existeixen moltes eines per garantir la igualtat de gènere, moltes línies 
d’actuació que deriven de normativa estatal i autonòmica aprovada, 
així com molts protocols i plans que han de ser aplicats i que durem 
a terme en l’espai directament gestionat per l’Ajuntament; en les di-
ferents polítiques dutes a terme en el municipi, i establint paràmetres 
d'igualtat de gènere en els diferents concursos i contractes públics 
que es duguin a terme a Vidreres. 

Així mateix, creiem que hem de fomentar una protecció contra la vio-
lència de gènere en l’àmbit local. 

8. Com optimitzar el nivell d’ingressos i reduir l’endeutament 
de l’Ajuntament?
Des del grup de “Socialistes de Vidreres –PSC-CP” considerem MOLT 
GREU que Convergència i Unió o PdCat o Junts per Catalunya que go-
verna a Vidreres els últims vuit anys tingui un deute viu actual de més 
de 8 MILIONS D’EUROS.

És el primer cop que Vidreres afronta un endeutament tan GREU i PRE-
OCUPANT, que ha provocat que l’Interventor de l’Ajuntament hagi hagut 
de fer fins a tres plans econòmics i financers específics per poder afron-
tar la devolució del deute i garantir l’estabilitat de l’Ajuntament. I MÉS 
PREOCUPANT ENCARA és que S’INCOMPLEIXIN els propis plans econò-
mics i financers aprovats per l’interventor durant els últims TRES ANYS.

Aquesta situació tan greu, ha d'implicar necessàriament que durant el 
2019-2023 s’hagi d’afrontar una reducció urgent de l’endeutament de 
Vidreres, no obstant, des del grup de “Socialistes de Vidreres –PSC-CP” 
creiem molt injust que la mala gestió econòmica de Convergència i Unió 
o PdCat o Junts per Catalunya hagi de implicar un augment d'impostos i, 
per això, ens proposem reduir el deute sense augmentar la pressió fiscal 
dels veïns de Vidreres, que no tenen cap culpa de la gestió feta.

9. Quines mesures teniu pensades per fomentar la inserció la-
boral del jovent, la seva participació en les activitats del poble 
i el seu accés a l’habitatge?
El grup de “Socialistes de Vidreres –PSC-CP”, al llarg de respondre les 
anteriors preguntes de l’enquesta, ja ha indicat varies mesures pel jovent, 
entre les que destaca la creació d’ocupació, la creació d’un parc públic 
d’habitatge, i el que hem esmentat respecte d’augmentar la participació 
ciutadana, que clarament passa per que la mateixa sigui també del jovent.

10. Com millorareu la seguretat al municipi per aturar el nom-
bre de robatoris?
Trobem encertat la transformació del cos de vigilants cap al cos de 
Policia Local i continuarem amb el procés.

Però així mateix, trobem que no es pot deixar sola a la Policia Local, i 
l’actuació de seguretat al municipi passa per molts altres nivells que 
ara per ara no s’estan duent a terme. Per exemple, passa per soluci-
onar la problemàtica d’ocupació d’habitatges, que té nivells molt alts 
a moltes zones de Vidreres; així com que s’han de controlar i vigilar 
els accessos als nuclis de població, i millorar la coordinació amb altres 
cossos de seguretat. Passa també per evitar l’abandonament de fin-
ques i edificacions i procurar el seu ús adequat (ens referim a la gran 
quantitat d’habitatges buits existents), o passo per evitar les “zones 
fosques” de Vidreres.

11.  Afegiu el que cregueu oportú.
Encara que l’enquesta que se’ns demana omplir no ho inclogui, també 
creiem que l’acció de govern del 2019-2023 s’ha de centrar i ficar el 
focus d’atenció en molts àmbits socials, per exemple en garantir els 
subministraments bàsics (aigua, llum, calefacció,...) a totes les famí-
lies de Vidreres i evitar la pobresa energètica, i fins i tot garantir l’accés 
telefònic (wifi), fer una clara defensa cap els que tenen problemàtiques 
en l’accés a l’habitatge, fer polítiques cap a la millora de la nutrició i 
activitat esportiva a Vidreres, especialment en els infants i joves; o en 
l’àmbit mediambiental, entre altres àrees, molt oblidades per l’equip 
de govern de Convergència.

Rebreu properament el programa electoral grup dels socialistes de 
Vidreres.
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fb: Vidreresxtothom

Vidreres per tothom

1. Com podeu reactivar l’activitat comercial en el nucli urbà?
La millor mostra de la vitalitat d’ un poble és la força dels seus comerços, 
es urgent treballar d’una forma decidida per potenciar aquest sector, cal 
mantenir la imatge del poble amb el manteniment dels seus carrers, 
places, jardins amb més seguretat (trobareu les nostres propostes de 
reactivació del comerç del nucli urbà al nostre facebook vidreresxtothom)

2. Com teniu previst fomentar la participació ciutadana en la 
vida política, cultural, esportiva i social de Vidreres?
Una bona comunicació és l’element fonamental per enriquir la parti-
cipació ciutadana que ens ha de permetre enfortir la democràcia i la 
relació entre les persones, entitats i l’administració local (trobareu com 
fomentar la participació ciutadana en la vida política, cultural, esportiva 
i social, al nostre facebook vidreresxtothom).

3. Com donareu suport a les associacions, entitats i clubs del 
poble per atendre les seves demandes en relació amb els equi-
paments i el seu ús?
Cal donar suport a les entitats,associacions i clubs per tal que siguin 
motor del poble. (Les nostres propostes per donar a les associacions, 
entitats i clubs del poble les trobereu en el nostre facebook).

4.-Quines infraestructures prioritàries falten i quan i com pen-
seu assolir-les?
El plantejament urbanístic municipal ha de ser ordenat, equilibrat i de 
qualitat. Hem de racionalitzar les infraestructures i els serveis per do-
nar respostes a les demandes i necessitats actuals del municipi de 
Vidreres. (Les nostres propostes prioritàries que falten, quan i com les 
pensem assolir les trobareu al nostre facebook vidreresxtothom)

5. Quines polítiques penseu adoptar per fomentar l’activitat 
econòmica i industrial? 
Ens proposem treballar per tal que tots i cadascuns dels recursos eco-
nòmics i humans aportin millores en la qualitat de vida als vidrerencs 
i vidrerenques. Desde l’àrea d’indústria i treball, volem aconseguir la 
màxima ocupació professional de les persones que vivim a Vidreres i 
garantir la competivitat de les empreses de la nostra vila (Les nostres 
propostes que tenim pensat adoptar per fomentar l’ activitat econòmi-
ca i industrial les trobareu al nostre facebook vidreresxtothom)

6. Com penseu actuar a nivell local davant els nous escenaris 
polítics?
A nivell política local anirem donan suport als escenaris polítics que es 
vagin produint, amb el govern de la Generalitat.

7. Quines polítiques d’igualtat de gènere penseu implementar 
a nivell local?
Les polítiques d’igualtat de gènere, impulsant modificacions profundes 
de l’estructura social, causant de les desigualtats entre homes i dones. 
L’àrea de polítiques d’igualtat de gènere s'estructura dins les línies 
d’acció. (Les nostres propostes d’igualtat de gènere les trobareu al 
nostre facebook vidreresxtothom).

8. Com optimitzar el nivell d’ingressos i reduir l’endeutament 
de l’Ajuntament? 
Us proposem treballar la gestió dels diners públics de forma eficient i 
eficaç, i amb la transparència que requereix la gestió dels diners pú-
blics, en aquest camí comptem amb totes les persones que estan tre-
ballan a l’Ajuntament, màxims coneixedors de la seva realitat i amb qui 
volem treballar conjuntament per assolir totes les millores. (Les nostres 
propostes d’optimitzar el nivell d’ingressos i reduir l’endeutament de 
l’Ajuntament les trobareu al nostre facebook de vidreresxtothom).

9. Quines mesures teniu pensades per fomentar la inserció la-
boral del jovent, la seva participació en les activitats del poble 
i el seu accés a l’habitatge?
Donarem un impuls a la regidoria de joventut amb la intenció de do-
tar els nostres joves de les eines suficients per ser autònoms i poder 
desenvolupar les seves inquietuds partint de les seves implicacions, 
participació i confiança en la seva capacitat de decisió, tant individu-
alment, com col.lectivament. Els nostres joves són la millor garantia 
de futur. (Les nostres propostes de mesures que tenim pensades per 
fomentar la inserció laboral del jovent, la seva participació en les ac-
tivitats del poble i el seu accés a l'habitatge, les trobareu al nostre 
facebook vidreresxtothom).

10. Com millorareu la seguretat al municipi per aturar el nom-
bre de robatoris?
L’informació i la prevenció son la base en la seguretat ciutadana. Cal 
desenvolupar el pla local de seguretat, implementant-lo en tots els 
àmbits per fer-ne una eina decisòria en les accions i actuacions dels 
diferents cossos de vigilància i seguretat a Vidreres. (Les nostres pro-
postes de com millorar la seguretat al municipi les trobareu al nostre 
facebook vidreresxtothom).

11. Afegiu el que creieu oportú.
Volem agrair el vostre suport durant aquests quatre anys que hem tre-
ballat conjuntament amb el nostre grup en el municipi, gràcies a tots els 
veïns que ens vau donar l’oportunitat d'estar aquí. Sentim gran orgull 
d'haver pogut servir al nostre poble, dins les mesures que ens ha estat 
possibles dins l’oposició. Des del nostre grup VIDRERESXTOTHOM ens 
tornem a presentar per poder seguir treballant amb la transparència que 
hem anat mantenint aquests quatre anys, gestionant totes les nostres 
propostes i realitzant i participant activament per les prioritats i actua-
cions necessàries del nostre poble. Dins d'aquesta propera legislatura, 
prometem lluitar per una gestió municipal, realista i participativa entre 
tots. El nostre objectiu no és un altre que estar al costat de les persones 
que ho necessitin i dels que vulguin treballar per Vidreres. Som concients 
que serà un camí llarg, dur i ple de dificultats, però també som concients 
que, amb el nostre treball i el vostre suport, sortirem endavant i acon-
seguirem una millora a la nostra qualitat de vida de poble. Sabem que 
valdrà la pena tot l’esforç pel futur del nostre poble, que dependrà de tots 
nosaltres, pel bé dels nostres fills...

Per això, ens tornem a presentar. Vota VIDRERESXTOTHOM.
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ESPECIAL ELECCIONS

insta: imaginemvidreres
fb.: @imaginemvidreres
tw.: @IVidreres

1. Com podeu reactivar l’activitat comercial en el nucli urbà?
No continuant amb la política que s’està fent fins ara respecte això.

Començaríem convocant trobades per seure amb tot el comerç lo-
cal i conèixer les seves necessitats i inquietuds, per tal d’arribar a 
acords que els beneficiïn. Això comportaria treballar colze a colze amb 
l'ACESV, l’Associació de Comerciants i Empreses de Serveis de Vi-
dreres, i altres operadors comercials, possibles integrants d’aquesta 
associació.

2. Com teniu previst fomentar la participació ciutadana en la 
vida política, cultural, esportiva i social de Vidreres?
Integrant l’Ajuntament a la població en una acció de treball de carrer 
i d’escolta als veïns.

Un exemple seria fer una obertura real de les portes del ple de l’Ajun-
tament al poble, envers al seu benefici.

Fent una democràcia de debò i que la gent tingui veu i vot durant tot 
l’any, no només en temporada d’eleccions.

3. Com donareu suport a les associacions, entitats i clubs del 
poble per atendre les seves demandes en relació amb els equi-
paments i el seu ús?
Cedint els equipaments, no bloquejant-los com fins ara, a les entitats 
o als vilatans.

Recollint iniciatives consensuades. Un exemple seria integrar-nos o 
pertànyer a l’associació GLOBASKET, que actualment no ho estem, i 
donar solució d’allotjament als participants.

4. Quines infraestructures prioritàries falten i quan i com pen-
seu assolir-les?
Ens deixarem aconsellar pel poble, no com s’està fent fins ara. Quants 
anys fa que la C-63 està així i no es busca una solució?

5. Quines polítiques penseu adoptar per fomentar l’activitat 
econòmica i industrial?
Us podeu remetre a les respostes anteriors. Veure resposta de les pre-
guntes 1, 2 i 3.

6. Com penseu actuar a nivell local davant els nous escenaris 
polítics?
Nosaltres som un nou escenari polític, i la nostra prioritat són Vidreres 
i els vidrerencs.

7. Quines polítiques d’igualtat de gènere penseu implementar 
a nivell local?
Començarem per asseure’ns a la taula amb l’associació La Victòria, 
que és l'única associació Feminista que hi ha actualment a Vidreres, i 
obrirem un diàleg que actualment és inexistent. Volem conèixer quines 
iniciatives tenen, quin model de Vidreres imaginen, mostrar sensibilitat 
a les seves propostes i, així, atendre també als col·lectius LGBTQ i no 
binaris que puguin sorgir en el futur.

8. Com optimitzar el nivell d’ingressos i reduir l’endeutament 
de l’Ajuntament?
Fent una auditoria del deute i conèixer les raons d’aquest endeutament 
increïble i inassolible si es mantenen les polítiques actuals. De totes 
maneres, no s’explica de cap manera el deute assolit en un poble de 
la mida de Vidreres.

A banda d’això, creiem sincerament que els veïns no haurien d’assumir 
els excessos dels polítics de torn, ni les seves arbitrarietats sense consens.

Alguns exemples podrien ser:

• Suprimir tots els llocs de treball d’assessors innecessaris que hi 
ha actualment.

• Suprimir els advocats contractats expressament per rebatre les 
crítiques dels veïns que no agraden al govern actual, així com 
l’assessorament que aquest govern utilitza pel seu propi benefici 
i no envers el dels veïns de Vidreres.

• Reclamant la gran suma del deute de la companyia Rec Madral 
a l’Ajuntament.

• Esbrinant què va passar amb els 300.000€ que l’alcalde actual 
cita a la seva revista “info vidreres 08” a l’apartat dels Horts d’en 
Pere Pau, on assegura que Esquerra Republicana va malbaratar 
aquests diners durant el govern anterior.

• No malbaratar els fons públics amb auto-propaganda quan 
s’acosten les eleccions. No fer campanya amb recursos públics.

9. Quines mesures teniu pensades per fomentar la inserció la-
boral del jovent, la seva participació en les activitats del poble 
i el seu accés a l’habitatge?
Donant-li realment presència a la Brigada Jove, que creï llocs de treball 
més estables pels joves, no només durant els mesos d’estiu. Això, 
entre d’altres punts que tenim al programa.

10. Com millorareu la seguretat al municipi per aturar el nom-
bre de robatoris?
El primer que volem dir és que no s’entén com actualment es permet 
que es produeixin tants robatoris en una població de la mida de Vidreres.

S’ha de fer que la policia comenci a sortir, formant patrulles de presèn-
cia real al carrer. Canviar radicalment la política de seguretat ciutadana 
que hi ha actualment.

Creiem que la prevenció és una eina clau. Promoure la participació 
ciutadana i la col·laboració entre els veïns és un punt important a fo-
mentar. Conscienciar els veïns dels problemes que hi ha i les actuaci-
ons que es poden dur a terme entre tots, sempre dins del marc de la 
legalitat vigent.

11.- Afegiu el que creieu oportú.
“Les nostres prioritats, resoldre les actuals mancances”. Creació d’una 
campanya de conscienciació del veïnat en el tema del reciclatge, dels 
abocaments i de la neteja de tot el perímetre municipal. Controlar que 

Imaginem Vidreres
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el reciclatge no caigui en ”oïdes sordes”, ja que hem pogut fer gravaci-
ons de com, actualment, els camions de la companyia d’escombraries 
AluNet barregen els residus dels diferents contenidors de reciclatge 
dins dels camions.

• Establir una política de boscos saludables exhaustiva. Man-
tenir els boscos nets, sense abocaments incontrolats i fo-
mentant les campanyes de neteja de boscos amb voluntariat.

• Reprendre el projecte RIMAVISI: iniciativa que l’Ajuntament 
de Vidreres està bloquejant, tot i haver-ho publicitat a la seva 
web. De tots els ajuntaments que hi participen, l’Ajuntament 
de Vidreres és l’únic que no està complint les condicions que 
se li requereixen per dur a terme el projecte i que ha dei-
xat de tenir presència a les dues últimes reunions que s’han 
convocat. El recorregut del dia 4 no passa per Vidreres?

Imagina el teu poble construeix el teu futur

Imaginem Vidreres

SOPA DE PRESOS 
POLÍTICS I EXILIATS
Solucions: Sànchez, Cuixart, 
Junqueras, Romeva, Turull, Rull, 
Forn, Bassa, Forcadell, Puig-
demont, Comín, Puig, Gabriel, 
Rovira, Serret, Ponsatí

Solucions dels entreteniments
SUDOKU

384592617

619784325

725361894

947236158

231875469

856419732

168927543

572143986

493658271

MOTS ENCREUATS

CAMPANYAELEC

ESTELABALOT

NTREVISTAO

TRESESTACAR

RESISTIRETA

ETACAESTEL

CRONOPTOSI

IIVAROFLSA

VEARTRIOMF

IRREALESTEU

CEABSENTAE

SEUTISANES

La visió de la Tere
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http://agora.xtec.cat/
ceip-salvadorespriu- 
vidreres/

Escola Salvador Espriu

Com cada any, el Rei Carnestoltes va arribar a l’escola amb les seves 
consignes, preludi d’una setmana de gresca i xerinol·la. Aquest curs, al 
Salvador Espriu, hem tingut un Carnaval molt esportiu, ja que hem dedi-
cat aquests dies a celebrar la “Setmana dels esports a l’escola”. 

Aquesta activitat forma part d’un projecte educatiu més ampli que té l’ob-
jectiu de promoure els hàbits saludables des de diferents àmbits. El curs 
passat vam incidir en l’alimentació i vam aconseguir implementar uns 
emorzars més saludables. 

Enguany, ens hem centrat en la importància que tenen per a la nostra 
salut l’activitat física i la pràctica esportiva. Estudis de neurociència 
vigents afirmen que l’exercici físic no només ajuda a modelar els músculs, 
el cor, els pulmons i els ossos, sinó que també enforteix les àrees cere-
brals claus per a l’aprenentatge.

Dins d’aquest marc, la setmana dels esports ha estat especial, sobretot 
perquè les activitats principals s’han realitzat fora de l’aula. Tot seguit us 
mostrem un resum de com va anar la setmana, amb algunes imatges:

Setmana dels esports a l’escola

DILLUNS a la tarda: la Cursa solidària. Tots 
els alumnes i mestres vestits d’atletes vam sortir a 
córrer al voltant del camp de criquet de fora l’es-
cola per una bona causa: recollir aliments per al 

banc d’aliments de Vidreres.

DIMARTS 
Al matí: Jornada de pàdel i tennis a les 
pistes de la piscina municipal per als 
alumnes de primària i jocs diversos a la 
pista per als alumnes d’infantil.

A la tarda: dues sessions de Ioga, per 
als petits i per als més grans, al gimnàs 

de l’escola.

DIJOUS LLARDER, dia 
dels excursionistes: Sortides 
a peu per diversos llocs de 

Vidreres i a Sant Maurici. 

DIMECRES 
Al matí: Fira de jocs, organitzada pels alumnes de cicle 
superior. Els nens i nenes de cinquè i sisè, en petits grups, 
van muntar setze jocs diferents al pati amb els quals 
es treballaven diversos aspectes de l’activitat física. Els 
participants tenien una medalla amb els jocs numerats 
i anaven passant per grups, acompanyats dels mestres. 

Dimecres a la tarda: Circuit de mobilitat. Aquest dia els 
nens i nenes van poder portar patins, patinets i bicicletes 
a l’escola. Els nens i nenes de primària van poder jugar 
amb els seus vehicles al carrer, al voltant del camp de 
futbol i la piscina municipal. Els alumnes d’infantil també 
es van atrevir a anar sobre rodes per la pista de l’escola. 
Un cop acabat el circuit, van poder gaudir d’un berenar 
saludable a càrrec de l’Ampa, amb fruites del temps.

DIVENDRES
L'últim dia a la tarda: Festa de Carnaval. Tots disfres-
sats de diferents esports van poder ballar a la pista 
a ritme de Zumba, amb la monitora Sònia Fuentes. 
Els alumnes més petits van ballar amb l’espectacle El 
Carnaval d’en Rikus, al gimnàs de l’escola. 

La setmana dels esports a l’escola ha estat una ex-
periència intensa i divertida alhora. Seguirem treba-
llant per generalitzar els hàbits saludables i perquè 
tinguin una continuïtat en la vida diària de l’escola.30
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A l’escola Sant Iscle, aquest segon trimestre ha estat llarg i molt intens. 
A més de les activitats que formen part de la vida quotidiana de l’es-
cola, enguany hem estat testimonis d’uns fets que podríem anomenar 
històrics. 

Per una banda, ha finalitzat la funció d’escola, d’un edifici on alguns 
avis de nens i nenes que actualment en són alumnes havien iniciat els 
seus primers aprenentatges. Per tal de fer una mica d'homenatge a 
tot el temps viscut en aquest espai, el passat 1 de març es va dur a 
terme un emotiu comiat amb tota una sèrie d’activitats. Aprofitant les 
festes de Carnestoltes, una rua s’iniciava a l’antiga escola i va recórrer 
els carrers fins a arribar a la nova escola Sant Iscle.  

A partir de les 5 de la tarda, les activitats, pensades per a tothom qui 
volia visitar la nostra escola, van servir per rememorar vells i bells 
temps. Després de fer una menció i agraïment als directors i pre-
sidents de l’AMPA de les diferents promocions, es va descobrir el 
monòlit que recordarà d’ara en endavant els quasibé 60 anys que 
l’escola ha estat ubicada en el carrer Orient. També es va poder visitar 
l'exposició de fotografies antigues; els nens i nenes van poder partici-
par als tallers i al joc de nit, i com a fi de festa hi va haver el sopar de 
germanor amb ball inclòs. 

Per altra banda, una setmana més tard, va tenir lloc la presentació 
de la nova escola per part de les autoritats. Va ser un acte amb par-
laments de persones estretament relacionades amb l'escola i amb la 
presència de pares i alumnes encuriosits pel nou edifici. 

Com sempre que s’estrenen coses, totes les persones que treballem a 
l’escola estem il·lusionades per fer que aquesta nova etapa esdevingui 
una experiència gratificant per als nostres alumnes i per a la comunitat 
educativa. Es tracta d’una escola que en pocs anys esdevindrà d’una 

sola línia, ja que el creixement demogràfic del nostre poble així ho 
determina. Malgrat que els alumnes d’educació infantil, P3, P4 i P5 
encara estan a l’antic emplaçament, està previst que el curs 2021-
22 ja estiguem tots al mateix edifici, des de P3 fins a 6è. És una 
escola que compta amb una aula de música, una d’anglès, aules de 
desdoblament per treballar amb grups més reduïts quan l’activitat ho 
requereixi, dues tutories, despatxos, biblioteca/sala de mestres, as-
censor, menjador i cuina. També compta amb una sala polivalent que 
pot fer la funció de gimnàs i sala d’actes. La zona de pati amb pista de 
bàsquet i de futbol es complementa amb la zona que anomenem “la 
muntanyeta”, on permet als alumnes un ventall més ampli de vivència 
amb l’entorn i una experiència diferent que els apropa encara més a 
la natura. L’entorn tranquil i relaxat és ideal per a començar cada matí 
un nou dia a l’escola. 

Tots i totes encetem aquesta nova etapa amb molta il·lusió i energia. 
Ara sí que ja tenim l'escola aquí!

Ens hem traslladat
https://sites.google.
com/a/xtec.cat/escola-
santiscle/

Escola Sant Iscle
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http://agora.xtec.cat/
ies-vidreres/moodle/

INS Vidreres

L’Institut de Vidreres ha celebrat aquest passat 12 d’abril la primera 
jornada de ciència, tecnologia i matemàtiques a la plaça de l’església.

La jornada ha consistit en una mostra d’experiències en format de petit 
projecte dels estudiants de 2n d’ESO. Els estudiants han treballat des de 
l’àmbit STEM, que engloba les àrees disciplinars de les Ciències, la Tecno-
logia, l'Enginyeria i la Matemàtica. La perspectiva d'integrar i reforçar l’en-
senyament de les àrees científicotecnològiques va sorgir a través de la nova 
proposta pedagògica del Departament d’Ensenyament i gràcies al la crea-
ció d’un grup de treball del professorat de l’institut, que la vàrem considerar 
una eina crucial per diversos motius. D’una banda, enriquir la cultura cientí-
ficotecnològica i dotar de pensament crític els nostres estudiants, ciutadans 
presents i futurs, en un món on la ciència i la tecnologia cada vegada tenen 
més impacte en les seves vides i el seu entorn. Per altra banda, aplicar 
metodologies competencials, transversals i generadores de coneixement 
que fomentin el pensament crític i la creativitat, per entendre i interpretar el 
món. L’equip STEM, format per professorat de ciències, tecnologia i mate-
màtiques, vàrem basar la nostra proposta en tres eixos principals:

• Fomentar les vocacions científicotecnològiques en paritat.

• Obrir les portes de l’institut a la ciutadania local

• Minimitzar la bretxa entre educació primària i secundària.

Els treballs resultants han estat d’allò més diversos, presentant fins a 
40 propostes que el públic present va poder observar, valorar i votar, 

des de la propulsió d’un coet, la creació d’un prototip de depuració 
d’aigües, il·lusions òptiques realitzades amb impressió 3D, criptografia, 
la simulació d’erupció d’un volcà o reptes robòtics.

La fira també va comptar amb una mostra d’art reciclat realitzat pels 
alumnes de 4t d’ESO en col·laboració d’escola verda

Esperem que la mostra hagi agradat i hagi estat la primera de moltes 
jornades científiques a Vidreres i donem les gràcies a l’Ajuntament per 
la seva col·laboració.

Laura Fructuoso Miquel, Professora de Tecnologia, Escola Verda i 
equip STEAM Institut Vidreres

STEM (A) Vidreres
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Resultats twirling
@Twirlingvidreres

Club Twirling Vidreres

Campionat a Vidreres
Donem per finalitzada la segona fase de dansa en modalitatat d’in-
dividuals i equips de la federació catalana NBTA Espanya, que vàrem 
organitzar a Vidreres.

Han estat dos dies intensos, amb una participació de 135 atletes. Dos 
dies amb el pavelló ple de gom a gom.

Volem agrair al nostre Ajuntament el seu suport, sense la seva col·la-
boració hauria estat impossible. A continuació us deixem les classifi-
cacions de les nostres atletes en aquesta competició:

Amb aquestes classificacions l'equip del Club Twirling Vidreres us 
felicita per tots els vostres resultats en aquesta segona fase de dansa!

Campionat d'Espanya
Donem per finalitzada la competició d’Espanya de parelles, conjunts i 
fases tècniques.

Els nostres resultats son els següents;

Continuem pujant Vidreres. Propera parada, final d’individuals d'Es-
panya 2019!

Donem per finalitzada l'última competició d’individuals al Campionat 
d’Espanya. Us deixem les nostres classificacions, ara ens toca treba-
llar per la Copa Federació amb selecció a la copa del Món.

Volem felicitar a tots els nostres atletes per aquests resultats en el 
seu segon any de competició, i pel valor de competir amb aquest gran 
nivell de la Federació Espanyola de Twirling

CATEGORIA B ALEVÍ
6a Paula Fernández 7a Mireia Díaz

11a Marta Pérez 15a Alícia Gomez

CATEGORIA B INFANTIL
1a Paula Gómez

CATEGORIA B CADET
2a Íngrid Coll 3a Raquel Escalera
4a Rocío Peña 6a Soraya Galera
7a Arian Pérez 8a Mar Hernández

CATEGORIA A PRELIMINAR INFANTIL
12a Dúnia Alberto

CATEGORIA A PRELIMINAR CADET
3a Irene Álvarez 5a Cèlia Bernadó
7a Nerea Garrido 8a Aina Masnou

TEAMDANCE CATEGORIA A CADET
1r Vidreres

EQUIP INFANTIL CAMPIONES D’ESPANYA 2019
Judith Perez, Zaira Salcedo, Andrea Nualart,  
Ona Villoldres, Luna Belkediem, Mireia Pigem

CAMPIONES MODALITAT PARELLES NIVELL A
Aina Alvarez i Laia vilà

SUBCAMPIONES MODALITAT PARELLES
Queralt Valentí i Blanca Martínez

TERCERES MODALITAT PARELLES
Andrea Nualart i Mireia Pigem

SUBCAMPIONS MODALITAT PARELLES
Sergio Camps i Zaira Salcedo

INDIVIDUAL TÈCNIC UN BASTÓ
CINQUENA CLASSIFICADA D’ESPANYA 2019

Queralt Valentí
SISENA CLASIFICADA D’ESPANYA 2019

Laura De la Fuente
CINQUENA CLASSIFICADA D’ESPANYA  

EN MODALIDAT ARTÍSTICA 2019
Laia Vila

CAMPIÓ NIVELL B 2019
Sergio Camps

CAMPIONA NIVELL A 2019
Judith Pérez

CAMPIÓ NIVELL A 2019
Josemi Alegre

SUBCAMPIONA NIVELL A 2019
Zaira Salcedo

SUBCAMPIONA NIVELL B 2019
Ona Villodresz

SUBCAMPIONA NIVELL A 2019
Aina Alvarez

TERCERA CLASIFICADA NIVELL B 2019
Queralt Valentí

QUARTA CLASSIFICADA NIVELL A 2019
Mireia Pigem

SETENA CLASSIFICADA NIVELL A 2019
Blanca Martinez

DESENA CLASSIFICADA NIVELL B 2019
Laia Vila

ONZENA CLASSIFICADA NIVELL B 2019

Laura De la Fuente
DISSETENA CLASSIFICADA 

 NIVELL B 2019

Luna López
VINT-I-DOSENA CLASSIFICADA  

NIVELL B 2019

Andrea Nualart

EQUIP JÚNIOR NIVELL A CINQUENS CLASSIFICATS 2019
Mireia Pigem, Laura de la Fuente, Queralt Valentí,  

Blanca Martínez, Laia Vilà, Aina Alvarez
CAMPIÓ D’ESPANYA 2019 EN MODALITATS ARTÍSTIQUES

Josemi Alegre
SUBCAMPIONA D’ESPANYA  

MODALITATS ARTÍSTIQUES 2019 NIVELL A
Aina Alvarez

TERCERA CLASSIFICADA D’ESPANYA 2019  
EN MODALITATS ARTÍSTIQUES 2019

Blanca Martínez
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Porta un amic

El dissabte 27 d’Abril des del C. B. Nou Caulès vam organitzar la jorna-
da anomenada “Porta un amic”.

Es tracta d’una activitat lúdica i divertida per potenciar el bàsquet for-
matiu a la localitat i perquè tots aquells nens i nenes que tinguin ganes 
de provar el bàsquet puguin venir i gaudir d’aquest esport. Així, apro-
fitant una jornada de varis partits a casa, cada jugador del club pot 
portar amics i passar un matí fent diversos jocs que acosten els nens al 
món del bàsquet. Es tracta del segon any que des del club es potencia 
aquesta activitat, que cada cop té més bona rebuda. En aquesta ocasió 
hi van assistir uns 30 nens i nenes que van estar immersos en vàries 

activitats fins a les 10.30 del matí i després van poder gaudir d’un bon 
esmorzar per recuperar les forces. 

Moltes gràcies a tots els assistents i voluntaris que ens van ajudar du-
rant aquesta jornada. 

Recordeu que, si voleu jugar a bàsquet o teniu ganes de provar aquest 
esport, encara teniu moltes oportunitats! Només us heu de posar en 
contacte amb nosaltres a través dels nostres coordinadors per poder 
assistir a algun dels nostres entrenaments. 

Salut i bàsquet!!

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

Segueix-nos a les xarxes socials.

@noucaules    @CB Nou Caulès    @9Caules

@9Caules

@NouCaulesVidreres

C.B. 9 Caulès
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L’Atlètic Vidreres des del 2012 té un equip sènior femení, i ja fa 
temps que vol crear una secció de base femenina, amb equips ex-
clusius per a nenes menors de 14 anys. És per això que fem una 
crida per trobar companyes d’equip per la Sílvia i la Paula, per fer el 
PRIMER equip BASE FEMENÍ de futbol sala a VIDRERES.

T’animes a provar-ho? 
Els nostres valors són: esforç, respecte, implicació, superació i Vi-
dreres. Són una barreja de conceptes ideals per créixer de manera 
integral com a persona i esportista. Un esport d’equip, on faràs noves 
amigues i compartiràs molts moments de diversió i aprenentatges.

II Torneig 3x3  
mixt de futbol sala
Obrim el període d’inscripcions del II Tor-
neig 3x3 mixt de futbol sala, de la vila de 
Vidreres!

Des del 9 d’abril i fins el 10 de maig que-
den obertes les inscripcions per participar a 
la segona edició d’aquest torneig. L’edició 
passada va comptar amb la participació de 
70 esportistes (nens i nenes de 6 i 16 anys), 
arribant al límit d’inscripcions. Aquest any, 
degut al èxit del 2018, ampliem les places 
a 100 inscripcions.

El dia 2 de juny serà una jornada plena 
d’esport i diversió, al nostre pavelló de Vi-

dreres. Es podrà viure un gran ambient de 
futbol sala durant 12 hores. Amb la parti-
cipació i col·laboració d’algunes empreses, 
els nostres esportistes gaudiran de moltes 
sorpreses. Animeu-vos a crear el vostre 
equip de 3 o 4 jugadors/es i formeu part 
d’aquest gran torneig!

MÉS INFORMACIÓ A 
Instagram: @atleticvidreres 
Facebook: Atlètic Vidreres FSCE  
Correu: coordinador@aleticvidreres.com 
Telèfon: 679 08 92 72

Campanya 
Futbol Sala Base Femení Atlètic Vidreres FSCE

atleticvidreres.com

@atleticvidreres

Atlètic Vidreres FSCE

El proper diumenge 26 de MAIG farem una JORNADA DE 
PORTES OBERTES, per totes aquelles nenes menors de 16 

anys que vulguin provar aquest esport. T’esperem diumenge 
26 de maig d'11 a 13 h al pavelló de Vidreres
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DIJOUS 25 D'ABRIL

9.30 HORES - SALA D'ACTES DE LA BIBLIOTECA JOAN RIGAU AMB 
ELS SEGÜENTS ASSISTENTS:

• Regidora de sanitat de l'Ajuntament de Vidreres

• Cap d'àrea de serveis a la comunitat de l'Ajuntament  
de Vidreres

• Representant de l'IES Vidreres

• Representant de l'Escola Sant Iscle

• Representant de l'Escola Salvador Espriu

• 2 representants de les 4 farmàcies locals

• Coordinadora de salut comunitària ABS SILS

• Referent tabac ABS SILS

ES PORTA A TERME LA PRIMERA TAULA DE SALUT DE LA VILA  
DE VIDRERES

Arrel de la trobada prèvia entre la Regidora de Sanitat de l'Ajuntament 
de Vidreres, la coordinadora de salut comunitària de l'ABS de Sils i la 
referent de tabac de l'ABS de Sils, es conclou la necessitat d'intervenir 
a Vidreres de manera sectorial en l'àmbit de la salut comunitària en 
general i del tabac en particular i és per això que ens trobem en una 
primera Taula de Salut de Vidreres. 

Es valora com a molt positiva aquesta primera trobada de tots els 
agents que es consideren per a una primera acció i d'aquesta manera 
constituir el que pot esdevenir una taula de treball que redundi en la 
millora de la salut a la nostra vila. 

Es planteja com a principal objectiu un treball en xarxa on cadascú 
pugui incidir de manera individual en els aspectes i temes que els 

interessi, alhora que hi hagi aquest espai comú per aglutinar esforços 
i definir estratègies.

S'explica el cas de Sils i Maçanet on fa temps que funciona el 
treball per la setmana sense fum per prendre nota i com a model 
a tenir en compta.

Es concreta la preparació per la SETMANA SENSE FUM A VIDRERES, 
per dur-la a terme del 27 al 31 de maig de 2019. Es recolliran totes 
les propostes que els diferents agents proposin al Centre Cívic i es farà 
una difusió conjunta de totes les activitats.

Des de l'agent de tabac del CAP hi haurà un tracte diferencial amb els 
farmacèutics per establir protocols d'atenció i amb l'IES per orientar. 
D'altra banda, faran una xerrada motivacional guiada i concertada on 
tothom hi podrà assistir, prèvia inscripció al CAP.

L'Ajuntament es compromet a organitzar activitats per a la setmana 
sense fum a la UEC, al Centre Obert, a l'Espai Jove, a Arts Plàstiques, 
a la Biblioteca i a les Llars d'infants.

Una vegada recollides les activitats de tots els agents es donarà forma 
a una primera setmana sense fum que serà l'inici d'una tasca que de 
cara al proper any es podrà fer créixer.

L'organització de la setmana sense fum esdevé una primera 
activitat de la taula sanitaria de Vidreres que es tornarà a trobar 
al mes de setembre per proposar noves actuacions i en diver-
ses matèries de cara al proper curs 2019-2020.

Taula de Salut
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L’objectiu principal de la Fundació Emys és la conservació de la natura. 
Des de fa 30 anys treballem amb aquesta finalitat, especialment per 
a la conservació de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i el seu hà-
bitat, les zones humides. Aquests espais naturals són ambients molt 
interessants, ja que poden acollir una gran biodiversitat, però malaura-
dament han anat desapareixent del nostre territori degut bàsicament a 
l’activitat humana. Per això treballem per a la seva preservació, creant 
i conservant zones humides on pugui viure la tortuga d’estany i també 
altres espècies d’amfibis, rèptils, aus i invertebrats.

Una part fonamental de la nostra tasca 
és el seguiment dels nuclis poblacionals 
d’Emys orbicularis, que ens permeten 
conèixer el seu estat de conservació i 
avaluar l’efectivitat de les actuacions re-
alitzades. El seguiment d’aquesta tardor 
n’ha permès identificar 76 exemplars 
entre 7 localitats diferents. S’han capturat 
58 tortugues adultes i 18 juvenils, de les 
quals 36 encara no havien estat captura-
des anteriorment, mentre que la resta ja 
estaven identificades d’altres anys. L’alta 
proporció de noves captures indica que la població d’Emys orbicula-
ris de la Selva consta d’un gran nombre d’exemplars, constituint-la 
com la més ben conservada del territori català. A més, la captura de 
18 juvenils constata el relleu generacional i denota una bona estruc-
tura poblacional, tot i que la tendència observada des de 1987 apunta 
a un envelliment general de la població. 

La preservació d’aquesta espècie en el nostre territori, doncs, depèn 
en gran mesura dels seguiments i les actuacions de conservació que 
es van realitzant. En la nostra tasca la custòdia del territori és una eina 
de treball imprescindible, ja que molt sovint les basses es troben dins 
de finques privades. Gràcies als acords als que arribem amb propieta-

ris privats s’ha pogut mantenir una xarxa de basses ben conservades, 
i que son gestionades cada any per a mantenir el seu valor natural i 

les bones condicions per a l’Emys orbicu-
laris. La creació d’aquesta xarxa de zones 
humides afavoreix la connectivitat entre 
diferents nuclis poblacionals de l’espècie 
que a causa de la manca d’hàbitats idonis 
havien quedat aïllades.

En aquesta línia, cal destacar la signatura 
recent del conveni per a la gestió dels Es-
tanys de Sils; un espai recuperat que s’ha 
anat degradant per una manca de gestió 
activa amb criteris conservacionistes. Amb 

la nova gestió esperem recuperar un espai natural, que consta d’una 
diversitat d’hàbitats lligats a l’aigua (llacuna, prats inundables i dalla-
dors, espais fluvials), on la conservació de la seva biodiversitat es faci 
de forma compatible amb l’ús públic i amb la protecció davant el risc 
d’inundacions. 

A més, en els propers mesos es realitzaran diferents accions de vo-
luntariat amb l’objectiu d’implicar la ciutadania en el coneixement i 
conservació d’aquests hàbitats a partir del treball voluntari. 

Podeu consultar les dates de les accions a  
www.fundacioemys.org/experiencies. 

La conservació de la natura,  
la nostra raó de ser

El seguiment 
d’aquesta tardor 

n’ha permès 
identificar 76 

exemplars entre 7 
localitats diferents

Fundació Emys

@fundacioemys

www.fundacioemys.org
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Com a conseqüència dels episodis de pluges de finals de 2018 es 
van produir esllavissades a diferents punt de la riera Rec Clar. La for-
ça de les aigües va arrossegar part de les terres que conformaven 
els marges de la riera, descalçant els talussos, fet que va produir les 
esllavissades.

Aquestes esllavissades posaven en perill la integritat del camí de Can 
Domènech i, per tant, la integritat dels usuaris del mateix. Per aquest 

fet l’Ajuntament va actuar d’urgència protegint el camí mitjançant la 
construcció d’un mur de rocalla en els punts on s’havien produït les 
esllavissades per tal d’evitar, per una banda, l’afectació al camí i, per 
altra, evitar altres esllavissades que es poguessin produir en un futur.

També es va actuar en el gual que travessa la riera i que dona accés 
a la zona esportiva, ja que aquest també va quedar descalçat i es va 
haver de reforçar amb rocalla per evitar noves esllavissades.

Actuacions d'arranjament per 
esllavissades al Rec Clar
ESLLAVISSADES

ARRANJAMENTS

Àrea de Medi Ambient de 
l'Ajuntament de 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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Una taula coberta d´un “tapete” de teixit a quadres blancs i blaus, que 
encara conservo, amb un calaix on hi guardava els meus quaderns, tin-
ter, secant, plomes i plomilles per sucar la tinta i la goma d'esborrar, 
aquest era el meu equipatge. La meva mare vigilant el que feia, que 
no m'encantés quan havia de copiar diversos temes resumits de l’en-
ciclopèdia “petita” (no vaig arribar mai a la “grossa”). No en va treure 
gran cosa, la mare, d’obligar-me, pero era la única manera de ficar-me 
alguna cosa al cap.

Els dies de festa el meu pare anava a cacera i ell en el sarró hi tenia un 
“Patufet” i m´ensenyava a llegir en la nostra dolça llengua, m´explicava el que 
vèiem i, llavors, m´ho feia entendre llegint, era una cosa molt complicada el 
que feia “en Pepet de Cal Masover”, ja que ell tampoc havia conegut l’escola. 
A l'arribar a casa, la mare em preguntava què m'havia ensenyat el pare 
i m´obligava a fer-li’n una redacció.

La germana del meu pare, “la tia Rosita”, tenia llibres de matemàtiques, 
que eren el de l’alumne i el del mestre, en un hi havia els problemes i en 
l´altre les solucions i ella tenia la santa paciència d´ensenyar-me a comptar 
perquè, si bé els altres temes m'agradaven, els números no els podia ni 
veure.

Els vespres d´hivern m´obligaven a llegir en veu alta i així aprenia a 
expresar-me, em feien llegir tota mena de contes i diaris, als Srs.Mun-
det els arribava “El correo Catalan” dues vegades per setmana i, quan 
l´havien llegit, ens el passaven a nosaltres. El que més m´agradaven 
eren els contes i les novel·les d´en Josep Maria Folch i Torres, boniques, 
dolces i humanes que encara tinc.

Deia la mare que el que es llegia no s´oblidava mai i si la lectura era 
l'adequada s´anava forjant el caràcter de la persona.

Mai he tingut enveja de res ni de ningú, l’única cosa que em donava 
“enveja sana” era quan sentia altres nenes parlar de la convivència a 
l'escola. Recordo que venien a Santa Ceclina noies de Vidreres, i entre 

elles parlaven de la seva escola i de la seva mestra la Sra Vinyals amb 
carinyo i admiració. Ho trobava faltar perquè, si bé era lògic que jo 
estimes als meus mestres “els pares”, i que ells m´estimessin a mi, la 
meva opinió de què a una escola sols s´hi aprenia a llegir i a escriure va 
canviar totalment quan de més gran vaig conèixer a la Sra Vinyals, que 
aleshores venia esporàdicament a Vidreres.

Quina manera d´ésser mes elegant tenia eixa senyora, cal dir que parlant 
amb ella sempre em va tractar com si jo hagues estat alumna seva. 
Essent jo de Vidreres i a quina escola havia anat era com si s´adonés de 
que era una espina que jo tenia clavada, ella era una verdadera senyora 
i no te res d´estrany que el poble la seguixi recordant amb tant de carinyo.

Però tornem a la meva escola. Com si fos autèntica no se’m permetia ni 
un sol dia passar sense fer els deures que s´imposaven. Era per veure 
la seriositat de la mare quan jo li deia, ben conveçuda, que per treballar 
al camp no calia saber llegir i escriure i ella contestava que si en sabia 
podria treballar al camp, pero si no en sabia només podria treballar al 
camp. Quanta raó tenia, amb el poc que va poder a col·legi, als tres 
anys va quedar sense mare i als set ja era a servir.

Tothom col·laborava com podia, la meva àvia “la iaia Pepeta”, tot enra-
onant i explicant contes em deixava anar alguna dita catalana i m´ex-
plicava com s´havia d'aplicar. En guardo anotades mes de cinc-centes.

Quan preguntava pel “recreo”, la mare obria la finestra i em deia “no tens 
prou espai per gaudir” i em feia valorar tot el que es veia: arbres, flors, 
ocells i fins i tot algun vaixell que passava, doncs desde Can Mundet es 
veia el mar. La mare m’ensenyava que tot tenia un nom i un motiu per 
existir, i em feia aprendre que tot allò que veia ho podia posar al paper. 

Aquesta va ser la meva escola, humil pero estic ben orgullosa i agraïda a 
la meva familia, doncs malgrat la precarietat dels anys en què estàvem 
passant va ésser rica en valors humans i plena de sacrificis per no ser 
una analfabeta amb tot el que això comporta a la vida d'klñkuna persona.

La meva escola 
Mª Rosa Masnou
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Què bonica, i com ens agrada a tothom la diada de Sant Jordi. És el 
dia dels somriures còmplices, el de les primeres vivències que ens fan 
posar vermelles i vermells, el dels braços que s'allarguen per arribar a 
llibres entre multituds. El dia dels matiners i previsors, dels atabalats que 
corren, i dels que se'ls fa de nit i volten abans d'arribar a casa. I a més, 
és el dia de les olors; olors a llibres oberts, i olors a roses.

La llegenda ens diu que l'heroi salva la vida de la princesa ple de valentia. 
Li entrega una rosa ple de bons sentiments, i aquesta li correspon plena 
de gratitud. El tercer en discòrdia és un drac ferotge, ple de bona sang.

Com tantes altres, aquesta llegenda s'ha adaptat de forma metafòrica 
als nostres temps. En les diferents versions que hi han, es pot trobar 
que el drac no es mor, que la princesa és l'heroïna, que en Jordi es diu 
Jordina, i moltes altres. 

També pot trobar-se que no és sempre la filla del rei a qui salven, ni el 
drac a qui es guanya. També pot haver-hi un Sant Jordi o Jordina en el 
nostre dia a dia. Quan ens ajuden amb bon cor en els nostres problemes. 
O quan alguna o algun decidit tira endavant una bona acció, o es posa a 
liderar la solució d'alguna situació dolenta. Sempre amb el cor a la mà.

Si hi ha alguna situació problemàtica que en necessiti un o una, és 
l'escalfament global del nostre planeta i el canvi climàtic que estem pa-

tint. Cada dia rebem notícies de desgràcies climatològiques relacionades 
amb huracans o inundacions cada cop més grans. I apareixen dades, 
documentals, xerrades i conferències denunciant que estem convertint 
el planeta en un lloc inhabitable. 

De tant en tant els líders del països es reuneixen i acorden que con-
taminaran una miqueta menys, però que ho faran poc a poc. I llavors, 
després de decidir això alcen les mans, es feliciten, s'abracen i s'aplau-
deixen a sí mateixos. Ens diuen que han salvat el planeta, però no ho han 
fet. Bé, ho venen fent i dient des de fa més de cinquanta anys.

Són els dracs d'aquest conte. Al nostre voltant hem viscut un procés 
electoral on tots els líders han parlat de quant estimen la terra on viuen, i 
ens han dit a qui ha de pertànyer aquest terra. Que volen el tros de terra, 
sí que ho han dit; però com volen fer-la cuidar per viure bé sempre en 
ella, no ho he escoltat de ningú. 

Per sort, on hi ha dracs, sempre apareixen Sant Jordis i Jordines. Les 
últimes són el jovent darrere el moviment “Fridays for Future”. Heroïnes i 
herois plens i plenes de coratge i valor, plantant-se on i davant de qui no 
es planta ara ningú. Perquè són els que de veritat estimen la terra on viuen. 
Perquè són els que la cuiden, i volen que els altres la cuidin com ells. Per-
què volen matar els dracs que la maltracten sense escrúpols. I perquè ens 
volen regalar les roses fruit de la seva victòria. Llavors, ens enamoraran.

Flors i violes
David Amores

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

40

OP
IN

IÓ

OPINIÓ



Joaquim Bayé

Solucions a la pàgina 29

HORITZONTALS
1. Temporada d’obres als carrers de Vidreres (dues paraules que 
s’allarguen per la columna). 2. Camí en el mar o el cel. Conjunt de deu 
mil o quinze mil taps. 3. Fa cantant qui canta. El Rec Clar, per exemple. 
Primera disjuntiva. 4. Els porquets. Lligar en Lluís Llach. 5. Aguantar, 

sostenir, repel·lir. I basca que feia una mica de por. 6. Cal per fer res. 
El lleixiu l’ataca. Els núvols el fan invisible. 7. Li falta un metre per 
poder mesurar. Estrany pòsit que es produeix quan una viscera es 
desprèn dels seus mitjans de fixació. 8. Aparti del bon camí anant 
contra corrent. Lletra de pela. No dona feina al CAP. 9. Tren d’alta ve-
locitat descarrilat. Lletra de terra. Cal guanyar de manera esclatant per 
aconseguir-lo. 10. Rieral que es desborda fantàsticament. Sou. 11. 
Comunitat Europea. Fada Verda que pot provocar absentisme laboral. 
Un glop de te. 12. Greix que no se’n va de la cadira. Infusions que es 
publiciten com a saludables.

VERTICALS
1. Una de les cases de cultura vidrerenques (dos mots). 2. Brilla al 
firmament de Hollywood. La de Cabanyes, el Sorrer, la de Pins i el Rec 
Clar. 3. Mata sense obrir la boca. Entendrir o estomacar. Un altre glop 
de te. 4. S’enrotlla molt i es pot fer pesada. Aigua del Sena. 5. És molt 
anglès combinar-la amb gingebre. Rebuscats, enfarfegats i, a sobre, 
capgirats. 6. Monument megalític balear vagament marítim. Segona 
disjuntiva. En ple solstici. 7. Fabra va decidir prescindir-ne. Les últimes 
dades de l’anàlisi. A l’escut de l’entitat Poca Feina Tenim. Saluda o cri-
da l’atenció. 8. Distret, encantat, ves a saber si per culpa de l’absenta. 
Bèsties que estaven molt tranquil·les fins que un barbut les va lligar a 
un trineu. 9. Una beata també pot perdre el cap. S’ho fa tot sol, encara 
que l’acompanyin. 10. Beneït el dia que ens els podrem treure. Tractat 
de la sotana. 11. Primers temps de l’eocè. Aquí no hi ha ni Déu. Eh, 
una altra! 12. Amb un do es pot fer una tesi. Fas punta.

SOPA DE PRESOS POLÍTICS I EXILIATS

Hi trobareu el cognom de tots i totes setze; i no n’hi hauria d’haver cap.
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. 

7 8 3 2 5

7 6 9

4 7 6

2 8 4 9

8 5 4 1

1 6 5

5 7 2 1 3

4 9 6 7

Fem poble tot 
entretenint-nos
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Sempre que viatjo, mirem on podem anar i què ens agrada del país. 
Tot no es pot veure, òbviament, però sempre tenim una part cultural. 
Una altra part dels meus viatges sempre fa referència al cinema (en 
aquest cas he inclòs a Indiana Jones i el temple maleït i el Pont sobre 
el riu Kwai). M’agrada veure pel·lícules i reportatges sobre el país que 
visitem, per a mi és un obligatori sempre.

Arthur C. Clarke cobreix les dues, cultura i cine, no es pot demanar res 
més. Gràcies a internet ara és fàcil trobar llocs, ja que no sóc l’únic 
frikie. En un blog vaig trobar on vivia l’Arthur C. Clarke, i ens vam 
dirigir amb el nostre Tuk Tuk, que vaig conduir durant 1.300 km per 
Sri Lanka, tota una aventura, imagino que sóc un dels pocs catalans 
amb carnet registrat.

He de dir que, quan vaig començar a llegir Arthur C. Clarke em va sor-
pendre molt gratament la seva biografia, tots el coneixem per la seva 
faceta cinematogràfica per 2001 una Odisea a l’espai, però la seva  
tasca científica és impressionant. Els seus estudis d’astronomia, la di-
vulgació científica i el desenvolupament del sistema defensiu per radar 

en la Segona Guerra Mundial. Però la seva aportació més important 
va ser la comunicació per satèl·lits goestacionaris que se segueixen 
utilitzan actualment.

La veritat és que quan vam anar a veure la casa, no teníem esperança 
de poder entrar-hi, però gràcies a UAPLI, el vigilant de carrer i la seva 
insistència, vam poder entrar. Va avisar a la senyora que cuida la casa 

El meu viatge 
sorprenent a Sri Lanka

EDU ACHÓN

Membre honorífic de la NASA, va estar convidat al llançament 
de l'Apol·lo 11. Quan van trepitjar la lluna, l'hi van fer dedicatòries 
Neil A. Armstrong, Edwin I. Aldrin Jr., Michael Collins...
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(amb un nom impronunciable). Ella ens va explicar que Sir Arthur sem-
pre accepta visites amb molt de gust. Ella el cuida els últims anys de 
la seva vida, ja en porta més de vint. Ens va sorprendre la sobrietat del 
seu dormitori, la zona on viu, però va ser el seu despatx. Va ser el milor 
de Sri Lanka. La Dory, la meva senyora, al·lucinava, jo semblava un 
nen, gairebé em poso a plorar quan vaig veure la vida d’aquest home, 
a través de les seves fotos i records en aquelles parets i estanteries.

Si teniu oportunitat, intenteu localitzar la casa, és una gran tros de la 
història de la humanitat. Un gran home.

El nivell dels premis que va tenir al llarg de la seva vida  
va ser al·lucinant, podeu veure premis i reconeixements  

de tots els nivells polítcs, presidents, reines i papes.

Dedicatòria d'Elizabeth Taylor

Mencions dels presidents 
d'estats units com Johnson

Dedicatòria de TOM HANKS, por Apolo 13 43
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Netegem bé les guatlles, els hi lliguem les potes i les ales perquè no 
s’obrin. Les posem en una cassola amb una mica de mantega, tot al 
forn prèviament escalfat i ho deixem uns 20 min. a 200ºC. 

Mentrestant tallem la ceba, les pastanagues i els alls tot ben petit i ho 
posem al forn 15 min. més. Tot seguit posem el vi blanc per obtenir 
més fons i ho deixem reduir una mica durant uns 15 min. Girem les 
guatlles i quan estiguin daurades ho retirem i colem el fons per obtenir 
la salsa necessària. Tallem la cansalada en petits llardons i ho fregim 
fins a tenir-la ben daurada. Bullim les cols i les escorrem. Un cop fet 
tot això, posem les cols amb la cansalada i ho saltegem una mica. 

Posem la salsa a bullir i reservem les guatlles en una cassola. Fi-
nalment tirem tot el preparat a la cassola on hi ha les guatlles i ho 
deixem bullir tot junt uns tres minuts, i ja tenim el plat enllestit.

Aquest plat el podem acompanyar amb un vi negre de Garriguella.

INGREDIENTS 6-8 PERSONES

 - 500 ml de llet 

 - 125 g de farina tamisada

 - 85 g de sucre

 - Una mica de vainilla

 - Un tros de canyella en branca

 - 2 ous 

 - 5 rovells

 - Oli per fregir

 - 25 g de mantega

INGREDIENTS 4 PERSONES
 - 8 guatlles  
 - 200 g de cansalada viada
 - 1 ceba
 - 2 alls

 - 5 cols de Brussel·les per 
ració o 5 xampinyons de 
mida normal

 - 2 pastanagues

 - Llorer
 - Un vas de vi blanc

Bullim la llet amb el tros de canyella, ho retirem i hi posem una mica 
de vainilla. Ho deixem refredar 15 min. 

En una cassola hi posem la farina, el sucre i una mica de sal. Ho 
barregem bé posant-hi els rovells un per un i per últim un ou enter. 
Posem la cassola a foc suau, amb una espàtula ho anem remenant 
mentre hi posem la llet colada mica en mica. Quan arribi al punt 
d’ebullició apugem el foc i ho deixem a foc viu durant 1 minut, ho 
retirem i hi posem la mantega remenant-ho bé.

Untem una safata amb mantega, hi tirem la crema formant una capa 
d’1,5 cm aproximadament, ho pintem amb mantega fosa perquè no 
perdi el color i no es ressequi. Ho deixem refredar. Quan estigui ben 
freda ho tallem en quadrats de 3 o 4 cm.

Batem l’ou, passem els trossos per farina i els banyem a l’ou. Els 
fregim amb l’oli ben calent i quan estiguin daurats els retirem i els 
posem en un plat perquè es refredin. Per acabar, hi tirem sucre amb 
canyella mòlta i ja està llest per servir.

Teresitas

Guatlles estofades  
amb cols de Brussel·les

Felicià Montilla

Felicià Montilla
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Recull de premsa

Estem treballant per  la gent gran.  
Emplena aquesta enquesta. Ens ajudes?
Retalleu la butlleta i porteu-la a les oficines de l’Ajuntament, CAP o biblioteca

EDAT:

Majoritàriament, amb qui manté més relació? Amb quantes persones es relaciona més freqüentment? 

Coneix quines activitats es fan en el seu municipi?

Participa en alguna activitat del municipi? Quina? (en cas que la resposta sigui que no, per què no participa?) 

Li agraden les activitats que es fan? Li agradaria fer alguna activitat que, actualment, no es fa?

23 de març de 2019 | El Punt 

L’alcalde de Vidreres 
troba lògic que la nova 
escola Sant Iscle sigui 
d’una línia

13 de març de 2019  | El Punt

Vidreres tindrà un nou 
festival de gòspel

08 de març de 2019  | El Punt

Tres ferits en un xoc 
entre tres cotxes i un 
autocar sense passatgers 
a la C-63 a Vidreres

23 de febrer de 2019  | El Punt

Policies i vigilants ja 
treballen en la nova 
comissaria, a Vidreres

ES RELACIONA AMB... FREQÜENTMENT OCASIONALMENT

FAMÍLIA? SÍ NO

AMICS? SÍ NO

VEÏNS? SÍ NO

PROFESSIONALS O SERVEIS? SÍ NO

ALTRES? (POSAR AMB QUI)... SÍ NO
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Xavi de Aro Matias, Asunción 
i José Alcázar a la ruta 
prehistòrica de la Roca del Vallès

Antonio,Marisa,Tony,Laura i 
Míriam al Colisseu de Roma

Josep i Maria  
a Fàtima
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Jaume,Aleix i Farners  
a Masella

Família Mas-Martin a 
l'estatua Mazinger Z

La Bea i en Christian  
a Nova York



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

Fotografia contraportada: Ajuntament de Vidreres

Vidreres


