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Torna la Festa Major de 
Vidreres!
Benvolguts vidrerencs i vidrerenques,

Quina alegria poder-me tornar a adreçar a vosaltres a través d’aquest Programa. 
Això vol dir que tornem a tenir la Festa Major!

Fent un cop d’ull enrere, sembla impossible tot el que hem viscut per culpa de 
la pandèmia, i com hem hagut d’adaptar-nos i canviar la nostra forma de fer i 
de celebrar esdeveniments tant importants per al nostre poble. Perquè tothom, 
de forma directa o indirecta, en major o menor mesura, ens hem vist afectats 
per aquesta situació, i per això, us trasllado tot el meu escalf i un fort agraïment 
perquè junts hem sabut fer mans i mànigues per seguir endavant, i per respec-
tar-nos.

 Després d’un any complicat, en què hem hagut de reinventar moltes de les nos-
tres festes i celebrar-les virtualment, enguany estem molt contents de poder tor-
nar a presentar-vos els actes de la Festa Major de Vidreres. Des de l’Ajuntament 
hem treballat tenint en compte cada detall perquè pugueu gaudir de la Festa i 
passar-ho d’allò més bé amb la màxima seguretat. Això si, no hem d’oblidar que 
encara no hem vençut al virus, i que cal que junts seguim fent un gran esforç per 
complir totes les mesures sanitàries i no abaixar la guàrdia.

Feu una ullada a la programació. Veureu que hi ha actes per a tothom, per a tots 
els gustos i totes les edats. Escolliu aquells que més us agradin i reserveu la 
vostra entrada. Tenim moltes ganes de veure-us a tots i totes!

I aquest any, com no podia ser d’una altra manera, tindrem dos hereus i dos pu-
billes! Perquè si l’any passat no vam poder viure la Festa com tocava, aquest any, 
amb totes les mesures sanitàries, ens mereixem gaudir-la doblement! A través 
dels hereus i pubilles del nostre poble mantenim viva la tradició i la cultura, per 
ells suposa tot un aprenentatge i responsabilitat, i per això, vull agrair-los la gran 
tasca que duen a terme.

 La Festa Major és sempre motiu d’alegria i celebració, ens uneix i ens convida 
a retrobar-nos, amb familiars i amics. Tanmateix, us demano que aprofitem per 
gaudir-la en tot moment amb el màxim civisme, responsabilitat i respecte.

Sí, aquests dies seran de celebració, però també espero que siguin dies de re-
cord per totes les persones que ens han deixat. Desitjo que siguin dies d’espe-
rança per totes les persones que han patit les conseqüències econòmiques i 
laborals provocades per la pandèmia. I, finalment, vull que siguin dies d’alegria 
per a tots plegats, perquè –què carai- ens ho mereixem! 

 Visca Vidreres i visca la Festa Major!

CRÈDITS
Edita: Ajuntament de Vidreres
Programació: Regidoria de Festes de l’Ajuntament de 
Vidreres i entitats participants 
Coordinació de continguts, disseny i maquetació: 
Francesc Ruhí i Gerard Vilaplana

Jordi Camps
Alcalde de Vidreres
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Ara toca gaudir més que mai, 
però amb seguretat!
Arribat el primer cap de setmana de setembre donem la benvinguda a la Festa 
Major, aquest any us presentem una programació feta i pensada d’acord a la 
situació actual de pandèmia en la qual ens trobem immersos.
 
És cert que no és la Festa Major que coneixem tradicionalment, però el progra-
ma que teniu entre les mans manté l’essència vidrerenca, un poble actiu, parti-
cipatiu, amb vida associativa, culturalment ric, cívic i solidari. També som pru-
dents i responsables, i prou ho hem demostrat tots aquests mesos que deixem 
enrere. Amb tot ens cal seguir mantenint mesures de seguretat envers la Covid. 
El programa està adaptat a les mesures actuals i segueix essent divers, amb 
activitats culturals com el teatre o les sardanes. Els més petits ho passaran d’allò 
més bé amb els tallers i espectacles infantils o amb l’espectacle de màgia. La 
programació ofereix també diversitat musical, amb grups locals, grups de ver-
sions, havaneres, orquestres, saxos o guitarres. Tampoc podem oblidar-nos dels 
actes en què les entitats municipals són les protagonistes, com ara l’Oncolliga 
Vidreres, que per la seva gran tasca de suport i acompanyament a malalts de 
càncer, enguany donarà el tret de sortida de la Festa Major.

Estem orgullosos de Vidreres, i volem fer sentir el nostre orgull arreu, amb els 
actes preparats i aquesta vegada també amb els hereus i pubilles. És per això 
que en tindrem quatre en comptes de dos, recollint, a més de la candidatu-
ra d’enguany la de l’any passat que no va poder celebrar-se. I és que n’estem 
segurs que donarem molta feina a aquests joves que ens representen, som un 
poble actiu!

Gràcies vidrerencs i vidrerenques pel vostre comportament, ens mereixem una 
bona Festa Major, i esperem que gaudiu dels actes tant o més com hem gaudit 
des de la regidoria i la comissió de festes preparant-les. 
Tot i que els actes segueixen la normativa vigent recordeu el rentat de mans, 
mantenir la distància de seguretat i dur la mascareta si no podem garantir aques-
ta separació entre persones. 

Amb l’esperança que ben aviat puguem organitzar festes com les d’abans de 
la pandèmia, vull agrair a les persones que han fet possible la programació, i 
sobretot als i les treballadores del nostre ajuntament, per tots vosaltres un GRÀ-
CIES en majúscules! 

Moltes gràcies i bona Festa Major! 

Francesc Baltrons
Regidor de cultura i festes
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Parròquia de Vidreres
Benvolguts i benvolgudes vidrerencs i vidrerenques:

Per segon any consecutiu, encarem una Festa Major del nostre poble 
de Vidreres marcada per la pandèmia.

Aquest fet ens convida encara a la prudència, a la solidaritat, a la 
responsabilitat, a la cura de tots per tots, sentint que anem junts a 
la mateixa barca , en expressió del papa Francesc, i que tenim un 
destí comú com a poble, com a comunitat humana, com a veïns, on 
procurem remar junts i en la mateixa direcció cap a un món més just, 
més solidari, més fratern, i des de la fe, més cristià on arreli la Bona 
Notícia de l’Amor.

Per això trobo especialment oportuna aquesta benedicció irlandesa 
que fa uns dies em feia arribar un amic i que en aquest programa de 
la Festa Major m’agrada transmetre i fer extensiva per tots vosaltres 
que llegiu aquestes línies:

“Que els camins s’obrin a la teva trobada, que el sol brilli sobre el teu 
rostre, que la pluja caigui suau sobre els teus camps, que el vent bufi 
sempre a la teva espatlla.

Que guardis en el teu cor amb gratitud el record preciós de les coses 
bones de la vida.

Que tot do de Déu creixi en tu i t’ajudi a portar l’alegria als cors dels 
qui estimes. Que els teus ulls reflecteixin la brillantor de l’amistat, 
graciosa i generosa com el sol que surt entre els núvols i escalfa el 
mar tranquil.

Que la força de Déu et mantingui ferm, que els ulls de Déu et mirin, 
que les oïdes de Déu et sentin, que la paraula de Déu et parli, que la 
mà de Déu et protegeixi, i que, fins que tornem a trobar-nos, Déu et 
tingui, i ens tingui a tots, a la palma de la seva mà”.

Celebrem la nostra Festa Major en la proximitat de la celebració del 
naixement de Maria, Mare de Jesús i Mare nostra del Cel. De nou 
ens emparem sota el seu mantell en aquesta hora de dificultat, ella 
ens acompanyi amb el seu amor i sol·licitud perquè ens sigui consol 
i esperança.

Molt bona Festa Major
Mn. Jordi Pascual i Bancells

RESERVA 
D’ENTRADES 
DELS ACTES
A continuació presentem el protocol de reserva d’entrades 
del programa d’actes de la Festa Major 2021, excepte els 
actes de la Diada Nacional, que com a acte popular no cal 
reservar entrades, però tindrà un aforament limitat.

INFORMACIÓ
-  Entrada gratuïta a tots els actes.
-  Places limitades.
-   Per raons logístiques es permetran grups bombolla de màxim 6 perso-

nes, excepte els actes del teatre municipal que seran de 4 persones.
-  Ningú podrà accedir al recinte sense haver reservat la seva entrada.
-  S’habilitaran les reserves a partir del dia 23 d’agost.

RESERVA PRESENCIAL O BÉ TELEFÒNICA A:
o   Actes del 27, 28, 29 d’agost i 2, 3 de setembre. 
    Antic Escorxador, de dilluns a divendres de 10 a 13h, tel. 972875070.
o   Actes dels dies 4, 5 i 6 de setembre. 
     Biblioteca Municipal, els dilluns de 16 a 20h, i de dimarts a divendres 

de 10 a 13h, tel. 972851285.

RESERVA ONLINE A WWW.VIDRERES.CAT
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• Estaran dotats de solucions desinfectants personals. 
• Es desinfectaran entre servei i servei. 
• S’establirà un protocol de neteja de mans per tot el personal.

ELS LAVABOS: 
• Estaran dotats de personal de neteja, que desinfectaran l’espai.
• Es posaran cabines de lavabo portàtil en els espais que no hi ha.
• Hi haurà una cabina de mobilitat reduïda a cada espai.

RECOMANACIONS AL PÚBLIC: 
• Per poder accedir al recinte que estarà delimitat amb tanques o en 

equipaments s’ha de tenir reserva de l’entrada.
• Cal assistir a les sessions mitja hora abans de l’inici per tal d’aga-

far cadira i estar asseguts quan comencin. S’ha de dur document 
identificatiu.

• Una vegada iniciada la sessió no es podrà accedir al recinte per 
evitar que es circuli innecessàriament.

• Les entrades i sortides així com els moviments a dins el recinte es 
faran seguint les instruccions del personal municipal que vetllaran 
per tal que no hi hagi aglomeracions innecessaris. 

• No es poden consumir aliments a l’interior del recinte.

ELS ARTISTES: 
• Es demanaran que assisteixin preparats per l’actuació.
• S’habilitaran vestidors a cada espai separats per cada formació 

programada.

AFORAMENT DE L’ESPAI I MOBILITAT REDUÏDA:
• Aforament màxim recinte de la carpa, 360 persones, del teatre 80 i 

de la plaça Primer d’Octubre 180.
• En tot moment s’ha de  mantenir la distància física interpersonal 

de seguretat d’1,5 m
• Per raons logístiques es permetran grups bombolla de màxim 6 

persones, excepte els actes del teatre municipal que seran de 4 
persones.

• En cas de demanda, s’habilitarà un espai per aquelles persones 
que acreditin mobilitat reduïda per tal de garantir la seva accessi-
bilitat al recinte i als wc, seguint les mesures sanitàries correspo-
nents. 

ATENCIÓ: AQUEST PROTOCOL RESTA SUBJECTE A LES 
VARIACIONS QUE PUGUI HAVER-HI SEGONS LES RESO-
LUCIONS QUE ES PUBLIQUIN ENTRE LA IMPRESSIÓ DEL 
PROGRAMA I L’EXECUCIÓ DE LA FESTA. ARRIBAT EL CAS 
S’INFORMARÀ DEGUDAMENT ALS ASSISTENTS ALS DIFE-
RENTS ACTES DE LA FESTA

PROTOCOL CÒVID 
FESTA MAJOR 2021
PER NORMATIVA S’HAN DE FER ELS ACTES AMB CADIRA 
PREASSIGNADA, TOTHOM S’HA D’INSCRIURE I HA DE CONSTAR 
EN EL REGISTRE QUE HI HAURÀ A L’ENTRADA DE CADA ACTE PER 
PODER ACCEDIR,  I ES CONTEMPLA UN MÀXIM DE 360 PERSONES 
A LA CARPA DEL PAVELLÓ. 80 AL TEATRE CASINO I 180 A LA PLAÇA 
PRIMER D’OCTUBRE

ENTRADA I SORTIDA DEL RECINTE: 
• S‘habilitaran recursos per garantir la distància de seguretat mínima 

entre els assistents.
• S’habilitaran dos accessos mínim a les entrades i a les sortides en 

el recinte. 
• S’habilitaran recursos per evitar aglomeracions a l’entrada i a la 

sortida de l’acte. 
• Hi haurà punt de gel hidroalcohòlic al accessos d’entrada i sortida 

al recinte.

DURANT L’ACTE: 
• Tots els assistents estaran assentats. No es pot ballar durant els 

espectacles.
• Serà obligatori que els assistents utilitzin mascareta durant tot l’ac-

te. De la mateix forma, si accedeixen a d’altres zones del recinte. 
• Es mantindrà la distància de seguretat, entre cadires de 1,5 m. 
• Cada tram estarà dotat de gel desinfectant. 
• S’habilitaran papereres a tots els espais.
• Les cadires, estaran desinfectades a l’arribada del públic i una 

vegada s’hagi evacuat a tots els assistents. 
• Sense circulació interna només per ocupar el propi espai i sense 

moviments durant l’acte i fins que acabi.
• No hi haurà servei de bar
• Abans de sortir, una vegada s’acabi l’acte, s’han de seguir les 

instruccions del personal de control.
• No es poden consumir aliments a l’interior del recinte

PERSONAL DE CONTROL I SERVEI: 
• El control serà dut a terme pel personal municipal.
• El mateix personal posarà cadires amb una separació mínima de 

seguretat, com marca la normativa i s’encarregarà de l’operatiu de 
cada acte.

• Estaran dotats dels següents EPI’s: mascara FFP2, gel hidroalco-
holic. 
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COBLA JOVENÍVOLA 
DE SABADELL 

Durant aquests anys ha enre-
gistrat una trentena de discs, a 
part d’incomptables actuacions 
en ballades, concerts i aplecs. 
Han destacat les seves interpre-
tacions emblemàtiques al Palau 

de la Música Catalana, al Festival de Música Pau Casals del Vendrell, 
al Cicle de Música d’Estiu de Joventuts Musicals i a molts pobles i 
ciutats de Catalunya, als Aplecs Internacionals d’Amsterdam, París, 
Zuric, Tolosa, Brussel·les i Florència.

MAMAAAA!!!!

De mare només n’hi ha una, 
però quan aquesta passa dels 
100 anys i no té cap intenció 
de morir-se, la cosa canvia. I si 
a més té un patrimoni que pot 
resoldre la vida dels fills...l’espe-
ra es fa eterna. “Mamaaa!!!” és 

una comèdia que entre timbres, pastilles i llibretes d’estalvis mostra 
una realitat que tot just comencem a viure: una generació que ronda 
la seixantena que ningú no va preparar per aguantar uns pares incom-
bustibles.

LA SOBRINA DE DON 
QUIJOTE

Tothom coneix l’enginyós gentil-
home Don Quijote de la Mancha, 
però pocs saben de la seva jove 
neboda Antonia Quijana! En 
aquesta història, Antonia desco-

brirà qui era el seu oncle mentre llegeix el llibre del Quixot, i al costat 
del seu bon amic Lorenzo, el mosso de la casa, recorrerà alguns dels 
capítols més sonats d’una de les obres més importants de la literatura 
universal. La mestressa de la casa i Teresa Panza intentaran tallar-los 
les ales perquè els seus peus es quedin a terra, però Antonia i Lorenzo 
demostraran que, atrevint-se a somiar, poden arribar tan lluny com el 
bo de Don Quijote.

DIVENDRES 27 D’AGOST

20.30 H -  FITAG AMB L’ESPECTACLE “LA SOBRINA 
DE DON QUIJOTE” DE LA CIA. “NOCTÁM-
BULA TEATRO”

LLOC: TEATRE CASINO LA UNIÓ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

DISSABTE 28 D’AGOST

21.30 H -  NIT DE LA SARDANA, AUDICIÓ DE SAR-
DANES AMB LA COBLA JOVENÍVOLA DE 

                  SABADELL

LLOC: PLAÇA LLUÍS COMPANYS
ORGANITZA: BELLA DANSA

DIUMENGE 29 D’AGOST

18.30 H -  TEATRE AMB LA REPRESENTACIÓ DE 
L’OBRA: “MAMAAAA!!!!” PER LA COM-
PANYIA TEIATRÒLICS DE BANYOLES

LLOC: TEATRE CASINO LA UNIÓ
ORGANITZA:  GRUP TEATRAL VIDRERENC I AJUNTAMENT 
DE VIDRERES
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C/ Catalunya, 48 
17411 Vidreres · 972 85 05 75 nou servei de whatsapp 677 43 86 35

info@farmaciamore-vidreres.cat

segeui-nos a 

De dilluns a divendres,  
no tanquem al migdia!

ZAFRA
f i n q u e s

Bona Festa Major!
LLOGUER ·  COMPRA · VENDA

Plaça de l’Esglesia 1 Baixos
17411 Vidreres, Girona
Tel. i fax 972 850 234 / 616 87 06 13

info@finqueszafra.com
www.finqueszafra.com

francisco.vidreres@gmail.com
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ELS CREMATS

Banda formada el 1996 a l’en-
torn de la música popular del 
cant de taverna i de les hava-
neres, amb seu a Palafrugell i 
Calella de Palafrugell, que ha 
trencat molts tòpics sobre el 
tractament d’aquest gènere de 
per sí molt conservador.

Són referents en els principals escenaris del món de l’havanera però 
amb tres ingredients bàsics: la qualitat musical i vocal, el dinamisme 
del seu espectacle i la sensació que no són una proposta més d’ha-
vaneres, sinó una proposta amb personalitat. Les seves actuacions 
provoquen sorpresa i entusiasme. Enguany presenten en concert 
cançons del seu darrer disc ¨Desperta”(Discmedi, 2019).

LA BAND GOGH
“LA QUANTITAT NO ÉS SEM-
PRE  QUALITAT”

La Band Gogh som tres artistes 
amb una llarga trajectòria pro-
fessional. La nostra  actuació 
barreja  art, música, pintura, 
elegància i bogeria  amb tota 
aquesta màgica fusió enco-
manem  alegria i ganes de 
passar-ho bé a tots els públics 
amb el  nostre ampli i divers  
repertori.

PLAYMUSIC2021 AMB 
LES ACTUACIONS DE 
GRUPS LOCALS

Give me 5

Semenfot

Les divendres

The Goitals

DIJOUS 2 DE SETEMBRE

21.30 H -  PLAYMUSIC2021 AMB LES ACTUACIONS 
DE GRUPS LOCALS

LLOC: CARPA A L’ESPLANADA DEL PAVELLÓ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES I CREAMUS

DIVENDRES 3 DE SETEMBRE

11.00 H -  TALLER INFANTIL DE FESTA MAJOR 
   (MAJORS DE 3 ANYS)

LLOC: BIBLIOTECA JOAN RIGAU I SALA.  (INSCRIPCIONS A LA
BIBLIOTECA 972851285)
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

21.30 H - PREGÓ DE FESTA MAJOR A CÀRREC DE 
L’ENTITAT ONCOLLIGA VIDRERES

PRESENTACIÓ D’HEREUS I PUBILLES 2020-2021 I 2021-2022.
CONCERT AMB EL CONJUNT D’HAVANERES ELS CREMATS
TOT SEGUIT, CONCERT AMB EL CONJUNT BAND GOGH

LLOC: CARPA A L’ESPLANADA DEL PAVELLÓ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES
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AGOSTINELLI & DI FLUVIO 

Massimo Agostinelli, d’Ancona (Itàlia), és considerat un dels principals 
experts del repertori de guitarra del segle XIX. Durant anys ha des-
envolupat el seu interès pels autors i obres d’aquest segle, aportant 
noves composicions a la llum, a través de la recerca a totes les bibliote-
ques del món. Des dels seus redescobriments s’han publicat importants 
revisions editorials, primeres interpretacions i registres de discos. 

Maurizio Di Fulvio resideix a Pescara (Itàlia). Guitarrista i compositor, 
desenvolupa una carrera concertística brillant a tot el món com a 
solista i amb diferents formacions, tocant en els principals festivals al 
costat dels músics més respectats. Es va formar principalment amb J.
Bream, A. Carlevaro, J. Scofield i P. Metheny  Ha rebut elogis de crítics 
especialitzats que el consideren un dels guitarristes més interessants 
de l’escena internacional.

UCHRONIC MAGIC

En un passat que mai no va 
existir, vam imaginar un futur 
que potser no esdevindria mai...  
Només la màgia ho faria pos-
sible...

ESPECTACLE DANSES 
DEL MÓN

Acompanya’ns en el nostre 
viatge per diferents països del 
món per conèixer les seves 
danses tradicionals. Un passeig 
per França, Itàlia, Brasil, Argen-
tina, Senegal i molts altres llocs 
emblemàtics que no et deixaran 
indiferent. T’hi esperem!

Massimo Agostinelli Maurizio Di Fulvio

DISSABTE 4 DE SETEMBRE

12.00 H - EXHIBICIÓ DE TWIRLING

LLOC: PLAÇA PRIMER D’OCTUBRE (COSTAT DE LA BIBLIOTECA 
             MUNICIPAL)
ORGANITZA: CLUB TWIRLING VIDRERES

12.00 H -  CONCERT VERMUT AMB LES GUITARRES 
SOLISTES, AGOSTINELLI & DI FLUVIO, 
ITALIAN SERENADE

LLOC: TEATRE CASINO LA UNIÓ 
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

17.00 H -  ESPECTACLE DE MÀGIA, UCHRONIC 
                  MAGIC, AMB EL MAG ALISKIM

LLOC: CARPA A L’ESPLANADA DEL PAVELLÓ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

19.00 H - ESPECTACLE DANSES DEL MÓN

LLOC: TEATRE CASINO LA UNIÓ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

21.30 H -  CONCERT JOVE AMB TUTÚ KEKÉ I 
STROMBERS

LLOC: CARPA A L’ESPLANADA DEL PAVELLÓ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES
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TUTÚ-KEKÉ

Tutú-Keké fan dels seus con-
certs una festa propera i familiar. 
El caràcter, complicitat i amistat 
dels seus membres, s’encomana 
de tal manera que el seu directe 
esdevé una experiència tan pro-
pera que el públic es converteix 
en protagonista. 

Les versions dels Tutú- Keké tenen una personalitat pròpia i singular 
pensades perquè no es pari de ballar. Els èxits més actuals i els grans 
clàssics es donen la mà en un show pensat per a tots els públics. 

STROMBERS

Primer com a SINVERS i des-
prés ja com a STROMBERS, 
des dels seus orígens sempre hi 
ha hagut la vocació de fer una 
música al servei de la diversió, 
de la gresca; una música per a 
ser interpretada i reivindicada 
a preu d’escenari, desimbolta 
i participativa, engrescadora i 

desacomplexada. Una aventura musical que, de festa en festa i de 
concert en concert, els ha portat a actuar a escenaris d’arreu de la 
geografia catalana i a fer adeptes entre públic d’allò més ampli i variat. 
Una trajectòria que, a més de ressenyar, ens mou ja a reflexionar-hi.

Un dels trets més significatius del seu discurs sonor és la capacitat de 
penetració de les seves melodies i els seus ritmes. L’ús d’un llenguat-
ge musical fresc i melós, vestit amb una gran varietat de ritmes que 
beuen de diferents estils i estèliques musicals, els han permès trobar 
en el mestissatge un camí per a l’experimentació i la invenció musical.
Sempre amb l’accent posat en un caràcter lúdic i festiu. 
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MI BAILAORA, DAVID 
SALLERAS

“Mi Bailaora” és un concert 
de saxofon, on cada obra està 
precedida per un curtmetratge 
inspirat en l’obra que s’interpre-
tarà de bella factura poètica, per 

així transportar a l’espectador/a en l’estat creatiu del compositor que, 
en aquest espectacle, és el mateix que l’intèrpret: el saxofonista David 
Salleras. 

Les composicions viatgen entre la música de Tango i el flamenc, obres 
molt passionals i a la vegada virtuoses i brillants. Un concert íntim, 
innovador i sorprenent. 

David Salleras és un dels saxofonistes més rellevants de la seva gene-
ració. Obté el premi d’Honor de final de carrera a Barcelona i segueix 
la seva formació a França distingit amb les millors qualificacions. 

LA PRINCIPAL DE LA 
BISBAL

Formació musical fundada l’any 
1888 a la Bisbal d’Empordà 
(Baix Empordà). El 1932 fou 
nomenada cobla oficial de la 
Generalitat de Catalunya, títol 
restituït el 1978 pel president Josep Tarradellas. Al llarg de la història 
integrà figures destacades, com Josep Coll, Ricard Viladesau o Con-
rad Saló. Habituada als escenaris internacionals, ha enregistrat més 
de cent cinquanta discs. 

El 1988 rebé la Creu de Sant Jordi, l’any 2003 el premi ARC a la millor 
orquestra i el 2013 el premi a la millor gira de Festes Majors, el 2014 el 
Premi Nacional de Cultura i els anys 2017, 2018, 2019 i 2020 el Premi 
Enderrock al Millor Disc de Clàssica amb el format de Simfònica de 
Cobla i Corda de Catalunya. Ha actuat en escenaris com el Gran Tea-
tre del Liceu, el Palau de la Música, el Palau de la Generalitat i l’Aba-
dia de Montserrat. L’actual director Francesc Cassú assumí el 1993 
l’encàrrec d’establir la versió oficial per a cobla de l’himne nacional de 
Catalunya, enregistrada per aquesta mateixa formació.

DIUMENGE 5 DE SETEMBRE

11.30 H -  ESPECTACLE INFANTIL AMB LA XERINO-
LA D’EN RIKUS 

LLOC: CARPA A L’ESPLANADA DEL PAVELLÓ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

12.30 H -  CONCERT VERMUT, “MI BAILAORA” 
ESPECTACLE DEL SAXOFONISTA DAVID 
SALLERAS

LLOC: TEATRE CASINO LA UNIÓ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

17.00 H -     AUDICIÓ DE SARDANES AMB LA 
                   PRINCIPAL DE LA BISBAL

LLOC: CARPA A L’ESPLANADA DEL PAVELLÓ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

18.30 H -  CONCERT AMB LA PRINCIPAL DE 
                  LA BISBAL

LLOC: CARPA A L’ESPLANADA DEL PAVELLÓ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

20.30 H -  ELECCIÓ I COMIAT DEL PUBILLATGE 
                  DE VIDRERES

LLOC: CARPA A L’ESPLANADA DEL PAVELLÓ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES
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LA BIG BAND DE 
VIDRERES

La Big Band de l’EMM de 
Vidreres forma part de les 
agrupacions instrumentals 
de L’Escola Municipal de 
Música de Vidreres que sempre ha estat un centre potenciador de les 
agrupacions instrumentals com a espai d’aprenentatge de la interpre-
tació en grup de la música. 

La Big Band es va formar l’any 2014. Aquesta agrupació instrumental 
està 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’es-
cola de música de Vidreres , així com d’alumnes d’altres municipis de 
les comarques gironines, que tenen el nivell suficient per a interpretar 
música moderna en gran format (jazz, soul, blues, etc.).

D’aquesta manera, de la mà d’en Robert Gázquez (nou director de la 
formació) presentem una Big Band que ha anat  creixent tant en nom-
bre de components com en qualitat i que presentaran el seu nou tre-
ball a la Festa Major de Vidreres. Esperem que la gaudiu del concert.

RAMON GARRIGA

Aquesta Festa Major 
dedica l’audició de la 
VBB-VIDRERES BIG BAND, 
a la memòria d’en RAMON 
GARRIGA. El Rec Clar ja ho 
va fer en els seu últim nú-
mero i seguim recordant-lo 
i aquest reconeixement es 
continuarà fent en altres 
celebracions que tindran 
lloc en els propers mesos. 

D’aquesta manera, Vidreres mantindrà viu el record d’en Ramon, 
que d’entre altres coses fou fundador i president del JAZZ CLUB DE 
VIDRERES l’any 1.953. Assistí al naixement del Jazz a la província i 
a Catalunya amb presència i vivència dels grans concerts de DIZZY 
GILLESPIE, LIONEL HAMPTON, LOUIS ARMSTRONG, COUNT BA-
SIE, SAMMY PRICE i d’altres grans figures, a la nostra terra, aixì com 
amb l’organització de vetllades jazzístiques al Casino la Unió com la 
de PEANUTS HOLLAND a l’any 1962 o el TETE MONTOLIU. Amb el 
seu sentit de l’humor i una memòria espectacular desapareix un altre 
testimoni d’una gran etapa del jazz a Catalunya. 

El trobarem a faltar al seu banc de la plaça Lluís Companys i a la pri-
mera fila del Festival de Jazz a la Fresca de Vidreres, la propera edició 
del qual el proper mes d’agost de 2022, li retrà l’homenatge jazzístic 
que es mereix.

DILLUNS 6 DE SETEMBRE

11.30 H  - MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR

LLOC: ESGLÉSIA DE SANTA MARIA
ORGANITZA: PARRÒQUIA DE VIDRERES

12.30 H  -  CONCERT AMB LA VBB - VIDRERES 
                  BIG BAND

INFO: CONCERT HOMENATGE RAMÓN GARRIGA , MEMBRE 
FUNDADOR CLUB DE JAZZ VIDRERES A L’ANY 1953
LLOC: CARPA A L’ESPLANADA DEL PAVELLÓ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

18.30 H  -  DIEGO CORTÉS PRESENTA EL 
CONCERT “ SIN COMPLEJOS” AMB LA 
COL•LABORACIÓ D’EN SAM

LLOC: CARPA A L’ESPLANADA DEL PAVELLÓ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

20.30 H -  TEATRE AMB LA REPRESENTACIÓ DE 
L’OBRA: “KAKAREO REMEMBER - UN 
VIATGE AL PASSAT DES DEL PRESENT” 
PEL GRUP TEATRAL JUVENIL

LLOC: CARPA A L’ESPLANADA DEL PAVELLÓ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES
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Actes de la 
Diada Nacional de Catalunya 

DIEGO CORTÉS PRESENTA EL 
CONCERT “ SIN COMPLEJOS” AMB 
LA COL•LABORACIÓ D’EN SAM

Diego Cortés, guitarrista torderenc, 
era un nen de només 9 anys quan 
ja voltava per mig món, tocant amb 
els seus pares i el seu currículum 
inclou grups entre el flamenc, el jazz 
i altres fusions com ara Iberia, Jaleo i 
Kejaleo –on va coincidir amb Rosalía 
i el desaparegut Xavi Turull-, a banda 

COBLA  COL.LEGI  
SANTA  MARIA  DE 
BLANES

La nostra cobla no és una cobla 
totalment característica, ja sigui 
per l’edat dels seus compo-
nents, que no sobrepassen els 
19 anys, com per la quantitat 
d’aquests, que de vegades 
poden ser més de 20 músics 
tocant alhora. 

La presentació de la Cobla va ser el 21 d’agost de 1967 i fou apadri-
nada per la Principal de la Bisbal. Essent la primera cobla infantil de 
Catalunya i quasi segurament de tot el món. 

L’any 1996 i en reconeixement al mèrit en la formació de joves músics 
de Cobla i en la difusió de la sardana, la Generalitat de Catalunya va 
concedir la Creu de Sant Jordi al nostre Fundador, el padre Joaquim 
Alqueza. 

La Major part de cobles de les comarques gironines tenen o han tingut 
un músic que ha tingut el seu origen en la nostra formació.  

de més de vint anys tocant amb Albert Pla. 

Sam, cantant figuerenc i vidrerenc adoptiu, va celebrar els 40 anys 
d’escenari el 2016, i els seus orígens musicals estan relacionats 
amb la cançó d’autor i la poesia musicada. Entre Sam i Diego sumen 
molts anys de música, però en fronts diferents aconseguint una fusió 
musical i personal molt intensa.

En el repertori també hi ha una mica de tot: des de poemes de 
Frederic Rahola o Salvat-Papasseit musicats per Sam fa molts anys i 
ara redimensionats pels nous arranjaments de Cortés, a composicions 
del guitarrista o adaptacions de Santana, Lou Reed, Serrat o Llach.

DISSABTE 11 DE SETEMBRE

ACTE POPULAR AMB AFORAMENT LIMITAT

NO CAL RESERVA PRÈVIA

11.00 H -   CONCERT AMB LA COBLA SANTA MARIA 
DE BLANES

LLOC: PLAÇA ONZE DE SETEMBRE
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

11.30 H -  CONCENTRACIÓ PER L’ACTE DE 
                   LA DIADA

LLOC: PLAÇA ONZE DE SETEMBRE
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

12.00 H -  OFRENA FLORAL I LECTURA DE 
                   MANIFESTOS

LLOC: PLAÇA ONZE DE SETEMBRE
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES
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C. Catalunya, 15 · 17411 VIDRERES (Girona) · T. 972.85.00.57

casino
VIDRERES1866
LAUNIÓ

Amanides | Plats combinats | Pizzes | Entrepans | Tapes

Farmàcia
Júlia Vilardell Fajula
Carrer de Girona, 37
Tel. 972 87 50 09
17411 Vidreres
juliavilardell@cofgi.org
info@farmaciajuliavilardell.com
www.farmaciajuliavilardell.com

Bona festa major a tothom!

C/ Catalunya, 48 
17411 Vidreres · 972 85 05 75 nou servei de whatsapp 677 43 86 35

info@farmaciamore-vidreres.cat

segeui-nos a 

De dilluns a divendres,  
no tanquem al migdia!

ZAFRA
f i n q u e s

Bona Festa Major!
LLOGUER ·  COMPRA · VENDA

Plaça de l’Esglesia 1 Baixos
17411 Vidreres, Girona
Tel. i fax 972 850 234 / 616 87 06 13

info@finqueszafra.com
www.finqueszafra.com

francisco.vidreres@gmail.com
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El període de votació serà del dilluns dia 23 d’agost fins al diumenge 5 
de setembre a les 18:00h

Només es podrà votar una vegada per DNI/NIE, per escollir hereu i 
pubilla de cada mandat, i caldrà estar empadronat a Vidreres abans 
del 30 de juny de 2021.

• Pot votar tothom que tingui 16 anys complerts.
• El vot serà secret i confidencial.
• Les dades quedaran en dipòsit a l’Ajuntament i només es farà l’ús 

pel qual han estat creades.
• Amb aquest mètode es procura que hi hagi més participació en les 

votacions per escollir la pubilla i l’hereu alhora que el procediment 
sigui més accessible i transparent.

• En cas de no disposar dels mitjans tècnics podeu votar a la Biblio-
teca i l’Antic Escorxador (en el seu horari habitual).

ACTES DE PRESENTACIÓ, COMIAT I ELECCIÓ 
PUBILLATGE

• Divendres dia 3, a les 21:30h presentació de les candidatures del 
mandat de 2020-2021 i mandat de 2021-2022.

• Diumenge dia 5, a les 20.30h acte de comiat i proclamació del 
pubillatge de Vidreres. 

Atenció: Cal INSCRIPCIONS PRÈVIES per poder assistir als actes, 
més informació al llibret de la Festa Major, que podeu trobar a www.
vidreres.cat.

COMPONENTS DEL PUBILLAGE

Tots els candidats a Hereu i Pubilla, passaran a ser pubillatge de 
Vidreres per cada mandat, 2020-2021 i 2021-2022.
Els components del Pubillatge del municipi per cada mandat, segons 
votació, seran: 

• Una Pubilla (Màxima representant del sector femení) 
• Un Hereu (Màxim representant del sector masculí) 
• Dames d’Honor i Fadrins, per ordre de votacions. 

En cas que s’hagi donat un empat entre els aspirants, la selecció 
es portarà a terme mitjançant una mà innocent, de l’hereu o pubilla 
sortints, que haurà de treure un paper amb el nom dels candidats 
empatats.

VOTACIONS

A partir del dia 23 d’agost i fins el diumenge 5 de setembre a les 
18:00 h a la plana web de l’Ajuntament: www.vidreres.cat
Podeu clicar el bàner que hi trobareu.

• Necessiteu el vostre DNI/NIE.
•  A l’apartat de votacions se us mostraran tots els candidats i 

podreu triar un hereu i una pubilla.
•  Només es podrà votar una vegada per DNI i cal estar empa-

dronat a Vidreres, abans del 30 de juny de 2021.
•  Pot votar tothom que tingui 16 anys complerts.
•  El vot serà secret i confidencial.
•  Les dades quedaran en dipòsit a l’Ajuntament i només es 

farà l’ús pel que han estat creades.
• Amb aquest mètode es procura que hi hagi més participació 

en les votacions per escollir l’hereu i la pubilla alhora que 
sigui més objectiu i transparent el procediment.

• Podeu anar a votar als equipaments de la biblioteca o l’antic 
escorxador en cas de no poder-ho fer electrònicament.

Presentació dels candidats: 

Es presentarà els candidats i candidates el divendres de la 
Festa Major un cop finalitzat el pregó de la Festa Major. 

CAL FER UNA VOTACIÓ PER CADA HEREU I CADA 
PUBILLA DE CADA MANDAT

DE L’ANY 2020-2021 I ANY 2021-2022

PROTOCOL DELS ACTES DEL
PUBILLATGE DE VIDRERES
2020-2021 I 2021-2022
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Arnau 
GÜELL BRUGUÉS

Pubilles i hereus 
2020-2021

PRESENTACIÓ

Els meus amics em descriuen com un noi espavilat, enginyós i a vegades una mica comediant, 
però també fidel a qui m’envolta i disposat a ajudar en el que calgui quan se’m necessita.

Personalment, em considero una persona responsable, curiosa i perseverant, que sempre in-
tenta aprendre dels errors propis. D’altra banda, una de les meves grans passions, la trompeta, 
m’ha ajudat a perdre la vergonya i a veure la vida d’una altra manera.

Enamorat de Vidreres i de les seves festes i tradicions, estaré encantat de representar el meu 
poble com a membre del pubillatge.

ENTREVISTA

COM T’AGRADARIA QUE FOS EL MÓN EN EL FUTUR?
Per començar, m’agradaria un món força diferent al d’ara. Un món amb menys desigualtats socioeconòmiques, de gènere, de classe o d’ètnia, on 
actituds i agressions sexistes, racistes i LGBTIfòbiques no hi tinguessin lloc. Un món en el qual tothom pogués viure en unes condicions dignes 
i s’assolís l’erradicació total de la pobresa. Un món més verd, que treballés també per preservar la biodiversitat d’espècies i un major respecte 
als animals i al medi ambient. Un món en què la globalització no respongués als interessos de les grans elits socials, polítiques i econòmiques 
d’arreu, i que utilitzés la tecnologia per al benefici de tothom. També un món més democràtic i més obert, que permetés que totes les llengües, 
cultures i nacions poguessin perviure al llarg dels anys; i més pacífic, en què les guerres deixessin d’existir i tot es pogués resoldre de manera 
civilitzada. Un món que no obligués milions de persones a fugir de casa seva o de la seva terra, ja fora per manca d’oportunitats o per persecució 
política o religiosa. En definitiva, un món molt diferent a l’actual.

QUINA OPINIÓ TENS SOBRE EL PUBILLATGE? 
Penso que el pubillatge és una molt bona oportunitat per entrar en contacte amb els 
costums i tradicions de cadascun dels pobles del país. Sempre he vist el pubillatge com 
una activitat molt positiva i arrelada al poble.

PER QUÈ ET PRESENTES COM A CANDIDAT/A AL PUBILLATGE? 
Em presento com a candidat al pubillatge perquè és un honor poder representar la vila 
de Vidreres arreu de Catalunya. És una ocasió boníssima per conèixer pobles que ara 
mateix no tinc el plaer de conèixer, així com la seva gent. De fet, és una oportunitat úni-
ca, atès que només es tenen divuit anys (en el meu cas, dinou) un cop a la vida.

QUÈ CREUS QUE POTS APORTAR AL POBLE DE VIDRERES? 
A Vidreres crec que puc aportar ganes i il·lusió per col·laborar en allò que calgui i també 
l’empenta, joventut i vitalitat necessàries per donar a conèixer el nostre poble.

TEST D’AGILITAT

Un color? Blau 
Mar o muntanya? Muntanya
Una persona? El meu padrí, en Josep Niell
Un personatge? Lluís Maria Xirinacs
Un llibre? 1984
Una pel·lícula? La vida de Brian 
Un viatge? Suïssa 
Interior o exterior? Exterior 
Estudiar o treballar? Treballar del que he estudiat
Recordo… totes aquelles vivències que m’han fet feliç
Somric quan... la vida també em somriu
Ploro si... ho necessito
Estimo… qui també m’estima
Escolto… qui em vol donar un consell
Vidreres… pàtria del meu cor
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c/ Catalunya 12 | Tel. 972 85 01 80        c/ Sant Maurici 8 | Tel. 972 85 03 35        VIDRERES

Carns i 
embotits 
d’elaboració 
pròpia
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Bernat 
BALTRONS FÀBREGAS

PRESENTACIÓ

Els que em tenen a prop m’acostumen a definir com un noi alegre, amb molt humor, amb 
les idees clares i com un artista de cap a peus. Enamorat de la música i tot el que l’envol-
ta des de que soc petit i fins que sigui ben gran. M’agrada ajudar sempre que pugui fer-ho 
bé (tot i que sense deixar de banda el que em correspon), la meva mà sempre hi és pels 
que m’importen i ho demanen.

ENTREVISTA

COM T’AGRADARIA QUE FOS EL MÓN EN EL FUTUR?
M’agrada pensar en un món futur on tothom fa i deixa fer sense tantes 
queixes ni problemes. 

QUINA OPINIÓ TENS SOBRE EL PUBILLATGE? 
Del pubillatge només en sé coses bones i per tant l’opinió resultant és 
de ser positiva. Trobo que és una experiència maca, tant per represen-
tar el teu poble arreu, com pel que vius aquí, amb el ranxo i les nostres 
tradicions.

PER QUÈ ET PRESENTES COM A CANDIDAT/A AL PUBILLATGE? 

QUÈ CREUS QUE POTS APORTAR AL POBLE DE VIDRERES? 
Em presento pel fet de poder representar el meu poble tot voltant per 
Catalunya , conèixer gent nova, i per poder dir: “Soc de Vidreres!”. 

Crec que puc aportar molta energia, actitud positiva per compartir el 
que Vidreres és per mi i històries a munts per passar aquesta tradició a 
les següents generacions.

TEST D’AGILITAT

Un color? Blau 
Mar o muntanya? Entre mar i muntanya
Una persona? El meu avi
Un personatge? Mafalda
Un llibre? L’Esclau del Mercadal
Una pel·lícula? El viatge de Chihiro 
Un viatge? Japó 
Interior o exterior? Exterior 
Estudiar o treballar? Estudiar per aplicar-ho a la feina
Recordo… Les coses que em sorprenen 
Somric quan... Me’n surto amb la meva
Ploro si... Algú que estimo ho fa
Estimo… Les persones que m’ajuden a ser més del que sóc
Escolto… Els que en saben més que jo
Vidreres… Casa meva i casa vostra, si és que hi ha cases 
d’algú

Pubilles i hereus 
2020-2021
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Anna 
GUAL DOMINGO

PRESENTACIÓ

Em considero una persona noble, molt considerada amb els altres, optimista, sempre in-
tento veure el got mig ple. També sóc riallera, m’agrada molt fer feliç a la gent que estimo. 

ENTREVISTA

COM T’AGRADARIA QUE FOS EL MÓN EN EL FUTUR?
M’agradaria que en un futur pròxim visquéssim en un món on tothom 
tingui les mateixes oportunitats. Un lloc on siguem tots iguals.

QUINA OPINIÓ TENS SOBRE EL PUBILLATGE? 
És una tradició catalana que no s’hauria de deixar perdre. Una experièn-
cia inoblidable on tens l’oportunitat de conèixer persones de tot arreu 
de Catalunya. 

PER QUÈ ET PRESENTES COM A CANDIDAT/A AL PUBILLATGE? 

QUÈ CREUS QUE POTS APORTAR AL POBLE DE VIDRERES? 
Em presento al pubillatge per viure aquesta experiència i representar al 
meu poble. Crec que hi podria aportar molta alegria i entusiasme. 

TEST D’AGILITAT

Un color? Blau cel 
Mar o muntanya? Muntanya
Una persona? La meva mare
Un personatge? Rosa Parks
Un llibre? Hamlet
Una pel·lícula? Billy Eliot
Un viatge? Tailàndia 
Interior o exterior? Exterior 
Estudiar o treballar? Estudiar
Recordo… Els moments on he sigut feliç
Somric quan... La gent que estimo està contenta
Ploro si... Em fereixen
Estimo… Les persones que em fan bé
Escolto… Tothom qui tingui quelcom a dir
Vidreres… Les meves arrels

Pubilles i hereus 
2020-2021
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INSTAL·LACIONS

INSTAL·LADOR AUTORITZAT DE:
LLUM - AIGUA - GAS - CAL·LEFACCIÓ

PERE CASASSAYAS

Tel. 972 85 18 23 - Mòb. 620 91 08 38
perecasassayas@gmail.com

C/ Orient, 21 - 17411 VIDRERES (Girona)

INSTAL·LACIONS

INSTAL·LADOR AUTORITZAT DE:
LLUM - AIGUA - GAS - CAL·LEFACCIÓ

PERE CASASSAYAS

Tel. 972 85 18 23 - Mòb. 620 91 08 38
perecasassayas@gmail.com

C/ Orient, 21 - 17411 VIDRERES (Girona)
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Jerson 
PADILLA PADILLA

PRESENTACIÓ

Personalment em considero una persona molt introvertida amb la gent que no conec. En 
el meu temps lliure gaudeixo de cuinar els meus plats preferits i jugar als escacs.

ENTREVISTA

COM T’AGRADARIA QUE FOS EL MÓN EN EL FUTUR?
En el futur m’agradaria que la societat actual passés per un canvi, i 
al futur tots puguem expressar-nos a la nostra manera. 

QUINA OPINIÓ TENS SOBRE EL PUBILLATGE? 
Quan sento la paraula pubillatge em sona a tradició, i crec que és 
necessari per poder explicar a les futures generacions i se sentin 
orgullosos del seu poble.

PER QUÈ ET PRESENTES COM A CANDIDAT/A AL PUBILLATGE? 

QUÈ CREUS QUE POTS APORTAR AL POBLE DE VIDRERES? 
Puc aportar la meva ajuda incondicional en les diverses activitats 
que es realitzin, i una actitud positiva. 

TEST D’AGILITAT

Un color? Groc 
Mar o muntanya? Muntanya
Una persona? La mama
Un personatge? Son Goku
Un llibre? Los hombres del presidente
Una pel·lícula? Interestellar 
Un viatge? Camino de Santiago 
Interior o exterior? Interior 
Estudiar o treballar? Treballar
Recordo… Quan vam anar amb l´escola d’excursió al bosc i em 
vaig perdre
Somric quan... Estic amb els amics 
Ploro si... Em sento fatigat després de discutir intensament
Estimo… Escoltar música per relaxar-me 
Escolto… Molt atentament en una conversa interessant
Vidreres… És un lloc on em sento molt còmode per ser jo mateix

Pubilles i hereus 
2020-2021
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REMEI ROJAS LUQUE
C/ Costa Brava 119 · Tel. i Fax 972 875 319  17411 Vidreres · vanguardia.vidreres@gmail.com

Papereria
Llibreria
Complements
Enquadernacions

Plati�cacions
Fotocòpies
Impressions

 · 

Tancaments d'alumini i vidresALUVIDRERES, S.L.

Fabriquem
els tancaments
del futur

Ctra. de Lloret, 7
17411 VIDRERES (Girona)

Tel: 972 851 207
www.aluvidreres.com
info@aluvidreres.com

Bona F
esta M
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Jordi 
VALL-LLOSERA I PETIT

PRESENTACIÓ

Em dic Jordi, sempre he viscut a Vidreres i qui em conegui sabrà què soc un personatge 
singular, m’encanta el mar i la muntanya, també l’esport i porto des de que vaig néixer 
fent treball a l’hort. Però el més curiós de mi és la meva personalitat.

ENTREVISTA

COM T’AGRADARIA QUE FOS EL MÓN EN EL FUTUR?
A vegades somio en un món molt més sostenible en el qual se li donés al medi ambient 
el lloc que es mereix a la vegada que es deixessin enrere les absurdes diferències que es 
creen a la societat.

QUINA OPINIÓ TENS SOBRE EL PUBILLATGE? 
A mi sempre m’ha agradat mantenir les tradicions, ja que són el fonament de la cultura i 
com la cultura enriqueix a les persones,  deixar de celebrar aquests actes ens faria perdre 
la nostra estimada essència.

PER QUÈ ET PRESENTES COM A CANDIDAT/A AL PUBILLATGE? 

QUÈ CREUS QUE POTS APORTAR AL POBLE DE VIDRERES? 
M’he apuntat per intentar aportar el meu petit gra de sorra per intentar que aquesta part de 
la nostra Festa Major es perpetuï en el temps.

Sincerament no crec que tingui molt a aportar, però si mai pogués ajudar d’alguna manera, 
ho faria.

TEST D’AGILITAT

Un color? Verd 
Mar o muntanya? Impossible 
Una persona? La meva àvia
Un personatge? Jo mateix 
Un llibre?  En un lloc anomenat Guerra  
Una pel·lícula? Predator 
Un viatge? Tinc curiositat per Islàndia 
Interior o exterior? Exterior 
Estudiar o treballar? Treballar
Recordo… No tinc gaire bona memòria  
Somric quan... Amb la meva gent
Ploro si... Quan el Girona perd al Playoff
Estimo… La gent que em cuida
Escolto… De tot però normalment rap
Vidreres… Cony! 

Pubilles i hereus 
2020-2021
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Júlia 
PUIG TORRENS

PRESENTACIÓ

Els meus familiars i amics em descriuen com una persona dolça, alegre, empàtica i ria-
llera. Personalment, em considero responsable i molt entusiasta. Sempre intento escoltar 
molt a qui m’envolta i aprendre de tot el que la gent té per explicar.

ENTREVISTA

COM T’AGRADARIA QUE FOS EL MÓN EN EL FUTUR?
M’agradaria poder viure un futur en què tothom tingués les mateixes oportuni-
tats de créixer i desenvolupar-se amb llibertat, un futur en què no hi haguessin 
conflictes bèl·lics ni víctimes innocents, un futur en què adoptéssim un model de 
societat més sostenible i en consonància amb l’entorn. I tal com s’ha evidenciat 
recentment amb la pandèmia, m’agradaria un futur en què es donés la importàn-
cia que li pertoca a la sanitat pública i universal.

QUINA OPINIÓ TENS SOBRE EL PUBILLATGE? 
Penso que el pubillatge és una tradició molt bonica, que ens ofereix l’oportunitat 
única de conèixer més a fons el nostre propi poble i els pobles d’arreu del nostre 
país. Trobo que és molt important mantenir i preservar aquestes tradicions vives, 
que ens recordin d’on venim i qui ens ha precedit.

PER QUÈ ET PRESENTES COM A CANDIDAT/A AL PUBILLATGE? 

QUÈ CREUS QUE POTS APORTAR AL POBLE DE VIDRERES? 
Tinc el record de des de ben petita ser a ca la iaia i llegir al llibret de la festa 
major totes les entrevistes dels candidats a pubilla i hereu. Sempre he tingut 
moltes ganes de presentar-m’hi i poder-ne formar part. Penso que puc contribuir 
a mantenir aquesta tradició i a donar a conèixer el poble que m’ha vist créixer.

TEST D’AGILITAT

Un color? Groc 
Mar o muntanya? Mar
Una persona? La meva iaia Maria
Un personatge? Greta Thunberg
Un llibre? La sombra del viento
Una pel·lícula? La ladrona de libros 
Un viatge? M’agradaria viatjar al Perú 
Interior o exterior? Exterior 
Estudiar o treballar? Estudiar
Recordo… les pujades a Caulès amb les amigues
Somric quan... Estic amb qui estimo
Ploro si... trobo a faltar a algú
Estimo… els meus amics i la meva família
Escolto… a qui té coses a dir
Vidreres… el poble que m’ha vist créixer

Pubilles i hereus 
2020-2021
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Nekane 
VILLARREAL ALONSO

PRESENTACIÓ

Soc una noia optimista i alegre, que m’agrada llegir un bon llibre, les excursions a la 
muntanya i sobretot fer rítmica, ja que és un esport que demana sacrificar-se molt  i té 
molta elegància. He acabat els estudis d’hostessa de vol i m’agradaria treballar en alguna 
aerolínia per poder veure món.

ENTREVISTA

COM T’AGRADARIA QUE FOS EL MÓN EN EL FUTUR?
M’agradaria un món sense violència ni discriminació de cap 
mena. També m’agradarien més llocs de treballs pels joves.

QUINA OPINIÓ TENS SOBRE EL PUBILLATGE? 
És una bonica manera en què els joves segueixin les tradi-
cions del poble.

PER QUÈ ET PRESENTES COM A CANDIDAT/A AL PUBILLATGE? 

QUÈ CREUS QUE POTS APORTAR AL POBLE DE VIDRERES? 
Em presento candidata per poder ajudar al poble en tot el 
que faci falta. Crec que puc aportar una visió juvenil.

TEST D’AGILITAT

Un color? Rosa
Mar o muntanya?  Mar
Una persona?  Harry styles
Un personatge? Meredith Grey
Un llibre? If i stay 
Una pel·lícula? Hacia rutas salvajes
Un viatge?   Les rutes dels germans Grimm, Alemanya. On es van ins-
pirar els contes amb els quals vaig créixer. Tinc molts bons records 
d’aquest viatge, ja que hi ha uns paisatges molt verds amb rius i castells
Interior o exterior?  Soc una persona més d’exterior, m’agrada anar 
amb el meu pare a pujar muntanyes i descobrir noves rutes
Estudiar o treballar?  Treballar per poder treure’m el carnet de conduir i 
ajudar a casa
Recordo… Els nadals a Miranda de Ebro on ens reunim tots els cosins, 
tiets i els avis, són uns dies molts familiars.
Somric quan… estic ballant i fent bromes amb les meves germanes.
Ploro si…. veig alguna injustícia, al llegir un llibre...
Estimo…  a qui m’estima
Escolto… molta música pop
Vidreres… És el poble on he crescut 

Pubilles i hereus 
2020-2021
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Adam
COT PRATS

PRESENTACIÓ

Soc l’Adam i tinc 18 anys i crec que és difícil valorar-se un mateix, seria una feina que 
haurien de fer els altres. Tot i això em considero una persona introvertida, natural, sincera, 
amic dels meus amics i respectuós amb tothom.

Pubilles i hereus 
2021-2022

TEST D’AGILITAT

Un color? Taronja 
Mar o muntanya? Muntanya
Una persona? El meu avi
Un personatge? Marc Márquez
Un llibre? El caso del Marqués desaparecido
Una pel·lícula? El Código Da Vinci 
Un viatge? París Un somni fet, Estats Units un somni per realitzar. 
Interior o exterior? Exterior 
Estudiar o treballar? Compaginar les dues coses
Recordo… El meu primer partit de futbol amb 4 anys a Amer
Somric quan... Les coses em surten com havia planificat
Ploro si... Em sento decebut
Estimo… A tothom que em valora
Escolto… A la gent amb experiència
Vidreres… Poble de les meves arrels i les meves il·lusions
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ENTREVISTA

COM T’AGRADARIA QUE FOS EL MÓN EN EL FUTUR?
Un món amb mínima salut per tothom (sense pandèmies i malalties 
greus…) amb treball digne per tothom i sobretot respectuós amb les 
idees que cadascú tingui sobre religió, sexe, cultura, política…

QUINA OPINIÓ TENS SOBRE EL PUBILLATGE? 
El pubillatge és una cultura i tradició catalana que el nostre poble ha 
sabut adaptar als nous temps i ho afronto amb il·lusió i ganes d’experi-
mentar-ho

PER QUÈ ET PRESENTES COM A CANDIDAT/A AL PUBILLATGE? 
Per sentir-me més orgullós de ser Vidrerenc i com a repte personal.

QUÈ CREUS QUE POTS APORTAR AL POBLE DE VIDRERES? 
Representar a Vidreres amb orgull i naturalitat.
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Dan
RAMOS GIL

PRESENTACIÓ

Soc un noi divertit i senzill, m’agrada passar temps amb els meus amics i amb la gent 
que m’estimo.

Pubilles i hereus 
2021-2022

TEST D’AGILITAT

Un color? Verd 
Mar o muntanya? Muntanya
Una persona? La meva mare
Un personatge? Frank Cuesta
Un llibre? Cançó de gel i foc 2
Una pel·lícula? La llista de Schindler
Un viatge? Nova Zelanda
Interior o exterior? Exterior 
Estudiar o treballar? Treballar
Recordo… als que ja no hi són
Somric quan... estic amb els que em fan feliç
Ploro si... falta algú que estimo
Estimo… als que m´estimen
Escolto… sempre
Vidreres… cony!

ENTREVISTA

COM T’AGRADARIA QUE FOS EL MÓN EN EL FUTUR?
M’agradaria un món amb més llibertat, on la gent pogués pensar i 
actuar com ells vulguin, un món sense tants prejudicis.

QUINA OPINIÓ TENS SOBRE EL PUBILLATGE? 
Em sembla una tradició molt interessant i molt maca.

PER QUÈ ET PRESENTES COM A CANDIDAT/A AL PUBILLATGE? 

QUÈ CREUS QUE POTS APORTAR AL POBLE DE VIDRERES? 
Sempre m’ha semblat molt maco el fet de representar al meu poble, i 
poder aprendre més sobre aquesta tradició i no deixar que es perdi. 

Tot el que faci falta per ajudar al meu poble.
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Elisabet
RUZ GUINEA 

PRESENTACIÓ

Sincerament no sé per on començar, mai he sabut com descriure’m, triar paraules que 
em defineixin com a persona, explicar com soc no és el meu fort. Soc bastant tímida i a 
vegades em quedo sense saber què dir, però em considero una persona responsable, 
amable, simpàtica, sensible, treballadora, i sempre estic disposada a ajudar a tothom que 
ho necessiti, a aprendre coses noves, i gaudir de noves experiències. 

Soc una persona a qui li agrada estimar, i estar amb la gent del meu voltant, sobretot 
amb la família, a la meva mare que sense ella no hagués aconseguit estar aquí, que m’ha 
ensenyat que si vols alguna cosa has de lluitar i fer l’impossible per aconseguir-ho.

Pubilles i hereus 
2021-2022

TEST D’AGILITAT

Un color? Blau 
Mar o muntanya? Eks dos
Una persona? La meva mare
Un personatge? Manuel Ruz
Un llibre? El  campamento (Blue jeans)
Una pel·lícula? La saga crepúsculo 
Un viatge? Alloza 
Interior o exterior? Depèn del dia   
Estudiar o treballar? Estudiar per treballar 
Recordo… les festes i reunions amb la família 
Somric quan... Estic feliç
Ploro si... Em fan mal
Estimo… A qui m’estima
Escolto… A tothom
Vidreres… On he nescut

ENTREVISTA

COM T’AGRADARIA QUE FOS EL MÓN EN EL FUTUR?
M’agradaria que fos un món amb igualtat, on no hi hagi diferències de 
cap mena i que tothom pugui fer el que vulgui i el que li agradi sense 
cap mena de discriminació. Un món on ningú s’hagin d’amagar per por 
del que pugui pensar la gent, poder ser lliures, ser com volem ser. Un 
lloc on es respecti tot ja no només les persones sinó també el planeta i 
els animals.

QUINA OPINIÓ TENS SOBRE EL PUBILLATGE? 
La meva opinió sobre el pubillatge és, que és una tradició que no s’ha 
de perdre, una oportunitat per representar el teu poble i poder conèixer 
d’altres.

PER QUÈ ET PRESENTES COM A CANDIDAT/A AL PUBILLATGE? 

QUÈ CREUS QUE POTS APORTAR AL POBLE DE VIDRERES? 
Em presento com a candidata, ja que des de petita volia fer-ho, i ara tinc 
l’oportunitat de poder seguir la tradició del meu poble, de complir una 
promesa que des de petita vaig fer. Vull viure i gaudir aquesta experièn-
cia, de mostrar al poble com soc i aportar idees per millorar.
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Gemma
DALEMUS ALSINA

PRESENTACIÓ

Segons qui em coneix, soc una persona amable, responsable, amigable i molt alegre. Per 
circumstàncies de la vida, avui en dia em considero una persona valenta. Des de petita 
m’han dit que soc molt inquieta, sempre estic fent alguna cosa, no puc parar. Per aquesta 
raó una de les meves aficions preferides és la dansa. 

Pubilles i hereus 
2021-2022

TEST D’AGILITAT

Un color? Blau 
Mar o muntanya? Mar
Una persona? Els meus avis
Un personatge? Meryl Streep
Un llibre? Wonder
Una pel·lícula? Lo imposible
Un viatge? Cuba 
Interior o exterior? Exterior 
Estudiar o treballar? Estudiar per treballar 
Recordo… Les històries del meu avi 
Somric quan... Em fan feliç o recordo un moment feliç
Ploro si... Em fan mal
Estimo… A qui m’estima
Escolto… Els bons consells
Vidreres… El meu poble!

ENTREVISTA

COM T’AGRADARIA QUE FOS EL MÓN EN EL FUTUR?
A mi m’agradaria viure en un món més just, respectuós i sense desigualtats, 
així viure-hi seria més fàcil i la gent molt més feliç.

QUINA OPINIÓ TENS SOBRE EL PUBILLATGE? 
Opino que és una tradició molt maca que amb ella et donen l’oportunitat de 
donar a conèixer el nostre poble, i a la vegada descobrir-ne molts de nous. 
Aquesta tradició a de seguir molts anys més. 

PER QUÈ ET PRESENTES COM A CANDIDAT/A AL PUBILLATGE? 

QUÈ CREUS QUE POTS APORTAR AL POBLE DE VIDRERES? 
Em presento com a candidata al pubillatge ja que és una tradició que des de 
ben petita l’he vist. A més a més, familiars que han passat per aquí m’han 
explicat que és una gran experiència.

Crec que per Vidreres podré aportar moltes ganes, alegria i donaria a conèixer 
el nostre poble amb molt d’orgull. A més m’agradaria explicar la meva pròpia 
experiència als nois/es dels propers anys per continuar amb aquesta tradició.
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• Aigua- electricitat - Calefacció
• Aire condicionat - Gas
• Il·luminació especialitzada
• Música ambiental
• Xarxes d’informàtica
• Regs automàtics
• Terra radiant
• Ventilacio
• Energies renovables
• Solar fotovoltaica
• Llar de foc/gas
• Aire condicionat
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Gerard
MERCADER ARTAU

Pubilles i hereus 
2021-2022

PRESENTACIÓ

Soc una persona tranquil·la que gaudeix del temps que passa amb els que m’envolten.    

TEST D’AGILITAT

Un color? Blau 
Mar o muntanya? Mar  
Una persona? El meu avi
Un personatge? Lando Norris
Un llibre? Èdip Rei   
Una pel·lícula? Múltiple 
Un viatge? Menorca 
Interior o exterior?  Interior
Estudiar o treballar? Estudiar  
Recordo… El món sense la pandèmia   
Somric quan… Estic amb la família i amics    
Ploro si… Algú proper a mi marxa
Estimo… La gent del meu voltant 
Escolto… Tota mena de consells
Vidreres… El meu poble des de petit  

ENTREVISTA

COM T’AGRADARIA QUE FOS EL MÓN EN EL FUTUR?
En el futur m’agradaria que l’escolarització fos més diversa i els més 
joves entressin en el món laboral amb un coneixement previ tant teòric 
com pràctic. 

QUINA OPINIÓ TENS SOBRE EL PUBILLATGE? 
El pubillatge és una tradició important per al poble que permet als més 
joves passar un any divertit. 

PER QUÈ ET PRESENTES COM A CANDIDAT/A AL PUBILLATGE? 

QUÈ CREUS QUE POTS APORTAR AL POBLE DE VIDRERES? 
Em presento com a candidat disposat a passar un bon any amb els 
companys que estiguin amb mi en aquesta etapa. Puc ajudar en dife-
rents aspectes en el que se’m necessiti.     
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Laura
CAMPMAJÓ COLLS

Pubilles i hereus 
2021-2022

PRESENTACIÓ

Soc la Laura i em considero una persona responsable, treballadora i amb ganes d’apren-
dre. M’agrada fer activitats amb la família i amics, tot i que també gaudeixo quan estic 
sola. M’agrada viatjar i escoltar música. 

TEST D’AGILITAT

Un color? Blau 
Mar o muntanya? Mar  
Una persona? La meva mare
Un personatge? Epicur
Un llibre? Aquí és on tot comença   
Una pel·lícula? Lo imposible
Un viatge? California 
Interior o exterior?  Exterior
Estudiar o treballar? Les dues  
Recordo… La vida abans de la Covid 
Somric quan… Tot va bé
Ploro si… En tinc ganes
Estimo… A qui es fa estimar 
Escolto… I aprenc
Vidreres… El poble on he crescut

ENTREVISTA

COM T’AGRADARIA QUE FOS EL MÓN EN EL FUTUR?
M’agradaria que fos un món més just amb més llibertats i ajudes, on 
tothom pogués tenir oportunitats en allò que desitgen fer i/o en allà on 
desitgen estar.

QUINA OPINIÓ TENS SOBRE EL PUBILLATGE? 
Penso que és una tradició molt maca i una oportunitat única per par-
ticipar en les festes del poble de Vidreres i conèixer les dels altres 
pobles.

PER QUÈ ET PRESENTES COM A CANDIDAT/A AL PUBILLATGE? 

QUÈ CREUS QUE POTS APORTAR AL POBLE DE VIDRERES? 
M’hi presento per poder aprendre d’una experiència més i conèixer no-
ves persones. Puc aportar les ganes de seguir amb la tradició al poble. 
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Júlia
XICOLA LÓPEZ

Pubilles i hereus 
2021-2022

PRESENTACIÓ

Em dic Júlia i tinc 18 anys. Segons les meves amistats i família, soc una persona oberta 
i extravertida. També, em considero una persona alegre, sensible i que m’agrada passar 
temps amb els meus amics. M’agrada escoltar i ajudar a la gent que estimo. 

TEST D’AGILITAT

Un color? Lila 
Mar o muntanya? Mar  
Una persona? La meva àvia i el meu pare
Un personatge? Julia Roberts
Un llibre? After  
Una pel·lícula? El diario de Noah 
Un viatge? Mèxic 
Interior o exterior?  Exterior
Estudiar o treballar? Estudiar per poder treballar del que vols  
Recordo… Els viatges amb la colla
Somric quan… Estic feliç
Ploro si… la gent que estimo està patint
Estimo… Als meus
Escolto… A qui ho necessiti
Vidreres… El poble on he crescut 

ENTREVISTA

COM T’AGRADARIA QUE FOS EL MÓN EN EL FUTUR?
A mi m’agradaria que fos molt diferent al d’ara, un lloc on no hi hagués 
desigualtats, un món lliure i just.

QUINA OPINIÓ TENS SOBRE EL PUBILLATGE? 
Des de ben petita he viscut el pubillatge de molt a prop i opino que és 
una tradició que s’hauria de conservar molts anys més, ja que és una 
experiència única que t’ofereix conèixer persones i pobles nous. És 
una bona opció per fer alguna cosa pel poble.

PER QUÈ ET PRESENTES COM A CANDIDAT/A AL PUBILLATGE? 

QUÈ CREUS QUE POTS APORTAR AL POBLE DE VIDRERES? 
Em presento com a candidata al pubillatge perquè considero que és 
una tradició molt maca i a casa sempre me n’han parlat. Sempre m’ha 
agradat veure les pubilles i hereus que anaven sortint any darrere any i 
és una oportunitat que només es pot fer un cop a la vida. 
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Lluc
MASMIQUEL ALUART

Pubilles i hereus 
2021-2022

PRESENTACIÓ

La gent que m’envolta sempre m’ha definit com una persona que no pot parar mai quieta i 
que sempre necessita aprendre alguna cosa abans d’anar a dormir. Sempre miro d’ajudar 
a tothom que ho necessiti i sense esperar res a canvi. M’agrada molt descobrir llocs nous, 
sempre que ho faci amb bona companyia. 

TEST D’AGILITAT

Un color? Verd
Mar o muntanya?  Muntanya
Una persona? Els avis
Un personatge? Alguer Miquel
Un llibre? Terra Baixa 
Una pel·lícula? Titànic
Un viatge?  Menorca
Interior o exterior? Exterior 
Estudiar o treballar? Treballar i estudiar a la vegada
Recordo… aquelles nits d’estiu a la platja
Somric quan...  aconsegueixo allò que m’he proposat 
Ploro si...  passa alguna cosa a algú que estimo
Estimo…  a tots aquells que m’ajuden i m’estimen
Escolto… per aprendre
Vidreres… aquell poble d’on puc presumir 

ENTREVISTA

COM T’AGRADARIA QUE FOS EL MÓN EN EL FUTUR?
M’agradaria que el món del futur fos un lloc on tothom que hi nasqués, 
tingués el plaer de gaudir d’aquest planeta sense la necessitat de patir 
per les necessitats bàsiques. 

QUINA OPINIÓ TENS SOBRE EL PUBILLATGE? 
El pubillatge és una tradició que no s’ha de perdre mai, ja que et per-
met conèixer i mantenir moltes de les tradicions catalanes. 

PER QUÈ ET PRESENTES COM A CANDIDAT/A AL PUBILLATGE? 

QUÈ CREUS QUE POTS APORTAR AL POBLE DE VIDRERES? 
Em presento perquè tinc ganes de viure l’experiència del pubillatge des 
de dins, ja que sempre me l’han explicat i l’he viscut des de fora. Vull 
conèixer a gent nova que comparteixi les meves aficions. Crec que puc 
aportar vàries idees i propostes vistes sempre des de la perspectiva 
del jovent.  
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Raquel
ORTEGA CLOPÉS

Pubilles i hereus 
2021-2022

PRESENTACIÓ

Soc responsable, empàtica, sensible, riallera, sincera i molt treballadora. Sempre estic 
disposada a ajudar als qui m’envolten i a esforçar-me al màxim en tot el que faig. M’agra-
da veure la part positiva de les coses, però sense oblidar la negativa, que és la que més 
ens fa aprendre.

M’apassionen el patinatge artístic, els idiomes i viatjar. M’encanta conèixer gent nova i 
explorar llocs i cultures noves, considero que és la millor manera d’enriquir-se i de créixer 
com a persona. Gaudeixo del dibuix, la fotografia i l’esport. 

Des de ben petita l’ensenyament ha estat la meva vocació. Sempre he gaudit transmetent 
els meus coneixements als altres, per la qual cosa, en un futur vull treballar de professora.

TEST D’AGILITAT

Un color? Vermell
Mar o muntanya? Mar 
Una persona? Tota la meva família
Un personatge? Édith Piaf
Un llibre? Chagrin d’école, de Daniel Pennac
Una pel·lícula? El club de los poetas muertos
Un viatge? Liverpool
Interior o exterior? Exterior
Estudiar o treballar? Estudiar
Recordo… A totes les persones que han deixat petjada 
a la meva vida
Somric quan… Recordo que sempre hi ha un motiu per 
fer-ho
Ploro si… M’he d’acomiadar de persones, coses o 
moments especials
Estimo… Tots els moments, les experiències i la gent 
que m’han fet créixer com a persona
Escolto… A tothom qui té alguna cosa a dir-me
Vidreres… És el poble que m’ha vist créixer

ENTREVISTA

COM T’AGRADARIA QUE FOS EL MÓN EN EL FUTUR?
En el futur, m’agradaria que el món fos un lloc agradable i segur per a 
tothom, on ningú s’hagués de preocupar de canviar per complaure els 
altres i on les persones hàgim après dels nostres errors. M’agradaria 
que les desigualtats, les guerres, la pobresa i la fam desapareguessin, 
donant pas a la pau. M’agradaria que fos un lloc on totes les persones 
puguin lluitar per aconseguir els seus somnis, però, sobretot, que fos un 
lloc on tothom pugui ser feliç i fer feliç a la gent a qui estima. 

QUINA OPINIÓ TENS SOBRE EL PUBILLATGE? 
Considero que el pubillatge és una tradició que fomenta la unió i la 
col·laboració dels joves, una tradició que forma part de Vidreres i que 
no podem deixar que s’oblidi després de tants anys d’història.

PER QUÈ ET PRESENTES COM A CANDIDAT/A AL PUBILLATGE? 

QUÈ CREUS QUE POTS APORTAR AL POBLE DE VIDRERES? 
Em presento com a candidata al pubillatge de Vidreres perquè crec que 
és una oportunitat única a la vida per ajudar a fomentar les tradicions 
del poble i per viure-les des d’una perspectiva ben diferent.

Crec que puc aportar moltes ganes, positivisme, il·lusió i una perspec-
tiva diferent.
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Sílvia
SOLER BUJÁN

Pubilles i hereus 
2021-2022

PRESENTACIÓ

Segons els meus amics soc una persona sincera, simpàtica i responsable. Tot i ser força 
tímida de primeres m’agrada conèixer gent nova i acostumo a agafar confiança ràpid. 
També soc bastant tossuda i tinc el meu caràcter.  M’agrada passar temps amb la gent 
que estimo i ajudar-los en tot el que pugui.

TEST D’AGILITAT

Un color? Blau
Mar o muntanya?  Mar
Una persona? La meva mare
Un personatge? Taylor Alison Swift 
Un llibre? Joc de trons
Una pel·lícula? Mamma Mía
Un viatge?  Menorca
Interior o exterior? Exterior  
Estudiar o treballar? Estudiar per treballar
Recordo… Els estius a Galícia 
Somric quan... Estic amb la gent que estimo 
Ploro si...  Estic trista 
Estimo…  Als que em valoren
Escolto… A tothom que ho necessiti
Vidreres… El meu poble

ENTREVISTA

COM T’AGRADARIA QUE FOS EL MÓN EN EL FUTUR?
Un món millor, molt més respectuós i tolerant tant amb les persones 
com amb el medi.

QUINA OPINIÓ TENS SOBRE EL PUBILLATGE? 
Penso que és una tradició que ens dona als joves una oportunitat úni-
ca per representar el poble i conèixer gent nova d’altres pobres d’arreu 
de Catalunya.

PER QUÈ ET PRESENTES COM A CANDIDAT/A AL PUBILLATGE? 

QUÈ CREUS QUE POTS APORTAR AL POBLE DE VIDRERES? 
Em presento perquè ho he vist molts anys i entre amics vam pensar 
que seria divertit presentar-nos junts. Crec que el pubillatge és una 
tradició molt bonica i vull ajudar a mantenir-la i aportar noves idees.



60



61

FUNDACIÓ 
ONCOLLIGA 

Des de la delegació a Vidreres de la Fundació Oncolliga Girona us 
desitgem que gaudiu de la Festa Major d’enguany.

En aquest darrer any, malgrat les limitacions, hem pogut portar a ter-
me tot un seguit d’activitats que ens han permès recollir la solidaritat 
dels vidrerencs i vidrerenques envers els malalts de càncer i els seus 
familiars. 

AECC-CATALUNYA 
CONTRA EL CÀNCER

Molts de vosaltres ens coneixeu com els organitzadors de la Lluna en 
un Cove, d’algun sopar de germanor i perquè estem presents en gran 
part de les activitats culturals i lúdiques que se celebren a Vidreres. 
Doncs l’AECC, l’Associació Espanyola contra el càncer som molt més 
que això. Treballem per educar en salut, donar suport i acompanyar les 

Un grup de voluntàries ha estat cosint coixins en forma de cor per 
les dones operades de càncer de mama, també han estat un quants 
mesos cosint mascaretes per la Covid que s’han venut pel poble i 
voltants en comerços col·laboradors, també es van vendre polseres 
per la diada de sant Jordi, s’han fet les caminades en silenci a cada 
canvi d’estació, es va organitzar el dinar solidari distribuint 100 menús, 
i s’han portat a terme les curses de “Corre per les mames” l’octubre 
passat, i la Run4Cancer el passat mes d’abril.

Per acabar ens plau fer-vos saber que aquest any se’ns ha encarregat 
el pregó de la festa Major, tot un honor poder-lo fer. Us esperem a la 
plaça per donar inici a la Festa Major 2021

Gràcies Vidreres per la vostra solidaritat, i Bona Festa Major!

persones malaltes i les seves famílies, i finançar projectes d’investiga-
ció que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer.
 Aquest any és especial per nosaltres, doncs ens ha deixat una de 
les nostres activistes. L’Agustina ha col·laborat amb nosaltres des 
de sempre i ens ha sabut transmetre moltes de les seves qualitats i 
sobretot l’alegria de viure. No creiem que hi hagi millor ocasió que 
aquesta Festa Major per poder, des de l’AECC, dedicar-li aquestes 
paraules. 

Bona Festa Major a tothom!

CLUB TAEKWONDO 
VIDRERES
Benvolguts vidrerencs i vidrerenques:

El taekwondo actual és un art marcial que sorgeix a les regions mun-
tanyoses de Corea, com a conseqüència de la necessitat social d’un 
poble de recuperar la seva identitat marcial mil.lenària reprimida per la 
influenciada pels conflictes bèl.lics, invasions territorials i culturals. En 
aquella nova etapa es recupera l’essència de l’art marcial que es basa 
en un codi de conducta anomenat MENG SAE que conté 5 regles i 9 
virtuts de les antigues escoles. Busca la integració física i mental i la 
utilització del cos amb finalitats principalment d’autodefensa. Aquest 
art marcial, sota la tutela de la WTF (World Taekwondo Federation), 
actualment ja és esport olímpic. 

El significat simple de la paraula és TAE: cama - KWON:puny - DO: 
camí. 

“El taekwondo és un sistema complet de formació integral de la 
persona en els seus tres aspectes: físic, mental i espiritual”. Indicat 
a partir de 3 anys. Per a nens, nenes, adults i gent gran. Què s’aprèn 
practicant taekwondo a Club TKD Vidreres? Taekwondo (tècnica fona-
mental) i Hapkido (control).

L’objectiu de TKD Vidreres és formar persones de bé per a la socie-
tat, preparades física i mentalment per afrontar amb garanties tots 
els obstacles que se’ls presentin a la vida. Estaràs acompanyat per 
en Juan Carlos Herrero, que és Entrenador Nacional (Tècnic Nivell II), 
Àrbitre nacional col.legiat FET, Jutge Qualificador Nacional de tècnica 
i poomsae col.legiat FET, entrenador format per l’Escola Catalana de 
l’Esport i homologat per la FET.
 
Si t’interessa et pots informar al Pavelló d’Esports Municipal o per 
telèfon (972 375 052) o mail info@tkdvidreres.com. Pots també visitar 
el nostre lloc web www.tkdvidreres.com
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AMPA INSTITUT DE 
VIDRERES

Venim d’un any molt difícil, amb una pandèmia que ens assetja,  tot i 
això, un any més arriba la Festa Major al nostre poble. Sabem que no 
serà una festa com altres anys,  en la que hi ha hagut opcions per triar 
i remenar, però hem d’esperar que sigui el més normal possible dins el 
que es pugui.

Som un poble, on la gent que ve de fora s’hi troba molt bé.  El nostre 
poble sempre ha sigut un poble molt alegre i amb moltes ganes de 
festa, és per això que  les festes no es poden deixar.

ATLÈTIC 
VIDRERES FSCE

Acaba de nou un estiu estrany, marcat per aquesta “nova normalitat”, 
que ens limita en molts aspectes. Arriba la festa major, que vam trobar 
a faltar l’any passat, i malauradament, aquest any tampoc ens podrem 
trobar a la barraca.

Esperem que molt aviat puguem tornar a gaudir-ne, perquè nosaltres 
tenim moltes ganes de tornar-nos a trobar, i celebrar la festa com hem 
fet tants anys.

CLUB OLIMPIC
VIDRERES

L´any 2021 ha estat complicat, han passat coses bones i no tan  bo-
nes . Per sort tenim la nostra Festa Major per tornar a riure i gaudir 
del nostres amics i veïns de Vidreres.   Serà una Festa Major diferent 
però al cap i a la fi, la nostra Festa Major de sempre. Tots tenim ganes 
de celebrar i encara que sigui d’una altra manera, amb limitacions i 
mesures de seguretat i higiene, tornarem a gaudir. Com a cada Festa 
Major i ja van molts anys, 

Com molts sabeu la nostra tasca és la de mirar  que els alumnes de 
l’Institut puguin gaudir dels avantatges que té ser soci del AMPA. Un 
dels avantatges més importants, és l’ajuda econòmica que es dona al 
centre per l’adquisició de material escolar. Un altre avantatge, són les 
classes de conversa en anglès amb una professora nativa, que impar-
teix dins del mateix centre.

Aprofitem l’ocasió per convidar als pares que ho desitgin a formar part 
de la junta de l’Ampa, que porta a terme una ajuda desinteressada a 
l’alumnat del nostre poble, i dels pobles veïns com Sils i Maçanet. Us 
hi esperem!!

Desitgem a tots els Vidrerencs una bona Festa Major 2021

Ha estat un curs difícil, marcat un cop més per la pandèmia i les 
diverses restriccions que hem hagut d’anar afrontant. Hem passat tan 
bé com hem pogut aquesta temporada, esforçant-nos per tal de poder 
complir amb totes les mesures, per tal de protegir-nos i alhora poder 
gaudir d’allò que ens agrada, jugar a futbol sala.

Tot i les dificultats però, el nostre esperit segueix viu, les nostres 
ganes i la nostra il·lusió segueixen intactes, i ja estem treballant per 
poder afrontar una nova temporada, amb el màxim número d’equips 
competint.

Sense allargar-nos més, volem donar les gràcies a totes aquelles per-
sones que han format part dels nostres equips, a totes aquelles que han 
comprès la situació i ens han ajudat a poder seguir practicant el nostre 
esport, i desitjar a tot el poble de Vidreres una molt bona festa major.

El Club Olímpic Vidreres, com a entitat del poble tots els anys parti-
cipa amb la tradicional cursa pel nostre poble, enguany per motius 
obvis no podrà organitzar-la però es compromet  que l’any que ve  
tornarem amb més ganes que mai perquè els atletes de Vidreres gau-
deixin de l’esport pels carrers de Vidreres. Com cada temporada, al 
setembre reprenem la nostra activitat esportiva amb els entrenaments 
de voleibol i atletisme per nens i nenes de 3 a 16 anys. Tornem amb 
molta força per a superar totes les adversitats a través de l’esport. Els 
nostres fills necessiten fer exercici físic sense limitacions. Esperem 
que aviat tornem a la nostra vida de sempre.

Salut,  quilòmetres i bona Festa Major.
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CEF SPORTING 
VIDRERENCA
Apreciats vidrerencs i vidrerenques, Un any més, em 
plau  poder compartir amb vosaltres unes paraules 
amb motiu de la Festa Major del nostre poble.

Deixem enrere un any difícil per a tothom, ple de limitacions compli-
cades d’encaixar a les nostres vides, però continuem actius i força 
satisfets de l’activitat que s’ha portat a terme al llarg d’aquesta etapa 

LLAR DE JUBILATS 
DE VIDRERES

Un any més hem arribat a la Festa Major, malgrat els inconvenients de 
la Pandèmia, que ha desbaratat tantes famílies. Molts dels que han 
marxat eren companys nostres als que no oblidarem i que restaran, 
com tants d’altres, a la memòria del Casal.

En aquest curt temps de recuperació que portem, poques coses s’han 
pogut fer, però ja hem començat per exemple: ”La Dansa d’Adults”, 
que es desenvolupa al Pavelló Municipal. També hem recuperat la 
Perruqueria, que treballa amb un tracte molt agradable amb tothom, així 
com també la secció de Podologia, amb la ja nostra insubstituïble Olga.

ASSOCIACIÓ DE 
MÚSICS CREAMUS
Benvolguts veïns i veïnes de Vidreres

Aquest any, després d’aquest temps que hem passat sense festes, 
música i activitats lúdiques, rebem amb moltes ganes i il·lusió la Festa 
Major de Vidreres!

Estem desitjant poder tornar a sentir música en directe amb els con-
certs, poder retrobar-nos amb els amics i familiars prenent alguna 
cosa tranquil·lament a les barraques o sopant a la fira i gaudir dels 
espectacles proposats.

Des de la nostra entitat, vetllem perquè una part d’aquesta Festa Ma-

tot i els impediments normatius i de sanitat que la situació del Covid 
ha generat.

Però, tot continua i el nostre club també, amb un grup de persones ple 
d’empenta per poder aportar al poble allò que es mereix, perquè ho 
treballa, perquè ho sent, un club de futbol que engloba l’alegria dels 
nostres fills per transmetre un esport amb els valors de perseverança, 
constància, respecte i il·lusió.

Esperem doncs, que aquest any, puguem anar teixint el nostre pro-
jecte i només ens cal de moment desitjar-vos de part de tota la junta 
directiva molt bona Festa Major! Salut i esport!

Hem seguit el “Carteig” amb els dotze valents amics del 4t d’ESO, 
que ha resultat ser una boníssima idea per ambdues parts. Els nostres 
fantàstics adolescents els vàrem conèixer al “Pati de la Biblioteca”, 
en una trobada matinera que va resultar molt bonica i interessant pels 
nostres canvis d’impressions respectius, sentint-los en persona el que 
ja ens havien explicat per escrit, confirmant el seu caràcter encuriosit 
pels temps passats i a la vegada que dolç i amable amb persones de 
la nostra edat.

Sabem el neguit que senten els nostres “Balladors” per falta de tor-
nar ha trobar-se les tardes dels Diumenges a la nostra seu, però tant 
punt la Generalitat o Sanitat ens doni permís, ho tornarem a posar en 
marxa, així com també totes les conegudes activitats, com d’altres 
que puguem programar en un futur immediat, és a dir, tot el que calgui 
perquè a les hores lliures dels nostres socis se sentin feliços.

jor la puguem compartir amb vosaltres oferint-vos, per obrir les festes, 
un concert molt especial, amb músics de Vidreres i dels voltants, plens 
d’emoció i ganes de transmetre amb els seus instruments tot allò que 
la pandèmia ens ha frenat.

Aquest temps d’espera ha sigut molt llarg pels músics i artistes. Ens 
hagués agradat, des de l’Associació, haver organitzat alguna activitat 
més però la situació no ens ho ha permès, tot i que, en tot moment no 
hem parat de buscar alternatives i fer propostes. La majoria no s’han 
pogut realitzar però d’altres sí que s’han pogut fer.

I, per acabar, només dir-vos que des de l’Associació CREAMUS us 
volem desitjar una bona Festa Major i sobretot, que ho feu de manera 
responsable i respectant tot el protocol perquè la puguem gaudir tots 
i sigui tot un èxit.

Visca la música i visca la Festa Major de Vidreres!
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CLUB TWIRLING 
VIDRERES
Benvolguts amics i veïns/veïnes de Vidreres

El temps passa, passen les hores, passen el dies, els mesos, i com 
si d’una circumferència  es tractés, donem una volta de 360 graus, i 
tornem a estar altra vegada al punt de sortida.

Condicionats per mesures que. limiten les nostres activitats. Canviant 
les maneres de fer les coses, però disposats a fer-les per no haver de 
renunciar a fer-les.  Els costums i la vida de Vidreres, son els costums i 
les vides de la gent que les organitzen, que les treballen, i que les viuen.

Ara toca viure la Festa Major. Viviu-la en concòrdia, en pau, en felicitat. 
No deixeu que les frustracions que, patim des de fa més d’un any, ens 

AFA ESCOLA SANT 
ISCLE
Ja des de tota vida, la Festa Major de Vidreres representa la fi del pe-
ríode estival i de vacances que, tant pares com nens i nenes, gaudim 
en major o menor mesura i diversitat d’activitats. Un cop passa la 
nostra estimada Festa, ja encarem de forma imparable el retorn gaire-
bé immediat a les escoles. En les nostres ments, en el subconscient 
d’una vidrerenca i un vidrerenc, la Festa Major, a part de ser una cele-
bració per petits i grans, és un esdeveniment en el calendari en què la 
fi d’una és pràcticament l’inici de l’altra (amb l’11 de setembre enmig), 
alhora que la recta final d’aquest llarg període estival “de vacances”. 

GRUP TEATRAL 
VIDRERENC
Benvolguts conciutadans i amics, encarem la recta d’aquest estiu tan 
especial ple de restriccions i limitacions per plantar-nos a la Festa 
Major. Hem passat gairebé dos anys amb contactes limitats, activi-
tats anul·lades, feines destruïdes, ple d’obligacions, sense marge de 
maniobra per culpa d’aquesta maleïda epidèmia. Moltes coses han 
quedat malmeses o s’han perdut, però tot i això, no hem perdut les 
ganes de passar-nos-ho bé encara que només sigui una estona.

enfrontin. No deixeu que les errades d’altres, ens envoltin de crispació.

Siguem responsables, però no deixem de viure. Es pot viure amb res-
ponsabilitat, i amb responsabilitat, es pot gaudir  d’una Festa Gran.

Hi ha qui de manera voluntària, ens regala el seu temps planificant 
actes, ideant mesures de seguretat, vetllant per nosaltres i la nostra 
salut. Fem-los cas, seguim les seves indicacions. 

Als 16 anys s’obren un miler de portes, portes que no es tanquen ni 
als 17, ni en 50 anys. No és necessari tornar a casa begut, cridant, ni 
contagiat. Sobre tot, contagiat.  La nostra llibertat, no ens dona dret a, 
posar en perill a tots el nostres.

És per tot  l’anterior que, des del Club Twirling Vidreres, continuem  
desitjant-vos  esperances, il·lusions, somriures, etc., viure amb  les es-
perances renovades, i la força necessària per caminar cap endavant, 
sempre cap endavant.

És talment com la Festa del Final de l’estiu.

El passat any i mig ha estat un any dur per tothom, i per tant també, 
per la nostra escola i els seus alumnes. Hem de dir que s’han fet les 
coses tan bé com s’ha pogut i sabut i seguirem intentant millorar. El 
mateix passarà amb la Festa Major segurament. No tot es podrà fer, 
ni amb la mateixa intensitat amb la que estem acostumats, però de 
ben segur que es farà tan bé com les condicions ho permetin. De 
ben segur que millor que l’any passat, igual com nosaltres intentarem 
fer el curs vinent… sempre intentant millorar, com la Festa Major, 
com la nostra escola.... Per tant doncs, només podem demanar a les 
vidrerenques i vidrerencs, als grans i als nostres nens i nenes, que 
gaudeixin d’una gran Festa Major, i es preparin pel curs vinent escolar, 
que com diem, començarà ben poc després de les celebracions. Bona 
Festa Major a tothom!

El Grup Teatral Vidrerenc desitja que puguem celebrar aquesta Festa 
Major sense ensurts i amb salut. Amb l’Ajuntament i els organitzadors 
de la Festa Major hem programat una obra de teatre pel dia 10 de 
setembre que de ben segur ens farà riure i així suavitzar les nostres 
angúnies. Aprofito l’ocasió per informar que per l’octubre i novembre, 
si res ho impedeix,  tenim més obres programades i que ja informarem 
més endavant. Desitgem que hi pugueu assistir. Us hi esperem.

Només dos consells per aquesta Festa Major: prudència i responsa-
bilitat. Prudència per no contagiar-nos i no encomanar a ningú i res-
ponsabilitat per complir les mesures de protecció ordenades per les 
autoritats. Molt bona Festa Major! 
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ASSOCIACIÓ CANT 
HAVANERES VIDRERES
Benvolguts amics, un any més amb bons desitjos per tots vosaltres! 
Des de l’Associació us resumim  allò més significatiu que hem anat 
fent aquest darrer any. 

Parlem en primer lloc breument del nou enregistrament discogràfic 
des del grup La Ribera “Era un bell mar”. Aparegut a inicis d’aquest 
2021 el treball recull en format de CD principalment cançons originals 
relacionades tant amb narrativa com en escenari històric d’arrel mari-
nera de la nostra costa de primer terç del segle XX. 

PLATAFORMA PER LA 
HIPOTECA VIDRERES
Un any més, la PAH de Vidreres, la Plataforma d’Afectats per la Hipo-
teca us vol desitjar una bona festa major!

Us informarem sobre les activitats i assessorament que portem a 
terme per ajudar a tothom.

Per qualsevol dubte o qüestió, us atendrem amb molt de gust al telè-
fon: 656918924 i presencialment durant tot l’any a: Can Xiberta (dime-
cres no festius de 18.00 h a 21.00 h).

Salut i bona Festa Major per a tothom!
MOTO CLÀSSICA 
VIDRERES
Benvolguts Vidrerencs.

Ja tornem a estar un any mes a la festa major. Malauradament encara 
no hem fulminat aquest virus que ens porta de cap ja fa molt. No po-
dem dir gran cosa més perquè envolta la nostra vida i ens condiciona.

Desitgem des d’aquesta associació que tingueu una bona festa major 
amb molt de seny per la vostra salut.

Per part nostre, aquest any tampoc farem la nostre trobada de motos 
clàssiques habitual per que no podem garantir les normes de segure-
tat. Si tot va bé l’any vinent no faltarem.

Bona Festa Major a tothom!

VEÏNS CARRER SANT MAURICI
Amics i amigues

Els veïns del Carrer Sant Maurici, us enviem a tots una
forta abraçada i el desig de poder-nos retrobar l’any vinent amb la 
mateixa il·lusió que sempre i durant tants anys ens
ha motivat .
      
Bona Festa Major!

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
D’AIGUAVIVA PARC 
Hola! des de l’Associació de Veïns del barri d’Aiguaviva Parc, ens ale-
grem de cor que aquest any es pugui celebrar, encara que no sigui a 
al 100%, però això indica que estem tornant a poc a poc al camí de la 
normalitat. Desitgem que tot aquell que hi acudeixi s’ho passi super bé.

Desitgem una molt bona Festa Major 2021 a tots els veïns de Vidreres!

Afegit a aquesta temàtica general, l’àlbum inclou una havanera recu-
perada de la lírica filipina del XIX “Ay yo soñando venturas” conside-
rada inèdita fins ara a l’Estat i la qual podreu escoltar seguint el video 
des del web del grup La Ribera. 

En segon lloc destacar la nostra intervenció -si no hi ha imprevis-
tos- al “VI Congreso Internacional de la Habanera - Torrevieja 2021” 
amb la ponència “Aproximación a la discografía del género Habanera 
relacionada con las primeras ediciones del Certamen de Torrevieja”; 
esdeveniment que ha de realitzar-se pocs dies després de la redacció 
d’aquestes línies. 

Bona Festa Major!
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NOU PATI 
VIDRERENC
Benvolguts veïns de Vidreres, enguany, ens agradaria des del NOU 
PATI VIDRERENC, desitjar-vos una molt bona festa major, que després 
d’aquest any tan dur i de no haver-la pogut celebrar l’any passat, tots 
estem frisant per celebrar-la.

I aprofitant l’avinentesa us convidem a tots a qui encara no ens co-
neixeu, a què traieu el cap pel club per saludar-nos i veieu el que fem.

GRUP LA XARXA 
VIDRERES
Benvolguts vidrerencs i vidrerenques:

Un any més ens plau convidar-vos a gaudir de la Festa Major de 
Vidreres i de tots els espectacles que la nostra entitat organitza al llarg 
de tot l’any. Som conscients que venim d’una època de confinament, 
però des de la nostra entitat volem reactivar la il·lusió, la màgia i els 
espectacles infantils i juvenils per la gent del nostre poble.

Vidreres és un poble amb una llarga tradició en l’organització d’espec-
tacles infantils, des de fa més de 25 anys un grup de persones volun-
tàries ens dediquem a organitzar espectacles per al públic familiar al 
Teatre Casino un cop al mes. Des de l’entitat Xarxa, antigament Rialles 
us volem animar a tornar a venir al teatre i enguany hem programat un 
seguit d’espectacles infantils per a tots els públics on trobareu màgia, 
clown, titelles, teatre musical i contes clàssics. 

CLUB BÀSQUET NOU 
CAULÈS
El Club Bàsquet Nou Caulès us desitja una bona festa major!

TREBALLEM:

• COORDINACIÓ
• TREBALL EN EQUIP
• PSICOMOTRICITAT

I el més important.. que els petits s’ho passin d’allò més bé!!

Ens podreu trobar dimarts i divendres de 17h a 21h al pavelló munici-
pal de Vidreres. Per mes informació, al correu: coordinaciocbnoucau-
les@gmail.com i al telefon: 676934426.

“L’èxit de la bona formació, està garantida quan el teu fill/a
s’ho passa bé aprenent amb equip”

En el nostre club us oferim de participar en un ambient familiar a on 
les vostres filles i fills podran relacionar-se i fer noves amistats, apren-
dran un esport tan maco i elegant com és el patinatge i a competir de 
manera esportiva. Desenvoluparan el seu físic, la seva força, elasticitat 
i especialment la seva coordinació. Aprendran una nova via per ex-
pressar les seves emocions i sentiments. I per últim i no menys im-
portant serà una bona oportunitat per començar a treballar aspectes 
del seu caràcter que els seran de gran ajuda a las seva etapa adulta, 
aspectes tant indispensables  avui dia com la disciplina, l’actitud, el 
coratge i la resiliència.

Moltes gràcies i bona Festa Major!

Com a novetat per a la temporada, us volem informar que la majoria 
dels espectacles seran gratuïts, per fomentar i reactivar la cultura 
teatral al nostre poble.

La temporada teatral 21-22 està plena de novetats i estrenes, que es-
perem que agradin a petits i grans, a més de participar en l’organitza-
ció d’espectacles infantils i juvenils durant les festes locals del poble. 

Ja sabem que tots i totes voleu tornar a gaudir del teatre i és per això 
que treballarem per poder tenir una programació estable, adaptada 
a la normativa d’aplicació del COVID19 per tal que tothom hi pugui 
assistir. 
Recordeu que seguirem celebrant els aniversaris dels nens i nenes, 
rebent un petit obsequi i alguna sorpresa més!

Us desitgem una bona Festa Major i que gaudiu aquests dies de la 
festa, de la música, de les activitats de carrers i dels espectacles. 
Visca la festa i visca Vidreres!!!

• RESPECTE ALS COMPANYS
• TÈCNICA INDIVIDUAL
• TÈCNICA COL·LECTIVA
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CLUB TWIRLING
GIMNÀSTIC VIDRERES
Estimats/es Vidrerencs i Vidrerenques!

Hem viscut moments molt delicats i de preocupació durant aquests 
mesos enrere, de com se superaria tota aquesta sensació d’incertesa.
Arriba el moment de la nostra Festa Major del poble, i sabem que 
aquest any, encara no podrem gaudir del 100% amb total llibertat, tot 
i això estarà adaptat a la normativa d’aplicació de la Covid-19 per tal 
que tothom en pugui gaudir tranquil·lament.

Hem d’adaptar-nos un any més, però hem de pensar que si tots ho 
fem bé, aviat, podrem tornar a gaudir sense por.

I en aquests dies, per poder animar-nos podem trobar dins del nostre 
cor, tots els moments viscuts a les anteriors festes majors, els riures 
que hem tingut, els balls a la plaça major, i segur que tots aquests 
pensaments ens ajudaran a agafar més forces i ganes per l’any vinent.

El nostre club segueix fent entrenaments d’estiu amb totes les me-
sures preventives contra la Covid-19 i es mantenen les distàncies de 
seguretat, treballant tots els valors que ens representen, l’esforç, la 
constància, l’empatia i la companyonia.

On totes les nostres atletes estan gaudint de l’esport que tant ens 
agrada i ens fa viure sensacions inoblidables.

Moltíssimes gràcies a tots els que han confiat en el nostre club!!

Bona Festa Major 2021

Els mesos de primavera d’enguany han estat com el final 
d’una cursa d’obstacles. De mica en mica hem anat veient 
com les restriccions s’anaven suavitzant, tots anàvem 
aixecant el cap i, a mesura que millorava la situació sa-
nitària, anava creixent l’esperança que ben aviat anirem 
superant els entrebancs que hem viscut. 

El que més il·lusió ens ha fet als comerciants ha estat 
veure els ulls de felicitat dels nostres clients més 
petits, els infants, cada vegada que han entrat al nostre 
comerç i s’han emportat una Laura. Aquesta campanya, 
que hem fet conjuntament amb les escoles i amb el 
suport dels ajuntaments locals, ens ha demostrat que si 
ens ajudem els uns als altres tots hi sortim guanyant. Les 
escoles han treballat el circuit del comerç i com aquest 
contribueix a l’economia local. 

Sense comerç els nostres carrers perden la vida i l’alegria. 
Els comerços donem vida als carrers, engalanem i il·lu-
minem els nostres aparadors amb els productes que 
sabem que us agraden i, ara també, disposem de nous 
aparadors, les xarxes socials. A la majoria de nosaltres 
ens hi trobareu, us animem a seguir-nos i descobrir les 
històries i novetats que anem publicant. 

Gràcies per la vostra confiança  
i Bona Festa Major!

Alimentació
CARNISSERIA BATLLOSERA 972 850 180

CARNISSERIA COLLS-SALIP 972 850 188

CARNISSERIA-XARCUTERIA GARRIGA 972 850 104

CARNISSERIA-XARCUTERIA GINESTA 972 850 064

EL REBOST A GRANEL, HERBORISTERIA I DIETÈTICA 972 875 351

FORN DE PA I PASTISSERIA COMPANYÓ 972 850 931

FORN DE PA INVERCO 972 875 142

PEIXATERIA LA SELVA 972 851 200

PEIXATERIA MASNOU 634 954 242

REMIGI FORNERS 972 850 330

SUPERMERCAT BATALLÉ 972 850 011

FRUITES I VERDURES ILE 698 607 848

Equipament de la llar
CLIMENT MOBLES I DECORACIÓ 972 850 006

FERRETERIA FURROY 972 850 088

FLORISTERIA L’HEURA 972 850 702

INSTAMAT LA SELVA, S.L. 972 850 437

L’ESTANC 972 850 102

Moda 
CALÇATS RUHÍ 972 850 463

CIAN KIDS 672 233 712

JOIERIA COMAS 972 850 923

FÒRUM ANNA PAGÉS 654 630 206

Oci i regals
EL NINOT 972 875 728

Restauració i hostaleria
CAN BONAVISTA 693 454 426

CARPI PIZZA 872 028 010

EL CASINO - LA UNIÓ 972 850 057

HOSTAL RESTAURANT CAN POU 972 850 014

RESTAURANT CAN CASTELLS 972 850 369

RESTAURANT CAN MAGI 972 850 093

Salut i bellesa
ANNA MUNS PERRUQUERS 972 875 580

ANNA PERRUQUERA 972 168 173

FARMÀCIA A. MORÉ 972 850 575

FARMÀCIA DAMIEN BIRAUD 972 875 666

FARMÀCIA EDUARD RICO 972 851 515

FARMÀCIA JULIA VILARDELL 972 875 009

ÒPTCA MILENT 972 851 353

PERRUQUERIA CLIPS 972 850 747

PERRUQUERIA NERI 972 875 039

PERRUQUERIA RAQUEL 972 850 782

CRISTINA MATEU CENTRE DE BELLESA 682 646 442

ESTÈTICA JAMPIL 972 851 033

THÈNA 696 551 436

Serveis
ASSESSORIA FONT, S.L. 972 850 409

ASSESSORIA GROMAR 972 850 087

BOSCO ESTUDI GRÀFIC 972 850 849

EL COMPÀS 640 318 008

PINSOS I GRANES DALEMUS 972 850 114

TALLERS ARTAU, S.L. 972 850 323

V STUDI 675 416 607

Els mesos de primavera d’enguany han estat com el final d’una cursa 
d’obstacles. De mica en mica hem anat veient com les restriccions 
s’anaven suavitzant, tots anàvem aixecant el cap i, a mesura que mi-
llorava la situació sanitària, anava creixent l’esperança que ben aviat 
anirem superant els entrebancs que hem viscut.

El que més il·lusió ens ha fet als comerciants ha estat veure els ulls 
de felicitat dels nostres clients més petits, els infants, cada vegada 
que han entrat al nostre comerç i s’han emportat una Laura. Aquesta 
campanya, que hem fet conjuntament amb les escoles i amb el suport 
dels ajuntaments locals, ens ha demostrat que si ens ajudem els uns 
als altres tots hi sortim guanyant. Les escoles han treballat el circuit 
del comerç i com aquest contribueix a l’economia local.

Sense comerç els nostres carrers perden la vida i l’alegria. Els co-
merços donem vida als carrers, engalanem i il·luminem els nostres 
aparadors amb els productes que sabem que us agraden i, ara també, 
disposem de nous aparadors, les xarxes socials. A la majoria de nosal-
tres ens hi trobareu, us animem a seguir-nos i descobrir les històries i 
novetats que anem publicant. Gràcies per la vostra confiança i Bona 
Festa Major!
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