De l’1 al 5 de setembre
www.vidreres.cat
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-10%

INSTALACIÓ I CONFIGURACIÓ

A TOTES LES
LÍNIES MÒBILS

FIBRA

1000Mb

ALTA GRATUÏTA

ALTA GRATUÏTA

TRUCADES
IL·LIMITADES

50GB
14'95
/mes

IVA incl.

38

/mes

450€

500€

IVA INCL.

VISIÓ NOCTURNA

FIBRA

IVA incl.

CONTRACTANT LA FIBRA

EL MATERIAL SERÀ TEU!

600Mb

32

CÀMERES
EXTERIORS

TRUCADES
IL·LIMITADES

20GB
10'95
/mes

IVA incl.

SENSOR DE MOVIMENT
(RECONEIXEMENT HUMÀ)

CONNEXIÓ WIFI
VISUALITZA LES CÀMERES
AMB L'APP MÒBIL

/mes

IVA incl.

GRAVACIÓ CÍCLICA D'IMATGES
DURANT 7 DIES EN EL NÚVOL

TRUCADES
IL·LIMITADES

5GB
6'95
/mes

IVA incl.

TELECOMUNICACIONS

OPTIMITZACIÓI SOLUCIONS
EMPRESES - INSTITUCIONS - INDÚSTRIES

622 81 26 04
972 85 01 55

WWW.NIMBUSTELECOM.CAT

SEGURETAT

INFORMÀTICA

668 88 08 03
972 85 01 55
INFO@ALIARTSL.COM
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Salutació de l’alcalde
Benvolguts, si teniu aquest llibret a les mans vol dir que tornem a tenir
a tocar la Festa Major. És un orgull poder-vos adreçar unes paraules
com a alcalde a les portes del que és una de les festes més emblemàtiques del calendari de Vidreres. Després d’un 2020 en blanc i un 2021
per aixecar el cap, arriba la Festa del 2022 amb tota la força, il·lusió i
alegria de sempre.
Gràcies a l’avanç de la vacunació i al fet que la situació sanitària ja està
més controlada, volem fer una crida per recuperar la vida a les nostres
places i carrers.

Jordi Camps
Alcalde de Vidreres

Aquesta edició està especialment marcada per la recuperació dels espectacles 100% presencials, tornant tot a la normalitat d’abans de la
pandèmia. Amb tot, cal seguir-nos protegint, tenint en consideració a
les persones més vulnerables, sense oblidar de passar-ho bé, mostrar
les nostres cares més amables i gaudir al màxim de la Festa Major. I és
que tenim ganes acumulades de festa, de retrobar-nos i fer poble!
La Festa Major es presenta cada any com una magnífica oportunitat
per fer alguna cosa plegats. Ja sigui amb els preparatius o en la gresca
de la celebració, el poble de Vidreres es troba unit per una mateixa raó.

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

Us demano que gaudiu la Festa Major 2022 com un dels darrers respirs
d’estiu, com una oportunitat per desconnectar encara que sigui només
per uns dies i que aprofiteu per disfrutar amb les vostres famílies,
amics i veïns, així tornarem a arrencar amb ganes i vitalitat, després
d’haver gaudit de la cultura, el retrobament i la germanor. Omplim entre
tots el municipi de gent, música, color i gaudim de la festa, perquè ens
ho mereixem, sempre amb civisme i respecte.
Molt bona Festa Major!
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Salutació del regidor
Veïns i veïnes, aquesta vegada sí!
Som de nou a les portes de setembre i de la nostra Festa Major. És un
goig poder presentar un programa amb activitats per a totes les edats i
per a tots els gustos, activitats sense límit d’aforament i sense restriccions. Hem estat treballant de valent des de la regidoria per presentar
una festa que torna amb la mateixa força, il·lusió, energia i alegria que
anys anteriors, tot i que encara sentim sobre la pell les mascaretes ja
gairebé inexistents i l’escalf de persones estimades que ens han deixat.
Aquest any gaudirem de la Festa, però havent après mesures com a
societat i essent més responsables i prudents.

Francesc Baltrons
Regidor de cultura i festes

Vull donar les gràcies a totes les persones i entitats que feu possible
aquest programa. Vull convidar a tota la ciutadania a sortir als carrers
i places i a recuperar l’esperit festiu. Feu vostre la festa, gaudiu-la, feu
poble i compartiu l’orgull de sentir-vos vidrerencs i vidrerenques.
Aquest 2022, doncs, celebrem, retrobem-nos amb més ganes que mai
i tornem a donar una magnífica benvinguda al curs entrant amb la Festa Major, la nostra és una de les darreres de la temporada i és un dels
grans eixos que ens uneix com a municipi cultural, inclusiu i obert a les
entitats i a les persones. Fer festa és celebrar, és compartir el millor
de nosaltres i és resseguir el poble a partir d’activitats, espectacles i
propostes que omplen Vidreres de talent i de ganes de passar-ho bé.
Que gaudiu de la Festa!
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Fibra_Mòbil_Fix
de les comarques de Girona

Fibra

29
des de

€/mes

wifiboo.cat

900 533 585
ANUNCI VIDRERES 20 X 10.indd 1
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Mirem per tu.
09/06/2022 12:24

Parròquia de
Vidreres
Benvolguts vidrerencs i vidrerenques:
Tornem a celebrar la nostra Festa Major, i pensant què us podia escriure aquest any
en el programa que teniu a les mans m’ha vingut a la memòria una frase de la pel·lícula El Senyor dels Anells -després que els protagonistes es posen en marxa per
anar a destruir el ditxòs anell a fi que triomfi el bé, i passen tota mena d’aventures,
dubtes, amistats, traïcions i lluites contra variats éssers malèfics- en què el savi mag
diu al petit portador de la joia: Si no tens cura dels teus passos no saps mai on et
poden portar.
Una expressió plena de sentit per tots els moments concrets i menuts de la nostra
vida de cada dia. Una expressió molt adient en aquests temps d’incerteses i lluites,
de pandèmia i crisi econòmica, d’esperances i il·lusions també.
Una expressió que va viure la nostra patrona santa Maria, en record del naixement de
la qual celebrem aquestes diades. Ella essent la Mare de Déu, la més gran entre totes
les dones, plena de gràcia, s’autoanomena “servidora del Senyor” i es mostra sempre
servidora dels altres, amatent a les seves necessitats i problemes. Això interroga a la
nostra societat, sovint materialista i egocèntrica.
Dues visions del món i de les persones, dues maneres de dirigir els passos per aquesta vida; dues maneres d’enfocar el sentit de la vida. Dos resultats molt diferents.
Això m’ha suscitat sovint una pregunta: com tinc cura dels meus passos al llarg de tot
el dia? Us convido a fer-vos-la també de tant en tant, per viure el que deia un altre
sant: sigueu bons... si podeu. Pot sonar massa transcendental per una Festa Major,
però, al cap i a la fi es tracta de ser feliç i fer feliços els altres gaudint de les petites
coses de cada moment, per suposat també dels diversos actes de la festa Major
d’enguany.
Molt bona Festa Major a tots i totes en companyia dels vostres familiars i amics.
Mn. Jordi Pascual i Bancells
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7è Festival de Jazz a la fresca

“En clau de dona” - 26, 27 i 28 d’agost, Plaça 1 d’octubre, Can Xiberta

Divendres 26 d’agost, a les 21h
Anna Fonalleres Jazz Quartet
Amb un repertori d’estàndards i clàssics del jazz, el quartet Whispering jazz transmet l’essència d’aquest
gènere musical d’una forma propera i senzilla, connectant amb l’espontaneïtat i el “divertimento” propis
del jazz i el swing més autèntic. Temes composats per Duke Ellington o Cole Porter, així com cançons
pròpies d’Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Chet Baker, Dinah Washington o Frank Sinatra guiaran la interpretació i portaran al públic cap al particular ambient musical dels anys 40 i 50

Scarlet’s & The femme soul band
Scarlet’s & The femme soul band és un grup barceloní format en 2017. Està compost per Laya Martí, Ivet
Vidal i Brigitte Emaga com a cantants i les músiques que les acompanyen: Glòria Mourel (bateria), Andrea
Amador (baix), Melodi Gimard (teclat) i Haizea Martiarto (saxo).
La banda musical Scarlet’s & The femme soul band es caracteritza per la unió de tres potents veus amb
molta personalitat, d’ànima negra, per una estètica impactant i un show en viu que ens recorda a artistes
com The Supremes, Destiny’ s Child o TLC. Un dels punts més característics de les Scarlet’s & The femme
soul band és que sempre els acompanyen dones músiques, donant un punt de fortalesa femenina en
l’escenari que els fa úniques en l’àmbit nacional

Dissabte 27 d’agost, a les 20h
Sommeliers
L’origen podria ser de portar semals, la somme en francès… mossos i mosses de càrrega, o somader, de
somada, càrrega d’animal de bast… (betes de somme), Ara, es més fàcil de dur aquesta càrrega d’ambaixadors de música o vi.
Un nom preciós que va de vi, però sobretot va de comunicar, d’apropar, d’acompanyar, de servir, de cuidar
un món, el de la música, com els sommeliers ho fan del seu.
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Diumenge 28 d’agost, a les 18:30h
Isabel Membrilla & Alba Careta
Alba Careta i Isabel Membrilla ens presenten un projecte atrevit i variat. En el seu repertori podem trobar
des d’estàndards clàssics fins a composicions pròpies, passant per la música popular catalana i per la
música d’autores d’aquí.
Actuacions a festivals de jazz com el de Torroella de Montgrí, Banyoles, Zarautz, Blanes, Calella, Premià
de Mar, Figueres, Olot entre d’altres.

Michaela Chalmeta Big Band
Davant la demanda de visibilització del col·lectiu de dones músics, no només amb
alguns instruments específics sinó amb tots ells, Fermín Muguruza recull el testimoni i planteja al Taller de Músics la possibilitat d’organitzar una big band en
la qual la presència de dones sigui alta. Com a resposta, s’origina aquesta nova
formació, en la qual la representació no és només alta, sinó que únicament està
constituïda per dones. El nom triat a qui retre homenatge: Micaela Chalmeta, referent del món cooperatiu del primer terç de segle XX.
Cada integrant de la big band té el seu propi estil. Cançó rere cançó es reconeix el talent tant de grup com individual, on els solos es converteixen en una
exhibició. La connexió que hi ha entre elles contagia l’espectador, que no pot deixar de contemplar-les, i aquest vincle fa que el concert sigui encara més
especial. Han creat una família, un món particular obert al públic.
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Vine a verte
Un somiador que visita el seu germà
internat i greument malalt, i la voluntat de veure’l curat amb la força del
desig, per tornar junts a ser nens i portar el temps enrere. Un recorregut per
la muntanya russa de les pròpies vides.
El grup Bola 8 es va formar l’any 2014
i és una conjunció de persones vinculades a la cultura i al teatre, amb
una direcció ben marcada a generar
interacció amb sectors de la comunitat que hi tenen poc accés, i produir
continguts que permetin l’expressió
de temàtiques de problemes socials.

Dissabte 27 d’agost
21:30H - Nit de la sardana. Audició de
sardanes amb la cobla “Jovenívola
de Sabadell”.
LLOC: PLAÇA DE LLUÍS COMPANYS
ORGANITZA: BELLA DANSA

Dijous 25 d’agost
20:30H - FITAG amb l’espectacle “Vine a
Verte”, de la cia “Bola 8” de Escobar
(Buenos Aires, Argentina)
LLOC: TEATRE CASINO LA UNIÓ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES
COL·LABORA: GRUP TEATRAL VIDRERENC

Cobla Jovenívola
de Sabadell
Durant aquests anys ha enregistrat una trentena de discs, a part
d’incomptables actuacions en
ballades, concerts i aplecs. Han
destacat les seves interpretacions 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.

Dijous 1 de setembre
20:30H - Bicicletada nocturna “A la llum de
la lluna”
LLOC: PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
ORGANITZA: CLUB BTT VIDRERES

20:00H - Playmusic2022. masterclass de
balls llatins i zumba i concert de 6
Formacions Musicals.
LLOC: ZONA BARRAQUES
ORGANITZA: CREAMUS I AJUNTAMENT DE VIDRERES

11

7è Festival Playmusic2022

Organitza: Creamus - Dijous 1 de Setembre, 20:00h, Zona Barraques
Ja tornem a ser aquí i seguim creixent com cada any. Aquest any hem engrescat a 42 músics d’arreu de Catalunya per crear sis grups amb l’objectiu d’obrir
la primera nit de festa major amb les millors garanties de festa, passar-ho bé i sobretot gaudir de la bona música. Un espectacle que no us podeu perdre,
la festa major de Vidreres comença fort des de dijous! No t’ho perdis!
Tenim la participació dels següents grups:

Exhibició de ball

Marterclass de zumba

Aquest any a més del nostre estimat festival “PLAYMUSICS” també volem apostar
per altres branques de l’art i us portem
una exhibició de ball que no deixarà a ningú indiferent. Amb la Lidia Peralta, la Bea
Ramos i l’Amanda Pozo tenim assegurada
una primera tarda de festa major ben entretinguda.

Tens ganes de zumba? Aquest any CREAMUS amb la col·laboració d’una escola de
ball i sis instructors experts, et porta la millor Masterclass de zumba d’aquest estiu.
Les nostres instructores són: Geyzha Shirley, Raquel Fernández, Estel García, Ainhoa
Peris, Belén Morales i Juanky Muñoz.
Vine i balla sense parar!

Concerts

The Seven

Orden y la lei

“The Seven” neix el maig de 2022
arran de les ganes de tocar al concert playmusics de creamus. El grup
està format per músics Vidrerencs,
d’Anglès, Girona, Maçanet i Santa
coloma de Farners.

Nosaltres, com a bons ciutadans
que som, no tenim més remei que
fer el que ens han demanat. En
aquest cas ens han dit, “ei gent,
fem aquests grups “randoms” i
amb això feu el que sigui per treure
una estona de concert”. Així de primeres dius, d’aquí no sortirà res bo.. però només cal fer un primer assaig,
posar una mica d’ordre i tot comença a sonar. Doncs aquest primer assaig
ha donat vida a “Orden y la Lei”.

Aquests set músics porten a escenari un programa variat que va des del
Rock n’Roll, passant pel Rock, fins a ritmes més llatins com el son i la Bossa
nova. Aquesta heterogènia proposta pretén que el públic s’ho passi tan bé
com ells ho fan, perquè al final això és el més important. Gaudir de la música amb els qui més coneixes i també amb aquells que acabes de trobar!
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Blind date
Fa molt de temps, molt, hi va haver
un grup que va néixer d’una jam,
entre alguns membres de Cream
(Clapton i cia) que estava a les últimes i alguns de Traffic (Steve
Winwood)... Va sorgir entre riffs,
música i altres coses una nova formació, Blind Faith, grup del rock britànic dels ‘70... Nosaltres no tenim
tantes pretensions, però mireu...
Resulta que Creamus organitza el
Playmusic, que com tots sabeu, la
idea és barrejar diferents músics, instruments, estils, personalitats i edats,
formar un grup i tocar mitja horeta per la festa major uns quants temes per
vosaltres... Dificultats, totes... No hi ha manera d’assajar, de quedar, no ens
agrada el mateix... El que sí que hi ha és molta passió... És com una ‘cita a
cegues’, surt el que surt... Que millor que posar-nos per nom Blind Date, no
?... I ves a saber, el que pot sortir... Ara, això si, sonarem de collons.

Volem una sala de
concerts municipal
Músics d’aquí i d’arreu li hem donat l’oportunitat a l’atzar d’organitzar-nos i formar un grup amb
diferents inquietuds musicals. Què
dir de nosaltres mateixos? Potser
no cal dir res, només que estaríem
molt agraïts si ens acompanyeu en
aquest dia i celebreu amb nosaltres l’alegria de poder compartir la
música amb tothom que en vulgui
formar part.
El nostre grup estarà preparat per donar-ho tot sobre l’escenari. Esperem
així ho gaudiu.

Blind Date són: Contre, Pol, Sónia, Nel, Nil, Jordi, Dario i Alexandra.

Aleatoria Sound System
Aleatoria sound system som el que
el nom augura: un grup de músics
units per l’atzar que venim a fer-vos
moure els malucs com si no hi hagués demà! Com els primers soud
systems, venim a portar-vos aquelles cançons que més ens agraden,
però sense tantes rastes i no només
a ritme de reggae!

Bales perdudes
D’entremig de la palla ressorgeixen
els “Bales perdudes”, un grup format
per músics de diferents estils que
han aconseguit posar-se d’acord per
fer un repertori variat que esperem
que us agradi molt i us faci ballar.
En Pau a la bateria, en Pere al baix,
l’Elena al violoncel, a la guitarra tenim a la Lourdes, en Joan Carles i
l’Arià i a la veu la Raquel.
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Punt Lila
Què és el Punt Lila?
La demanda del projecte per part de l’Ajuntament de Vidreres neix arrel
de la necessitat de lluitar contra les agressions sexistes en el context
festiu ja que és precisament en aquest espai d’oci on hi ha contacte
amb moltes persones i on es propicien situacions de sexisme que es
justifiquen i es normalitzen.
En base a aquesta perspectiva, tenint present la premissa de respecte
de la llibertat i gaudi de totes les persones que participen a la festa, el
Punt lila pretén oferir un espai de sensibilització en relacions d’igualtat
i respecte, però sobretot un punt de suport, assessorament, atenció
i seguretat per a les dones, per tal de prevenir i abordar qualsevol de

Objectius
Aquest projecte pretén principalment sensibilitzar i erradicar les situacions de violència sexista en el context d’oci, així com atendre qualsevol
situació que es pugui donar de violència masclista i lgtbifòbiques.
			
Els objectius principals de la proposta seran:

- Fomentar la igualtat i la no discriminació.
- Lluitar contra la violència masclista.
- Gaudir de la festa amb llibertat i seguretat.
- Tenir una festa lliure d’agressions sexistes.

les situacions de violència masclista que es puguin generar en aquest
context. Aquest espai per una banda, donarà la possibilitat de poder
reflexionar i debatre sobre aspectes relacionats amb les relacions
igualitàries i la no discriminació, la violència masclista i les agressions
sexuals, que es realitzarà amb la dinamització de diverses activitats.
I per altra banda, atendre aquelles situacions que puguin esdevenir
casos d’assetjament, abús o agressió sexual, establint coordinació, si
s’escau, amb la resta d’operadors que estiguin presents o implicats en
el circuit establert per aquesta festa.
En l’actual context de COVID, les activitats s’emmarcaran en les mesures que estiguin vigents en aquell moment.

15

De dilluns a divendres,
no tanquem al migdia!
segeui-nos a

C/ Catalunya, 48
17411 Vidreres · 972 85 05 75

info@farmaciamore-vidreres.cat
nou servei de whatsapp 677 43 86 35

f i n q u e s

ZAFRA
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
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info@finqueszafra.com
www.finqueszafra.com
francisco.vidreres@gmail.com

Grup d’havaneres
Peix Fregit
El grup d’havaneres “Peix Fregit” va
quedar formalment constituït quan va
ser convidat a participar en una de les
primeres “Cantada d’Havaneres” de
Calella de Palafrugell, l’any 1974. L’activitat del grup però, sense el nom “Peix
Fregit”, arrenca l’any 1972. Va ser l’any
1974, quan van participar en la cantada
de Calella, que van tenir la necessitat de
trobar un nom. El nom del grup està estretament lligat a la vila de Palafrugell.
Un antic poema anònim del segle XVII,
defineix aquesta població amb l’expressió: “PALAFRUGELL, PEIX FREGIT i jurioles a la brasa...”.

Divendres 2 de setembre
TARDA / NIT - Atraccions i fires
LLOC: ESPLANADA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL

11:00H - T
 aller infantil de Festa Major
(majors de 3 anys)
LLOC: BIBLIOTECA JOAN RIGAU I SALA
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES
Places limitades

21:30H - P
 regó de Festa Major a càrrec de
l’entitat ATLÈTIC VIDRERES

Grup Genion’s

-Presentació d’Hereus i Pubilles
2022-2023.

Som una formació de 4 músics professionals amb més de 25 anys als
escenaris i provinents de varies formacions de nom .
Tots els components venim d’un
llarg recorregut musical i de formacions com Orquestra Maravella,
Orquestra Girasol, Grup Que tal i Grup Stels, fet que garanteix la solvència i
l’èxit de qualsevol festa o celebració. El nostre extens repertori musical ens
permet arribar a tot tipus de públic i oferir un espectacle adaptat a cada
ocasió, ja sigui realitzant balls de saló, concerts de festa major o bé animant la festa amb el millor repertori de versions actuals i de tots els temps.

Oxigen
Jove formació gironina, membres
de 16 anys provenint de la Black
Music Big Band / Sant Andreu Jazz
Band. Ja han guanyat diversos concursos com el de grups novells de
Vilablareix i el Young Talent Gironès.

- Concert d’havaneres amb “Peix
Fregit”, i repartiment de rom cremat.
-Ball amb el conjunt “Grup Genion’s”.
LLOC: PLAÇA DE LLUÍS COMPANYS
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES
COL·LABORA: COMISSIÓ DEL RANXO

22:30H - C
 oncert de barraques amb Oxigen +
La Fúmiga + Doctor Prats + Banda
Neón
LLOC: ESPLANADA PAVELLÓ MUNICIPAL
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES
COL·LABOREN: ENTITATS DE VIDRERES
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La Fúmiga
La Fúmiga ha fet una punyent entrada en el panorama musical català. El seu primer disc, Espremedors, ha aconseguit milions de reproduccions a les plataformes digitals i els ha valgut el Premi Carles Santos IVC atorgat pel públic i
el Premi Ovidi a “Millor àlbum de mestissatge” 2020. A més, amb l’EP Pròxima parada , on la banda reafirma el seu
compromís amb la producció audiovisual en temps de restriccions per la música en directe, ha obtingut el Premi
Tresdeu a“Millor llançament musical del 2020”.
Amb el seu darrer àlbum, Fotosíntesi , publicat al 2021, La Fúmiga està arrassant amb la seva proposta festiva i
engrescadora on interpel·la als joves amb els seus ritmes i lletres que s’acaben convertint en himnes.
La Fúmiga, té un espectacle enèrgic, on la secció de vents és poderosa i determina la seva particular fusió d’estils
que els ha portat a ser fixes a festivals i concerts del circuit musical. Els concerts de La Fumiga són una barreja entre
festa balcànica i la sensació d’estar celebrant alguna cosa que no saps ben bé que és. Això és La Fúmiga.

Doctor Prats
Parlar de Doctor Prats és parlar de la revolució de la música en català. Després d’uns anys
en què el món s’ha aturat i hem viscut noves sensacions en les nostres vides, els Doctor
Prats han estat coent a foc lent el seu quart treball discogràfic “Pel cantó bo” on el grup
de Terrassa posa total èmfasi en tots els canvis viscuts els darrers anys amb nova música
i experimentant amb la creació de noves fusions d’estils marca de la casa. Preparats pel
nou còctel musical i un directe més espectacular que mai!

Banda Neón
Una nit de festa no es pot il·luminar de qualsevol manera. Apaga el llum de sempre, encén el lila de la Banda Neón
i benvinguts a una experiència on res és impossible.
Els Neón ofereixen un concert brillant i esplendorós de dues hores de directe on despleguen els himnes de tots
els temps i els hits de més actualitat servits amb la seva originalitat innata. Banda Neón són una colla d’il·luminats amb un tacte exquisit per a servir el repertori dels altres com si fos seu i potenciar-lo com si fossin els números u de les ràdio fórmules actuals. Un espectacle que acumula tots els bons adjectius i per a tots els públics.
No et quedis a palpentes i gaudeix-los!
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Dissabte 3 de setembre

Mambo Combo
Duet de versions de rumba catalana i son cubà amb influències latin jazz.

TARDA / NIT - Atraccions i fires

Guitarra i veu - Iñaki Caparrós
Percussió i veu - Fidel Cuentas

LLOC: ESPLANADA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL

12:00H - Exhibició de twirling
LLOC: PLAÇA DE LLUÍS COMPANYS
ORGANITZA: CLUB TWIRLING VIDRERES

12:30H - C
 oncert vermut amb Mambo
Combo (rumba catalana, son cubà)
LLOC: PISTA JARDÍ CASINO LA UNIÓ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

17:00H - Tradicional Correbous a la plaça.
A la mitja part, Sercam Show amb
Santi Serra. Servei de bar/restaurant
ORGANITZA: CORREBOUS DE VIDRERES
LLOC: ESPLANADA DAVANT DEL PAVELLÓ
Pàrquing gratuït

18:00H - E
 spectacle de màgia “El poder dels
somnis”, cia Aliskim
LLOC: TEATRE CASINO LA UNIÓ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

Sercam Show
Va néixer a Manlleu el 25 de juliol
del 1988, en una família apassionada als cavalls i des de molt petit
ja estava fent equilibris amb ells.
Moltes caigudes, molt afecte, molt
suport dels seus pares, el seu germà un gran mestre i grans cavalls
van ser els que li van fer créixer professionalment fins que amb 14 anys
va començar a guanyar les seves
primeres pessetes fent d’animador
de volta.
Entrena cavalls de raids, de salt, de carreres i morfològic. Durant la seva
etapa al món del Rodeo es forma al món del Show. A Vidreres en donarà
una bona mostra.

El poder dels
somnis
Proposta d’il·lusionisme teatralitzat que ens mostra les possibilitats infinites dels nostres
somnis.
Tot allò que tenim la capacitat
de somniar, ho podem fer realitat. Només hi hem de creure
amb fermesa i no deixar de
confiar mai en la màgia.
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Iseo & Dodosound
En un espectacle en què podrem
escoltar el nou àlbum que presenten el 2022 i, com sempre, envoltats de la secció de vents, els inimitables The Mousehunters, Iseo
& Dodosound porten la seva nova
música a Vidreres. El duo navarrès
va saber crear una combinació musical única entre una dolça, però rotunda veu i ritmes reggae amb sabors a hiphop i dub que ha anat guanyant
adeptes, locals i internacionals, dins i fora del reggae. Cat Platoon, el seu
primer llarg el 2015, va cridar l’atenció dun públic sempre àvid de propostes fresques i lliures i Roots in the Air (2017) va confirmar que hi havia Iseo
& Dodosound per estona. Temes com Freedom, Vampire, Fresh Air, o una
dolça versió de Chan Chan en clau reggae s’entrellaçaran amb les noves
produccions del duo en un espectacle que promet emocions fortes.

20:30H - X
 XXIè Focs, traca, ball i xocolatada
popular amb el solista “David Magem”
LLOC: C/ SANT MAURICI
ORGANITZA: VEÏNS DEL C/ SANT MAURICI

David Magem
Músic polifacètic, pianista, trompetista, bateria, amb la seva música son ja 30 anys els
que porta als escenaris fent ballar i vibrar al
públic amb els seus ritmes llatins, passdobles,
swings, i cançons modernes i populars.

Diables de l’Onyar

22:00H - C
 orrefoc amb els Diables de l’Onyar

Diables de l’Onyar és molt més que
una colla de Diables amb més de 30
anys d’història. Pot ser una companyia d’espectacles, una associació de joves, pot ser “perfomance”,
percussió, castells de focs, una rua,
pot ser un espectacle visual, participatiu, per a tots els públics, un espectacle que va més enllà de la tradició
dels correfocs. El nostre és un espectacle per ser vist des de dins (deixantse perseguir pels diables) o des de fora (gaudint de l’espectacle visual, la
música i la pirotècnia). El que presentem no és un simple correfoc , ja que
té una clara vocació d’espectacle, que parteix del concepte del correfoc,
però que acaba per combinar diferents disciplines. Sense cap mena de
dubte, un dels correfocs més singulars que es pot veure arreu.

RECORREGUT: ZONA BARRAQUES, BARCELONA, QUIRZE JORDÀ,
PONENT, CELLERA, BARCELONA I PL. ESGLÉSIA
INICI: FINAL C/ BARCELONA AMB ESPLANADA DEL PAVELLÓ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

Ceaxe
Jove cantautor de música urbana,
amb 17 anys, ha estat 1 mes top
viral a Espanya (febrer 2022), Té
al voltant de 200.000 oients mensuals a Spotify +30.000 seguidors
Instagram, +130.000 seguidors a
TikTok. El seu primer tema en català ha arribat a les 100.000 reproduccions en 4 dies. Actualment, és el 86
més escoltat a Catalunya.

22:30H - C
 oncert de barraques amb Ceaxe +
Iseo & Dodosound + Catarres + La
Banda del Coche Rojo
LLOC: ESPLANADA PAVELLÓ MUNICIPAL
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES
COL·LABOREN: ENTITATS DE VIDRERES

23:30H - B
 all de Festa Major amb el conjunt
“ABBA Revival”
LLOC: PLAÇA DE LLUÍS COMPANYS
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES
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Els Catarres
L’actual auge del panorama musical dels Països Catalans no es podria entendre sense Els Catarres. La banda és
responsable del ressorgiment de la música festiva del pop nacional, aconseguint fites històriques que han marcat
un abans i un després en la música catalana contemporània.
Els Catarres han estat la primer grup en actiu que ha exhaurit les 4600 localitats del Sant Jordi Club oferint un
concert en solitari i també el primer en exhaurir l’aforament de 7 sales de Barcelona en menys de dues setmanes.
I per si no fos poc, han estat guardonats amb un disc d’or per les seves vendes discogràfiques. Els Catarres són un
grup únic, irrepetible i icònic; un gran cap de cartell. Després de dos anys sense pujar a l’escenari, el grup debuta
en el món literari i presenta nou disc, el cinquè d’estudi, Diamants (Halley Records, 2022). El 22 d’abril al Sant Jordi
Club serà l’inici d’una gira que recorrerà els Països Catalans, amb concerts a alguns dels principals festivals, com
ara Strenes, Canet Rock, Cruïlla, Porta Ferrada, entre d’altres. Sens dubte, aquest any serà l’any d’Els Catarres i
aquesta cita serà imperdible.

La Banda del Coche Rojo
La Banda del Coche Rojo tornen a girar per Catalunya liderats pel carisma, la bonhomia i la solidesa de la
seva frontwoman, la magnífica Pantera de Cubelles.
Bufen nous aires al panorama musical i aquesta nova brisa es deixa sentir en el repertori de La Banda del
Coche Rojo, que aposta per músiques que connecten amb les noves generacions. Des del reggaeton més
caribeny fins a la música en català del moment, passant pel techno, l’ska o el pop de diva i, això sí, amb
alguna concessió a la patxanga i la caspa de sempre.
Descobreix, encara que sigui des de la cadira, per què La Banda del Coche Rojo són una de les majors
garanties del gènere.

“ABBA” Revival
El grup Abba Revival el formen quatre cantants espanyols: dues noies i dos nois, acompanyats de
quatre excel·lents músics que des de fa anys van iniciar una gira d’èxit on es van convertir en el grup
original. Els acompanyen unes magnífiques veus on cuiden el més mínim detall en el vestuari, attrezzo, gestualitat i coreografia. Hi ha bona connexió entre ells i això es transmet al públic.
Són els més dignes successors d’un grup que, desafortunadament, va abandonar la seva carrera i
interpretaran totes les cançons que el públic espera amb gran nostàlgia, transmeten la màgia i dolçor
que tant caracteritzava a Abba. Per això, ningú millor que ells, seran els que ens portaran a viure un
somni al passat.
L’espectacle farà gaudir a tota mena de públic, recordant tots els èxits de la llegendària formació.
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Assistència en carretera 24h per a
turismes, camions i autocars.
Transport de vehcles i maquinària
Tel 972 87 50 88
Fax 972 85 06 52

info@gruesvinolas.com
www.gruesvinolas.com

Ctra. N-II Km. 692
17411 VIDRERES · · GIRONA

Us desitgem molt bona Festa Major!
Evolució envers la sostenibilitat.
A Embalatges Casajuana promovem l’ús responsable de
la fusta i la preservació dels boscos, alhora que
garantim palets eﬁcients, normatius i de gran qualitat.
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Normes de seguretat Correfoc
Per als participants:
Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell
amb un mocador de cotó.

Per als veïns i comerciants:
Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
 baixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en
A
disposin.

Protegir-se els ulls.

 rotegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartons
P
gruixuts.

Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.)

Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.

Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les
explosions pirotècniques.

 o tirar aigua als participants ni als espectadors del Correfoc per la
N
perillositat que representa.

No demanar aigua als veïns.

Desconnectar tota mena d’alarmes.

Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.

 etirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar els
R
pas dels actors, organitzadors i participants del Correfoc.

Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, havent
d’utilitzar únicament els preparats pels organitzadors.
Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.

 ls veïns i comerciants afectats pel recorregut del correfoc, rebran
E
una comunicació a domicili.

Adoptar una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzar el
pas ni fer-los caure.
Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
Assabentar-se amb antelació del recorregut del Correfoc i dels
punts d’assistència sanitària.
En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts
d’assistència sanitària.
En cas de situació de perill, seguir les instruccions dels diables.
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Diumenge 4 de setembre
TARDA / NIT - Atraccions i fires

Bous al carrer

LLOC: ESPLANADA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL

7:00H - Txaranga pels carrers de la vila
RECORREGUT: SORTIDA DEL C/ MAÇANET FINS AL C/ PAU CASALS
I TORNADA FINS A LA PLAÇA DE BOUS SITUADA A L’ESPLANADA
DAVANT DEL PAVELLÓ
ORGANITZA: CORREBOUS DE VIDRERES

8:00H - Tradicional Bous al carrer, pels
carrers de la vila

Botifarrada popular

-T
 ot seguit, Bous al carrer infantil,
amb inflables, sortida a l’Antic
Escorxador fins a l’entrada de la plaça
de bous
ORGANITZA: CORREBOUS DE VIDRERES

8:45H - Botifarrada popular, un cop finalitzat
Bous al carrer
LLOC: PLAÇA DE BOUS
ORGANITZA: CORREBOUS DE VIDRERES

Trobada de vespes i motos clàssiques

9:00H - VII Trobada de vespes i motos
clàssiques, i esmorzar d’entrepà i
beguda pels participants
LLOC: CONCENTRACIÓ A L’ANTIC ESCORXADOR
ORGANITZA: MOTO CLÀSSICA VIDRERES
Places limitades
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Equinox Jazz Trio
Equinox Jazz trio s’endinsa en el
món del jazz des de la perspectiva
dels seus components que aposten per la revisió dels estàndards,
però alhora incorporen composicions personals.
Destaquem el so peculiar del grup, definit pels instruments que el formen
i que li permet donar un segell sonor únic.

10:45H - X
 III Cursa Infantil
Categories Infantils: de 0-3 anys, de 4-7 anys, de 8-11,
de 12-15 anys. Categoria Absoluta: de 16 i més anys.
Inscripcions el mateix dia a la plaça Lluís Companys.
Premis per tothom i trofeus pels guanyadors.
LLOC: CENTRE DE LA VILA
ORGANITZA: CLUB OLÍMPIC VIDRERES

11:30H - V
 II Ruta de la Trobada de vespes i
motos clàssiques pels voltants de
Vidreres
LLOC: SORTIDA AL CENTRE DEL POBLE I TORNADA A L’ESCORXADOR
ORGANITZA: MOTO CLÀSSICA VIDRERES

12:30H - C
 oncert vermut, amb el trio “Equinox”
(Jazz)
LLOC: PISTA JARDÍ CASINO LA UNIÓ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

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 Conrad 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 Teatre del Liceu, el Palau de la Música, el Palau de la Generalitat i
l’Abadia 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.

16:30H - A
 udició de sardanes amb La
Principal de la Bisbal
LLOC: PLAÇA DE LLUÍS COMPANYS
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

17:00H - Tradicional Correbous a la plaça.
A la mitja part, Sercam Show amb
Santi Serra. Servei de bar/restaurant
ORGANITZA: CORREBOUS DE VIDRERES
LLOC: ESPLANADA DAVANT DEL PAVELLÓ
Pàrquing gratuït
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casino
LAUNIÓ

VIDRERES1866

Amanides | Plats combinats | Pizzes | Entrepans | Tapes
C. Catalunya, 15 · 17411 VIDRERES (Girona) · T. 972.85.00.57

Bona festa major a tothom!

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

17:30H - Animació familiar a barraques amb
“Rikus i els Cromàtics”
LLOC: ESPLANADA DEL PAVELLÓ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

18:00H - C
 oncert amb La Principal de la Bisbal
LLOC: PAVELLÓ MUNICIPAL
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

Els cromàtics que fa mil·lennis que
estudien tots els planetes de la Via
Làctia per crear una xarxa d’amistat universal estan preocupats
perquè han detectat una cosa que
no rutlla: segons els seus estudis
més recents, el planeta Terra ja no brilla com abans. En Rikus guiarà els
cromàtics per tot el planeta per esbrinar que hi està passant.
Us espectacle de temàtica mediambiental que tracta les diferents problemàtiques d’una manera crítica però des de la positivitat i el bon rotllo.

19:30H - Elecció i comiat del Pubillatge
LLOC: PAVELLÓ MUNICIPAL
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

20:30H - Ball de Gala amb La Principal de la
Bisbal
LLOC: PAVELLÓ MUNICIPAL
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

20:30H - X
 VIII Cercatasques amb la txaranga
“Bufant Fort”
Per més informació, WhatsApp 613 03 95 65
LLOC: PUNT DE TROBADA A LA SOCIETAT CASINO “LA UNIÓ”
ORGANITZA: SOCIETAT CASINO “LA UNIÓ”
Places limitades

23:00H - Nit jove a barraques amb “Els 40
on Tour Vidreres”

La Principal de la
Bisbal “Va de
Medleys”
La Principal de la Bisbal presenta en concert d’orquestra: “Va de
Medleys”, a manera d’interpretar
les músiques més representatives
d’arreu del món: a través de la música lírica, les cançons de caire més
popular, la música més actual, la
sardana i la música instrumental.
De tal manera que el públic pugui
apreciar, tant l’evolució de l’estil de
l’orquestra, com la directa relació
entre els músics i les quatre veus solistes. Per aquest concert, la Principal
de la Bisbal presenta peces musicals de difícil execució escrites per a orquestra de vent i les obres més representatives per a les veus solistes. Tot
sota la direcció de Francesc Cassú i Jordi.
“Va de Medleys” És un espectacle que reflecteix la modernitat artística
i musical de la nostra formació amb tot un seguit de peces de diferents
estils: obres líriques, temes estàndard, cançons populars i música instrumental. Un repertori variadíssim i agosarat que reflecteix la diversitat d’estètiques de la música més representativa de la nostra terra i la música més
avantguardista i universal.

LLOC: ESPLANADA DEL PAVELLÓ
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES
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Txaranga Bufant Fort
Bufant Fort és una banda gironina de vent i percussió que anima cercaviles i festes i tot el que faci falta amb molta marxa i bona música. El seu repertori va des
de la música popular catalana fins al funky, passant per la música de fanfàrria,
el dixieland, el swing i el pop.

Els 40 on Tour
LOS 40 ON TOUR és l’esdeveniment musical per excel·lència que
realitzen a Catalunya mitjançant la nostra marca líder.
Ara es reinventen i presenten un nou LOS40 ON TOUR.
La selecció musical dels seus dj’s, així com la posada en escena,
són la prioritat i per això en el NOU LOS40 ON TOUR, d’aquest
2022, es tornen a reinventar i tenen nova posada en escena.
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POMAR ARQUITECTURA
Àngel M. Pomar Marín
Arquitecte
Ignasi Pomar Sais
Arquitecte Tècnic

Plaça Canigó, 4, Baixos 17410 Sils
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972.168752

PROJECTES D’OBRA NOVA I REFORMA
PLANEJAMENT URBÀ I URBANITZACIÓ
PROJECTES ACTIVITATS I DOCUMENTACIONS TÈCNIQUES
DIRECCIÓ, GESTIÓ I CONTROL D’OBRA
CONTROL PRESSUPOSTARI I ESTUDIS VIABILITAT
GESTIÓ PATRIMONIAL I VALORACIONS IMMOBILIÀRIES
CÈDULES HABITABILITAT I CERTIFICATS ENERGÈTICS
INSPECCIÓ TÈCNICA EDIFICIS (ITE)
REGULARITZACIONS CADASTRALS I REGISTRALS
ASSESSORAMENT COMPRA-VENDA IMMOBLES

info@pomararquitectura.com

www.pomararquitectura.com

Dilluns 5 de setembre
TARDA / NIT - Atraccions i fires, amb preus

especials

LLOC: ESPLANADA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL

11:30H - M
 issa Solemne de Festa Major
LLOC: ESGLÉSIA DE SANTA MARIA
ORGANITZA: PARRÒQUIA DE VIDRERES

Cobla La Flama de Farners
La cobla La Flama de Farners ofereix actuacions d’una gran qualitat musical
gràcies a la professionalització dels seus integrants, i al mateix temps es
caracteritza per ser una formació juvenil, dinàmica i amb experiència en el
sector. La formació és dirigida pel músic i compositor Jordi Molina.
El 5 d’abril de 1981, en el decurs dels actes de proclamació de Santa Coloma de Farners com a ciutat pubilla de la sardana, i amb el guiatge del fundador i músic local Josep Carbó i Vidal, la cobla La Flama de Farners va fer
la seva presentació pública. Des de llavors ha anat fent camí, progressant
en qualitat, i ampliant i diversificant la seva oferta musical d’una manera
sostinguda i audaç.

La Betty Orquestra
LA BETTY ORQUESTRA està formada per 5 músics de llarga trajectòria professional provinent
d’altres formacions com Grup
Titanium, La Time Machine i l’Orquestra Miramar, entre d’altres.
Presenten un gran concert de festa major amb cançó catalana, havaneres,
sardanes, repertori internacional, clàssics del cinema, etc.. Per al ball han
seleccionat un extens repertori de temes ballables d’ara i de tota la vida i
els han incorporat amb una posada en escena elegant i 100% en directe.
Les principals característiques de LA BETTY ORQUESTRA és la connexió
amb el públic i la simpatia a l’escenari.

13:00H - C
 oncert vermut amb la cobla “La
Flama de Farners”
LLOC: PISTA JARDÍ DEL CASINO “LA UNIÓ”
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

17:30H - S
 ardanes amb la cobla “La Flama
de Farners”
LLOC: PLAÇA DE LLUÍS COMPANYS
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

19:00H - C
 oncert amb “La Betty orquestra”
LLOC: PAVELLÓ MUNICIPAL
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

20:00H - B
 all de vetlla amb “La Betty
orquestra”
LLOC: PAVELLÓ MUNICIPAL
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES
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Actes de la Diada Nacional de Catalunya
Onze de setembre

Dissabte 10 de setembre Diumenge 11 de setembre
21:00H - Concert de cançons en català de
Musicals
LLOC: TEATRE CASINO LA UNIÓ
ORGANITZA: CARISME TEATRE

10:00H - T
 robada de Terranegra, entre
els municipis de Tossa de Mar,
Llagostera, Caldes de Malavella i
Vidreres. Esmorzar popular.
LLOC: TERRANEGRA

Concert de Musicals en Català
Des de Carisma Teatre us hem preparat un concert amè i dinàmic de cançons de musicals més i
menys coneguts, adaptats al català per nosaltres
mateixos, on podreu escoltar temes de Grease, Els
Miserables o El Gran Showman, entre d’altres.
Un concert per a totes les edats, cantat per un
grup de veus amateurs d’edats molt diverses (de
16 fins a 72 anys). Esperem i desitgem que gaudiu
d’aquest viatge amb nosaltres!”

Cobla Santa Maria de Blanes
Actualment la “Banda i Cobla del col·legi
Santa Maria comptem amb una formació
de Banda, una de Cobla, una Big Band i l’Escola de música del col·legi Santa Maria per a
complementar l’educació dels nostres joves
músics, sempre amb l’ànim de promoure
els coneixements musicals entre els alumnes. La nostra filosofia és facilitar l’aprenentatge d’un instrument a tothom qui vulgui. Com que no es
pot parlar d’aprenentatge musical sense que això comporti una pràctica
de l’instrument, combinem l’aprenentatge teòric amb la pràctica, posant
especial interès en la interpretació de música en grup.

11:00H - Concentració per l’acte de la Diada
Nacional
11:30H - Concert amb la cobla “Santa Maria
de Blanes”
12:00H - H
 issada de la Senyera, ofrena
floral i lectura de manifestos
12:30H - Cloenda de l’acte amb piscolabis
LLOC: PLAÇA ONZE DE SETEMBRE
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE VIDRERES

19:00H - C
 oncert de cançons en català de
Musicals
LLOC: TEATRE CASINO LA UNIÓ
ORGANITZA: CARISME TEATRE
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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

Concurs
Penja a Instagram la teva fotografia de la Festa Major,
i etiqueta-la amb #FMVidreres2022
Bases del concurs
1. Es podrà participar al concurs des del dia 1 de setembre fins a les 00 h del dia 5 de setembre.
2. Podrà participar al concurs tothom major d’edat que tingui Instagram, amb perfil obert, independentment de la seva procedència i que segueixi
el perfil d’Instagram de @ajvidreres.
3. Les imatges es presentaran a través d’Instagram. Els participants hauran de tenir en compte que el seu perfil haurà de ser públic i les imatges
s’hauran de publicar amb l’etiqueta/hashtag #FMVidreres2022.
4. El tema del concurs és la Festa Major de Vidreres.
5. Hi haurà tres premis:
1r premi: 60,00 € en vals de descompte, per bescanviar als establiments associats a la ACESV
2n premi: 40,00 € val posa’t guap@ per bescanviar a les perruqueries i estètiques associadess a l’ACESV
3r premi: Dos menús a un restaurant de Vidreres.
6. S’escolliran 5 finalistes i tu, amb els teus vots, escolliràs els tres finalistes, essent el 1r guanyador
aquell que més m’agrades aconsegueixi i el succeiran el 2n i 3r.
7. S’ha de ser l’autor de la fotografia. Es demanarà l’original.
8. Els participants autoritzen l’Ajuntament a exposar públicament les imatges
presentades en exposicions, pàgina web municipal i xarxes socials.
9. Es farà una exposició amb una selecció d’imatges del concurs, a l’antic
Escorxador. Els premis es lliuraran durant el cap de setmana de la Fira de
la Cervesa.
10. El jurat pot declarar deserts un o diversos premis, per baixa participació
i/o baixa qualitat de les fotografies.
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Alba

Candidats Pubillatge
2022-23

CASALS MICÓ

Presentació
Sóc l’Alba i tinc 18 anys. No és fàcil d’escriure’s a un mateix, però la meva família i els meus amics
diuen que sóc una persona inquieta, alegre, simpàtica, amb el riure fàcil (la llagrimeta també) i entregada a fer feliç a tothom. Alhora però, també sóc una persona tímida i una mica vergonyosa.
Quan faig el que m’agrada ho faig amb entusiasme i responsabilitat. Intento aprendre de tot el que
m’envolta i procuro escoltar a totes aquelles persones que volen ajudar-me.
Quan tinc un moment lliure m’agrada molt escoltar música.

Entrevista
Com t’agradaria que fos el món en el futur?
M’agradaria un món on hi hagués igualtat, oportunitats i respecte tant per les dones
com pels homes independentment de les seves creences o orígens.

Quina opinió tens sobre el pubillatge?
He tingut la sort de viure el pubillatge amb la meva germana, la Carla, que va ser
pubilla de Vidreres i de la Selva dos anys i mig. L’he acompanyat a algunes sortides i
m’ha agradat molt l’ambient que hi ha. És per això que voldria gaudir-ho igual que ella.

Per què et presentes com a candidat/a al pubillatge? Què creus que
pots aportar al poble de Vidreres?
M’he presentat com a candidata perquè el pubillatge és molt més que un vestit o un títol, és
una tradició i una gran oportunitat per conèixer i viure pobles, comarques, racons i tradicions
de Catalunya.

Test d’agilitat
Un color? El blau.
Mar o muntanya? El mar.
Una persona? La meva germana.
Un personatge? L’Antonio José.
Un llibre? Wonder.
Una pel·lícula? El niño con el pijama de rayas.
Un viatge? Quan vaig anar a New York amb la família.
Interior o exterior? Exterior.
Estudiar o treballar? Estic treballant en una
perruqueria i el setembre començaré un cicle de
perruqueria.
Recordo… Tots els viatges amb la meva família i amics.
Somric quan... la vida també em somriu.
Ploro si... se’n va algú important o si les coses no van
com han d’anar.
Estimo… a qui m’estima.
Escolto… a qui em vol ajudar.
Vidreres… el meu poble, he viscut tota la meva vida a
Vidreres i me l’estimo moltíssim.
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Carns i
embotits
d’elaboració
pròpia

c/ Catalunya 12 | Tel. 972 85 01 80
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c/ Sant Maurici 8 | Tel. 972 85 03 35

VIDRERES

Aniol

Candidats Pubillatge
2022-23

CABALLERO VERGÉS

Presentació
Considero que sóc una persona alegre, impulsiva i amb un caràcter fort que no es conforma amb
les coses establertes i que té ganes de millorar per ser el millor de mi mateix. Sóc obert encara que
a vegades em costa obrir-me, no obstant m’agrada conèixer gent nova i viure noves experiències.
Sempre amb ganes d’aprendre més i més de la gent amb qui m’envolto per tal de millorar i ajudar en
el que pugui. Tinc moltes ganes de veure món i descobrir el món que m’envolta. Gaudeixo amb el que
m’apassiona i em fa ser feliç, coses com els esports, la música o viatjar.

Entrevista
Com t’agradaria que fos el món en el futur?
Un món de cara un futur funcionés millor a com estem ara, on les coses millorin per
a tothom. Tinc l’ideal d’un món amb una justícia ferma, més sostenible i amb més
oportunitats per als joves. Tot això no és pas bufar i fer ampolles, és complicat, però
per això s’ha de treballar per aconseguir estar més segurs i més feliços amb nosaltres
mateixos.

Quina opinió tens sobre el pubillatge?
Penso que el pubillatge és una tradició molt bonica, una de les moltes que té Catalunya que representa la cultura d’aquest país. Alhora és una manera de conèixer molts
pobles de Catalunya i de la millor manera essent representant del meu poble.

Per què et presentes com a candidat/a al pubillatge?
Em presento al pubillatge perquè tinc ganes de formar part de la continuació d’aquesta magnífica tradició catalana i, per altra banda, gaudir de tota l’experiència de poder
representar el meu poble arreu del país.

Què creus que pots aportar al poble de Vidreres?

Test d’agilitat
Un color? Blau marí .
Mar o muntanya? Mar.
Una persona? La meva besàvia, Francisca Ribas.
Un personatge? Ramon Trias Fargas.
Un llibre? Carta al pare.
Una pel·lícula? Alcarràs.
Un viatge? Escòcia.
Interior o exterior? Exterior.
Estudiar o treballar? Estudiar per acabar treballant en
el que m’agrada.
Recordo… els dinars amb tota la família.
Somric quan… faig feliç a qui m’envolta.
Ploro si… m’emociono.
Estimo… a la gent que m’estima.
Escolto… cada consell que em donen.
Vidreres… el poble que m’ha fet ser qui sóc.

Crec puc contribuir amb un esperit de tradició, alegria i catalanitat, la meva manera de
ser perseverant i que hi ha ganes de fer feina i ben feta.
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Candidats Pubillatge
2022-23

RUHÍ FERNÀNDEZ

Presentació
La persona que sóc es compon en milers de defectes i virtuts, tinc les meves fortaleses i debilitats.
Els meus defectes, els intento millorar dia a dia, però no seria la mateixa persona sense ells. De les
meves debilitats destacaria el perfeccionisme, donat que res pot ser perfecte i l’estrès que això pot
causar en un món on la societat et demana la perfecció, ser una persona perfeccionista que a més
pateix d’ansietat només et porta a la procrastinació eterna.
De les meves fortaleses en destacaria la meva sensibilitat: sí, sóc sensible, i crec que és una cosa que
em fa molt forta. M’ajuda a entendre el món i a les persones, em fa plorar, cridar, riure i sentir - potser
de maneres més intenses i a vegades em faig mal, però això és part de la vida-. Tinc molta paciència,
empatia, respecte i cuido de les persones.
Una cosa que m’encanta de mi mateixa és que sóc incapaç de jutjar a algú per la seva aparença física o manera de vestir. En canvi, una cosa que no m’agrada tant de mi és que a vegades no puc dir “t’estimo” a la gent que estimo i que dono per descomptat que tothom entén el que significa un petó al front o
un “ tot anirà bé”. Vinc de l’artístic, un lloc ple de possibilitats, però alhora sense cap: m’agrada escriure, ballar, llegir i sentir. Crec que estem vius per patir
i per estimar. I si això us sembla una “flipada”, penseu que ho vaig escriure a les cinc del matí.

Entrevista
Com t’agradaria que fos el món en el futur?
Primer de tot, vull un món on la societat deixi d’existir com a tal i, per tant, trencar tots
els motlles impossibles en els quals ens intenten fer cabre, vull un món pacífic, inclusiu i
equitatiu.

Quina opinió tens sobre el pubillatge?
Crec que el pubillatge és una tradició molt maca que ens uneix com a poble i ens fa entrar en
contacte amb els costums dels altres pobles de Catalunya.

Per què et presentes com a candidat/a al pubillatge?
Em presento com a candidata al pubillatge perquè sempre m’ha agradat explorar les tradicions a fons i aquesta és una gran oportunitat per fer-ho, a més que crec que serà una
experiència única.

Què creus que pots aportar al poble de Vidreres?
Una cosa que sempre he pogut aportar en grups de gent i que també podria aportar
al poble és alegria i motivació.

Test d’agilitat
Un color? Groc.
Mar o muntanya? Mar.
Una persona? La meva millor amiga.
Un personatge? Kim Namjoon.
Un llibre? The midnight library.
Una pel·lícula? Extremely Loud and Incredibly Close.
Un viatge? Itàlia.		
Interior o exterior? Exterior.
Estudiar o treballar? Ambdós.
Recordo … tots els obstacles que m’han fet arribar fins
on sóc ara.
Somric quan... tinc l’oportunitat de fer-ho.
Ploro si... les emocions em floreixen del cor.
Estimo… a la persona que sóc i que puc arribar a ser.
Escolto… qui té algo a dir.
Vidreres… casa meva.
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C/ Orient, 21 - 17411 VIDRERES (Girona)

INSTAL·LACIONS

PERE CASASSAYAS
INSTAL·LADOR AUTORITZAT DE:
LLUM - AIGUA - GAS - CAL·LEFACCIÓ
Tel. 972 85 18 23 - Mòb. 620 91 08 38
perecasassayas@gmail.com
C/ Orient, 21 - 17411 VIDRERES (Girona)
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Mariona

Candidats Pubillatge
2022-23

MATEU GENOVER

Presentació
Segons la gent que em coneix sóc una persona responsable i molt compromesa amb tot allò que em
proposo, ja que considero sóc força autoexigent.
M’agrada conèixer gent, i sobretot ajudar i aconsellar a qualsevol que ho necessiti.
Considero que sóc molt empàtica i m’agrada aprendre de les noves experiències i dels errors.

Entrevista
Com t’agradaria que fos el món en el futur?
M’agradaria que en un futur les persones poguessin estar mentalment més sanes, es facilitessin més ajudes, especialment per estudis, i que tot fos més just i amb oportunitats
obertes a tothom.

Quina opinió tens sobre el pubillatge?
Personalment, penso que el pubillatge és una gran tradició que no es pot perdre. Any rere
any s’ha fet i s’ha de seguir fent, ja que que representa Vidreres i a la cultura catalana.
Considero que és una manera d’estar més unit al teu poble, a més d’enriquir-te personalment d’aprenentatges i noves experiències.

Per què et presentes com a candidat/a al pubillatge? Què creus que
pots aportar al poble de Vidreres?
Des de ben petita que he assistit a tots els pubillatges i festes majors del poble, així
doncs, quan vaig entendre de què tractava tot aquest món vaig pensar que jo quan
tingués l’edat hi voldria formar part.

Test d’agilitat
Un color? Blau.
Mar o muntanya? Muntanya.
Una persona? La meva àvia.
Un personatge? Cristina Castaño.
Un llibre? Les Cròniques de Narnia.		
Una pel·lícula? Caperucita roja ¿A quién tienes miedo?.
Un viatge? Camino de Santiago.
Interior o exterior? Exterior.
Estudiar o treballar? Estudiar i treballar
Recordo… les festes de Mas Flassià.
Somric quan… noto que la gent està a gust.
Ploro si… les coses no van bé.
Estimo… als del meu voltant.
Escolto… a tothom qui ho necessita i qui m’ensenya.
Vidreres… un orgull de poble.

M’agradaria poder representar i donar a conèixer el nostre poble amb molt d’orgull i
aportar idees des del punt de vista del jovent. A més, podria explicar la meva experiència a properes generacions per animar-los a seguir aquesta tradició.
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Comercialització, revisions
i instal·lacions de material
contra incendis
Papereria
Platificacions
Avda. Meridiana, 568
Llibreria
Fotocòpies
08030 Barcelona
435
Complements 933 453 Impressions
EnquadernacionsDr Gil Vernet
Prevenció - Protecció
REMEId’incendis
ROJAS LUQUE

17411 Vidreres (Girona)
972 853 058

prevencio@alvifoc.com
C/ Costa Brava 119 · Tel. i Fax 972 875 319 · 17411
Vidreres · vanguardia.vidreres@gmail.com
www.alvifoc.com
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Lara

Candidats Pubillatge
2022-23

CORNELLÀ GONÇALVES

Presentació
Em considero una persona alegre, creativa, entusiasta i curiosa, amb moltes ganes d’aprendre. Sóc
una noia atenta als detalls, responsable i sempre estic disposada a donar un cop de mà. Tot i que
a vegades tinc una mica de vergonya, sóc una persona a qui li agrada molt conversar i viure noves
experiències.

Entrevista
Com t’agradaria que fos el món en el futur?
M’agrada pensar en un món lliure i sense prejudicis, on totes les persones puguin
tenir les mateixes oportunitats i on tinguem uns drets assegurats. Un món on ningú
tingui por de mostrar-se tal com és, on respectem el nostre planeta, i la guerra ja no
sigui opció. M’imagino un món on els humans hàgim après dels nostres errors i fet el
possible per millorar-los.

Quina opinió tens sobre el pubillatge?
Per mi el pubillatge és molt més que un simple títol; és un recull de persones, vivències, llocs i tradicions que es transmeten generació rere generació. El pubillatge forma
part de la nostra història, la nostra tradició i de nosaltres mateixos, i és per això que
trobo molt important cuidar-lo i mantenir-lo durant molts anys més, i que recordem
qui som i d’on venim.

Per què et presentes com a candidat/a al pubillatge? Què creus que
pots aportar al poble de Vidreres?
Participar en el pubillatge ha estat una inspiració des de ben petita, un somni que ja
s’està fent realitat. Tinc moltes ganes de donar el millor de mi pel poble, de participar en les festes i tradicions, i de representar Vidreres arreu de Catalunya amb molt
d’orgull.

Test d’agilitat
Un color? Rosa.
Mar o muntanya? Muntanya.
Una persona? La meva germana Dana.
Un personatge? Leonardo Da Vinci.
Un llibre? “Un cadàver a la biblioteca” d’Agatha
Christie.
Una pel·lícula? “Corpse Bride” de Tim Burton.
Un viatge? Londres.
Interior o exterior? Interior.
Estudiar o treballar? Estudiar.
Recordo… les tardes amb l’avi.
Somric quan… em sento feliç.
Ploro si… m’emociono.
Estimo… tot allò que m’envolta.
Escolto… sempre sense jutjar.
Vidreres… el poble d’on sóc.
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Impressions

REMEI ROJAS LUQUE
C/ Costa Brava 119 · Tel. i Fax 972 875 319 · 17411 Vidreres · vanguardia.vidreres@gmail.com
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Candidats Pubillatge
2022-23

BARNADA GISPERT

Presentació
Em considero una persona responsable i introvertida, gaudeixo de la meva independència, però
m’agrada molt estar amb qui estimo. M’encanta ajudar a qui ho necessita i soc força assertiva. La
gent que m’envolta creu que soc simpàtica i encara que tinc el meu caràcter, no soc gens rancuniosa.

Entrevista
Com t’agradaria que fos el món en el futur?
Imagino un món molt més avançat tecnològicament i amb més igualtat, sense diferenciació
de gèneres i més sostenible. Espero que no hi hagi guerres i que tothom pugui gaudir de les
necessitats bàsiques.

Quina opinió tens sobre el pubillatge?
Des del meu punt de vista el pubillatge és una tradició molt catalana que s’ha anat transmetent al llarg de les generacions i és molt bonica.

Per què et presentes com a candidat/a al pubillatge? Què creus que
pots aportar al poble de Vidreres?
Em presento perquè crec que s’ha de seguir amb aquesta tradició i perquè m’encanta!
Crec que aportaré molt positivisme i diversió.

Test d’agilitat
Un color? Turquesa.
Mar o muntanya? Mar.
Una persona? La iaia Enriqueta.
Un personatge? Marie Curie.
Un llibre? El dia que se perdió la cordura.
Una pel·lícula? Divergente.
Un viatge? Finlàndia.
Interior o exterior? Interior.
Estudiar o treballar? Estudiar.
Recordo... les tardes jugant de petita.
Somric... quan em fan riure.
Ploro... si estic malament.
Estimo... a la meva família.
Escolto... a qui ho necessita.
Vidreres... el poble que m’ha adoptat.
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TRANS
CAN MET, S.L.
TRANSPORTS NACIONALS I INTERNACIONALS
Ctra. Costa Brava s/n, Km.5
Tels. 972 85 01 08 - 972 87 50 58
Fax 972 85 01 08
17411 VIDRERES (Girona)
e-mail: transcanmet@gmail.com
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Berta

Candidats Pubillatge
2022-23

BURJACHS SURINYAC

Presentació
Em considero una persona responsable, empàtica i oberta, però a la vegada força reservada. Gaudeixo passar l’estona amb els meus amics i família. M’agrada molt viatjar i viure experiències noves.

Entrevista
Com t’agradaria que fos el món en el futur?
M’agradaria que fos un món on predominés la pau i fos més sostenible. Un lloc amb més
llibertats i justícia. M’agradaria poder viure un futur on tothom tingués les mateixes oportunitats i els mateixos drets.

Quina opinió tens sobre el pubillatge?
El pubillatge és una tradició molt maca que cal conservar. Ens permet conèixer la nostra
cultura i la dels pobles del nostre entorn, i sobretot no oblidar d’on venim.

Per què et presentes com a candidat/a al pubillatge? Què creus que
pots aportar al poble de Vidreres?
Des de ben petita recordo llegir totes les entrevistes dels candidats que es presentaven al pubillatge, i des de llavors m’ha fet il·lusió poder participar-hi jo també. M’agradaria poder viure aquesta experiència des de dins, ja que només l’he vist des de fora.
Considero que puc aportar les ganes de continuar i mantenir aquesta tradició al nostre
poble.

Test d’agilitat
Un color? Verd.
Mar o muntanya? Muntanya.
Una persona? La meva àvia Conxita.
Un personatge? Yann Tiersen.
Un llibre? Els Jocs de la fam.
Una pel·lícula? Moulin Rouge.
Un viatge? Eslovènia.
Interior o exterior? Exterior.
Estudiar o treballar? Estudiar per treballar.
Recordo … les tardes amb els meus amics.
Somric quan… recordo moments feliços.
Ploro si… em fan mal.
Estimo… tots els que també m’estimen.
Escolto… a tothom que ho necessiti.
Vidreres… el poble que m’ha vist créixer.
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Madou

Candidats Pubillatge
2022-23

TRAORE

Presentació
Sóc en Madou Traore tinc 18 anys i visc a Vidreres. Vaig néixer a Bamako (Mali), el 16 de juny del 2004.
Vaig venir amb la meva mare a Vidreres quan jo tenia 2 anys.
Soc alegre i seriós quan ho haig de ser. M’agrada molt l’esport, i practico Taekwondo d’alt rendiment.

Entrevista
Com t’agradaria que fos el món en el futur?
M’agradaria que en un futur el món fos un lloc ple de pau, tranquil·litat i sense injustícies.

Quina opinió tens sobre el pubillatge?
Considero no tenir una opinió molt contrastada sobre el pubillatge, ja que mai m’hi he endinsat. Pel que he pogut conèixer, em sembla una tradició molt interessant en la que m’agradaria poder-hi contribuir.

Per què et presentes com a candidat/a al pubillatge? Què creus que
pots aportar al poble de Vidreres?
Em presento com a candidat perquè és una nova experiència per mi, i sempre m’ha
agradat viure noves experiències. Penso que puc aportar tot el que estigui a les meves
mans, però sobretot diversitat al meu poble i tot el que represento.

Test d’agilitat
Un color? Groc.
Mar o muntanya? Les 2 depèn de cada moment.
Una persona? Jo mateix.
Un personatge? Cristiano Ronaldo.
Un llibre? Padre rico padre pobre.
Una pel·lícula? Black panther.
Un viatge? França.
Interior o exterior? Depèn.
Estudiar o treballar? Estudiar.
Recordo… al meu avi.
Somric quan… penso en totes les coses que puc fer i
aconseguir en un futur.
Ploro si… sento impotencia.
Estimo… a la gent que m’estima.
Escolto… tot tipus de musica.
Vidreres… es un poble agradable.
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Representats Pubillatge 2020-21
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Representats Pubillatge 2021-22
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Bona festa major!
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Protocol dels actes del Pubillatge
de Vidreres
Presentació dels candidats
Es presentaran els candidats i candidates el divendres de la Festa Major un
cop finalitzat el pregó de la Festa Major.

Elecció de la pubilla i l’hereu
Votacions candidats pubillatge
El període de votació serà del dilluns dia 16 d’agost fins al diumenge 4 de
setembre a les 18:00h, mitjançant l’apartat de votacions habilitat a la web
de l’ajuntament de Vidreres.

Actes de presentació, comiat i elecció
pubillatge
- Divendres dia 2 de setembre, a les 22h presentació.
- Diumenge dia 4 de setembre, a les 20.30h acte de comiat dels sortints i
proclamació dels candidats a pubillatge de Vidreres.

Components del pubillatge
Tots els candidats a Hereu i Pubilla, passaran a ser pubillatge de Vidreres.
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.

www.vidreres.cat/votacions-22

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.

- 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 empadronat a Vidreres, abans del 30 de juny de 2022.
- 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 l’hereu i la pubilla alhora que sigui més objectiu i transparent el procediment.
- Podeu anar a votar presencialment, o de forma telemàtica des de casa
o fent ús dels equipaments de la biblioteca o l’antic escorxador en horari
d’atenció al públic.
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Club Twirling
Vidreres

Grup Esplai Vidrerenc
Corria l’any 1970 i els de La
Trinca van publicar el seu àlbum “Festa Major”... Només
hi han passat cinquanta-dos
anys (potser algun més)
d’ençà que es va escriure la
lletra d’aquesta cançó.
Però l’esperit amb què es va
escriure, avui té (potser), més
sentit que mai.

I ho té, perquè si no passa cap més catàstrofe, deixarem de fer celebracions en línia, no anirem al teatre per videoconferència, els actes seran
en viu i en directe, les “birres” deixaran de ser virtuals, i fins i tot, els actes
solemnes es podran celebrar, sense perdre un àpex de solemnitat.
Des del Club Twirling Vidreres, us desitgem a tots i a totes unes grans
festes. Que siguin millors que mai, i com deien els de La Trinca: “Que nos
quiten lo bailao”; O aquests no eren els de la Trinca?
Les nostres atletes fan Twirling, fan Esport, Fan Vidreres.

Estimats i estimades, alegria, que és festa major! Per fi
aquest estiu ens hem pogut veure de nou el somriure, amb més de 500 infants, joves, monitors i vetlladors que han fet d’aquesta campanya d’estiu
de l’esplai, un any de rècord! Moltes gràcies a tots i totes per seguir fent
créixer aquesta família.
I amb l’arribada de la Festa Major, s’acaba l’estiu i s’enceta un nou curs.
Una època convulsa on la nostàlgia d’un estiu magnífic es difumina amb
l’alegria del record de tants bons moments. Però la cosa no s’atura, i d’aquí
res començarem les tardes d’esplai! Ets un despistat i encara no saps què
és l’esplai? T’ho intentem resumir: El Grup d’Esplai Vidrerenc som una entitat sense ànim de lucre que educa en el lleure. Es tracta d’una educació
informal que posa al centre el participant, tot fomentant l’esperit crític i
participatiu, posant per davant la cooperació a la competició, generant espais de confiança i germanor, reflexionant de forma col·lectiva i posant en
relleu que el que val són les mateixes conviccions i creences més pures i
instintives i que són aquestes les que poden modular, encara que sigui en
l’àmbit personal i en el col·lectiu més immediat, les nostres realitats. I que
si ho fem tots junts, les coses poden ser diferents. Feu-vos més lliures,
fent que els vostres fills i filles creixin lliures. Porteu-los a les tardes d’esplai i a totes les activitats organitzades pel Grup d’Esplai Vidrerenc!
I això és tot amics i amigues, no voldríem però deixar-nos en aquestes
línies el convit a tots i totes a la barraka que muntarem a la zona de concerts. Tots els ingressos provinents d’aquesta, els destinarem a fer més
accessibles les nostres activitats.
Visca l’Esplai, Vidreres i Catalunya! Visca la Festa Major!

Nou Patí Vidrerenc
Benvolguts veïns i veïns de Vidreres, enguany, ens
agradaria des del Nou Pati Vidrerenc, desitjar-vos
una molt bona festa major 2022, que tot sembla que
se celebrarà amb la normalitat amb la qual estàvem
acostumats abans de la pandèmia.
I aprofitant l’avinentesa us convidem a tots, sobretot a qui encara no ens
conegui, que traieu el cap pel club per saludar-nos i veure el que fem. I
si algú s’anima, que s’uneixi a la gran família del patinatge que tant ens
aporta a tots plegats.

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, aprendran
un esport tan maco i elegant com és el patinatge així com a competir de
manera esportiva. Desenvoluparan el seu físic, la seva força, elasticitat i
especialment la seva coordinació. Aprendran una nova via per expressar
les seves emocions i sentiments. I per últim i no menys important serà una
bona oportunitat per començar a treballar aspectes del seu caràcter que
els seran de gran ajuda a la seva etapa adulta, aspectes tan indispensables
avui dia com la disciplina, l’actitud, el coratge i la resiliència.
Us esperem a tots. Bona Festa Major!
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Creamus
Estimades Vidrerenques i Vidrerencs, tornen
els dies de Festa Major i amb ells els moments de retrobament, dormir poc i compartir molt. Unes dates molt especials per la
població de Vidreres sempre assenyalades al
nostre calendari. Aquest any, a conseqüència de tot el que els darrers anys ens ha tocat
viure per la situació sanitària, les esperem de
manera molt especial i amb més il·lusió que
mai per tal de poder gaudir de la nostra festa
major de manera plena amb totes les activitats que la fan tan singular.
Un any més, la nostra entitat amb la col·laboració de l’ajuntament, el dijous
1 de setembre a la zona de barraques, començarem els concerts de festa
major amb una nova edició del Playmusics.
Com ja coneixereu d’altres anys, el Playmusics és un petit festival on tota
una sèrie de músics que normalment no toquen junts, es reuneixen prèvia
inscripció i sorteig dels integrants de les formacions, per muntar uns repertoris per l’actuació al festival.

Grup Vitraris
La cultura ens salva.
Abans que res, des de l’associació cultural “Grup Vitraris” volem desitjar-vos una bona Festa Major!
Després de dos anys difícils marcats per la COVID, a poc a poc, retornem
a la normalitat. Per a la nostra associació la “normalitat” és la proposta
cultural perquè forma part de l’essència de l’entitat i també perquè, n’estem convençuts, la cultura ens salva. Darrere d’una activitat cultural i/o
artística hi ha pensament, obertura, possibilitat de diversió, reflexió, interpretació, qüestionament, riquesa intel·lectual, coneixement… Hi ha, també,
la possibilitat de visualització d’emergències socials latents o manifestes i
hi ha xarxa humana. I és en aquest sentit que entenem que, després d’un
període obscur com el de la pandèmia, calen, més que mai, espais per a la
reflexió i espais per a la cohesió.
I des de Vitraris volem col·laborar -a través d’ofertes culturals diverses- a
què ens plantegem el que ens toca viure, plegats.

Aquest any són més de quaranta artistes, tant locals com de fora del poble els que participaran. Ja fa uns mesos que totes les formacions estan
assajant i preparant les actuacions amb repertoris ben coneguts i adients
per a totes les edats, amb la intenció de poder engegar la festa major de
Vidreres 2022 amb la millor energia.
Un concert molt especial, fet per la gent de casa, on tots esteu convidats
a assistir per gaudir de la música, conèixer nous artistes, veure d’altres
que segur coneixeu i començar amb molta música la festa major Vidreres
2022.
Creamus ha crescut els darrers anys en nombre de socis i gràcies a la implicació i col·laboració de cada vegada més gent ha pogut dur a terme projectes amb més rellevància i impacte social.
Ja són gairebé nou anys d’ençà que va néixer aquest bonic projecte on ens
queda molt per fer, moltes idees per dur a terme, aprendre i compartir. Som
una entitat jove formada per gent amb molta il·lusió i ganes de continuar
compartint aventures i projectes relacionats amb la cultura i la música.
Recordeu que tothom és benvingut per formar part de la nostra entitat i
que podeu conèixer i seguir les nostres activitats a través de les nostres
xarxes socials.
Així doncs, aprofitem aquest espai per desitjar-vos una bona festa major
esperant que ens puguem trobar per compartir i gaudir d’aquests dies tan
especials.

Lluny de deixar-nos acovardir, aquest període de tancament que ha suposat l’eclosió del virus, a nosaltres ens ha servit per avaluar les activitats que com a associació hem dut a terme i per plantejar-nos canvis que
creiem que ens permetran afrontar millor els dos reptes esmentats abans:
la reflexió i la cohesió. És per tot plegat que, de cara el setembre vinent, la
proposta que us oferirem serà més àmplia i lleugerament diferent.
D’una banda, conservarem les activitats més exitoses (les sortides al teatre, les caminades amb la Xiruca contenta, l’edició d’un nou calendari amb
la col·laboració d’un fotògraf local, el cinefòrum…) i, de l’altra, n’obrirem
de noves a través de l’Ateneu, un braç nou de l’associació que ampliarà
l’oferta cultural i ens oferirà la possibilitat d’assistir a conferències, debats,
tallers i visites culturals guiades.
Aprofitem aquest escrit per recordar-vos que podeu valorar amb nosaltres
les propostes que us oferim i proposar-ne de noves a través de l’Assemblea que convoquem anualment. Les vostres aportacions sempre són ben
acollides i ens ajuden a millorar.
Esperem que gaudiu tant com us sigui possible la Festa Major i que ens
seguiu acompanyant en les activitats que més us plaguin.
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Associació
CantHavaneres

Penya Barcelonista
Vidreres

Benvolguts amics,

Ja torna a ser Festa Major

Arriba la Festa Major un any més! Us afegim un breu resum de l’activitat
cultural i de línia d’investigació per part de l’Associació des d’aquestes mateixes dates de l’any passat.

Viure mitjançant cicles comporta, entre altres qüestions, una renovació
periòdica. Per la Festa Major, doncs, que omple de xerinola el poble cada
any (si la pandèmia ho permet), una de les activitats que corresponen a
les entitats del poble és tornar-se a presentar, per a qui no les conegui i
per als que sí, per recordar-ne algun tret distintiu. Nosaltres som la Penya Barcelonista de Vidreres, com la imatge que ens acompanya identifica
d’allò més bé. En som més de dos-cents penyistes, exactament 210, que
no està pas malament (almenys és el que en pensem des de la Junta). I
més enllà de fer possible veure els partits del Barça al nostre local i d’oferir la possibilitat als penyistes de poder gaudir d’algun partit en directe al
Camp Nou, també organitzem i participem de la vida vidrerenca, ja sigui
amb la Marxa de l’Escarlet, ja sigui amb un estand guarnit amb motius i
ideari blaugranes al Temps de Flors, ja sigui servint la xocolatada la vetlla
del dia de Reis, ja sigui participant activament al Rec Clar com a revista del
poble que és, i, de vegades, si és possible, amb alguna altra proposta ja no
tan cíclica, sinó esporàdica.

Cap a la tercera setmana de juliol de 2021 vam participar online en el “VI
Congreso Internacional de Habaneras” -realitzat des de Torrevieja (Alacant)- amb la ponència “Aproximación a la discografía del género Habanera
relacionada con las primeras ediciones del Certamen de Torrevieja”.
Podreu enllaçar amb el vídeo des de la plana principal de la nostra web.
(www.canthavaneres.com)
Estem actualment treballant de cara a aportacions temàtiques futures. Ho
fem ara mateix centrats en dos temes també extensos: “Aproximación a la
Habanera incluida en la Estampa Bilbaina del período 1935-1955 a través del
estudio de las ediciones en disco de pizarra y vinilo” i “Aproximación a la obra
musical asociada al género de la Habanera del compositor José Luis Ortega
Monasterio (1918-2004) a través del estudio de su primicia discográfica (formatos de vinilo, cassette -1962/1991- y cd 1993/2002)”.
El material de suport d’ambdós blocs és eventualment accessible des de
l’apartat Articles a la nostra mateixa web.
Seguim! Bona Festa Major!

Club Esportiu
Grions Orientació

Però tot això és possible gràcies a la voluntat, a les idees, a la dedicació i a
l’esforç d’uns quants. Uns quants que, des de la Junta de la Penya Barcelonista de Vidreres, voldríem que fossin més i més penyistes. També més
penyistes júniors, que siguin relleu dels sèniors actuals, i una mica més
implicats, perquè les voluntats, les idees, la dedicació i l’esforç es puguin
repartir més.
Feta la presentació corresponent, després de tot un any que ja ha passat,
desitgem que tothom gaudeixi (any seny!) de la renovació anual de la Festa
Major a Vidreres, i recordeu-ho: la Penya Barcelonista de Vidreres és més
que una Penya.

Curses d’orientació a peu i amb MTB.

Veïns Carrer Sant Maurici

Des del nostre club, ens congratulem d’aquest retorn a la normalitat que
ens donarà la possibilitat de tornar a gaudir de la nostra Festa Major.

Estimats vidrerencs.

Aprofitem per informar-vos que el dia 12 d’octubre 2022, organitzarem
una Cursa d’Orientació de Copa Catalana de MTB a Vidreres-Caulès. Les
inscripcions estaran obertes també per tothom que vulgui descobrir una
nova modalitat de rodar de forma divertida.

Els veïns del carrer Sant Maurici, esperem la vostra assistència a la tradicional xocolatada que es celebrarà el pròxim dia 3 de setembre. I esteu tots
convidats. Bona Festa Major!
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Club Twirling Gimnàstic
Vidreres
Benvolguts Vidrerencs i Vidrerenques!
No podem estar més contents, acabem la temporada amb atletes campiones de Catalunya de la Federació Esportiva Catalana de twirling i campiones d’Europa i del Món de la WAMT (World association of majorette-sport
and twirling), aquestes celebrades a República Txeca i Croàcia. Ara toca
continuar treballant per la pròxima temporada.
Ara, amb la pandèmia molt controlada i acotada, ens toca recuperar les
dinàmiques festives, que també ens caracteritzen com a poble, i és per
això que desitgem de tot cor que puguem tornar a gaudir de la Festa Major
com fèiem abans: amb la família, les amistats, els veïns i veïnes, i amb
tothom els qui ens retrobem en aquests dies de festivitat.
Tenim tota la il·lusió posada perquè siguin unes grans Festes Majors i que
l’any que encetem puguem veure tots i tots els nostres desitjos complerts,
perquè la gent de Vidreres s’ho mereix!
I un any més ens podreu trobar a la zona de barraques, us hi esperem.
El Club Twirling Gimnàstic Vidreres us desitja una Bona Festa Major!

Club Olímpic
Vidreres
El Club Olímpic creix cada any amb nous atletes que volem gaudir de l’esport. Les activitats en què participa el club cada dia són més: el Circuit Gironí de Cros, el Cros de Vidreres, campionats de lliga de voleibol, la Marxa
de l’Escarlet, la Flama del Canigó... i ara toca la Cursa de la Festa Major de
Vidreres.
Com cada any, per la Festa Major i amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Vidreres i del Consell Esportiu de la Selva organitzem la nostra cursa
pels carrers del nostre poble. És una cursa oberta a tothom, grans i petits,
gent en forma o no... les distàncies són fàcils i tenim premis per tot el que
participi. És una gran oportunitat per endinsar-se en el món de l’atletisme.
Animar-vos i participeu en la nostra cursa que també és el vostre. No perdeu l’oportunitat de ser protagonistes pels carrers de Vidreres.
Bona Festa Major.

Correbous Vidreres
Estimats Vidrerencs i Vidrerenques,
Després de dos anys d’aturada a causa de la pandèmia, ja tornem a tenir
aquí la nostra esperada Festa Major i amb ella, el tradicional Correbous.
Durant aquesta llarga pausa han succeït moltes coses, algunes de dolentes i altres molt bones. És per això que volem aprofitar aquest espai per
donar les gràcies de nou a l’Ajuntament per la possibilitat de decidir democràticament el nostre futur, al poble de Vidreres per la seva confiança i a la
Indústria Animalista per donar-nos la possibilitat de reafirmar la feina ben
feta durant tots aquests anys. Encarem l’edició d’enguany amb millores de
seguretat a la plaça que han de permetre al públic gaudir de la festa amb
les màximes garanties, il·lusió i entusiasme que mai.
Tant a petits com a grans, us esperem dissabte i diumenge amb els bous
a la plaça. D’altra banda, quan la música de barraques vagi minvant i el sol
comenci a despuntar, donarem pas a la xaranga que recorrerà els carrers
de la vila per animar a tothom a participar en el tradicional encierro (també
de l’encierro infantil) per acabar adelitant la botifarrada popular al bar del
Correbous.
Finalment, és fàcil recordar, però impossible citar tota la llarga llista de
persones que han col·laborat amb el nosaltres. La nostra entitat us vol
agrair de tot cor la vostra impagable col·laboració, imprescindible per haver
gaudit de nou d’aquesta festa plena de diversió, èxits, festa i respecte pels
animals.
Animem a tothom a participar d’aquesta festa amb respecte i cura envers
els bous, tal com s’ha fet sempre.
Des de la família del Correbous Vidreres no podem acabar de cap altra manera que desitjant-vos una molt bona Festa Major, salut i Correbous!
Visca Vidreres!
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Club Taekwondo
Vidreres
Benvolguts vidrerencs i vidrerenques:
El taekwondo actual és un art marcial que sorgeix a les regions muntanyoses de Corea, 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 fonamental) i Hapkido
(control).

Amics de la moto
Vidreres

L’objectiu de TKD Vidreres és formar persones de bé per a la societat, 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.

Aquest any volem desitjar, amb més força que mai,
a tots els veïns I amics, una bona festa major.

Si t’interessa et pots informar en el 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.

Com tothom sap, el circuit de motocròs roman tancat fins ben entrat el setembre, esperant les primeres pluges. La calor i la sequedat son extremes,
i d’acord amb bombers, ajuntament, i medi ambient, cal evitar riscos i per
això passa aquests tres/quatre mesos inactius, esperant poder reprendrà
l’activitat esportiva i de formació de futurs pilots cap a finals de setembre.

Els dos últims anys han sigut molt difícils per tot-hom, cal recordar-ho i
valorar, i una mica d’esbarjo ens anirà bé a tots. Gaudim-ho amb alegria,
salut, civisme i solidaritat!

A vegades s’acosta gent a peu, bici o cotxe preguntant si pot entrar a mirar
les evolucions dels pilots.
Nosaltres des d’aquestes línies volem dir que ens encanta que vinguin, que
és bo que la gent conegui aquest esport espectacular i molt exigent físicament, però menys perillós del que sembla des de l’exterior. Penseu que a
centre d’Europa, Bèlgica, Holanda, sobretot, és un esport molt popular i la
gent acudeix en massa els caps de setmana a gaudir de les evolucions dels
seus pilots preferits. Així que cap problema, podeu entrar, mirar, preguntar,
que us atendrem encantats. Molt bona festa major per tothom!
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Comissió del Ranxo
de Vidreres
Que revifi la flama de la vida i les nostres festes!
Després d’aquests dos anys difícils, el passat 1 de març vam poder celebrar el Ranxo amb força normalitat tot i les mascaretes, les incerteses de
setmanes prèvies i decisions complicades. A mesura que s’acostava el dia,
les vidrerenques i els vidrerencs ens feien saber que tenien moltes ganes
de Ranxo i gràcies a la il·lusió i l’esforç de tots la plaça va lluir com mai!
Les notes alegres que van tocar els músics pujats al camió el diumenge de
recollida van ser el preludi d’un gran dia que va començar ben d’hora com
sempre encenent el foc a les 28 peroles. La flama i el caliu del foc, l’alegria
vibrant de la subhasta, l’èxit de l’exposició al Bar Casino la Unió, la joventut
del pubillatge i sobretot la col·laboració de tot un poble que estima la festa
van ser els ingredients del Ranxo que recordarem després de la pandèmia.
D’altra banda, durant l’any també col·laborem amb altres activitats del
poble que esperem que es vagin tornant a fer i viure’s com es feia abans
d’aquesta aturada de dos anys. Enguany vam participar en el racó de les
entitats a la Festa de les Flors.
A més a més, des de la Comissió del Ranxo de Vidreres continuem treballant activament a la Federació d’Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques
de Catalunya (FERSHC) des de totes les comissions de treball fins a secretaria, tresoreria i la presidència! En aquesta línia, tenim bones notícies:
La Trobada d’Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques de Catalunya torna

Club Bàsquet
Nou Caulès
Benvolguts veïns i veïnes de VIDRERES.
Per fi arriba La Festa Major del nostre poble, tan esperada per tots. Tornar
a sentir música en directe amb els concerts, poder pujar a la Fira, menjar
alguna cosa a les parades, trobar-se amb els amics, riure molt...
Des del Club de bàsquet Nou Caulès us volem desitjar que gaudiu molt
d’aquests dies de festes amb alegria i diversió. Des de la nostra entitat,
també fem aquests desitjos pels nens i nenes del nostre club durant la
temporada d’esport i preparant el Nou curs esportiu amb moltes ganes.

a arrancar! En aquesta ocasió serà el 12-13 de novembre a Montmaneu
(Anoia), on es podran degustar cada una de les menges històriques del
país. Tot va començar a Gelida l’any 2005, i després de la revifada a Vidreres el 2013 s’ha celebrat a La Seu d’Urgell, Ponts, Verges, Castellterçol,
Capmany i Albons.
Finalment, enguany la Comissió presentarem tota la documentació necessària per inscriure la Festa del Ranxo al catàleg del Patrimoni Festiu
de Catalunya. Aquest és el primer pas per esdevenir festa Patrimonial
d’Interès Nacional, i continuem fermes en aquesta direcció. Per arribar fins
aquí ha estat essencial disposar de material escrit o fotogràfic que demostren l’antiguitat i la continuïtat del Ranxo des de fa més de cent anys. És
per aquest motiu que demanem a tots els vidrerencs que tinguin informació sobre l’origen del Ranxo que la comparteixin amb nosaltres, us estarem
molt agraïts. A banda de fotografies, escrits o vídeos també és essencial
les vivències i els records dels nostres avis (el que us expliquin ho podeu
escriure o gravar-ho i fer-nos-ho arribar!). Per ajudar-nos envieu-nos un
correu electrònic o informeu-nos personalment quan ens veiem pels carrers de la vila.
S’acaba l’estiu i el setembre s’acosta, i això és sinònim de la Festa Major.
Ens fa molta il·lusió retrobar-nos a la plaça el divendres a la nit on repartirem el rom cremant mentre les vidrerenques, vidrerencs, i visitants gaudim d’un magnífic concert d’havaneres. Intentarem fer-lo més bo que mai i
repartir-lo el més ràpid i ordenadament possible (esperem no haver perdut
gaire la pràctica!) sempre amb la inestimable ajuda del nostre pubillatge.
Visca Vidreres i visca el Ranxo: l’orgull, la tradició i el PATRIMONI d’un po-

Totes les activitats que hem fet durant l’any han seguit amb aquesta tònica
(3x3, Ludibàsquet, trobada d’escoletes, presentació dels equips, col·laboracions amb activitats al poble...).
Per a la temporada vinent hi haurà novetats i estem treballant perquè els
nostres 100 jugadors puguin aprendre a jugar a bàsquet i, a la vegada s’ho
passin d’allò més bé amb un projecte que estem engegant amb un nou
director tècnic amb molta experiència i il·lusió.
Encara tenim equips que poden acollir nous jugadors i jugadores. Si us
agrada el Bàsquet us convidem a provar amb nosaltres i a formar part del
nostre equip.
Què tingueu una Bona Festa Major. Visca Vidreres i Visca el bàsquet!!
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Grup Teatral
Vidrerenc
Benvolguts vilatans. Tot just comença l’estiu i ja comencem a sentir el pessigolleig de la festa, la diversió i de l’alegria de celebrar la Festa Major. És
una festa que a pesar dels canvis generacionals, socials, econòmics o polítics ha persistit al llarg de generacions que sempre l’han volgut celebrar
com un fet distintiu, singular i d’identificació del poble. El GRUP TEATRAL
VIDRERENC us anima a que la gaudiu plenament tant si és amb la família
com si és amb els amics.
Per la nostra part, estem treballant per oferir-vos una TARDOR DE TEATRE plena d’actuacions de companyies de teatre, que ja estan contractades, que venen a casa nostra a oferir-nos les seves representacions
teatrals. US HI ESPEREM. De la mateixa manera, confiem que us agradin.
Per part nostra sols queda desitjar-vos una molt bona Festa Major i un
darrer consell: diversió sí, però amb prudència i respecte.

Agrupació Sardanista Bella
Dansa
Des de la junta us volem transmetre el valor de preservar els nostres orígens i les tradicions que com a catalans ens envolten i ens han fet arribar
on som ara.
Tot i no ser un ball que està de “moda” la nostra intenció com la de qualsevol altra agrupació és fer arribar la sardana a tots els públics, sabem
que té quelcom nostàlgic, ja que si fan sardanes al poble normalment és la
gent gran que hi pren part, joves poquets. Estaria bé canviar el concepte de
ball carrincló sobretot en la franja jove... creiem que és vital que des de les
escoles, els ajuntaments, la generalitat, s’enfoqui la nostra dansa donant
importància a la seva preservació i la continuïtat d’aquesta.
Aquí a Vidreres, podem estar molt orgullosos ja que vam ser bressol de
molts músics i compositors de sardanes, que en l’actualitat encara sonen
arreu del nostre país petit.
És per això, que us volem convidar a gaudir de les sardanes de la festa
major, començant per la Nit de la Sardana el dia 27 d’agost i acabant el
dilluns de festa.
La Junta de la Bella Dansa us desitja molt Bona Festa Major!

Plataforma d’afectats per la
hipoteca Vidreres
Un any més, la PAH de Vidreres, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca,
us vol desitjar una bona festa major!

AMPA Salvador
Espriu Vidreres

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

Tots fem poble, famílies, alumnes, mestres, veïns, comerciants i associacions, entre tots podem fer créixer al nostre estimat poble.

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

Cuidem-lo i respectem-lo.
L’AMPA de l’escola Salvador Espriu desitja que gaudiu molt de la Festa Major.

Salut i bona Festa Major per a tothom!
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AFA Escola
Sant Iscle
Ja tornem a tenir aquí una nova Festa Major,
i tot just després i encara amb ressaca, arranca un nou curs!
El passat va ser encara un curs complicat, de canvis i de nous hàbits. Vam
començar encara amb normes de confinaments (pocs), i durant un llarg
període, encara els alumnes amb mascaretes. Finalment però, tot va acabar amb la tan desitjada “plena normalitat”.
Els canvis també s’han notat, i molt, a l’escola, tant a dins com a fora.
A l’interior, vam poder invertir en certs detalls, com posar cortines en algunes finestres o el desitjat projector del gimnàs. Però el gran canvi es va
notar als nostres patis per tenir ja, l’escola completament equipada.
Ara, tenim “el gran pati” fet una realitat pels nostres nens i nenes: nous
circuits d’habilitats i força, taules de treball i lleure, seients per reunions...
també el trasllat dels equipaments del vell parvulari... així com el rocòdrom
que ja vam poder instal·lar el curs anterior.
Aquestes inversions s’han pogut realitzar gràcies a l’esforç de molta gent
(direcció de l’escola tant de la present com la passada, la consergeria,
l’Ajuntament, l’actual AFA...), però econòmicament ha estat possible molt
especialment a les juntes de l’AFA anteriors a la nostra (APA i AMPA), que
amb molt encert i criteri, van treballar els últims anys de l’antiga escola
Sant Iscle per estalviar i poder dur a terme aquests projectes quan es fes el
trasllat a la nova escola i no haver-la de deixar sense equipaments durant
molt temps. Només podem fer que donar-los les gràcies més sinceres per
aquesta visió de futur que van tenir! Hem de destacar també que l’Ajuntament ha invertit en poder donar més usos a la nostra pista esportiva
construint unes grades i arranjant l’entrada. Molt agraïts també!
Aquest any també hem anat recuperant les festes progressivament... des
d’una castanyada encara amb restriccions, a la gran festa de Final de curs
que esperem, tothom hagi gaudit, tant petits com grans.
Finalment doncs, i com sempre, recordar que l’AFA som un grup de companys i companyes que representem els pares i mares de tots i totes les
alumnes de l’Escola Sant Iscle de forma totalment voluntària, i que intentem solucionar els problemes que poden sorgir del dia a dia, així com
aportar idees de millora. Una vegada més, aprofitem l’ocasió per obrir a
qualsevol mare o pare que vulgui donar-nos un cop de mà en aquest dia a
dia, que tanta falta ens fa, ja que enguany se’ns han retirat l’Imma i la Marta, dues persones molt actives a l’entitat i que moltíssim trobarem a faltar
i a qui tota l’escola els hi ha d’agrair aquest gran esforç durant tants anys.
I ara només ens queda esperar a què arribi la nostra estimada Festa Major,
que la gaudim molt grans i petits,... i l’endemà arranquem el nou curs!
Molt bona Festa Major i bon curs 2022-2023!

Associació contra el
càncer a Vidreres

associació
contra el cancer
a Vidreres

Sabies que el càncer és igual per a tothom, però no tots som iguals davant
el càncer? Sabies que no totes les persones tenen les mateixes possibilitats a l’hora d’afrontar la malaltia? Quan creus que ha afectat la pandèmia
a la població amb càncer?
Des de l’Associació contra el càncer treballem units per educar en salut,
per donar suport i acompanyar les persones malaltes i les seves famílies
de forma completament gratuïta, i per a finançar projectes de recerca que
permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer.
Des de l’Associació contra el càncer a Vidreres, malgrat no haver pogut
realitzar durant els últims anys la Caminada i Sopar LA LLUNA EN UN
COVE, seguim fent feina amb el suport de tota la població per a recolzar
tots aquests projectes i fer-los possibles.
A principis d’any venem Loteria Nacional; les farmàcies Julià Vilardell i
Moré Fàbregas acullen guardioles on es poden fer aportacions a l’entitat i,
al desembre, vam vendre més de 20 talonaris de Loteria de Nadal, que pel
nostre goig, va resultar premiada!
Moltes gràcies a les vidrerenques i vidrerencs per fer-ho possible. Gràcies
per la vostra solidaritat.
Visca Vidreres i visca la Festa Major! Bones Festes!
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Llar de Jubilats de
Vidreres
A l’hora de la nostra jubilació, tots creiem que les hores del dia ens semblaran impossibles de passar, però heus ací que quan fem càlculs ja han
passat volant els mesos que ens separen d’una Festa Major a l’altre.
Naturalment, aquests gairebé dos anys de pandèmia han estat llargs, molt
llargs, però en canvi sembla que faci poc que vam escriure pel programa
de la Festa. De tota manera encara ens venen a la memòria els companys
que han marxat, sense soroll, poc a poc, però han estat bastants, malauradament.
Malgrat tot, hem de continuar i heus ací que ja tornem a ser-hi un any
més. Us volem recordar que el passat 15 de juny d’aquest any 2022, vam
fer la Trobada Anual d’Activitats Físiques al Pavelló Poliesportiu del nostre
poble. Varen participar els companys de La Cellera de Ter; de Riudellots de
la Selva i, naturalment de Vidreres. Per cert, nosaltres, aquest any tenim
dues monitores, de les quals, la més jove va fer una demostració de ball
contemporani que va agradar a tothom, després vam ballar un parell de
sardanes. El dinar de germanor va ser a la sala gran del nostre Casal, i per
finalitzar la trobada es va poder ballar una mica.
Després de l’aturada de la pandèmia, tant punt va ser possible, es varen
reiniciar les nostres activitats, com per exemple, el ball dels diumenges
a la tarda i també el que es fa l’últim divendres de mes, és a dir, ball amb
berenar.

Grup La Xarxa
Vidreres

També es tornen a impartir les classes de català; d’informàtica; manualitats; manteniment de la memòria; els serveis de perruqueria; i el de podologia cada quinze dies; dansa per adults i la nostra, de moment, petita coral
que anomenem, “Veus de la Gent Gran”.
En els anys anteriors a la ja tan anomenada pandèmia, es feien unes boniques trobades amb els joves de quart d’ESO del Institut, compartint activitats per ambdues parts, cosa que, un cop suspeses es varen substituir
per un intercanvi de correspondència entre alguns dels nostres avis i els
estudiants de aquells cursos amb resultats molt i molt interessants per
part de tots. Un cop reunits personalment amb la trobada de fi de curs,
hem sabut que els temes més tractats pels joves han estat: Les edats dels
avis que escrivien. Els estudis dels grans; les activitats preferides, quan
eren joves i el seu estat actual, casats, viudos; si tenen fills i nets. Una de
les noies es va mostrar interessada en saber quants anys de matrimoni i
com es varen conèixer. Així va resultar una correspondència més natural i
íntima del que calia esperar. Semblava que volia reviure la vida passada de
l’avia que li havia “tocat”. Ha estat maco llegir aquestes jovenívoles cartes
que ens porten a altres temps. Imaginem que per la propera temporada,
fora ja de malalties importades, es podria renovar el tracte directe, com
abans, amb el jovent que ens dona molta vida a uns i altres.
Esperem que tot torni a la normalitat, quan més aviat millor. Gaudim de la
Festa Major amb prudència, i que puguem trobar-nos amb una bona salut.

Benvolguts vidrerencs i vidrerenques:

Des de l’entitat Xarxa volem aportar noves propostes teatrals pels infants
i joves del nostre poble. Programarem espectacles per a tots els públics on
trobareu màgia, clown, titelles, teatre musical i contes clàssics, per tal de
fomentar la cultura, la llengua i les tradicions.

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.
La darrera temporada d’espectacles ha estat un veritable èxit de públic, el
Teatre Casino ha tornat a omplir-se de nens i nenes, que venen a gaudir de
la cultura i les arts escèniques amb les seves famílies.

La temporada teatral 22-23 estarà plena de novetats i estrenes, que esperem que agradin a petits i grans, a més de participar en l’organització
d’espectacles infantils i juvenils durant les festes locals del poble.
Recordeu que seguirem celebrant els aniversaris dels nens i nenes, rebent
un petit obsequi i alguna sorpresa més!

Vidreres és un poble amb una llarga tradició en l’organització d’espectacles
infantils, des de fa més de 25 anys un grup de persones voluntàries ens
dediquem a organitzar espectacles per al públic familiar al Teatre Casino
un cop al mes.

Us desitgem una bona Festa Major i que gaudiu d’aquests dies de la festa,
de la música, de les activitats de carrers i dels espectacles. Visca la festa
major i visca Vidreres!
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Grup de Teatre
Carisma
Associació de Veïns
d’Aiguaviva Parc
Bona festa major!, Feliz fiesta mayor!, Joyeuse Fête locale!, Happy bank
holiday!

La colla d’esbojarrats que us van
portar el muntatge de La Cage (altrament dit “La gàbia de les Boges”, que
de fet som Carisma Teatre, companys del poble des de fa molts anys), us volem desitjar una molt bona Festa
Major. Imaginem que aquest any de retrobament serà rebuda amb moltes ganes. Així que esperem veure-us al concert que hem preparat pels
dies 10 i 11 de Setembre. Aquest any reprenem les nostres activitats amb
força i us portem tres muntatges abans de que acabi l’any.
Tots junts gaudirem de totes les activitats organitzades per un poble tan
dinàmic com és Vidreres, que no és poc.

Sporting Vidrerenca
Benvolguts Vidrerencs,
Al llarg d’aquesta temporada, a l’escola de futbol
Vidrerenca hem fet una aposta important per uns
coordinadors i projecte nous.
Partim d’una filosofia de club basada en l’educació tan personal com esportiva i en la formació dels jugadors i la gent de Vidreres en general. Volem aconseguir un Futbol fortament arrelat a uns valors que ens permetin
forjar jugadors de qualitat i, sobretot, bones persones. Volem que els pares
estiguin contents i involucrats amb el projecte, que facilitin, que ens ajudin
i que no només valorin els resultats i classificacions.
Per tot això volem:

Els equips i entrenadors han entès que l’aprenentatge i el bon futbol no
sempre te la recompensa dels resultats. Hem tingut equips que no han
guanyat molt i d’altres que els hi ha anat molt millor. De tots ens sentim
molt orgullosos, han treballat, han lluitat i s’han esforçat…els valors que
demanem als nostres jugadors. Enhorabona a tots!!
També estem molt orgullosos del comportament de tots els nostres pares,
han estat un exemple en cada partit i han portat la bona imatge de Vidreres
arreu de la comarca. Gràcies.
El nostre 3a Catalana ha tingut un any complicat, lesions, covids..tot plegat, ha fet que l’equip no hagi pogut competir per la categoria fins al final.
Tot i així, han estat un exemple d’esforç i de companyerisme fins a l’últim
instant. Agrair a tots ells tot el que han fet pel club.

1.Contribuir a una formació de valors mitjançant el futbol: tolerància, respecte, autoconfiança, treball d’equip, esperit de sacrifici, companyerisme..
2.Fomentar la pràctica regular de l’activitat física i esportiva per adquirir
hàbits saludables, és a dir, educar per la salut.

Per acabar aquest escrit, unes paraules per un jugador que després de 14
anys ha deixat de jugar al seu Vidreres, en Marc Fajardo. Un exemple per la
majoria de jugadors del nostre futbol base. Gràcies per tots aquests anys
Marc.

També s’ha fet una gran aposta per els més petits, “la escoleta” fomentant
el bon ambient entre pares, jugadors i club. Hem acabat amb 18 nens d’entre 4-6 anys que són el present i el futur del nostre club.

Finalment, dir que aquest estiu es canviaran els llums i la gespa del nostre
camp.. un altre punt important per poder seguir treballant més i millor amb
tots els nostres jugadors i així poder continuar construint un gran club, el
club que Vidreres es mereix!

Ara mateix també hem començat un nou projecte cares la temporada vinent amb el “femení de Vidreres”, on totes aquelles noies que vulguin jugar
a futbol ho puguin fer al seu poble i no hagin de marxar.

Gràcies a tots!

85

86

Moto Clàssica Vidreres
Estimades Vidrerenques i estimats Vidrerencs.
Per fi la Pandèmia ens ha donat un respir i si tot va com
ha d’anar, podrem celebrar la nostre Festa Major com abans.

Atlètic Vidreres
Futbol Sala
CONVIDA’M A DINAR!!
És un costum molt arrelat el que, els dies de Festa Major, convidem a dinar o sopar a familiars o amics que no viuen a Vidreres i tenir així l’excusa
pel retrobament amb aquells que estimes i amb els que no trobes mai el
moment per fer la xerrada, al voltant d’una taula, amb algun tiberi especial
que tampoc cuinem sovint i, havent dinat, fer un vol per la Fira.
Per desgràcia, hi ha persones que no tenen aquesta sort i no poden gaudir
d’aquests moments amb els seus i, fins i tot, hi ha qui té dificultats per
aconseguir els tres àpats del dia.
El Banc dels Aliments d’arreu del país i el de Vidreres en concret, amb el
seu voluntariat, intenten pal·liar-ho tant com poden, perquè tothom en
aquestes circumstàncies tan penoses, tingui alguna cosa per portar-se a
la boca cada dia.
Amb aquest esperit de solidaritat va néixer, a l’Atlètic Vidreres “Som una
pinya”, una campanya amb la qual, amb la venda de marxandatge, es recapten litres de llet destinats amb Banc dels Aliments de Vidreres i amb
la que us convidem a sumar-vos-hi accedint a la web www.somunapinya.
cat.
A l’Atlètic Vidreres volem ser “més que un club” i treballem per ser una de
les entitats més arrelades al poble, portant el nom de Vidreres amb orgull
allà on ens desplacem i exportant els valors i els principis que ens identifiquen: Història, cultura, implicació, respecte i solidaritat.
I, enguany, ens omple d’orgull ser pregoners de la nostra festa representant al poble.
La Junta, els patrocinadors i col·laboradors de l’Atlètic Vidreres, volem
desitjar-vos una bona Festa Major i us convidem a retrobar-vos amb
aquells qui estimeu perquè també gaudeixin de la nostra Festa.

Per aquesta raó, a tots els que teniu una moto vella al garatge de casa,
us convoquem a la nostre trobada anual que tindrà lloc el diumenge de la
Festa Major 4 de setembre.
Desprès no digueu que no hem avisat amb temps, jajaja. Comenceu a
treure’ls la pols, revisar la bugia, greixar la cadena i fer-li un cop de patada a la palanca per posar-la en marxa. Recordeu que per norma sempre
arrenca a l’última patada.
Bé, bromes apart, ens agradaria comptar amb tots vosaltres per que no
es perdin aquelles meravelles que en altres temps rodaven per els nostres
carres i carreteres.
Com sempre, a partir de les 9:00 al pati de l’antic escorxador.
Us desitgem que gaudiu d’una excel·lent Festa Major i que quan acabi continuem sent-hi tots.

Oncolliga Vidreres
La Delegació d Oncolliga a Vidreres us desitja
una molt bona Festa Major!
Nosaltres seguim amb ganes i il.lusió recaptant fons per la lluita contra el
càncer i ajudar als malalts i als seus familiars.
Amb el nostre suport i acompanyament oferim espais de descàrrega i
respir familiar, procurem millorar la qualitat de vida dels malalts i apostem
per la prevenció i la investigació.
Gràcies vidrerencs i vidrerenques per ser-hi i ajudar-nos a ajudar.
Ens veurem aquests dies voltant pel poble i disfrutant
d’aquests dies de gaudi.
Bona Festa Major a tothom!!!

Bona Festa Major!!
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La Festa Major és l’esdeveniment més esperat per a tots
i ja la tenim aquí!

ganes. Aprofitant que farà noves amistats i que a ella li
encanta fomentar el comerç local, ens ha demanat als
comerciants que preparem uns tallers/xerrades per fer als
Als comerciants ens agrada especialment perquè és un
centres educatius. Així que tots els joves d’ESO estigueu
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AlimentacióAlimentació
CARNISSERIA BATLLOSERA

CARNISSERIA BATLLOSERA
CARNISSERIA COLLS-SALIP

CARNISSERIA-XARCUTERIA GARRIGA

Restauració i hostaleria
972 850 180

CAN BONAVISTA

972 850 188

CARPI PIZZA

972 850 104

EL CASINO - LA UNIÓ

693 454 426

693 454 426

CARPI PIZZA
972 850 014

972 850 057

872 028 010

972 850 369
EL CASINO -972
LA850UNIÓ
093

972 850 057

HOSTAL RESTAURANT CAN POU

972 850 014

972 875 351

972 875 580
RESTAURANT
CAN CASTELLS

972 850 369

972 850 931

972 850
575 MAGI
RESTAURANT
CAN

972 850 093

CARNISSERIA COLLS-SALIP
CARNISSERIA-XARCUTERIA GINESTA

972 850 064

972 850 188
HOSTAL RESTAURANT CAN POU

EL REBOST A GRANEL, HERBORISTERIA I DIETÈTICA
CARNISSERIA-XARCUTERIA
GARRIGA
FORN DE PA I PASTISSERIA COMPANYÓ

972 875 351

RESTAURANT CAN CASTELLS

972 850 931

RESTAURANT CAN MAGI

FORN DE PA INVERCO
CARNISSERIA-XARCUTERIA
GINESTA
PEIXATERIA LA SELVA

972 875 142
972 851 200

850 064
Salut972
i bellesa

972 850 104

PEIXATERIA MASNOU
634 954 242
EL REBOST A GRANEL,
HERBORISTERIA I DIETÈTICA

ANNA MUNS PERRUQUERS

SUPERMERCAT BATALLÉ
FORN DE PA I PASTISSERIA
COMPANYÓ

972 850 330

ANNA PERRUQUERA

972 850 011

FARMÀCIA A. MORÉ

698 607 848

FARMÀCIA DAMIEN BIRAUD

REMIGI FORNERS

FRUITES I VERDURES ILE

FORN DE PA INVERCO

FERRETERIA FURROY

PEIXATERIA MASNOU
FLORISTERIA L’HEURA
INSTAMAT LA SELVA, S.L.

REMIGI FORNERSL’ESTANC

FARMÀCIA JULIA VILARDELL

972 851 200

972 850 006

ÒPTCA MILENT

972 850 088

PERRUQUERIA CLIPS

972 850 702

PERRUQUERIA NERI

972 850 437

PERRUQUERIA RAQUEL

972 850 102

CRISTINA MATEU CENTRE DE BELLESA

634 954 242
972 850 330

ESTÈTICA JAMPIL

SUPERMERCAT BATALLÉ
Moda
CALÇATS RUHÍ
FRUITES I VERDURES
ILE
CIAN KIDS

972 875 142

FARMÀCIA EDUARD RICO

Equipament de la llar

CLIMENT MOBLES I DECORACIÓ
PEIXATERIA LA SELVA

THÈNA

Restauració i hostaleria
CAN BONAVISTA
872 028 010

972 850 180

972 850 011

972 168 173

972 875 666

972 851 515

Salut i bellesa
972 875 009

972 851 353
972 850 747

ANNA MUNS972PERRUQUERS
875 039

972 875 580

972 850 782

972 168 173

FARMACIA A.MORÉ
696 551 436

972 851 033

972 850 575

ANNA PERRUQUERA
682 646 442

672 233 712

698 607 848
Serveis

FARMACIA DAMIEN BIRAUD

972 875 666

972 850 923

ASSESSORIA FONT, S.L.

654 630 206

ASSESSORIA GROMAR

972 850 409
FARMACIA EDUARD
RICO
972 850 087

972 851 515

972 850 849
FARMACIA JULIA
VILARDELL

972 875 009

972 850 006

972 850 114
ÒPTCA MILENT

972 851 353

972 850 088

675 416
607
PERRUQUERIA
CLIPS

972 850 747

FLORISTERIA L’HEURA

972 850 702

PERRUQUERIA NERI

972 875 039

L’ESTANC

972 850 102

PERRUQUERIA RAQUEL

972 850 782

ESTÈTICA JAMPIL

972 851 033

THÈNA

696 551 436

JOIERIA COMAS

EquipamentOcide
la llar
i regals
FÒRUM ANNA PAGÉS

CLIMENT MOBLESEL ININOT
DECORACIO
FERRETERIA FURROY

972 850 463

BOSCO ESTUDI GRÀFIC
EL COMPÀS
972 875 728

PINSOS I GRANES DALEMUS
TALLERS ARTAU, S.L.
V STUDI

Moda

640 318 008
972 850 323

CALÇATS RUHÍ

972 850 463

JOIERIA COMAS

972 850 923

Serveis

FÒRUM ANNA PAGÉS

654 630 206

ASSESSORIA FONT, SL

972 850 409

ASSESSORIA GROMAR

972 850 087

BOSCO ESTUDI GRAFIC

972 850 849

EL COMPÀS

640 318 008

PINSOS I GRANES DALEMUS

972 850 114

TALLERS ARTAU, SL

972 850 323

V STUDI

675 416 607

INSTALVID.MS

872 501 643

Oci i regals
DECOR & FLORS

872 028 908
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Delta Business Center
Carrer Tecnologia, 17 - 08840 Viladecans
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