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Amb aquest nou InfoVidreres volem recuperar la normalitat  
per mantenir-vos informats de l’actualitat del municipi. 

Venim d’una època molt complicada , el confinament per 
culpa de la pandèmia i totes les conseqüències d’aquesta 
greu crisi que va començar siguent sanitària, però que va 
continuar amb econòmica i social, han influït, i molt, en les 
vides de tots. Tots tenim gent propera que ha patit la malal-
tia, o les conseqüències econòmiques i socials d’aquesta 
dura crisi.

Tot i això, vull fer una lectura positiva. Per una banda, el 
comportament i actitud de la immensa majoria de vidreren-
ques i vidrerencs ha estat exemplar durant aquest període, 
ens n’hem de sentir orgullosos, i vull felicitar-vos. Per altra 
banda, valoro molt la resposta de l’ajuntament durant la cri-
si, i vull destacar el comportament de tots els treballadors 
municipals al llarg d’aquest període.  Es va prioritzat estar 
al costat dels més necessitats, destacant especialment el 
paper del Banc d’Aliments de Vidreres , i sobretot el grup de 
voluntaris que va ajudar en les primeres setmanes del con-
finament. Així com les ajudes que es van donar per pal·liar 
les necessitats dels més desafavorits per aquesta crisi.

A nivell municipal també es van viure situacions inaudites, 
un Ranxo sense l’escalf de la gent, una Festa Major de mí-
nims, una festa de Reis sense cavalcada... Però podem dir 
que hem pogut recuperar la vida cultural i festiva de Vidre-
res i tornar a gaudir del ranxo, nit de la Sardana, festa de 
la vellesa, els festivals de jazz i de gòspel,  com també la 
nostra estimada Festa Major, entre moltes altres activitats. 

I en aquest sentit, també cal remarcar que l’ajuntament no  
s’ha aturat. El dia a dia, tant de tramitacions com de mante-
niment de la via pública i zones verdes, així com la resta  de 
serveis municipals, s’han tirat endavant malgrat les dificultats.

Vull destacar l’actuació als Horts d’en Pere Pau davant del 
pavelló. Tenim un projecte de futur ambiciós per tot aquest 
entorn i les primeres passes ja són una realitat. Un espai a 
on hi ha d’haver el futur aparcament d’autocaravanes que 
ha d’ajudar a donar a coneixer el nostre poble portant turis-
me i ajudant al comerç. La renovació del nou camp de fút-
bol, construcció del centre de dia, són algunes de les obres 
que també van endavant, però tot això ha d’anar lligat amb 
les millores en asfaltatges, neteges de zones verdes als 
barris, millora de neteja de carrers una realitat amb el nou 
contracte que entrarà a partir de l’u de setembre, en defi-
nitiva el dia a dia que és igual o més important que moltes 
obres grans.

Crèdits
Edita: Ajuntament de Vidreres. Carrer Girona, 3, 17411 Vidreres. T 972 850 025. Horari d’atenció: de dl a dv de 8.30 a 14 h.
Producció, coordinació periodística, disseny i maquetació: Aida Fuentes, Francesc Ruhi i Gerard Vilaplana Dipòsit legal: GI-235-98

Mirem el futur amb esperança i optimisme, treballem per 
recuperar la desitjada normalitat, i ho farem tenint presents 
els més desafavorits i escoltant a tothom.

Perquè malgrat que  sembli que la pandèmia estigui contro-
lada, les conseqüències socials i econòmiques són encara 
ben presents i des  de l’Ajuntament de Vidreres seguirem 
treballant per als més  vulnerables i desafavorits. 

Jordi Camps
Alcalde de Vidreres

Jordi Camps
EDITORIAL
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Vam iniciar l’any aprovant el pressupost per l’exercici 2022;  
un pressupost que pretén contribuir en la reactivació econò-
mica del municipi, seguint destinant partides de caràcter so-
cial per els sectors i les famílies més desfavorides i contem-
plant accions de sostenibilitat energètica, així com diverses 
inversions necessàries per el municipi que porten anys es-
sent un objectiu a assolir.

Pel que fa a la prestació de serveis a la ciutadania, aquesta 
partida pressupostària es veu incrementada per tal de millo-
rar el servei de neteja viària i d’edificis municipals, així com 
per la posada en funcionament del projecte Porta a Porta 
de recollida de residus. Alhora, s’aposta per la recuperació 
de les activitats culturals, socials i festives de la vila. Se-
guint en aquesta línia, es contemplen les activitats que es 
puguin dur a terme en el centre cívic i l’escola de música i 
d’altres esdeveniments culturals i festius.

Inversions
El creixement de Vidreres no s’atura; portem anys vinculant 
part del pressupost municipal a inversions importants per el 
municipi; la construcció del nou col·legi Sant Iscle, la reno-
vació de l’enllumenat públic, la remodelació del casc antic 
del nucli urbà, recepció dels diferents serveis dels barris i 
urbanitzacions que portaven anys essent una necessitat..  
És per això que, per aquest 2022, es preveuen un seguit 
d’actuacions importants per el municipi, que es detallen a 
la següent infografia

ACTUALITAT

Aprovació del pressupost municipal
Durant el temps de pandèmia i per la situació que hem vis-
cut, juntament amb la pròpia tramitació dels procediments 
burocràtics, algunes de les actuacions que ja fa anys que 
estan a l’objectiu de l’equip de govern s’han hagut de de-
morar fins a aquest exercici, en el que es van esdevint una 
realitat; donant resposta a diferents necessitats que hem 
detectat al llarg dels anys i que donen solució a diferents a 
problemàtiques concretes de les diferents àrees municipals, 
És per això que, mitjançant la revista municipal, s’anirà in-
formant de l’estat d’aquestes inversions i dels avenços que 
es produeixin al llarg dels mesos; algunes d’elles ja anun-
ciades a aquesta edició.

La feina continua i Vidreres no s’atura; l’objectiu és clar: 
donar resposta a les necessitats dels veïns i fer créixer el 
municipi en el seu conjunt!

Inversions detallades a aquesta edició
– Comunitat energètica
–  Renovació de la gespa del camp de futbol i 

il·luminació
– Renovació del parquet del pavelló 
– Àrea d’autocaravanes
– Creació de rutes BTT
– Inversió en Zones Verdes
– Inversió en la Borsa de Treball Municipal

*180.000€ extres millora xarxes aigua
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POLICIA LOCAL

Raúl Real, nou cap de la Policia Local 
de Vidreres

El nou cap de la Policia Local de Vidreres és en Raúl Real. 
Vidrerenc, Mosso d’Esquadra durant 15 anys i amb més de 
dos anys d’experiència com agent del cos local. Després 
d’una etapa de canvis de l’estructura policial, comença una 
nova etapa d’estabilitat amb moltes fites a aconseguir. 

Com a nou cap de la Policia Local, quin és el teu 
propòsit? 
El meu principal objectiu és que la policia de Vidreres sigui 
propera als seus veïns i veïnes. Han de tenir la policia com 
a referent de seguretat, saber que som al seu costat per a 
qualsevol cosa que necessitin. Jo sóc nascut a Vidreres i 
m’estimo molt el poble: puc detectar quines necessitats té i 
estar al costat de la gent quan ho necessita. La meva prio-
ritat és treballar amb tots els agents que configuren el cos 
per aconseguir guanyar-nos la seva confiança. 

Què fareu per aconseguir ser més propers?
El primer de tot és augmentar la presència policial al mu-
nicipi, als punts d’accessibilitat, zones de comerços… Els 
veïns han de notar la utilitat del cos i per això, hem de ser 
visibles, ens han de veure durant el seu dia a dia. 

“Ara comença una nova etapa pel cos de la Policia; amb renovacions i 
nous objectius. La Policia necessitava un canvi d’aire fresc”.
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Què caracteritza la nova Policia?
El cos de la Policia Local de Vidreres ha patit canvis en 
els darrers mesos. Després de la sortida de l’inspector, han 
marxat tres agents més. Ara comença una nova etapa, amb 
noves responsabilitats i noves incorporacions que ja estan 
en marxa. 

Per exemple, durant el mes de maig s’ha fet una formació 
específica per poder utilitzar la pistola taser. És una nova in-
corporació que tenim i dota de més responsabilitat i qualitat 
el cos. També ens caracteritzem per tenir el Servei d’Unitat 
Canina que ens ajuda en les troballes de drogues. 

Quines prioritats té el cos en aquests moments?
Actualment tenim com a prioritat lluitar contra l’incivisme en 
general: controlar els accessos de velocitat, excrements de 
gossos, mal usos dels punts de deixalles… També estem 
treballant molt contra l’ús i venda de drogues, amb més 
controls a les cases residencials, a l’institut… 

Cal dir que la tecnologia juga un paper essencial a la nostra 
feina: s’han incorporat càmeres a les entrades i sortides del 
poble i les zones residencials, i també als contenidors de 
brossa per detectar i sancionar qui en faci un ús irrespon-
sable. 

Les vidrerenques i vidrerencs us coneixen?
Sí, i de fet, és una de les nostres prioritats. Volem que els 
veïns acudeixin a nosaltres si tenen qualsevol problema, 
volem ser la seva referència en tant a seguretat. Per exem-
ple, ja disposem de l’Oficina de Denúncies, que permet 
interposar qualsevol reclamació sense moure’s del poble. 
Accions com aquestes marquen la diferència i ens apropen 
més a la ciutadania.  

“Tenim com a prioritat lluitar contra 
l’incivisme en general: controlar els 
accessos de velocitat, excrements 
de gossos, mal usos dels punts de 

deixalles…” 

Com veus el futur del cos?
Com he comentat abans, el cos ha patit molts canvis en un 
període curt de temps. Però ara comença una nova etapa. 
El nou cos de la Policia Local de Vidreres té molta feina per 
fer, una de les primeres coses és formar-se com a Cos. La 
formació és clau per a la renovació dels agents: hem d’estar 
al dia de tot el que passa, quines noves oportunitats tenim, 
com podem ser més propers i què podem fer per estar més 
a prop de la ciutadania. 
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Es reactiva el sector de cultura i festes
“A poc a poc la vida cultural i popu-
lar torna a les nostres vides i des de 

l’Ajuntament de Vidreres ens fa espe-
cial il·lusió poder recuperar tradicions 

que tant apreciem”

Fires i festes
Després de dos anys de pandèmia, es reactiva el sector de 
la cultura i les festes amb molta il·lusió per tornar a viure 
les activitats que caracteritzen Vidreres. Enguany tornem 
a gaudir d’un calendari ple d’actes i festivitats com són el 
Festival de Gòspel, la Festa de les Flors, el Festival de 
Jazz, el trimestral Second Hand Market, entre altres festes 
i tradicions. Algunes d’aquestes ja s’han celebrat amb molt 
bona acollida. 

Festa del Ranxo i Carnaval
Aquest 2022 hem recuperat l’activitat amb molt d’entusias-
me; hem pogut tornar a celebrar la festa més important en 
el nostre municipi i la tradició més arrelada. Així doncs, el 
passat mes de febrer la Comissió del Ranxo va tornar a 
fer possible la festivitat, recuperant la tradicional recollida 
d’ingredients mitjançant un simulacre, les 28 peroles que 
van començar a fumejar a la plaça Lluís Companys el Di-
marts de Carnaval a partir de les 6 del matí i el repartiment 
del ranxo entre els vidrerencs i vidrerenques i veïns d’altres 
poblacions que es van desplaçar fins al municipi. Enguany 
es van repartir gairebé 3.000 racions!

“Hem pogut tornar a celebrar la festa 
més important en el nostre municipi i 

la tradició mes arrelada”

Juntament amb un Ranxo exitós, també es van dur a ter-
me activitats relacionades amb el Carnaval: el pregó de Sa 
Majestat el Rei Carnestoltes, cercaviles, espectacles infan-
tils, exhibicions castelleres, sardanes i una gran varietat 
d’activitats que van omplir els carrers de Vidreres d’alegria 
i colors.

El Gòspel i el Jazz tornen a brillar a Vi-
dreres
La música és un distintiu de Vidreres i des de l’Ajuntament, 
amb la seva regidoria de Cultura, han apostat un any més 
per continuar amb les edicions de dos festivals que desta-
quen per la seva qualitat artística: el Vidreres Gòspel Festi-
val i el Festival de Jazz a la fresca.

CULTURA I FESTES

Posteriorment a l’èxit del primer Festival de Gòspel de Vi-
dreres l’any 2019, els dies 6, 7 i 8 de maig va arribar una 
segona edició amb una programació que va incloure dife-
rents estils d’aquest gènere musical.

L’esdeveniment va celebrar-se al Teatre Municipal Casino 
la Unió i a l’Església Santa Maria, on les bandes d’àmbit ca-
talà, estatal i fins i tot internacionals, van poder oferir la mi-
llor de les seves actuacions als oients del festival. L’ambient 
marcat per l’entorn del lloc, la música i l’alegria pròpia de la 
primavera, doten d’un caràcter especial aquest festival que 
el fa acollidor pels amants de la música.

D’altra banda, l’últim cap de setmana d’agost, Vidreres ha 
acollit la setena edició del Festival de Jazz a la fresca, un 
festival ja arrelat al municipi que atrapa als amants de la 
música i en concret del Jazz. Els actes van celebrar-se a la 
plaça 1 d’octubre (Can Xiberta) els dies 26, 27 i 28 d’agost. 

Enguany, l’àrea de Cultura ha volgut reprendre la temàtica 
prevista pel festival que s’havia de celebrar el 2020, en què 
s’ha dedicat un espai especial al jazz interpretat per dones 
sota el títol “Jazz en clau de dona”. Amb aquesta temàtica 
s’ha volgut retre honors a grans intèrprets femenines de la 
història del jazz amb una mostra de cinc formacions, totes 
integrades per dones, i que ha fet que no només soni jazz 
femení i de qualitat durant els tres dies del festival sinó que 
també ha fet que l’homenatge sigui, com no pot ser d’una 
altra manera, contundent i jazzístic.

Festa de les Flors
Un any més Vidreres ha celebrat la Festa de les Flors, els 
dies 27, 28 i 29 de maig els carrers de la vila van omplir-se 
de llum i colors gràcies als racons florals i l’àmplia progra-
mació d’activitats. Enguany la festivitat incloïa concursos, 
exposicions, concerts, espectacles, xerrades tècniques, i 
fins i tot un tast de vins! També es va celebrar la tradicional 
Tractorada i la Fira de les Flors, una mostra d’expositors 
de productes d’artesania i originals tallers demostratius i 
participatius, alguns d’antics oficis, per tal de contribuir a 
promoure el coneixement del sector artesà.
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Escola de Música
L’Escola de Música aquest curs 2021-2022 ha arribat al ma-
teix nombre d’inscrits d’abans de l’inici de la pandèmia, fet 
que demostra que tot va tornant a la seva nova normalitat, 
i que l’escola de música és un espai segur per continuar 
aprenent i creixent amb totes les mesures de seguretat. És 
una aposta de futur que, des de la regidoria de Cultura, 
tenim com a prioritat. Som referents a nivell comarcal per la 
bona feina que s’està fent des de l’any 2013 en aquest sentit.

L’objectiu de l’Escola de Música és posar l’aprenentatge i 
la pràctica de la música a l’abast de la població de Vidreres 
i rodalies. Actualment, aquest servei compta amb més de 
250 alumnes i tres seus: Vidreres (la central), Sils i Hostalric 
(aules extenses), a més d’una escola associada a Tossa 
de Mar.

Educació
Pel que fa a l’àrea d’Educació, aquest curs escolar s’ha 
potenciat la campanya de reutilització de llibres, amb da-
des que evidencien l’estalvi de paper i de tinta, així com de 
diners per part de les famílies. Durant els cursos escolars 
dels darrers anys, ha sigut una iniciativa molt positiva pel 
municipi, contribuint a la reutilització del material escolar tot 
vetllant pel medi ambient i per l’estalvi econòmic per les fa-
mílies usuàries del servei d’ensenyament públic municipal.

Seguint amb la regidoria d’Educació, una de les actuacions 
que s’ha efectuat recentment en un dels centres educatius 
de la vila ha estat la construcció d’una nova graderia al pati 
de l’escola Sant Iscle. D’aquesta manera, l’equipament 
municipal disposa d’una zona de joc i de pràctica d’esport 
completa.

Arxiu històric municipal
Un espai de la Biblioteca Joan Rigau i Sala està destinat a 
preservar la documentació històrica del municipi. Es tracta 
del projecte de l’Arxiu Històric Municipal. Des de l’any 2019, 
des de la regidoria de cultura s’aposta per a la preservació 
històrica local com a acció fonamental per entendre la nos-
tra identitat com a municipi.

La zona d’arxiu conserva la documentació històrica gene-
rada per l’administració local en les activitats diàries de go-
vern, gestió del territori i prestació de serveis a la comunitat, 
i aplega imatges i documents antics d’empreses, entitats, i 
persones amb l’objectiu de complementar i enriquir la visió 
social, cultural i econòmica del nostre municipi. 

L’espai compta amb mobiliari adequat per a la custòdia i 
conservació de fotografies i documents, i està obert a totes 
les persones i entitats que necessitin consultar documents 
amb motiu de la realització d’algun tràmit, l’elaboració d’una 

A poc a poc la vida cultural i popular torna a les 
nostres vides i des de l’Ajuntament de Vidreres ens 
fa especial il·lusió poder recuperar tradicions que 
tant apreciem, com el Ranxo, o festivitats que fan 
brillar la cultura i donen vida al nostre poble.

Apunt del regidor

francesc baltrons

recerca o treball d’investigació, o simplement per satisfer la 
seva curiositat. La consulta de la documentació és gratuïta, 
només cal demanar hora a la mateixa Biblioteca Municipal.
 
Les actuacions que s’han dut a terme des de la seva crea-
ció, gràcies a la predisposició del personal de la biblioteca 
municipal i a l’assessorament de la Sra. Gisela Rial Freixa-
net, Tècnica Superior Arxivera, assessorament que es pro-
dueix fruit del conveni a tal efecte amb l’Arxiu Comarcal de 
la Selva, són l’inventari de la documentació municipal; l’in-
ventari i digitalització de 2.186 fotografies analògiques i la 
digitalització de 490 tires de negatius.
Cal tenir en compte que ens trobem amb un bon punt de 
partida i no cal deixar de fer créixer el fons de la nostra vila.

La idea de l’arxiu històric de Vidreres, és que la gent del po-
ble faciliti documents i fotografies antigues perquè aquestes 
puguin ser dipositades a l’arxiu històric o digitalitzades.

Sabies que pots visitar l’arxiu municipal situat a la Bi-
blioteca?

Ja fa uns anys que el municipi de Vidreres disposa d’un ar-
xiu municipal. Concretament, van començar les actuacions 
al 2017 per agrupar tot el material a l’edifici que actualment 
ocupa la biblioteca (fins llavors la memòria històrica vidre-
renca estava repartida en diferents equipaments munici-
pals). Amb tot, actualment al municipi pot consultar-se tota 
la documentació pertanyent a la història, i l’Arxiu Comarcal, 
situat a Santa Coloma de Farners, disposa de la resta de 
documentació pertanyent a l’Ajuntament i a tràmits burocrà-
tics. El personal del Consell Comarcal s’encarrega de fer 
una tria del material, per tal de guardar-ne un volum ade-
quat. Ara per ara l’Ajuntament ja no fabrica aquests arxius 
ja que, per tenir cura del medi ambient, es fa tot de manera 
telemàtica generant un residu 0 de papers. 

Si tens curiositat per com era el nostre municipi abans, i 
vols consultar qualsevol informació de l’arxiu obtinguda grà-
cies a donacions o al fons municipal no ho dubtis i adreçat 
a la Biblioteca, et sorprendràs!
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Camí cap a la sostenibilitat

“Estem segurs que el projecte de 
creació d’una comunitat energètica 

serà una experiència positiva”

Comunitat energètica
El municipi de Vidreres ocupa una extensió d’unes 4.800 ha 
de les quals més de 45 estan destinades a plaques solars 
fotovoltaiques fixes. El nombre de plaques solars instal·la-
des a Vidreres augmentarà en els pròxims mesos gràcies al 
projecte de creació d’una comunitat energètica intel·ligent. 
L’Ajuntament del municipi ja va fer una aposta per les ener-
gies renovables instal·lant plaques a equipaments muni-
cipals com a l’Ajuntament. Aquestes plaques han suposat 
una experiència de consum molt positiva, ja que han per-
mès l’estalvi d’un 35% de l’energia. Amb tot, arran del canvi 
de normativa i tot aprofitant l’experiència d’altres municipis 
com és el cas de Cornellà de Terri, al Pla de l’Estany, Vi-
dreres engega un nou projecte que vol crear una comunitat 
energètica intel·ligent.

Aquesta comunitat es basa en la instal·lació de plaques 
solars de generació fotovoltaica a algun dels equipaments 
municipals (com el Pavelló i l’escola Sant Iscle). Els veïns 
que visquin a prop, a una distància no superior als 500 me-
tres segons la normativa, podran gaudir de l’energia gene-
rada per aquestes plaques instal·lades específicament per 
aquest ús.

URBANISME

El projecte permetrà que, mitjançant el pagament d’una 
quota anual els veïns interessats puguin consumir electri-
citat procedent d’aquestes plaques solars sense necessitat 
d’haver de fer cap instal·lació a les seves llars. Així doncs, 
els costos serien compartits entre els veïns i el consistori, 
ja que s’utilitzaria el mateix inversor, cablejat i els mateixos 
suports. Es calcula que cada llar consumeix 2 kW i amb la 
instal·lació de les plaques solars s’abastiran entre 60 i 100 
kW, per tant, se’n podran beneficiar entre 50 i 60 famílies.

A més, la utilització d’aquesta energia també aportaria 
avantatges econòmics als vidrerencs i vidrerenques que 
s’hi sumin. El sistema aplica els descomptes a la factura de 
la llum, depenent de la potència contractada i de l’ús que es 
faci de l’energia. Amb tot, es calculen estalvis al voltant del 
30% de l’energia consumida en una llar estàndard.

Millores en l’enllumenat del municipi per 
reduir el consum
A més a més, per impulsar l’energia sostenible en el poble, 
cal ressaltar el canvi d’enllumenat a LED del pavelló munici-
pal i de tota la via pública de La Goba. A banda, el consistori 
ha estat canviant els punts de llum on hi havia vapor de 
mercuri o vapor de sodi del nucli de Vidreres, també s’han 
canviat punts de llum al barri de La Goba i a Aiguaviva Parc. 
Aquest canvi permetrà instal·lar il·luminació led que perme-
trà estalviar fins a un 90%, en els casos de llums que fins 
ara funcionaven amb vapor de mercuri, (passant de 250 
Wt a 20).  
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Cap a una recollida eficient, ordenada i 
neta
Seguint aquest camí cap a la sostenibilitat, Vidreres farà el 
canvi cap al nou sistema de recollida Porta a Porta d’aquí 
a poc temps. El canvi ha de representar reduïr la quantitat 
de rebuig que generen els vidrerencs i vidrerenques que 
actualment suposa més del 75% dels residus generats. 
Aquesta quantitat de residus no és sostenible (tampoc es 
responsable) ni mediambientalment ni viable econòmica-
ment.

Per tot plegat l’Ajuntament de Vidreres treballa per adoptar 
la millor solució en gestió de residus per a poder ser soste-
nibles mediambientalment i que no comporti cap sobrecost 
per a la població. És per això que s’ha decidit apostar per al 
nou sistema de recollida Porta a Porta.

Per poder conscienciar a la població s’han començat a di-
fondre’s diferents comparatives amb pobles que sí que te-
nen implantat el sistema Porta a Porta des de fa temps. Així 
per exemple es va poder comprovar que el cost de gestió 
d’abocador a cada habitant costa al voltant de 31 € l’any, 
en comparació a altres pobles com Vilablareix, que només 
costa als veïns 1,60 €. I és que la xifra de kg que cada 
habitant genera a Vidreres al cap de l’any (362 kg) es troba 
per sobre de la mitjana catalana (290,505 kg). Actualment, 
s’han acabat de generar els plecs que permetran tirar enda-
vant la licitació del projecte.

Per totes aquestes raons el consistori ha començat a des-
envolupar el nou projecte de recollida. Actualment, s’estan 
acabant de generar els plecs que permetran tirar endavant 
la licitació del projecte. 

Amb tot, prèviament es faran moltes 
xerrades informatives i campanyes 

de difusió i divulgació per tal que tots 
els veïns estiguin assabentats del 

canvi.

La implantació del nou sistema vol fer-se en diferents fa-
ses. En una primera fase el Porta a Porta arribaría al cen-
tre urbà, les Serres, Mas Flassià, Pla de la Font i Salzes, 
en una segona fase, al cap de sis mesos, s’estendria per 
les urbanitzacions de Terrafortuna, Puigventós i la Goba. 
La tercera fase, pensada per ser implantada al cap d’un 
any de l’entrada en funcionament del sistema, treballaria 
en àrees d’aportació de residus per a la urbanització d’Ai-
guaviva Park que, degut a les característiques de la zona 
es fa difícil la implantació del sistema com a les altres parts 
del municipi.

“Estem segurs que el projecte de creació d’una 
comunitat energètica serà una experiència posi-
tiva. De moment és una prova pilot i la norma-
tiva ens limita el nombre d’habitatges a la rodo-
na que poden beneficiar-se de les plaques que 
s’instal·lin des de l’Ajuntament, però esperem 
poder anar ampliant aquestes bases d’energia 
per arribar a més veïns i veïnes.

Pel que fa al sistema de recollida Porta a porta, 
som conscients que és un canvi d’hàbits però és 
necessari perquè el sistema de recollida actual 
no és sostenible”.

Apunt del regidor

ENRIC GUAL

Ja en la primera fase es desplegaran també 3 àrees d’emer-
gència per als disseminats.

És important que, independentment de quin sigui el sistema 
de recollida, separem correctament els residus. El regidor 
d’Urbanisme, Enric Gual, acompanyat dels tècnics munici-
pals va estar a la planta de reciclatge de l’empresa “Recu-
peracions Navarro” el passat 24 de març. Es va poder veure 
el contingut d’un camió de triatge provinent de Vidreres. A 
banda d’envasos s’hi van trobar moltes restes de fraccions 
diverses (orgànica, plàstics i resta). Cal tenir present que 
tot això comporta una feina addicional de triatge que reper-
cuteix directament al municipi. El medi ambient no s’ho pot 
permetre. Vidreres no s’ho pot permetre!
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L’activitat turística a Vidreres
TURISME

“Mitjançant l’àrea d’acollida d’autoca-
ravanes es vol atraure nous visitants 
al municipi i oferir un espai d’allot-
jament a un sector que es troba en 

constant creixement”

Zona Autocaravanes 
Vidreres es suma als pobles on es podrà gaudir d’un es-
pai per autocaravanes per incentivar el turisme del muni-
cipi. A més a més de places d’aparcament, comptarà amb 
diversos serveis com són l’aigua potable, aigües grises i 
instal·lacions per a buidatge de químics. Aquesta actuació 
es portarà a terme amb el mínim de despesa per part del 
muncipi. També es treballa perquè es pugui utilitzar en cer-
tes hores les dutxes municipals.

L’aparcament, que s’ha treballat amb els serveis tècnics 
municipals,s’ha considerat el més adient. D’altres propos-
tes com l’esplanda de camions, representaven una inversió 
molt superior perquè s’havien de portar diversos serveis 
bàsics en aquell espai.

L’Àrea tindrà una capacitat en un primer moment per a 6 au-
tocaravanes aparcades per tant en un espai de fàcil accés 
al centre i que no impossibilitarà l’aparcament de camions o 
esdeveniment. Tindrà un límit de temps d’estacionament de 
màxim 72 hores, que estarà regulat al reglament d’ús, i es 
sancionaran els incompliments.

Amb aquesta iniciativa es vol afavorir i reforçar el sector 
turístic de Vidreres. Un tipus de turisme respectuós amb la 
natura i els pobles, i cada cop més potent a nivell europeu 
i que ara, a tot Catalunya, es va introduint d’una manera 
sòlida i està en expansió. En les pròximes edicions d’aquest 
butlletí s’informarà de la zona destinada a aquest espai així 
com la normativa que ho regularà

Rutes BTT
Aquest 2022 es farà la primera ruta de BTT a través del 
consell comarcal de la selva. El centre BTT La Selva consta 
de vint rutes i 316 quilòmetres senyalitzats per a tots els 
nivells. Es tracta d’una de les rutes més àmplies de tot Ca-
talunya envoltada d’un entorn natural excepcional.

En el cas del nostre municipi s’habilitarà una ruta circular 
que transcorre íntegrament per la xarxa de senderisme i 
BTT de la comarca, passant per llocs com Caulès, els vol-
tants del Castell de Sant Iscle, el Mirador de Puigventós…. 

Aquesta xarxa comarcal en què s’afegeix Vidreres, es troba 
senyalitzada per poder guiar als més esportistes de la zona. 
Així, Videreres s’enllaçarà amb pobles com Tossa i Lloret 
mitjançant rutes de BTT ja senyalitzades, afavorint el turis-
me esportiu i creant així un atractiu més! 

Nord Walking
Finalment, a les portes d’un nou trimestre de Marxa Nòr-
dica, es fa un balanç positiu d’aquesta activitat impulsada 
conjuntament per l’Ajuntament de Vidreres i Nordic Walking 
Es trajo - La Selva. L’activitat consisteix en un concepte de 
moviment suau, agradable i eficaç per a tot el cos. Es tracta 
de caminar amb 2 bastons especials que permeten exerci-
tar a més de les cames, la part superior del cos amb què 
es mou el 90% dels músculs enfront del 60% de la marxa 
sense bastons.

Els integrants del grup de Marxa Nòrdica fan una valoració 
molt positiva dels dos trimestres, ja que asseguren que en 
cada sessió es viu un ambient alegre i molt agradable, fins 
i tot, un dels participants ha creat un himne per cantar men-
tre es practica l’esport.

Mitjançant l’àrea d’acollida d’autocaravanes 
es vol atraure nous visitants al municipi i ofe-
rir un espai d’allotjament a un sector que es 
troba en constant creixement a Catalunya. 
D’aquesta manera, es facilitarà als turistes el 
fet de poder gaudir de les rutes per Vidreres 
i el seu entorn.

Apunt de la regidora

GERARD MORGADO
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Atenció als barris i urbanitzacions de Vidreres
BARRIS

“Les càmeres de videovigilància ens 
serveixen per reduir l’incivisme en el 

municipi”

Des de l’Ajuntament de Vidreres s’han fet diverses actua-
cions per millorar la vida quotidiana dels barris i les urba-
nitzacions d’Aiguaviva Park, La Goba, Terrafortuna i Puig-
ventós. En concret i com a actuació necessària i important, 
Es destinaran mes de 60.000€ al manteniment de les 
zones verdes i aproximadament 15.000€ en franges pe-
rimtrals. 

Recentment, a Aiguaviva, la Brigada ha fet tasques de man-
teniment i millora de tot l’enllumenat públic, tant als carrers 
com a la zona esportiva. Al llarg del 2022 també s’efectua-
ran reformes a la zona de la sorrera, en el parc infantil 
s’arranjaran alguns objectes ja instal·lats anteriorment 
i se n’instal·laran de nous. Així mateix, s’ampliarà l’espai 
de petanca, on es disputen diversos tornejos.

Alhora, cal esmentar que el 2021 s’han incrementat el 
nombre de càmeres de videovigilància en les urbanitza-
cions per reduir actes incívics amb abocaments massius. 

“Aquestes càmeres ens serveixen per reduir 
l’incivisme en el municipi i ens seran molt útils 
de cara a un futur quan s’implanti el Porta a 
Porta a Vidreres, ja que es poden aprofitar 
per tenir un control a les futures àrees de re-
collida de residus”.

Apunt del regidor

LLUÍS GALOBART

A més també s’han instal·lat noves càmeres de control i 
lectura de matrícules, que serveixen per detectar vehicles 
robats o amb antecedents tot afavorint la seguretat del mu-
nicipi.

Ara fa dos anys es van començar a instal·lar càmeres de 
videovigilància en diferents zones del municipi de Vidreres 
per intentar evitar o disminuir les situacions incíviques que 
fins ara es produïen amb abocaments massius i altres si-
tuacions desagradables. Passat aquest temps de la mesura 
es fa un molt bon balanç de l’actuació, ja que s’han pogut 
percebre abocaments descontrolats i procedir a la sanció 
dels mateixos.

A banda d’aquestes actuacions també s’han ampliat els 
punts de control de matrícules que es troben en tres en-
trades del poble i a l’entrada d’Aiguaviva Park, La Goba i 
Terrafortuna. Això permet intercanviar informació amb les 
autoritats en matèria de seguretat per captar vehicles ro-
bats o amb antecedents delictius i evitar així aldarulls al 
municipi, tot augmentant-ne la seguretat.
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La millora d’instal·lacions esportives municipals
ESPORT

El camp de futbol del municipi llueix més que mai amb el 
nou enllumenat fet aquest més de juliol i amb la renovació 
de la gespa que es portarà a terme el mes de desembre. 
Per a la regidora de l’àrea, Margarita Solé, “ens omple d’or-
gull anunciar aquestes dues accions concretes al camp de 
futbol municipal; unes de les millores que tenim com a prio-
ritat per garantir la seguretat dels esportistes”. Així doncs, 
durant el desembre està previst l’inici de les obres de reno-
vació de la gespa per una sense cautxú, més agradable per 
al pràctica esportiva. Aquest estiu s’ha fet efectiu el canvi 
d’enllumenat per poder començar la temporada 2022/2023 
amb totes les garanties. En el marc de renovació d’aquest 
espai, s’està treballant per donar sortida a la gespa subs-
tituïda per poder-la utilitzar en altres terrenys municipals. 
Una de les propostes que hi ha sobre la taula és de millorar 
l’espai de darrera el local social d’Aiguaviva, convinat-ho 
amb la construcció de diverses pistes de pàdel.

Seguint en clau de millores en zones esportives, aquest 
2022 també s’ha iniciat la construcció d’uns nous lavabos a 
la zona poliesportiva, els quals inclouen un lavabo per per-
sones amb mobilitat reduïda i, a més a més, estan previs-
tos els treballs de millora del parquet del Pavelló Municipal. 
Les actuacions que es duran a terme consisteixen en el 
poliment de la superfície, l’envernissament i pintar les línies 
de joc de la pista. La realitat és que el Pavelló d’Esports ha 
esdevingut en els darrers anys un espai amb una demanda 
alta per part de les diferents entitats esportives, acollint la 
pràctica del bàsquet, futbol sala, patinatge, twirling, vòlei, etc. 

És per això que la voluntat de l’equip de govern és garantir 
la pràctica d’aquests esports en les òptimes condicions.

La prioritat de l’equip de govern es 
garantir la pràctica dels esports orga-
nitzats per les diferents entitats muni-
cipals en les millors condicions i amb 

els espais correctament equipats.

Estem davant de dues instal·lacions esportives utilitzades 
per diferents entitats i és per això que des de la regidoria 
d’Esports s’ha estat treballant durant els darrers anys per 
donar sortida a aquestes necessitats.

“Mantenir les instal·lacions esportives en les condi-
cions òptimes és una prioritat per aquesta àrea”
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ESPORT

Apunt de la regidora

MARGARITA SOLÉ

Mantenir les instal·lacions esportives en 
les condicions òptimes és una prioritat per 
aquesta àrea, per tal d’oferir els millors ser-
veis esportius a la ciutadania i continuar aco-
llint esportistes d’arreu del territori i interna-
cionals a Vidreres

Pel que fa a l’àmbit esportiu hi podem afegir també, el cir-
cuit de motocròs “El Carbonet”, que es troba inclòs ja al 
Pla General d’Ordenació Urbana, resolent així una petició 
històrica. En el ple ordinari celebrat el mes de gener es va 
aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic del terreny de 
motocròs, donant resposta a una sol·licitud de l’entitat que 
actualment en porta la gestió, un circuit que atrau a gent 
d’arreu d’Europa al nostre municipi i que, per tant, difon el 
bon nom de Vidreres.



DADES D’INTERÈS

Recuperació de les festes al 2022

El Ranxo
Festa de les Flors
Gospel

El ranxo

Festa major

Festa de les flors

Fira de la cervesa

Gospel

Festa petita

Jazz

Festa dels reis Second hand market

Subvenció IBI a les famílies
El 29 de Març d’aquest any, es van aprovar les bases reguladores per l’atorgament d’ajuts 
econòmics per l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) per a persones en situacions d’atur o 
ERTO, families monoparentals i pensionistes, que estan empadronades a Vidreres i que 
tenen uns ingressos inferiors als límits que es determinen a la convocatoria.

14

Dades d’interès
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Actuacions de millor d’interès!
-  Remodelació dels horts d’en Pere Pau
-  Ampliació de la vorera del Carrer Juli Garreta
-  Instal·lació de càmeres de videovigilància

Pla local d’igualtat
Des de la Regidoria d’Igualtat, es porta temps treballant en el que serà el Pla Local d’Igualtat de Vidreres; es tracta d’un 
conjunt de mesures que s’adoptaran després de fer un treball de diagnosi de la situació al nostre municipi, fent partíceps als 
diferents agents socials i polítics. Aquestes mesures seran l’eina per garantir la igualtat de tracte i oportuntiats entre homes 
i dones a Vidreres

L’Ajuntament de Vidreres fa un pas 
endavant en la promoció d’energies 
renovables

En la sessió plenària celebrada el mes de juliol s’ha aprovat 
inicialment l’establiment de la taxa perquè la població pugui 
fer ús de les instal·lacions fotovoltaiques municipals.

El ple de Vidreres ha acordat l’establiment de quotes per 
tal que els veïns interessats puguin consumir electricitat 
procedent de les instal·lacions de plaques solars fotovol-
taiques municipals. Es tracta d’un pas ferm en la creació 
de la comunitat energètica intel·ligent a Vidreres. L’alcalde, 
Jordi Camps, ha detallat que “fa temps que des de l’àrea 
d’Urbanisme, amb el regidor Enric Gual al capdavant, s’està 
treballant en aquest projecte que facilitarà a les llars accedir 
a l’ús d’aquest tipus d’energia renovable, ja que sovint hi ha 
domicilis que volen fer el pas cap a energies verdes, però no 
poden permetre’s la inversió inicial que comporten”.

-  Instal·lació de plaques a diferents equipaments municipals
-  Asfaltatge del vial del Camp de Futbol Municipal
-  Treballs d’asfaltatge de carrers malmesos

Inicialment, els usuaris que ho desitgin podran servir-se de 
les plaques solars instal·lades al pavelló, sempre que vis-
quin a una distància no superior als 500 metres de la font 
d’energia. Tot i que més endavant el projecte s’ampliarà de 
manera que es puguin emprar les plaques d’altres punts del 
municipi. A més de tractar-se d’una energia sostenible i be-
neficiosa pel medi ambient, la seva utilització també aporta 
beneficis econòmics als vidrerencs i vidrerenques, perme-
tent-los estalviar en les seves factures elèctriques.

També s’ha aprovat la modificació de l’ordenança que re-
gula els punts de recàrrega de vehicles elèctrics. La modi-
ficació consisteix a aplicar una quota als usuaris que facin 
servir el punt de recàrrega, fins ara gratuït, per compensar 
la despesa d’energia elèctrica que implica per l’Ajuntament. 
Camps defensa que “hi ha persones que abusen d’aquest 
servei, fins al punt de deixar carregant un cotxe tota la nit, 
amb l’establiment d’aquesta taxa volem posar ordre a l’hora 
de fer ús d’aquests punts”.
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Utilitza l’aparcament de la zona ver-
mella adeqüadament

Coneixeu el funcionament de la zona vermella i el seu disc 
horari? 

Ja fa més de 10 anys que es va implantar aquesta mesu-
ra per tal de reduir l’incivisme i dinamitzar l’aparcament al 
nucli del poble. Després d’aquest temps s’ha pogut cons-
tatar com gràcies a la mesura s’ha incidit indirectament en 
l’augment de ventes en els comerços locals, ja que poden 
atendre un major nombre de clients que sí troben aparca-
ment a les proximitats.

Per això es recomana la utilització del disc horari. Recordant:
• Aquest disc us garanteix 90 minuts d’estacionament, 

però després caldrà moure el vehicle i en cap cas tor-
nar a aparcar al mateix espai. 

• Cal que obtinguis un comprovant horari i el col·loquis 
en un lloc a la part interna del parabrisa i que sigui visi-
ble des de l’exterior. 

L’Ajuntament treballa per dinamitzar 
la instal·lació de la fibra òptica a di-
verses zones

Al llarg d’aquest 2022 l’Ajuntament de Vidreres ha destinat 
recursos en donar solució a la problemàtica del carrer Folch 
i Torres, que no disposava de fibra òptica. El consistori va 
preparar el terreny per tal que les empreses de telecomuni-
cacions puguin instal·lar-hi el servei, entenent aquesta pre-
paració com una fase prèvia.

D’altra banda l’Ajuntament va estar insistint a l’empresa 
Adamo per tal que invertís per portar la fibra òptica al barri 
de la Font del Pla i finalment ha invertit prop de 20.000€ per 
fer possible aquesta millora. L’empresa Acerco, per la seva 
banda, s’ha compromés en dur la fibra òptica a la totalitat 
dels barris d’Aiguaviva, Puigventós i Terra Fortuna, comple-
tant la portada de la fibra. L’alcalde, Jordi Camps, explica 
que “la fibra òptica és una millora indispensable al segle 
XXI i és per això que des de l’Ajuntament estem treballant 
de valent per fer complir les expectatives a les empreses 
de telecomunicacions, de no ser així buscarem alternatives 
per poder portar el servei finalment a totes les llars”.

Ara per ara, el següent pas l’ha de fer Telefònica, que ha de 
substituir el cablejat de coure que tenen passat pel municipi 
per la fibra òptica.

Constitueixen infraccions d’aquesta modalitat d’estacionament:
• La falta de comprovant horari o no col·locar-lo en un 

lloc visible. 
• Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant. 
• Estacionar fora dels límits de les marques viàries, de 

color blau, de delimitació de les places d’estacionament. 

Ajuda’ns a dinamitzar el nucli del poble i ajuda’ns a dismi-
nuir accions incíviques! 

L’ús d’aquest disc és obligatori en les zones vermelles, que 
estan vigilades per la Policia Local, que pot posar sancions 
en cas que es faci un mal ús de les zones d’estacionament. 

Es disposa d’aparcament il·limitat a l’antiga escola Sant Is-
cle, al carrer Dr. Deulofeu, al carrer Sant Maria, Narcís Mon-
turiol o a la Plaça dels Dolors. També hi ha punts d’aparca-
ment il·limitat al carrer Girona, carrer Garrotxa o al carrer 
dels Dolors. Entre tots i totes fem un Vidreres més cívic

Una de les problemàtiques que l’alcalde reivindica és “el 
manteniment d’Endesa a la xarxa, que juntament amb la 
poca inversió d’empreses com Telefònica, perjudiquen que 
els vidrerencs i vidrerenques puguem tenir un servei en 
condicions”. 

Actualment falta que la fibra òptica arribi a barris de pagés, 
a la Font del Pla, i alguns segments de barris del municipi 
com és el cas del barri de la Pau o trams de La Goba, Terra-
fortuna o Aiguaviva. Des de l’Ajuntament la voluntat és que 
la fibra òptica arribi arreu al 2023, tot i que no depén directa-
ment del consistori i cal voluntar de les empreses privades. 
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Condicionament i millora de les zones verdes 
del municipi. El projecte Viles Florides

ZONES VERDES

El projecte de Viles Florides, al qual el municipi de Vidreres 
forma part, vol posar en valor la riquesa natural i paisatgís-
tica de Catalunya mitjançant el reconeixement públic dels 
projectes d’enjardinament, ornamentació floral, mobiliari 
urbà i espais lúdics que, tant en l’àmbit públic com privat, 
esdevinguin un exemple a seguir. Viles Florides és una 
iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de 
Catalunya (CHOC) que promou la transformació de racons, 
pobles i ciutats de Catalunya a través de la planta verda. 
Pel moviment, l’ornamentació va més enllà de propiciar 
espais agradables i treballa per millorar la qualitat de vida 
dels veïns, la conscienciació social envers les polítiques de 
sostenibilitat mediambiental i el desenvolupament de les eco-
nomies locals a través de l’atractiu dels jardins i parcs urbans. 

En aquesta línia, i tenint en compte que un dels propòsits 
dels municipis que formen part del projecte és “treballar per 
la conscienciació social envers les polítiques de sostenibi-
litat mediambiental”, Vidreres és sensible amb les mesures 
recomanades en matèria de restricció d’aigua.

Per a l’alcalde del municipi, Jordi Camps: “com podem cons-
cienciar la gent del poble que no malgasti aigua si des del con-
sistori reguem preventivament els espais verds?, el projecte 
verd de Vidreres està preparat per passar onades de calor 
i restringir l’aigua sense que es vegi estèticament ressentit”. 

El municipi de Vidreres ha guanyat diverses flors d’honor, 
guardó de les Viles Florides, en els premis que distingeixen 
cada any els municipis més atractius. Una de les iniciatives 
valorades ha estat l’anella verda (de 110.000 m2). L’alcalde 
afegeix que: “si per aconseguir una altra flor d’honor de les 
Viles Florides ens cal fer front a un cost excessiu en segure-
tat, consum d’aigua i costos extres, preferim invertir-los en 
solucionar altres problemàtiques de ciutadans”. 

Actualment el municipi de Vidreres llueix cuidat gràcies a 
una gran diversitat de tècniques en jardineria que no supo-
sen manteniment, com és el cas de la instal·lació de gespes 
artificials, o el joc amb diferents graves de colors. D’aquesta 
manera el municipi es pot mantenir atractiu, amb un baix 
cost de manteniment, i preparat per a èpoques de man-
cança econòmica o climàtica.

A banda, l’Ajuntament de Vidreres se suma a la campanya 
del Consell Comarcal de la Selva per conscienciar als habi-
tants que cal tenir cura de l’aigua. Així, a través dels mitjans 
de difusió propis, s’han difós consells que passen per tan-
car les aixetes quan no s’utilitza l’aigua que raja, no utilitzar 
el vàter com a paperera, utilitzar aparells com el rentaplats 
i la rentadora amb la càrrega completa i amb el programa 
d’estalvi d’aigua, fer dutxes en comptes de banys, regar el 
mínim els jardins i optar en les zones enjardinades per plan-
tes mediterrànies o autòctones.  

Vidreres segueix lluint zones verdes atractives gràcies 
al manteniment zero de les instal·lacions pensades per 
suportar temperatures elevades

El municipi ja fa anys que forma part del projecte de Viles 
Florides, però degut a les elevades temperatures d’aquest 
estiu el consistori no proposa el reg de les zones enjardina-
des com a prioritat. Això no interfereix en la imatge cuidada 
del municipi gràcies a les alternatives que fa anys es van 
instal·lar i que suposen un baix cost de manteniment, pràc-
ticament nul, per l’Ajuntament. 

El municipi de Vidreres té més de 240.000m2 de zones ver-
des i més de 400 arbres. Es disposa de grans parcs d’arbrat 
que acaben conformant una gran anella verda que convida 
a passejar i que embelleix i revalua el paisatge urbà. Aques-
ta gran anella enllaça amb diverses rutes que suposen una 
oportunitat per fer activitat física, estar en contacte amb la na-
tura i descobrir llocs emblemàtics per a la història vidrerenca. 

El projecte de jardineria al municipi pretén oferir una imatge 
agradable per a tot aquell qui passi pel poble, essent mínim 
el cost de manteniment i permetent que, en cas de talls d’ai-
gua o reduccions pressupostàries, la imatge de les zones 
verdes pugui mantenir-se. Seguint aquesta darrera premis-
sa l’Ajuntament limita el reg de zones verdes entenent que 
aquesta no és una prioritat en plena onada de calor i en 
base que el projecte de jardineria municipal pot permetre’s 
aquesta mancança sense perdre atractiu. 

El nostre objectiu ha estat millorar les condicions 
de l’arbrat del municipi. Els arbres han de tenir es-
pai per créixer tan d’arrel com de la copa, i amb el 
pas dels anys s’han vist massa atapeïts i no han 
pogut créixer sans. S’ha de condicionar l’espai per 
garantir la bona salut del màxim d’arbres possible. 

Apunt del regidor

pere raset
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Junts per Catalunya
Herències enverinades, present 
complicat i un futur d’esperança.

Es compleixen 11 anys de govern municipal del nostre grup liderat 
per en Jordi Camps. El 2011 ens vam trobar una herència enveri-
nada:  l’escola Sant Iscle amb aluminosi i en condicions lamenta-
bles, carrers del nucli antic “trinxats”, l’enllumenat públic envellit i 
costós, els accessos principals de Vidreres “deixats” i descuidats, 
les urbanitzacions oblidades i abandonades, un cos de vigilants 
obsolet sense capacitat policial, el servei d’aigua sense garantia 
d’abastament i havent permès consolidar un prestador de servei 
irregular ... l’Ajuntament va mirar “cap a un altre costat” durant 
massa temps, en temes fonamentals pel poble.

Vam afrontar el repte amb determinació. Tenim una nova escola, la 
St. Iscle, que és un equipament educatiu exemplar. Els carrers del 
nucli antic arranjats i gairebé tot l’enllumenat del municipi renovat 
i eficient; les quatre rotondes que llueixen, el c/ Costa Brava i la 
crta. Lloret renovades i endreçades. Hem recepcionat la Goba i 
Terrafortuna, i abans de final d’any Puigventós. Tenim un cos de 
policia preparat que vetlla per la seguretat de tots, hem invertit molt 
per garantir que Vidreres tingui aigua i estem tirant endavant un 
procés de municipalització del servei d’aigua que sabíem que seria 
llarg i complicat, però que està arribant al seu final. Hem afrontat 
els “vells” reptes estratègics de Vidreres, i no ha estat fàcil. I no 
només aquests, també hem revitalitzat la festa de Reis, millorat les 
instal·lacions esportives, invertit en equipaments socials, dinamit-
zat la vida cultural i lúdica (la Festa Major, el Ranxo, el Jazz a la 
fresca, la Festa de les Flors i la Fira de la Cervesa). També hem 
creat un servei d’habitatge, hem impulsat Can Turronet pels joves, 
l’espai de l’Escorxador per fer promoció econòmica activa i el nou 
espai de Can Rossell  amb la sala polivalent i els “bucs d’assaig” 
, entre d’altres.

El present ha estat condicionat per la pandèmia, fa més d’un any 
que hem centrat els esforços municipals en fer-hi front. Hem im-
pulsat les ajudes del banc d’aliments, les ajudes als més necessi-
tats i als comerciants, i tantes d’altres, per ajudar al més perjudicat 
per aquesta situació pandèmica tan excepcional. Però el dia a dia 
no s’ha aturat, l’obra recent als Horts d’en Pere Pau deixa enrere 
desafortunades actuacions anteriors i ordena i millora l’espai, hem 
incrementat l’esforç pel manteniment de zones verdes i cura de les 
franges perimetrals, i ja està adjudicada l’obra del Centre de Dia, 
tot i el retard.

Però els reptes no s’acaben, les vidrerenques i vidrerencs afron-
tarem ben aviat el canvi a la recollida de residus “Porta a Porta”, 
fonamental per reciclar de forma eficient. Estem recuperant la vida 
lúdica i cultural de Vidreres. I no ens aturarem aquí, seguirem tre-
ballant per millorar la qualitat de vida de la gent de Vidreres, és el 
nostre compromís, i més ferm que mai. Fent poble , Fem Futur i 
Fem Vidreres.

Partit dels Socialistes 
de Catalunya
Si no s’ha fet, el COVID té la culpa?

Aquest any es compleix el desè aniversari com Alcalde de Vidreres 
del Sr. Jordi Camps, si sí, deu anys en que ha anat variant les 
sigles o denominacions del grup polític amb el que s’ha presentat 
a les eleccions municipals de l’Ajuntament de Vidreres, i variant 
els regidors que l’han anat acompanyant, contractant a càrrecs, 
gerent, ... creant òrgans de govern, i reestructurant l’Ajuntament. 
Déu anys que entenem és un termini més que suficient i en el que 
es poden observar objectius complerts i tendències. 

Quins s’han complert? El Centre de Dia (i geriàtric)? Fa anys que 
veiem el cartell de fase 1, té més anys el cartell que el mandat, 
preveiem un corre-cuita en el temps que queda i fer inauguració 
corrents abans d’eleccions com ha succeït en altres ocasions; La 

gestió directa de l’Aigua per l’Ajuntament? Ens han anomenat en 
l’explicació mils departaments de la Generalitat, instàncies judi-
cials, i tecnicismes, és delega la competència al Consell Comarcal 
desprès se li treu, li donen a regidor, i desprès ho varien, i li donen 
a dos regidors simultàniament, i l’Alcalde sense competències en 
la matèria,... i l’Aigua sense gestionar per l’Ajuntament; i La recep-
ció complerta de les urbanitzacions de Vidreres? No estan totes 
recepcionades i les que ho estan ho estan de forma parcial i no 
en la seva totalitat, No ens sembla bé la degradació que els úl-
tims anys han patit els barris d’Aiguaviva, La Goba, Terrafortuna 
i Puigventós, Els Sauzes, i altres zones de Vidreres, i la creixent 
conflictivitat i inseguretat que hi ha; la millora de la C-63? , veiem 
de tant en tant, accidents mortals i molt greus, es diu que hi ha 
projecte per millorar-la, però fa masses anys que es diu i no es fa, 
ni per l’Ajuntament ni per la Generalitat...

Lògicament aquest article no pot tenir l’extensió suficient per ficar 
tota la llista de promeses que anem sentint en període electoral, 
però animo a buscar el programa electoral de l’equip de govern 
del 2011, també del 2015 i inclús del 2019, i simplement llegir i 
reflexionar: Déu anys no són suficients?

I us convido a preguntar-vos: estem en un poble més o menys se-
gur que fa déu anys, més o menys net, més o menys amable, més 
o menys tranquil, ... creieu que estem avançant? Trobeu correcte 
la gestió dels residus, neteja, boscos, prevenció d’incendis,... les 
possibilitats de tenir un habitatge a Vidreres, de treballar?

Estem a mig mandat del període 2019 a 2023, i al maig del 2023 
tocaran noves eleccions i decidir si es continua les tendències i 
camins dels últims deu anys, o si pel contrari, no ens semblen en-
certats o si més no, molt millorables, i a dos anys vista és temps 
suficient perquè Qui no es conforme amb la seva experiència amb 
qui governa i gestiona Vidreres, s’apropi als altres grups polítics 
que estan a l’oposició, o bé creïn algun de nou, és mobilitzin i can-
viem dinàmiques, dialoguem i fem un Vidreres millor. 

Ús animo en aquest sentit, i us deixem el nostre email del grup 
SOCIALISTES DE VIDRERES – PSC, per si voleu contactar-hi: 
Psc.vidreres@gmail.com

Esquerra Republicana 
de Catalunya
Benvolguts vidrerenques i vidrerencs primer de tot voldríem donar 
tot el nostre suport i disponibilitat a aquelles persones que s’han 
vist afectades, directe o indirectament, per la pandèmia de la CO-
VID-19.

Fa poc més d’un any des de Vidreres Som Tots hem obert un es-
pai intern de reflexió, crítica i renovació amb la voluntat de tornar 
a representar-vos de l’única manera que sabem, estan el vostre 
costat. És aquest el motiu que ha portat que la companya Eva Trias 
assumís la presidència del grup republicà coneixent les dificultats 
marcades per la COVID-19 i el poc espai de debat que ens trobem 
dins consistori.

Tot i això, no hem deixat d’estar el vostre costat i fer la millor de les 
oposicions possibles. Són molts els temes que defensem diària-
ment per millorar el dia a dia de tots: des de l’arbrada de Mas Flas-
sià, la transparència en la renovació del cos policial, la declaració 
de Vidreres vila feminista, les ajudes per a persones vulnerables 
durant la COVID-19, la llibertat col·lectiva des d’una basant repu-
blicana, entre altres.

És hora d’obrir aquest procés a la ciutadania, és hora de Vidreres 
i és hora d’estar al costat de la gent! Finalment, lamentant el poc 
espai als grups, voldríem desitjar-vos el millor estiu possible tot 
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L’Ajuntament, homentja les dones Vidrerenques
SALUT I IGUALTAT

“El sacrifici i esforç d’aquestes dones 
que han treballat de valent pels seus 

establiments ha fet possible el co-
merç local durant més de vint anys

El passat 8 de març es va celebrar el Dia Internacional de 
la Dona, també conegut com el dia de la dona treballadora. 
Aquest dia es commemora la lluita de les dones al llarg de 
la història per aconseguir la igualtat en els drets i les opor-
tunitats, així com unes condicions laborals dignes.

En el marc d’aquesta jornada, el departament d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Vidreres va impulsar l’exposició fotogràfica 
“Comerç i ofici en nom de dona”, que va estar disponible 
durant una setmana a la plaça de l’Església i, a partir de 
llavors, es va poder visitar a la Biblioteca Joan Rigau i Sala. 

El recull fotogràfic, a càrrec de Steph Watson, incloïa imat-
ges de dones del municipi que fa més de vint anys que 
estan davant del negoci local o bé que han portat el negoci 
més de vint anys i que encara continua actiu regentat per 
un familiar. L’exposició perseguia homenatjar totes les do-
nes que han lluitat pel seu comerç, tot i les dificultats se’ls hi 
han posat per davant; dones que han treballat amb esforç i 
sacrifici per als seus clients i que han contribuït a fomentar 
i mantenir viu el comerç local.

A més a més, al llarg del 8 de març també es van progra-
mar diverses activitats com el taller de reflexió “La dona 
que portem dins” on es va fer una reflexió sobre la imatge 
i els valors que han transmès les dones de casa a les nos-
tres vides o la taula rodona “Experiències d’emprenedores 

vidrerenques” amb la presència de diferents testimonis i 
coordinada per Ester Mas, psicòloga del SIAD del Consell 
Comarcal de la Selva.

“El sacrifici i esforç d’aquestes dones que han 
treballat de valent pels seus establiments ha 
fet possible el comerç local durant més de vint 
anys i a través de l’exposició fotogràfica es va 
voler donar visibilitat i agrair el seu paper es-
sencial en el poble”.

Apunt de la regidora

eva madrenys

La vacunació va avançar a bon ritme a 
Vidreres 

La campanya de vacunació al municipi va ser un èxit! En 
els primers mesos es va incentivar la campanya de vacu-
nació infantil entre 5 i 11 anys i, per altra banda, es va fer 
èmfasi en les dosis de reforç o terceres dosis per majors de 
18 anys tot just 5 mesos després de la segona vacuna. La 
vacunació ha sigut un punt clau per aturar el virus, tot i així 
no podem abaixar la guardia perquè continúen havent-hi 
casos greus. 
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L’activitat a l’Escorxador continua en marxa
PROMOCIÓ ECONÒMICA

“Des de l’àrea de Promoció Econò-
mica ens il·lusiona el fet que l’Escor-
xador hagi recuperat la seva activitat 

després de la crisi sanitària”

La pandèmia i les seves restriccions han causat danys L’es-
pai que va néixer amb l’objectiu de dinamitzar l’economia 
a Vidreres, l’Escorxador, es troba en plena activitat. Pel 
que fa a les formacions ocupacionals, se n’ofereixen tant 
de pagament com gratuïtes i orientades a diferents sectors. 
Alguns cursos que es duen a terme amb més freqüència 
són sobre màrqueting, informàtica, manipulació d’aliments 
i carretilleria.

A més a més de formacions, l’Escorxador és un equipament 
que acull emprenedors i dona suport en la creació i posa-
da en marxa de nous negocis. Aquests últims anys, s’han 
impulsat noves empreses amb resultats exitosos. L’espai 
també compta amb un coworking destinat a treballadors 
freelance, que fan feina des de casa o en espais públics i 
en què es fomenta la col·laboració, la comunitat i el treball 
en xarxa. 

Cal destacar que els emprenedors que avui en dia es tro-
ben en aquest espai (que en la seva majoria treballen en 
locals, comerços o bé són autònoms), han estat tutelats per 
tècnics municipals de l’àrea de promoció económica i han 
aconseguit ser beneficiaris dels fons Europeus Next Gene-
ration per reactivar-se després de la crisi sanitària.

L’Escorxador també és un espai referent pel comerç del 
municipi, ja que periòdicament es realitzen visites als dife-
rents establiments locals amb la finalitat d’escoltar les se-
ves necessitats i poder brindar qualsevol ajuda, sovint es 
resolen qüestions relacionades amb la protecció de dades, 
la comptabilitat, l’emprenedoria i l’àmbit del màrqueting.

Així mateix, des d’aquest suport municipal s’acompanya als 
comerços i empreses del poble en el procés d’adherir-se a 
la pàgina web “A casa en un clic”, creada per la Diputació 
de Girona amb l’objectiu d’oferir als comerços més petits 
diversificar el seu negoci i formar part del comerç online i 
aconseguir ser més visibles al territori.

Des de l’àrea de Promoció Econòmica, fa dos anys es va 
crear una plataforma de Borsa de Treball que aquest 2022 
es procedirà a millorar amb l’ampliació de les seves fun-
cions. L’Ajuntament té la voluntat que sigui un suport de 
referència per tots els demandants d’ocupació del municipi. 
Entre les actualitzacions que inclourà la plataforma hi ha 
que els usuaris podran rebre ofertes de feina personalitza-
des i les empreses tindran l’opció de filtrar els perfils que 
busquen.

“Des de l’àrea de Promoció Econòmica 
ens il·lusiona el fet que l’Escorxador hagi 
recuperat la seva activitat després de la 
crisi sanitària i que continuï sent un espai 
de referent pels comerços, empreses i 
emprenedors, així com un suport per les 
persones que es troben en procés de re-
cerca de feina”.

Apunt del regidor

lluís galobart
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La Brigada Jove, un projecte social de qualitat
JOVENTUT

“Volem reformar el projecte de Briga-
da Jove, amb la finalitat d’oferir una 

primera experiència laboral que apor-
ti nous aprenentatges”

Brigades Joves
Després d’un any de pandèmia, el 2021 es va reprendre la 
Brigada Jove, un servei que va néixer amb l’objectiu d’ofe-
rir la possibilitat als nois i noies del poble a incorporar-se 
al món laboral amb una feina remunerada durant els me-
sos d’estiu. Amb aquesta iniciativa també es pretén que 
aquests joves adquireixin valors com el treball en equip, el 
compromís i la responsabilitat i, paral·lelament, participen 
en les tasques necessàries per al manteniment i funciona-
ment del nostre municipi.

S’està treballant amb la finalitat d’oferir una estada laboral 
de qualitat; el nou model que plantegem consisteix en con-
tractar un nombre reduït de joves, així com una persona en-
carregada exclusivament d’orientar-los i assessorar-los en 
les tasques que portaran a terme. Alhora, els participants 
del projecte realitzaran feines de més rellevància i més qua-
litat que els conduirà a obtenir una experiència més com-
pleta de cara al món laboral.

Can Torronet
És important ressaltar la tasca que s’està fent a l’Espai Jove 
Can Torronet, un projecte promogut per la Regidoria de Jo-
ventut amb l’objectiu de donar sortida a totes les iniciatives 
dels i de les joves del poble i crear dinamisme i cohesió 
entre la joventut.

Malgrat la pandèmia, aquest espai continua funcionant po-
sitivament dia rere dia i ha fet que els joves trobin un lloc 
per retrobar-se amb amics i fer-ne de nous, creant espais 
de treball entre diferents franges d’edat. 

L’Espai Jove està connectat directament i activament amb 
diferents espais i serveis municipals; fent ús (per exemple) 
de la borsa de treball municipal per poder elaborar el seu 
primer currículum. Seguim treballant per crear sinergies en-
tre els diferents serveis que oferim des de l’àrea de serveis 
a la comunitat!

Des de la Regidoria de Joventut conti-
nuem apostant per l’ocupació i la inserció 
laboral juvenil, per aquest motiu volem re-
formar el projecte de Brigada Jove, amb 
la finalitat d’oferir una primera experiència 
laboral que aporti nous aprenentatges a 
aquest col·lectiu i els permeti estar més 
preparats de cara a una futura feina

Apunt del regidor

gerard morgado
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Vidreres al costat de les persones

BENESTAR SOCIAL

Vidreres disposa d’una línia d’ajudes molt àmplia: des del 
banc d’aliments fins a serveis de psicologia i ajudes a fa-
mílies, entre altres. En aquest Infovidreres ens endinsarem 
en alguns serveis que suposen una petita pinzellada de la 
varietat de suports que s’ofereixen en el municipi.

Habitatge
L’Ajuntament de Vidreres ha habilitat un habitatge de l’an-
tiga casa del metge per a casos d’emergència, que servirà 
per acollir provisionalment famílies que han hagut de ser 
evacuades del seu habitatge per causes extraordinàries i 
que els impedeix residir en l’immoble. En la sessió plenària 
celebrada el mes de gener es va aprovar el reglament d’ús 
d’aquest habitatge en què s’estableix una temporalitat 
màxima de tres mesos d’estada, així com s’especifiquen 
els requisits que cal complir.

Per altra banda, seguim amb les ajudes destinades al paga-
ment de l’impost de béns immobles (IBI). Aquestes ajudes 
van destinades a titulars de finques cobrint fins al 50% de la 
quota líquida del rebut de l’IBI a les persones empadrona-
des a Vidreres i que posin de relleu una escassa capacitat 
econòmica, com ara situacions d’atur de llarga durada, fa-
mílies monoparentals, pensionistes o en situació d’ERTO.

Durant el 2020 es van atendre:
- 60 famílies en seguiment durant l’any
-  93 assessoraments puntuals per situació de 

COVID-19
- 33 ajuts pel lloguer

Durant el 2021 s’han atès;
-  96 famílies en seguiment, de les quals 48 s’ha 

obert expedient durant el 2021
- 32 ajuts pel lloguer

“Des de la regidoria de Benestar Social escoltem les necessitats dels 
habitants per millorar els serveis cap a la ciutadania i oferir solucions 

adaptades a cada situació personal i familiar”
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Apunt de la regidora

MARGARITA SOLÉ

Des de la regidoria de Benestar i Família 
treballem per la cohesió, la igualtat d’opor-
tunitats i el progrés social, tot escoltant les 
necessitats dels habitants amb l’objectiu de 
millorar els serveis cap a la ciutadania i oferir 
solucions adaptades a cada situació perso-
nal i familiar
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Banc dels aliments

L’ús del servei del Banc d’Aliments ha tornat a les xifres ha-
bituals d’abans de l’inici de la pandèmia. En aquell moment, 
l’Ajuntament va haver d’augmentar la partida destinada a 
aquest servei per fer front a totes les necessitats i poder 
ajudar a les famílies demandants. Per sort, aquest incre-
ment d’usuaris ha disminuït, per la qual cosa ens tornem a 
trobar amb les xifres pràcticament semblants a les del 2019.

S’ha destinat una partida econòmica a altres ajudes socials 
com contractar vetlladors pels casals d’estiu, per complir 
amb el servei de suport i acompanyament per a infants amb 
alguna discapacitat física, intel·lectual, trastorn de conducta 
o malaltia minoritària.

Vidreres amb Ucraïna

Arran de la invasió militar per part de l’exèrcit rus a Ucraïna 
el passat 24 de febrer, Vidreres va decidir sumar-se a les 
mostres de solidaritat amb el poble ucraïnès. L’Ajuntament 
va habilitar un punt de recollida de productes de primera ne-
cessitat per als afectats pel conflicte. Concretament, es van 
recaptar mantes i tovalloles, roba d’abrigar i calçat d’hivern 
i piles. També menjar de llarga caducitat, com conserves i 
llegums; elements de farmaciola com gases i esparadraps i 
productes d’higiene personal.

L’alcalde, Jordi Camps, destaca que “durant els dos dies 
de campanya de recollida de material pels refugiats ucraï-
nesos es va arribar a recaptar 22 palets de productes. Cal 
donar gràcies a la col·laboració i solidaritat que han demos-
trat els vidrerencs i vidrerenques durant aquests dies. Hem 
d’estar orgullosos del poble de Vidreres”.



L A  F E S T A  D E L  R A N X O

Tornem a viure la nostra tradició


