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INAGURACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL DE RIELLS I VIABREA 
   

US ESPEREM  EL DISSABTE 30 DE JULIOL 
 

A LES 19:30 HORES 
  

  AL MATEIX CAMP DE FUTBOL (CARRER CAMÍ DE SANT LLOP s/n)

  NO T’HO POTS PERDRE !!



APP 
La nostra aplicació per a mòbil o tauleta ja està totalment integrada en el dia a dia de totes aque-
lles persones interessades a disposar de tota la informació que es genera, directament o indirecta, a 
Riells i Viabrea, essent un dels principals, i el més ràpid, canal de comunicació del municipi.
 
Si encara no la tens instal·lada al teu Android, no ho dubtis més, descarrega-te-la ara mateix de ma-
nera gratuïta i disposa de primera mà de tots els esdeveniments i noticies que es 
publiquen diàriament al nostre municipi.

Pròximament i a causa de l’èxit que ha tingut l’aplicació per a Android també es 
farà per iPhone, així tancarem el cercle i no hi haurà cap persona que no pugui 
gaudir-ne.
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FINS SEMPRE, JOAN 

 

En Joan Caballero Humet, conegut en el nostre 
municipi per ser l’arquitecte municipal, ens va 
deixar el passat 30 d’abril. Sempre s’ha dit que 
no hi ha persones imprescindibles però en Joan 
n’és una d’insubstituïble. Home de gestos pau-
sats i parla afable i calmada no refutava, amb 
respecte, l’enfrontament si es tractava de de-
fensar els interessos del nostre municipi.
 
El buit que ens ha deixat com amic només és 
comparable a la generositat de la seva vida, 
tant amb qui l’envoltàvem en el dia a dia com 
amb qui ho feia de manera esporàdica.
 
Joan, per sempre amb nosaltres!

                      Ajuntament de Riells i Viabrea 

EDITORIAL 

 
Fa mig any vam encetar una nova etapa d’informa-
ció municipal en format paper i de sortida semestral. 
Amb nom d’una bestiola mítica del nostre munici-
pi, Vírbola també és un projecte cultural centrat en la 
nostra escola i com a tal un projecte que representa 
l’essència del camí a seguir.
 
Ara, amb aquest segon número hem fet un pas més 
i s’ha millorat el seu format, el seu disseny i s’han 
ampliat el nombre de pàgines. Esperem que sigui del 
vostre grat.
 
I aquesta publicació coincideix amb el primer any de 
legislatura. Un any que consolida l’empenta dels da-
rrers anys i on el poble avança sense aturador. Però 
no només avança en el dia a dia de la corporació 
municipal sinó que també ho fa en el seu sentit més 
social.
 
Cada vegada són més les persones implicades en les 
diferents entitats, cada vegada hi ha una relació més 
estreta entre elles i amb l’ajuntament i cada vegada 
els veïns i veïnes de Riells i Viabrea participen més 
d’aquestes activitats.
 
Actes com el que va organitzar l’Oncolliga amb la des-
filada de roba de temporada, amb el dinar de la gent 
gran que va preparar el Club Jove Riells i Viabrea, 
quan l’escola i l’institut es presenten a projectes com 
el Robotseny amb un extraordinari suport presencial 
dels pares, quan l’ADF del municipi destina hores i 
hores a la vigilància forestal per tal de prevenir in-
cendis, quan entitats socials com el Banc d’Aliment 
i AMBTU no defalleixen en pro de qui més ho neces-
sita, quan l’escola duu a terme unes colònies exem-
plars pels nostres fills, quan les seves Ampes treba-
llen per oferir el millor final de curs possible als seus 
fills, quan .... (perdoneu però no acabaríem), són tots 
ells un símptoma evident la consolidació d’un poble. 

Un poble que va néixer del no-res, un poble que es 
va fer dispers i un poble que unim i unirem amb la 
força de tots plegats. 

Gràcies, gràcies, gràcies, per ajudar-nos a cons-
truir Riells i Viabrea!
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CELEBRACIÓ 25è ANIVERSARI CLUB 
CREATIU JOVE RIELLS I VIABREA

El passat 1 de maig El Club Creatiu Jove 
Riells i Viabrea va celebrar el seu 25è ani-
versari. Un quart de segle servint, partici-
pant, proposant i inspirant són molt anys 
que només es pot mantenir amb esperit 
de millora. L’empremta que ha deixat en el 
municipi és ben present, una empremta que 
en el transcurs de tots aquests anys ha es-
devingut un “pal de paller” de l’associacio-
nisme en el nostre municipi, i no s’exagera 
si al considerar-la entitat de referència de 
bona part de les  associacions municipals.
 
Moltes gràcies a tots i totes per a celebrar-ho 
amb tots nosaltres. Desitgem que plegats 
puguem continuar caminant endavant.



LA BRIGADA MUNICIPAL 
 
La Brigada Municipal és la imatge més evident del treball en conjunt. És la secció encarregada del 
manteniment del nostre municipi, però que de forma ampliada assoleix nombroses tasques que afec-
ten el bon funcionament del mateix.
 
La seva vessant més coneguda és la de les obres que es realitzen a la via pública, però també s’ha de 
destacar el manteniment d’edificis municipals, zones verdes i parcs.
 
Una altra de les tasques assumides és el de subministrar i retirar, i en alguns casos muntar, tot el 
material necessari perquè diferents entitats del municipi o el mateix ajuntament preparin els esdeve-
niments programats, a fi i efecte que tots plegats en puguem gaudir.
 
Aquí fem un recull de les obres més destacades dutes a terme per la nostra brigada en els darrers 6 
mesos.

Reparació de blandons al c/ Turó de Berenguer. Conexió de claveguera i aigües fluvials per la zona verda     
entre el c/ Miguel Angel i c/ Mozart.

Conexió d´aigües fluvials entre el c/ Sant Bernat 
i el c/ Collformic (Boscos de la Batlloria).

Reforçament d’escullera amb rocalla per la subjecció del 
clavegueram i recollida d´aigües fluvials del c/ Guilleries.
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Col·locació de xarxa de protecció en el camp de 
multiesport.

Obra de construcció, tancament, pintat 
i col.locació de preses  del rocòdrom.

Camí peatonal desde Junior Park a l´institut, arranjament del pas de riera i escales laterals a la carretera.

Subjecció, reforçament i pavimentació de la vo-
rera al c/ de l´Hermita.

Reforçament de paret i col.locació de 
rocalla al c/ Isabel la Catòlica.
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2016, L’ANY ON ES RETORNA L’IBI QUE JA NO S’HAURIA D’HAVER COBRAT 
 
Tothom ha pogut comprovar, en la primera part del pagament, que l’IBI d’aquest any 
ha baixat, aproximadament un 20%. 

Això es deu al compromís que aquest ajuntament va agafar de retornar, per una part, 
als valors del 2014, i per una altra a retornar el 10% d’increment que l’Estat espanyol 
ens va obligar a incrementar en el 2015. 

Recordem que en el 2017 l’IBI tornarà a ser l’equivalent al del 2104 i així complir amb 
el compromís que es va agafar l’any 2013 de congelar tots els impostos.

SANOFI, UNA EMPRESA D’ESQUENA AL POBLE 
 
L’any 2009 es produïren una sèrie de reunions entre l’Ajuntament i l’empresa Sanofi, 
bàsicament, per temes urbanístics però que acabaren derivant cap a altres temàtiques 
molt més socials.
 
Així es va produir el reconeixement implícit que durant 30 anys l’empresa havia tre-
ballat d’esquena al municipi i que la voluntat de les dues parts era de capgirar-ho. Es 
varen agafar compromisos de caràcter laboral i formatiu, on la borsa de treball munici-
pal havia de ser preferent, però en cap moment, malgrat els diferents recordatoris per 
part del consistori, s’han dut a terme. 

La gota que ja ha fet vessar el got ha estat quan se’ls ha demanat implicació en el 
projecte Robotseny i la seva resposta ha estat el silenci més absolut. Ni davant el que 
va adreçat a la formació dels més joves han mostrat la mínima sensibilitat quan en al-
tres municipis moltes empreses s’hi han abocat.

NOUS VEHICLES PER AL SERVEI AL MUNICIPI 
 
Riells i Viabrea compta amb 2 nous vehicles per a 
fer tasques al municipi.
 
D’una banda, l’Agrupació de Defensa Forestal de Riells 
i Viabrea té un nou vehicle per al desenvolupament de 
la seva tasca. Es tracta d’un Pick-up cedit per l’Ajunta-
ment, i que ha estat repassat, pintat i adequat per al seu 
ús; Se li ha posat un dipòsit de 500 litres, bomba i mà-
nega , perquè pugui intervenir directament sobre el foc. 

Aquest vehicle s’afegeix a l’altre que ja disposava 
l’ADF. 

Hem d’agrair la tasca altruista que fa l’Agru-
pació local en defensa del patrimoni natural de 
Riells i Viabrea i la tasca de prevenció d’incendis. 

En aquest sentit, la vigilància ha començat el 2 de juliol.
 
A part, la Guàrdia Municipal ha adquirit un Mitsubishi nou, 
de tracció 4x4, de manera que és apte per a circular per 
tot el municipi, pel nucli urbà i per les pistes forestals i 
que ha de servir per a millorar el servei que es presta.
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RESULTATS ELECCIONS GENERALS 
JUNY’16 A RIELLS I VIABREA 
 
Novament s’han fet eleccions generals 
per al Congres i Senat espanyol. A 
Riells i Viabrea, amb un cens electoral 
de 2969 persones, els resultats han es-
tat distribuïts de la següent manera.

NO PENGEM CARTELLS ELECTORALS
 
La major part dels grups amb representació 
municipal i el PP vam subscriure un acord, 
just abans de la campanya electoral, on ens 
comprometíem a no penjar cartells ni pan-
cartes de cara a les eleccions del 26 de juny 
a fi i efecte de no tornar a repetir el que ja 
s’havia fet 6 mesos abans i per, d’aques-
ta manera, donar resposta a la demanda 
ciutadana de màxim estalvi. Només el grup 
d’Entesa es va mantenir al marge de l’acord 
i si en va penjar com a En Comú Podem.

COLLA CASTELLERA
 
Riells i Viabrea es troba en terra de 
ningú pel que fa a colles castelleres, 
una tradició tan pròpia del nostre país no té 
cap referent proper. Per aquest motiu i per-
què en si mateixa es tracta d’una experiència 
engrescadora, un grup de persones, tutelades 
temporalment per l’ajuntament, està treba-
llant per fer-la realitat en el nostre municipi. 
Us convidem a participar de la següent re-
unió que tindrà lloc en el casal del po-
ble a les 19’30 h el proper dia 22 de juliol 
i a participar al taller casteller que es por-
tarà terme el dissabte 6 d’agost, davant el 
pavelló, dintre dels actes de la Festa Major.
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LES DEIXALLES DE RIELLS I VIABREA, EN PARLEM? 
 
Com sabeu, el servei de gestió i recollida d’escombraries el porta una nova empresa, 
l’Arca del Maresme, des del dia 1 de febrer d’enguany. 
 
Hem de tenir en compte que Riells i Viabrea és un dels municipis de la Selva on menys 
es recicla. Només un 22% dels residus es reciclen, i per tant gairebé el 80% de tot el 
que generem acaba a l’abocador comarcal de Lloret de Mar. 

A més, en el període 2014-2015 vam seguir augmentant les tones de residus, i a més, 
a excepció del paper, vam empitjorar en totes les altres fraccions, reciclant menys i 
produint més rebuig. Aquesta tendència, que es reflecteix en el quadre, és especial-
ment greu en la fracció rebuig, que ha passat de 1329 tones el 2011 a 2028 tones el 
2015 i en tan sols un any, 101 tones més. L’increment els darrers 5 anys és del tot 
inassumible i cal prendre mesures urgents. 
 
Com a exemple, l’any passat vam pagar gairebé 120.000 € a l’abocador de Lloret. 
Si recicléssim adequadament- com fan altres municipis- un 65% dels residus, només 
hauríem pagat uns 78.000 €. Podem dir, doncs, que estem “llençant”, de manera 
innecessària, un total de 40.000 € cada any. 
Per a pensar-hi tots plegats. 
 
La Unió Europea obliga a aconseguir objectius molt ambiciosos en el reciclatge i per 
tant penalitza el residu “rebuig” que va als abocadors. Això fa que any rere any el 
preu per tona que va a l’abocador s’incrementi molt, de manera que el 2020 s’haurà 
duplicat. Malgrat que aquesta no és la voluntat de l’Ajuntament, és fàcil d’entendre 
que si no reciclem més, el rebut d’escombraries pujarà en pocs anys. 
 
A Riells s’han pres mesures valentes que busquen la reducció de les deixalles que ano-
menem rebuig i que per tant incentivin el reciclatge. 
 
Hem posat més de 80 contenidors marrons de 1100 litres per a la matèria orgànica, 
és a dir, per a les restes de menjar i restes de jardineria (en petites quantitats). Si te-
nim en compte que les restes de menjar són gairebé el 44% del pes d’una bossa d’es-
combraries sense triar, veurem com n’és d’important separar aquesta fracció. 

A més, cal tenir en compte que el que es porta a la planta de compostatge de Santa 
Coloma de Farners, amb un cost actual de 58 € per tona, ens retornaria, per part de 
l’Agència Catalana de Residus, fins al 80% d’aquest import, de manera que cada tona 
ens en costaria molt menys. 

Recordem també que els contenidors marrons són exclusivament per a matèria orgà-
nica i que massa sovint hi trobem altres materials com vidre, envasos, etc. que em-
bruten allò que altres han separat. 
 
 

La resta de fraccions, també és important separar-les. El paper, envasos, vidre, piles 
i acumuladors i ferro, per cada tona que portem als gestors, no només no paguem ni 
un sol euro, sinó que en tenim un retorn econòmic important, de manera que podríem 
recuperar fins a uns 20.000 €. 
 

A part, el pròxim dissabte dia 6 
d’agost l’Ajuntament posarà una pa-
rada al mercat municipal de Riells i 
Viabrea on es repartiran gratuïta-
ment,  500 cubells reixats (per evi-
tar les males olors) i 20 bosses com-
postables per a millorar la recollida 
de la fracció orgànica a casa nostra. 
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Un altre canvi important ha estat el tan-
cament dels punts de recollida del verd. 
Hem pres aquesta decisió perquè som coneixedors que 
aquests espais no existeixen en lloc de la comarca ni co-
marques veïnes. 

No podem controlar els abocaments incontrolats d’altres 
materials que es mesclen amb el verd ni tampoc qui ho 
aboca- i tots sabem que molta gent que no viu a Riells se 
n’aprofitava. A més, aquests espais, convertits en mini 
abocadors, donaven un aspecte lamentable a tot l’espai.

A partir d’ara, caldrà abocar el residu del jardí a la Deixalle-
ria Municipal en el seu nou horari o bé aprofitar el servei de 
recollida Porta a Porta que fa l’empresa l’Arca del Maresme 
i que té l’obligació de recollir les saques en un període 
màxim de dues setmanes a partir del dia de la trucada. 
 
Com a millora per als veïns, heu de saber que a partir 
del diumenge 19 de juny la deixalleria estarà oberta tots 
els diumenges de l’any. A partir d’aquesta data, estarà 
oberta tots els diumenges de l’any, per a poder oferir 
més hores als usuaris que aprofitin el cap de setmana. 
L’horari de matins serà sempre de 10 a 13h, excepte els 
dimecres, que romandrà tancat al matí. A la contraporta-
da de la revista veureu els nous horaris, ampliats, de la 
Deixalleria.

Veureu que també obrim 4 tardes a la setmana enlloc 
de les dues que s’obria fins ara. 
A part, s’han col·locat dues - mini deixalleries - una a 
la Plaça de l’Ajuntament i l’altre al costat de la Farmàcia, 
en les que podeu dipositar. 
 
S’està intensificant la persecució, i la seva conseqüent 
sanció, de les actituds incíviques, com ara abocaments 
de materials en les àrees de recollida, la col·locació de 
residus inadequats en contenidors de reciclatge, ... . 
Aquest canvi de sistema ja està donant els seus fruits, 
i aquest any estem augmentant considerablement 
el reciclatge. A més, des del mes de març, s’han apun-
tat a la Deixalleria prop d’un centenar de nous usuaris. 
Però ens falta molt encara. 
Us animem a prendre consciència de la importància del 
reciclatge i a tots aquells que ja ho fan, a fer-ho amb 
entusiasme i a explicar-ho i convèncer a amics i cone-
guts. 
 
Què pretenem? 
 
- Reduir les tones de rebuig, i amb això, i de manera 
progressiva: 
 
1- Equilibrar la balança entre ingressos, derivats del re-
but d’escombraries, i despeses. 

2- Evitar haver d’augmentar el rebut davant el progres-
siu augment de la taxa dels abocadors. 

3- Premiar als vilatans que fan un bon reciclatge i que 
utilitzen la deixalleria.

Exemples d’incivisme en punts 
de brossa vegetal.

Aquí poden deixar CD’s, piles, 
mòbils, tóners, cartuxos i ba-
teries de petits aparells.
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RECUPERACIÓ DE LA FONT DE CAN GANYES 
 
Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del 
Medi Ambient, arreu de Catalunya es van fer 
moltes activitats per a conscienciar a tothom so-
bre la necessitat de cuidar el medi ambient. 

Una de les activitats que es va fer va ser, en 
molts municipis, la recuperació de fonts. Nosal-
tres ens hi vam apuntar i vam fer una jornada 
de feina a la Font de Can Ganyes, coneguda per 
molta gent com la font de l’Avet. 
 
Durant el matí del dia 12 de juny es van netejar 
els accessos a la font, tapar forats del camí i so-
bretot netejar la bassa on va a parar l’aigua de 
la font que estava plena de sorra i de deixalles.
 
La jornada va comptar amb la participació de 
veïns del poble, de part de la brigada municipal i 
la d’una persona que amb maquinària de la seva 
empresa va facilitar arranjar el camí i el buidat-
ge d’una part molt important de la bassa.
 
El matí va acabar amb un merescut esmorzar de 
tots els participants. 

NETEJA DE ZONES VERDES
 
Enguany s’ha seguit fent la neteja de les zones 
verdes del municipi. En concret s’ha fet des-
brossament i retirada d’arbres per tal de man-
tenir les distàncies adequades entre les capça-
des i l’eliminació de les espècies més sensibles 
al foc. Es tracta de deixar bàsicament roures i 
alzines, que són espècies autòctones i que són 
molt més resistents en cas d’incendi. 
 
S’ha treballat en zones d’Ordenació, Can Plana 
-2 zones- i Júnior Park, de manera que s’han 
netejat en total més de 10 hectàrees de zones 
verdes. A part, s’han atès altres punts concrets 
del municipi que eren sensibles al foc. 
 
És molt important recordar que cal man-
tenir les parcel·les netes per a evitar els 
incendis, ja que la prevenció del foc és una 
feina de tots. 
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RECUPERACIÓ DEL BOMBAMENT 
D’AIGÜES BRUTES DE SANT LLOP 
 
Durant aquest estiu es farà la recu- 
peració del bombament d’aigües 
brutes d’una part de la urbanitza-
ció de Sant Llop que no funciona. 
Es col·locarà una bomba nova, es re-
farà el pou de recollida de les aigües 
grises, i es faran noves canalitzacions 
per a connectar amb la xarxa que te-
nim.
 
L’import total de les obres és 
de 82.840’53 €, del qual la Diputa-
ció de Girona aporta 52.877 ‘55 € i 
la resta, 29.962’55€, van a càrrec de 
l’Ajuntament.



EL PLA URBANÍSTIC COMENÇA A RECOLLIR ELS SEUS FRUITS 
 
El nostre municipi ja té dos nous supermercats gràcies a la feina feta amb el planeja-
ment municipal (POUM), on s’ha desenvolupat el sector comercial del polígon indus-
trial Sud-oest.
 
Gràcies a això els riellencs ja no ens haurem de desplaçar a altres municipis a fer la 
nostra compra del dia a dia.
 
Des de la Borsa de Treball Municipal els supermercats han contractat a 10 persones 
del nostre municipi.
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INVERSIONS FETES A L’ESCOLA I L’INSTITUT DE RIELLS I VIABREA 
 
Com ja sabeu, el Departament d’Ensenyament en el cas del nostre municipi, ens té 
oblidats a l’hora de fer inversions.
 
Tenim una escola feta en tres fases que està envellint amb el pas del temps i que ne-
cessita importants inversions en portes, finestres, teulada, condicionament dels es-
pais, pintura, paviment, zones d’esbarjo, etc. La resposta és sempre la mateixa, no hi 
ha partida, no està contemplat en el RAM del pròxim any, excuses que fan que al final 
la Direcció dels dos centres hagin de demanar ajuda a l’ajuntament per tirar endavant. 
Davant d’aquesta realitat les actuacions dutes a terme en el darrer any i mig a l’escola 
han suposat una inversió de 17.900 € i a l’institut de 2.400 €.
 
Les últimes ha estat en dos aparells d’aire condicionat pels mòduls de P3 i un tercer a 
la sala de professors de l’escola El Bruc. 

REFORÇ DE SISÈ 
 
Com cada estiu (aquest és el tercer), l’ajuntament posa a l’abast dels alumnes de sisè 
el servei de repàs a l’escola. 
Enguany no podem comptar amb en Rafel i en Roger, qui varen col·laborar en els dos 
darrers anys, juntament amb l’escola i l’associació AMBTU, perquè aquest projecte fos 
possible. 
Aquest any el relleu l’agafa una persona que ja havia fet pràctiques de magisteri a 
l’escola i per tant no serà difícil que s’acostumi als alumnes i a les instal·lacions de 
l’escola. 
Amb aquesta iniciativa treballem en pro del fracàs escolar zero. 
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EL PROJECTE ROBOTSENY ES CONSOLIDA A LES AULES 
 
Després de l’aposta feta per l’ajuntament durant el curs 2015-2016 per integrar a les 
aules el projecte Robotseny, podem estar molt satisfets per la bona acollida que ha 
tingut per part dels mestres i dels alumnes dels centres escolars del nostre municipi, 
escola i institut. 
 
No ha estat fàcil, s’ha treballat molt i amb molt d’esforç per poder arribar a la com-
petició del juny (II Jornades Robotseny) i poder exposar els treballs a temps, però els 
resultats han estat molt satisfactoris i, a més, l’escola El Bruc s’ha emportat dos pre-
mis cap a casa 

Per tant, donem l’enhorabona de part de tots els membres que formem part d’aquest 
ajuntament a l’escola El Bruc i a l’institut SIN El Bruc, i sapigueu que seguirem inver-
tint fons, temps i recursos perquè els nostres alumnes puguin tenir una formació de 
qualitat i integradora en els avanços tecnològics.

PRIMERA GRADUACIÓ D'ALUMNES D'ESO AL NOSTRE MUNICIPI

Aquest 17 de juny es va celebrar la pri-
mera graduació d’alumnes d’ ESO de 
l’Institut SIN El Bruc al nostre municipi. 
Aquests alumnes han acabat els seus es-
tudis de 4rt d’ ESO precisament a l’insti-
tut que ells mateixos van inaugurar i han 
vist créixer des del setembre de 2012.
 
La graduació celebrada al pavelló munici-
pal va ser el colofó a tot l’esforç, la perse-
verança i el treball en equip que els ha fet 
arribar al final del cicle formatiu obligatori.
 
L’esdeveniment va ser molt emotiu, reu-
nint a famílies, mestres i alumnes i amb 
el preceptiu llançament a l’aire dels bi-
rrets que posava punt final a l’acte. 
Riells i Viabrea us desitja que els camins 
que ara trieu us faci més intel·ligents, 
més cultes i sobretot millors persones. 
 
Sort amb els vostres somnis i en el 
vostre futur.
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ROCÒDROM

En una nova aposta per l’esport l’ajuntament aconsegueix muntar i posar en marxa el 
primer rocòdrom de Riells i Viabrea. 
Aquest està situat a una de les parets exteriors del pavelló just al costat del camp de 
futbol. 
Tant per les persones practicants, com per aquelles que es volen iniciar en aquest es-
port o simplement per les que vulguin gaudir d’un bon moment fent exercici us convi-
dem a posar-vos en contacte amb l’associació GMVertical que és l’entitat que la ges-
tiona.

CAMP DE FUTBOL 
 
El municipi ja disposa d’un nou equipament. 
Després d’anys d’espera i al mateix temps d’il·lusions, 
el proper dia 30 de Juliol, a les 19:30 h, s’inaugurarà 
el nou camp de futbol de gespa.
 
Ha arribat el dia on els joves i els no tan joves podran 
practicar el futbol dignament i no serà necessari que 
els nostres nens i nenes hagin de marxar a altres po-
bles per poder fer realitat els seus somnis.

Entre tots, hem de fer possible que aquesta nova etapa 
acabi per ser la de consolidació definitiva d’aquesta ac-
tivitat en el nostre municipi. Una pràctica que va molt 
més enllà de la vessant esportiva. Crear vincles entre 
la gent, petits i grans, dels diferents nuclis del munici-
pi, promocionar la part més vinculada, promoure valors 
com la col·laboració i el fair-play i, especialment, la part 
lúdica que representa el futbol són altres elements so-
cials de vital importància de cara al futur dels més petits.
Aprofitem per convidar-vos a la inauguració i re-
cordeu que les inscripcions per la nova temporada 
ja estan obertes.

 
 
A instància de l’ajuntament de Riells i Viabrea i d’acord amb la junta de la comunitat de 
propietaris de Fogueres, s’ha dut a terme la neteja de la vegetació que envaïa la carretera, 
en especial en el tram que va de l’aparcament del castell fins a l’entrada de la urbanització. 
El cost de l’actuació l’han assumit a parts iguals els ajuntaments de Riells i el d’Arbúcies.

FOGUERES DE MONTSORIU

NETEJA CARRETERA

RECEPCIÓ XARXA D’AIGUA

L'Ajuntament de Riells ha assumit la propietat de la xarxa d'aigua de la urbanitza-
ció en la part corresponent al seu terme municipal. Aquest és el primer pas per-
què l'empresa Sorea es faci càrrec de la gestió i garanteixi la seva salubritat. 
Tot i així, i com a condició prèvia, s'han de dur a terme una sèrie d'obres que han de ser as-
sumides pels propietaris de les parcel·les i que es repercutiran via contribucions especials.
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ÈXIT DE PARTICIPACIÓ AL CARNAVAL 
 
El carnaval d’aquest any ha estat 
un èxit de participació amb 11 co-
lles passejant pels nostres carrers. 
L’esforç econòmic, actualitzant els pre-
mis al nivell d’altres municipis amb més 
tradició carnavalesca, l’ha fet més atrac-
tiu tant pel públic com pels participants.
L’alta assistència de carrosses i com-
parses, tant del nostre municipi com 
de municipis veïns, ha fet que l’ajun-
tament treballi per consolidar aquest 
model i fins i tot potenciar-lo de cara a l’any vinent, en especial, augmentant l’assignació 
en premis al carnaval infantil.
 
També felicitar als guanyadors que aquest any ha estat els riellencs Colla amb 
Bon Rotllo i a les nenes i nens que varen estar premiats en el concurs infantil.

L’ESPAI DELS JOVES

Seguint amb el compromís que vam adquirir de promocio-
nar la cultura, entenem que la implicació dels joves amb 
el nostre poble és un punt clau, així que des de joventut in-
tentem facilitar la seva participació dotant-los un espai per 
a poder-se reunir i aprendre el que és treballar en grup.
Tal com vam esmentar en l’anterior revista l’obtenció d’un DINAMITZADOR 
JUVENIL ha estat un punt clau per impulsar el Centre Cultural i així poder

crear un ESPAI JOVE on els nois i noies del nostre municipi es puguin desenvolupar com a tal. 
Aquest espai jove compta amb el servei d'auto-menjador, on aquells joves que ho 
desitgen poden venir al Centre Cultural a dinar, això si, cadascú amb el seu pro-
pi menjar! I amb l'Espai Fem Deures. Aquest últim servei ha tingut una gran aco-
llida entre els joves, ja que és aquí on poden venir cada dia a realitzar treballs i fer 
deures amb grup, cosa que abans de la implantació d'aquest espai era difícil de fer.
 
Pel que fa al Dinamitzador, de mica en mica estem aconseguint que es con-
verteixi en un referent per al nostre jovent, una persona a qui poden recó-
rrer en cas de tenir dubtes en temes relacionats amb estudis, beques, camps 
de treball, garantia juvenil. . . i tots aquells temes relacionats amb els joves.
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DESFILADA DE MODA SOLIDÀRIA 
 

HOMENATGE A LA VELLESA 
 
Aquest passat 19 de juny es va celebrar el XXI homenatge a la vellesa, dinar destinat 
a les persones de més de 65 anys del municipi, que cada any ha anat millorant acon-
seguint reunir a 326 comensals, essent l’any amb més afluència. 
 
Aquesta trobada té una doble motivació: 
 
- Enfortir els lligams entre tota la gent gran del municipi a través de la relació, la com   
  panyia i l’amistat. 
- El reconeixement a tota una vida valorant el que han fet i el que encara representen     
  en una societat i en un entorn social tan complex. 
 
Agrair, un any més, la feina duta a terme pel Club Jove de Riells i Viabrea, encarregats 
de preparar, cuinar i servir l’àpat.

El passat mes de maig es va dur a terme 
la primera desfilada solidària organitzada 
per l’Oncolliga de Riells i Viabrea al pa-
velló del nostre municipi.
 
Va ser un acte atractiu i ben organitzat en 
el qual les alumnes de l’institut i vilatanes 
del nostre municipi ens van ensenyar la 
moda que es portarà aquest any, al ma-
teix temps que es recollien fons per l’en-
titat.
 
Més enllà de la moda, volem donar les 
gràcies a les persones de l’associació que 
de manera voluntària es presten a ajudar
als pacients d’aquesta malaltia controlada però no extingida del segle XXI.

L’HOTEL D’ENTITATS. 
 
Riells i Viabrea compta amb un nou espai municipal, destinat a reunions, xerrades, a 
formació,... que de manera rotativa, i sota prèvia petició, es cedirà o es llogarà, se-
gons el cas, a entitats, grups municipals, empreses. . . que ho demanin. 
Aquest hotel d’entitats, situat a la part de dalt del Casal d’avis, compta amb diferents 
sales polivalents que gràcies a les seves parets corredisses es pot passar de tenir 1 
sala molt gran a tenir-ne 3. 
 
A més d’aquestes sales per a reunions, n’hi ha una quarta destinada a un sol ús; és la 
que ocuparà de manera permanent la Ràdio Municipal de Riells i Viabrea, que la ges-
tionarà el Sr. Toni Vidal.
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SOPAR-CONCERT AL CENTRE CULTURAL 
 
Per segon any el centre cultural La Casa 
nova de Can Plana, ha celebrat el final de 
temporada. L’acte, com ja comença a ser 
tradició, ha esdevingut una mostra clara de 
l’aposta municipal per la cultura de qualitat. 

Els tres actes oferts, dos de musicals i un ter-
cer de dansa aèria, mentre se sopava a l’ai-
re lliure envoltats per l’entorn privilegiat que 
ofereix l’era de la Masia, han proporcionat una 
vetllada d’allò més captivadora a tots aquells 
que varen tenir la possibilitat de fruir-la.

 
 
L’òpera ‘La Boheme’ de Puccini es va poder veure 
el passat 8 de juliol a l’exterior de la Casa de Cul-
tura de Can Plana, on es va col·locar una pantalla 
amb la intenció de “fer arribar l’òpera a tot el món”. 
El nostre municipi és un dels sis únics municipis sel-
vatans que s’ha adherit a aquesta proposta musical. 
L’aposta per la cultura serà un referent en el 
nostre municipi, com a mínim en els anys vi-
nents, i no es deixarà perdre cap oportuni-
tat per tal d’acostar una disciplina com aquesta, 
àmpliament desconeguda pel conjunt de la so-
cietat, per tal de fer entendre, trencant barre-
res mentals, que l’òpera també és per a tothom.
Aquest acte ha sigut un èxit de participació amb 
més de 90 vilatans i vilatanes que van gau-
dir de l’Òpera a la fresca amb una copa de cava.

 
 

Tots som conscients que els animals de companyia són molt importants a la vida 
de moltes persones, però s’ha de tenir present que al mateix temps que es procu-
ra pel seu benestar s’ha de tenir cura de respectar els drets dels nostres veïns a ca-
minar sense trepitjar defecacions o al descans nocturn, per posar dos exemples. 
 
Convé recordar que a l’hora de sortir amb les nostres mascotes a passejar han d’anar 
sempre lligats amb corretja i que en el cas dels gossos potencialment perillosos aquests 
han de portar un morrió adaptat al tipus de gos. Recordem, una vegada més, que 
els propietaris són els responsables de recollir les defecacions de les seves mascotes. 
 
L’ajuntament està fent campanyes de conscienciació, vacunació, esterilització, 
de “xipatges” gratuïts, etc., però sense la col·laboració de tots l’esforç serà gra-
tuït. És d’obligat compliment que gossos, gats i fures estiguin “xipats” i censats. 
 
D’incompliment d’aquestes normes bàsiques de civisme seran perseguides i sancionades. 
 

LICEU A LA FRESCA

Siguem cívics, siguem nets.

ELS NOSTRES ANIMALS DE COMPANYIA 
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Les més de 1.300 firmes recollides per IRV-PSC a favor d’una ma-
jor freqüència de pas dels trens per l’estació de Riells i Viabrea, 
són un èxit dels homes i dones del municipi i una clara manifes-
tació de la voluntat popular. El nostra grup ens atribuïm el mèrit 
d’haver-ne estat els transmissors i tenim la plena certesa que 
l’activació de l’estació, complementària a la revisió dels horaris 
de pas, significarà un punt de partida a favor de l’evolució i la 
transformació de Riells i Viabrea en un punt de referència integrat 
en l’entorn turístic que representa el parc natural del Montseny.

Vam entregar les firmes al Consell Comarcal de la Selva i a l’Ajuntament de Riells i Viabrea. 
Al Consell, el pes de les signatures va derivar en un punt de l’ordre del dia al plenari que es 
va transformar en un acord, per majoria, a favor de la revitalització de l’estació a través, 
primer, d’una major freqüència de pas i, posteriorment, d’una adaptació de l’edifici a una nova 
concepció que inclogui una oficina de turisme i un espai de benvinguda als visitants del parc.

L’Ajuntament de Riells i Viabrea també té les signatures dels 1.300 ciutadans i ciu-
tadanes a favor de la transformació de l’espai ferroviari del municipi. La respos-
ta del consistori, emesa el dia 25 de març, expressa una clara voluntat de contri-
buir positivament en aquesta reivindicació necessària pel poble. Desde IRV-PSC 
confiem que l’equip de govern doni compliment a la voluntat que clarament ex-
pressa en la resposta al nostre grup, a propòsit de l’entrega de les signatures. Se-
ria, no només una contribució a favor del progrés del municipi, sinó la confirmació 
del respecte de la voluntat popular dels ciutadans i ciutadanes de Riells i Viabrea.

Aprofitem per enviar salutacions a tots els veïns del municipi. 
Seguim treballant des de l'oposició.

AQUEST ESPAI HA QUEDAT BUIT PER NO 
REBRE CAP ESCRIT PER PART DEL GRUP 
MUNICIPAL.
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  GRUP MUNICIPAL D’ERC

  Abans de res volem agrair als 405 riellencs i riellen-    
  ques que han confiat en ERC en les darreres elec-   
  cions estatals del 26 de juny, ratificant, d’aquesta 
  manera, la voluntat de construir una República               
  Catalana que ens permeti fer una societat catalana    
  més justa, tant socialment com econòmica.
 

Ja ha passat un any de legislatura i l’execució del programa de Govern amb el 
qual el nostre grup es va presentar a les eleccions municipals del 2015 ja obté els 
seus fruïts: inauguració del camp de futbol, finalització i posada a disposició de 
les associacions l’Hotel d’Entitats, baixada de l’IBI d’aprox. el 20% per aquest 
2016, consolidació de les activitats a la Casa de Cultura, asfaltat de carrers, ...
 
Però no en tenim prou i volem que aquestes realitats més palpables es vegin recol-
zades per altres més participatives. Així hem iniciat els primers passos per la creació 
d’una colla castellera, activitat sense referents en cap altre poble del nostre entorn, el 
que demostra el complicat de la iniciativa. Volem que aquesta proposta, de caràcter 
municipal, es transformi en una nova entitat del municipi, amb la seva junta i els seus 
associats, i que acabi per ser una mostra més del moviment social de Riells i Viabrea.

 
Salut i força!!! 

L’era de la (des)informació

Avui, que tenim una gran capacitat d’informar-nos, te-
nim eines del mon informàtic molt mes rapides, mes contac-
tes entre tots i totes, mes capacitat de saber, de conèixer, 
però es precisament avui com mes desinformats estem.
Una gran majoria dels nostres ciutadans i ciutadanes estan 
cansades de sentir paraules buides de contingut i de veure

pocs fets. El passat 1 de Maig, dia del treballador va ésser desolador veure la poca 
mobilització que hi va haver. N’hi ha que sempre em lluitat pels drets dels treba-
lladors però no podem lluitar sols, necessitem l’ajuda de totes les persones. 
Treballem cada dia per a vosaltres, estem a la institució com a mer instru-
ment de la vostra voluntat i cal que ens useu.                  
Demaneu, lluiteu, recolzeu-nos i aconseguireu mes del que ens volen fer creure.
 
Era de la (des)información
 
Hoy, que tenemos una gran capacidad de informarnos, tenemos herramientas del 
mundo informático mucho más rápidas, más contactos entre todos y todas, más ca-
pacidad de saber, de conocer, pero es precisamente hoy como más desinformados 
estamos. Una gran mayoría de nuestros ciudadanos están cansadas de oír palabras 
vacías de contenido y de ver pocos hechos. El pasado 1 de Mayo, día del trabaja-
dor fue desolador ver la poca movilización que hubo. Los hay que siempre he lucha-
do por los derechos de los trabajadores pero no podemos luchar solos, necesita-
mos la ayuda de todas las personas. Trabajamos cada día para vosotros, estamos 
a la institución como mero instrumento de tu voluntad y es necesario que nos use. 
Pedid , luchad apoye hacernos y conseguirá más de lo que nos quieren hacer creer.

Un saludo
             jarodriguez@riellsiviabrea.cat
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*els escrits dels grups municipals, es publiquen tal i com es reben a l’editorial.



                HORARI D’HIVERN            HORARI D’ESTIU

HORARI DEIXALLERIA MUNICIPAL

DÍES MATÍ TARDA MATÍ TARDA

DILLUNS 10:00 a 13:00 
hores

16:30 a 18:30 hores 10:00 a 13:00 hores 18 a 20:00 hores

DIMARTS 10:00 a 13:00 
hores

16:30 a 18:30 hores 10:00 a 13:00 hores 18 a 20:00 hores

DIMECRES Tancat 16:30 a 18:30 hores Tancat 18 a 20:00 hores

DIJOUS 10:00 a 13:00 
hores

Tancat 10:00 a 13:00 hores Tancat

DIVENDRES 10:00 a 13:00 
hores

16:30 a 18:30 hores 10:00 a 13:00 hores 18 a 20:00 hores

DISSABTE 10:00 a 13:00 
hores

Tancat 10:00 a 13:00 hores Tancat

DIUMENGE 10:00 a 13:00 
hores

Tancat 10:00 a 13:00 hores Tancat

  TELÈFONS D’INTERÈS GENERAL
  Ajuntament de Riells i Viabrea: 972 870 752
  Centre Cultural la Masia de Can Plana: 93 847 00 85
  Guàrdia Municipal de Riells i Viabrea: 659 909 567
  Serveis Socials: 972 870 985
  Deixalleria: 639 444 655
  Cap de Riells i Viabrea: 972 189 038
  Cap de Breda: 972 870 450
  Cap d’Hostalric: 972 864 395
  Llar d’Infants “L’Escoleta” de Riells: 93 847 03 75
  Escola CEIP “El Bruc”: 972 870 289 
  Institut SIN El Bruc: 93 847 00 53
  Recollida de fracció vegetal: 93 790 55 60
  Recollida de Trastos: 93 790 55 60
  Aigües de Riells (informació): 93 847 01 86
  Aigües de Riells (avaries): 704 100 344
  Farmàcia: 93 847 22 94
  Casal d’Avis: 972 87 08 60
  Mossos Santa Coloma: 972 18 16 75 
  Emergències: 112
  Gossera de Tossa : 972 340 813
  Hospital Santa Caterina: 972 182 500
  Hospital de Sant Celoni: 93 867 03 17
  ADF: 647 57 25 28/ 649 04 39 13
  Atenció a víctimes de maltractament: 016
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