
La
 V

ír
bo

la
B

es
tio

la
 m

íti
ca

 d
el

 M
as

sí
s 

de
l M

on
ts

en
y,

 s
er

p 
am

b 
po

te
s 

i a
le

s 
de

 d
ra

c

REVISTA MUNICIPAL

DESEMBRE 2017 · NÚM. 5

L’Ajuntament 
us desitja

BONES FESTES!
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La nit de Nadal
el bosc s’engalana;
els avets s’estiren
per fer la sardana
entorn del Nadó.

Una soca vella
no pot afegir-s’hi
i diu amb tristor:

—Jo ja no sóc bona
per res; no tinc branques.

Mes, pel cel ressonen
les veuetes blanques

dels àngels que diuen:
—Sí, que vals! no ploris!

seràs el tió!

Joana Raspall

FELICITATS, ARNAU!

L’Arnau Garcia Planas és un pilot riellenc 
de 13 anys, que porta des dels 6 anys 

competint en la modalitat de Motocròs. 
La passada temporada va ser subcampió 

d’MX65 a la Lliga Catalana i 4t al 
Campionat de Catalunya. Enguany, ja a la 

categoria MX85 juvenil, se li han obert les 
portes del primer lloc a la Lliga Catalana. 
Felicitats, sort i encert d’ara en endavant i 
molta força Arnau, per nosaltres ja ets un 

campió!
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Le Due Donne 
als Concerts de Riells

Més de 100 persones varen omplir l’Abadia de 
Sant Martí de Riells la nit del 22 de juliol. La 
proposta d’enguany, era portar el cant líric a 
través de dues veus reconegudes pel programa 
de TV3 Oh Happy Day on van participar. Parlem 
del duet Le Due Donne (soprano i mezzosoprano), 
que amb les seves veus van fer de l’església 
un espai ple de màgia. El públic va sortir molt 
satisfet i amb ganes de tastar l’aperitiu posterior, 
que enguany va preparar el Restaurant Bell-lloc.

Ens va encantar...
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Ja som a les portes de les festes de Nadal. Des de ja fa 
uns dies, les entrades dels nostres nuclis residencials 
ja llueixen el llums nadalencs, contribuint a crear 
ambient de cara a aquestes festes. Com cada any, per 
celebrar aquestes dates tan entranyables, Ajuntament 
i entitats organitzem activitats, algunes de les quals 
han esdevingut ja tradicions en el nostre poble, com 
és la visita del Patge Reial, l’arribada dels Reis Mags o 
la cantada de nadales a la Casa de Cultura.

Tanmateix, aquesta és una etapa d’incerteses, una 
etapa d’aquelles que passarà a la història i que 
marcarà el nostre futur, tant personal com de país. Són 
temps convulsos i els esdeveniments es succeeixen a 
un ritme vertiginós. Uns esdeveniments que ens han 
retornat a una època que semblava oblidada, 
una època fosca com la negra nit en 
què escric aquesta editorial. I ho 
faig mentre el país està immers 
en una nova etapa electoral, 
on la meitat del Govern 
elegit en els darrers 
comicis està empresonat 
o acabat de sortir de 
la presó i l’altra meitat 
està a l’exili. Podem 
tenir les tendències 
polítiques que vulguem 
però això, de ben segur, 
no es pot considerar ni 
normal, ni democràtic, ni 
legítim, es miri com es miri. 
Els catalans som gent de pau, 
els catalans som dialogants -seria 
contradictori considerar que no ho 
som quan, durant dècades, se’ns ha acusat 
de pactistes-, però també som un poble que hem 
lluitat, lluitem i lluitarem per la nostra dignitat, per 
tot allò que considerem just. Senzillament, “demano 
que el Govern espanyol doni més prioritat a la força 
de l’argument que no a l’argument de la força” . I 
aquestes no són paraules meves, sinó de Donald Tusk, 
president del Consell Europeu. 

Malgrat tot, des de l’Ajuntament continuem 
treballant en el nostre programa electoral. Totes les 
administracions pateixen problemes importants i 
nosaltres no en restem al marge. Però hi posem hores 
i il·lusió per tal d’intentar resoldre els temes del 
municipi.

Al llarg d’aquestes darreres setmanes hem començat 
a fer proves per tal de renovar la xarxa d’enllumenat 
del municipi. Volem substituir més de 1400 punts de 
llum que estan obsolets per unes làmpades de LED 
ambre de gran qualitat. El canvi d’equips i làmpades 
de vapor de mercuri per una tecnologia molt més 
eficient representa una millora important tant per 
la seva eficiència energètica com pel seu impacte 
ambiental.
Penso sincerament que és una molt bona notícia per 
a tots plegats. 
També hem apostat, de cara al 2018, per un nou 
sistema de neteja del carrers. Era un compromís i 
estem buscant la millor manera d’aconseguir-ho. 
Com a obres recents, els que us hàgiu acostat al 

pavelló haureu vist que s’han dut a terme 
moviments de terres; és l’avançament 

del “skate” del que els nostres joves 
en podran gaudir. 

I tot això sense pujar la pressió 
fiscal per 6è any consecutiu. 

I donat l’època de l’any en 
la que estem, aprofito per 
dirigir-me a tots els nens 
i nenes del municipi, 
que ja estan finalitzant 
el primer trimestre del 
curs escolar. Ara venen 

dies de festa i alegria, dies 
de retrobaments i regals. 

Penseu que vosaltres, nenes i 
nens, sou les noves generacions 

de Riells i Viabrea i, tot i que 
el futur es presenti amb moltes 

incògnites, cal que aprofiteu el temps per 
preparar-vos al màxim. Us demano que estudieu i, 

en concret, que apreneu molt i que aprofiteu dels bons 
professionals que tenim a les escoles. De ben segur 
que els resultats seran bons i que en aquestes dates, 
tant especials, tindreu la vostra recompensa. Amb això 
vull fer un merescut reconeixent a tots aquells que 
fan possible aquest aprenentatge, un aprenentatge 
basat en l’educació i en els valors humans. 

Bones festes a totes i tots i gaudiu, més que mai, 
dels vostres éssers estimats!!

Josep M. Bagot i Belfort
Alcalde de Riells i Viabrea

Editorial
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ACTUALITAT
L’Ajuntament entra de ple 

en l’administració electrònica

L’1 d’octubre del 2016 va entrar en vigor la llei 
39/2015 sobre el procediment administratiu 
comú de les administracions públiques i 
la llei 40/2015 sobre el règim jurídic del 
sector públic. Ambdues lleis comporten 
una transformació important per la gestió a 
l’administració pública perquè porta implícit 
la desaparició del paper i la gestió de tots els 
expedients de manera electrònica. Aquesta 
llei, però, no només afecta la gestió interna 
de l’Ajuntament sinó que també obliga, 
a diversos col·lectius, com les entitats, a 
relacionar-se amb l’administració pública de 
manera telemàtica.

Per poder donar compliment a aquestes 
lleis, l’Ajuntament es va adherir al programa-
subvenció de la Diputació de Girona 
(e-Municipis) que proporciona les eines 
necessàries per poder desenvolupar el servei 
amb garanties.
Aquest canvi, portarà un procés d’adaptació 
i aprenentatge dels treballadors municipals, 

però també de la ciutadania. Per aquest 
motiu des de l’ajuntament organitzarem 
dues sessions explicatives i pràctiques: una 
per les entitats i una per la ciutadania, ja que 
són relacions diferents.

El dijous 25 de gener a les 19.00h es farà 
la xerrada informativa amb les entitats al 
centre cultural, on s’explicarà com els afectarà 
l’entrada de l’administració electrònica. 
L’Ajuntament vol aprofitar aquesta trobada 
també per conèixer una mica més la situació 
de les entitats (a escala administrativa) 
i per donar d’alta el Registre d’entitats del 
municipi.

El dilluns 29 de gener a les 18.30h es 
realitzarà la xerrada informativa per la 
ciutadania al centre cultural. La intenció 
d’aquesta xerrada és explicar als ciutadans 
com realitzar tràmits electrònicament i 
consultar la carpeta ciutadana per conèixer 
l’estat dels tràmits realitzats. 

Després de molta perseverança, 
l’Ajuntament ha arribat a un acord 
amb l’empresa de telefonia Ádamo 
per a invertir en el desplegament 
de la fibra òptica a Riells -amb la 
col·laboració municipal-, durant el 
primer trimestre de l’any vinent.

En aquesta primera fase, el 
desplegament començarà pel 

polígon industrial i els edificis 
públics, i es preveu que es pugui 
anar estenent a la resta del terme 
municipal durant els següents 
trimestres. 

L’Ajuntament ha pogut arribar a 
aquest acord després d’intentar 
donar resposta a les múltiples 
queixes de la ciutadania sobre les 

velocitats de la connexió d’ADSL 
al municipi. La manca de retorn 
de la inversió econòmica ha estat 
l’argument amb què RiV ha topat 
constantment, per part de les 
principals companyies telefòniques, 
en les negociacions que s’han obert 
durant els darrers anys per fer 
arribar la fibra òptica al municipi.

La fibra òptica es començarà a desplegar a 
partir del primer trimestre de 2018
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Riells i Viabrea constitueix el 
Consell d’Infants Municipal (CIM)

L’alcalde de Riells i Viabrea, Josep 
Maria Bagot, va inaugurar el mes 
de setembre el Consell d’Infants 
Municipal (CIM) del poble. El CIM 
es desenvoluparà durant el curs 
2017/2018, amb la contribució 
dels alumnes de 5è i 6è 
curs de l’Escola El Bruc. 

Aquest és el primer 
òrgan de participació 
ciutadana permanent, un 
pas més per aproximar 
la gestió municipal al 
ciutadà, augmentar la 
transparència i fomentar 
la participació.

En la primera sessió 
constitutiva del Consell, 
es van escollir els 
representants dels 
alumnes dels dos 
cursos, un total de 
9. Aquesta tasca és totalment 
voluntària, i els alumnes triats són 
totalment lliures de renunciar-hi 
en qualsevol moment. Es preveu 
que, enguany, hi hagi un total de 
quatre trobades (una cada dos 

mesos) amb una durada d’una hora 
cadascuna, que es desenvoluparà 
dins l’horari escolar.

Els temes a tractar en aquest 
consell aniran variant cada 

any, sempre amb la voluntat 
d’involucrar els nens en els temes 
que afectin l’interès general del 
poble. El funcionament intern és 
senzill: els alumnes treballaran 
els temes a classe, les conclusions 

es traslladaran als representants 
-que es reuniran a banda fora de 
l’horari escolar- i aquests debatran 
per arribar a un consens que serà 
la proposta final del CIM.

La coordinació anirà 
a càrrec d’un tècnic 
municipal, amb la 
supervisió de la 
regidora de participació 
ciutadana, Adriana Puig, 
i el regidor d’educació, 
Felipe González. El tema 
que es treballarà aquest 
curs seran les festes 
locals: Nadal, Sant Jordi, 
Festa Major, i d’altres.

En la sessió inaugural, 
l’alcalde va traslladar 
il·lusió als infants, i els 
va demanar gaudir de 
l’experiència. Bagot els 

va explicar que és important que 
aprenguin a respectar les opinions 
i les decisions dels altres i que el 
consens és imprescindible a l’hora 
de gestionar un municipi.

El consistori compensarà els ciutadans que 
optin per les energies verdes en les OOFF 2018

Finals d’any és l’època destinada 
a preparar les Ordenances Fiscals 
(OOFF) que s’establiran al municipi 
durant l’any següent. Pel 2018 es 
mantindran les taxes per sisè any 
consecutiu sense modificacions 
a l’alça. En canvi, sí que hi haurà 
alguna variació en el format de les 
bonificacions.

Es contemplaran unes bonificacions 
a totes aquelles persones que 

decideixin comprar vehicles híbrids 
i vehicles elèctrics. En el cas dels 
híbrids, rebran una bonificació del 
30% i els elèctrics la rebran del 
50%. Amb això el consistori intenta 
aconseguir un municipi el màxim 
de sostenible possible.

També s’establiran bonificacions 
a aquelles parcel·les que facin ús 
dels compostadors, 20% del rebut 
de les escombraries.

Per altra banda, no hi ha hagut 
modificacions a l’alça, però si que 
des del 2018 s’establirà una taxa 
a tots els solars no urbanitzats de 
45€, ja que aquestes generen una 
gran quantitat de fracció verda que 
fan encarir les escombraries.
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Canvis en l’ordenació 
de la circulació a 

Residencial Riells I

Una vegada s’hagi completat la nova capa d’asfaltat al nucli 
Residencial Riells I, des del departament d’Urbanisme de 
l’Ajuntament s’ha proposat reordenar la circulació, per tal de 
millorar i regular l’augment de trànsit derivat de les activitats al 
camp de futbol.

Amb aquesta proposta, es pretén millorar la senyalització en les 
cruïlles amb certa perillositat, i en els elements reductors de 
velocitat, així com la reordenació del sentit al carrer de Baix, 
dotant-lo d’un caràcter més veïnal. El projecte estarà en exposició 
pública durant el mes de desembre de 2017 i gener de 2018.

El passat 7 de setembre, l’alcalde de l’Ajuntament de Riells i Viabrea, 
Josep Maria Bagot, i el regidor de Seguretat, Felipe González, van 
visitar el nou edifici del Servei d’Emergències, el 112, un centre de 
nova construcció situat a Reus i que depèn del Departament d’Interior. 
La visita va ser programada des del Consell d’Alcaldes de La Selva. 
Aquest edifici reuneix tots els actors implicats en cas d’una alarma 
o emergència dins del territori català i la seva ubicació concreta 
respon a les necessitats puntuals que puguin sorgir a les indústries 
petroquímiques i la central nuclear del Camp de Tarragona.

Els representants de RiV van veure els diferents departaments que 
ocupen Bombers, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil i Emergències 
Mèdiques (SEM), on agents i personal de cada àrea van anar explicant 
el funcionament del dia a dia i es va poder comprovar com es reben 
les trucades, i com es deriven als diferents sectors del territori perquè 
l’actuació i resposta a l’emergència sigui la més ràpida possible.

Com ja és habitual al municipi, enguany s’ha engegat una nova 
campanya d’identificació, esterilització i vacunació d’animals de 
companyia (gats, gossos i fures) durant la primera quinzena de 
juliol. Per fer aquesta campanya han col·laborat l’OAC i la Guàrdia 
Municipal fent seguiment de les noves incorporacions en el cens 
municipal d’animals (ANICOM), la col·laboració del CAAS de La Selva, 
proporcionant els xips gratuïts i la Clínica Veterinària Riells, aquesta 
darrera que va ser l’encarregada de posar aquests xips, de fer les 
vacunacions i les esterilitzacions corresponents amb uns preus molt 
ajustats. Els resultats de la campanya han estat els següents:

38 identificacions (xips), 64 vacunacions i 25 esterilitzacions.
L’Ajuntament no es cansarà de fer aquest tipus de campanya, per això 
es vol adreçar propietaris d’animals de companyia perquè tinguin en 
compte que els animals són part de la família, i per tant s’ha de tenir 
la cura i el respecte suficient que es mereixen.

RiV visita la nova seu del 112 a Reus

Campanya identificativa d’animals de 
companyia

Novament, l’Ajuntament ha recollit les peticions fetes per part dels 
mestres i l’alumnat de l’Escola el Bruc, per tal de millorar l’aspecte 
extern de l’escola i els aularis de cicle infantil, que estaven molt 
envellits pel pas del temps. Ha sigut aquest estiu, i mitjançant un 
pla de treball ocupacional i la brigada municipal, que s’ha pogut 
fer aquesta tasca de manteniment, invertint en pintura (color triat 
pels mateixos alumnes) que sens dubte ha donat un altre aspecte a 
l’escola i als aularis, més novador i integrador amb la resta d’edificis 
que conformen la plaça de l’ajuntament.

Tasques de manteniment de 
l’edifici de l’escola i els aularis
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Canvis en l’ordenació 
de la circulació a 

Residencial Riells I

Una vegada s’hagi completat la nova capa d’asfaltat al nucli 
Residencial Riells I, des del departament d’Urbanisme de 
l’Ajuntament s’ha proposat reordenar la circulació, per tal de 
millorar i regular l’augment de trànsit derivat de les activitats al 
camp de futbol.

Amb aquesta proposta, es pretén millorar la senyalització en les 
cruïlles amb certa perillositat, i en els elements reductors de 
velocitat, així com la reordenació del sentit al carrer de Baix, 
dotant-lo d’un caràcter més veïnal. El projecte estarà en exposició 
pública durant el mes de desembre de 2017 i gener de 2018.

L’Ajuntament de Riells i Viabrea ha arribat a un acord de col·laboració 
amb l’Obra Social La Caixa per a la construcció i l’adequació 
d’un espai per a l’Associació Ambtu del municipi. Concretament, 
l’entitat bancària inverteix 3.000€ en la construcció del nou espai, 
corresponent a un dels nous mòduls que s’estan construint de 
manera annexa a la nova biblioteca, a la plaça de l’Ajuntament, i 
2.000€ més per a l’adequació interna d’aquest espai (aspectes com 
el mobiliari, etcètera). 

L’Obra Social ha valorat i reconegut així la tasca d’Ambtu en favor de 
la integració de la immigració i la lluita contra la marginació social.

Urbanisme segueix treballant en 
l’ampliació i remodelació dels aularis 

de la plaça de l’Ajuntament

L’Obra Social de La Caixa destinarà 
3.000€ a la integració

L’Ajuntament està realitzant les obres d’ampliació i remodelació dels 
aularis que feia servir abans l’escola i que ara seran part de la nova 
biblioteca municipal. A més, s’ha fet un nou edifici adossat amb línia 
del ja existent, que allotja a Correus i a l’Associació AMBTU.

Precisament, el mes d’octubre s’inaugurava aquest nou espai per a 
l’Associació AMBTU perquè pugui desenvolupar més eficaçment les 
tasques de suport i atenció als ciutadans que, per desgràcia i només 
en casos puntuals, queden fora de la cobertura dels serveis socials.

L’Associació AMBTU està formada per voluntaris i voluntàries, que 
sense ànim de lucre ajuden i assessoren les persones amb risc 
d’exclusió social.

7
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NEUCAT
El passat 29 de juny, l’alcalde de RiV, Josep Maria 
Bagot, i els serveis tècnics de l’ajuntament es 
van reunir amb el Director General de Servicios 
a Clientes y Patrimonio, Miguel Nieto Menor, 
acompanyats del Senador d’ERC, Jordi Martí.

L’entrevista va ser concertada a fi i efecte de 
reactivar l’execució del projecte, en el seu moment 
ja adjudicat, de les obres de Millora de punts 
singulars a Riells i Viabrea, que tracta d’adequar 
l’accés del pont de ferro de l’estació per a tot tipus 
de vehicles i la urbanització del carrer Ferrocarril 
fins a la seva connexió amb Junior Park, com a 
elements principals.

Des d’ADIF van justificar la no execució de les 
obres, a que el projecte de Riells i Viabrea es 
trobava dins un paquet de contractes pendent de 
resoldre la seva liquidació, per tal de possibilitar 
una nova contractació. Malgrat la insitència dels 
representants de l’Ajuntament, a data d’avui 
encara no es tenen noticies de que s’hagi procedit 
a ella.

En contrapartida, i com element positiu, ADIF va 
confirmar que el import de les obres, 2.855.05,14€, 
no fa necessària una nova incorporació en els 
pressupostos generals de l’estat. 

ADIF segueix demorant 
l’execució d’obres de millora 

al municipi

Les gestions fetes per l’Ajuntament finalment 
han donat els seu fruïts. Després de dos anys 
de reunions, ENDESA Distribución Eléctrica 
SLU, ha procedit a la millora de la xarxa 
existent amb la retirada de 870m de línia 
aèria i els seus pals en el nucli de Junior Park 
entre el carrer Azorín, Vicente Aleixandre i 
Miguel Hernández.

La continuïtat de la línia es farà de forma 
subterrània per rasa canalitzada de 796m de 
longitud entre les estacions transformadores 
dels carrers Calvo Sotelo i el mateix carrer 
Azorín. En el carrer Miguel Hernández es 
realitzarà una segona actuació que consisteix 
en intercalar un suport metàl·lic en el doble 
circuit aeri sobre la zona verda

El pressupost d’execució d’aquesta obra és de 
39.238,46€ (més IVA), totalment assumit per 
l’empresa.

ENDESA retirarà 870m 
de línia aèria i els seus 

pals a Júnior Park
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L’objectiu del Pla NEUCAT és establir el conjunt de 
mecanismes necessaris per garantir el bon funcionament 
dels serveis bàsics i la mobilitat en cas de nevades, 
mantenint-los per sobre d’uns mínims. Amb aquesta finalitat, 
el NEUCAT inclou una important component preventiva 
que comporta accions concretes d’avís i posicionament de 
recursos en estadis molt primerencs davant la previsió de 
precipitacions importants en forma de neu.

Aquest Pla ha de determinar la perillositat de les nevades 
a Catalunya i els efectes que aquestes poden tenir sobre 
els diferents elements vulnerables i serveis bàsics. Per 
altra banda, el NEUCAT també ha d’establir els avisos, 
l’organització i els procediments d’actuació dels serveis de 
la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions 
públiques i també de les entitats privades que tinguin un 
paper rellevant en la gestió d’una emergència per nevades. 

Tot el conjunt d‘actuacions establertes al Pla NEUCAT 
no obvien la capacitat d’autoprotecció que ha de tenir la 
població en situacions de risc potencial o d’emergència. 
Per tant, cal incidir en l’autoprotecció, la conscienciació, 
el coneixement i responsabilitat personals necessaris per 
evitar fer activitats generadores de risc i per fer front a 
situacions de risc i/o emergència per nevades.

+ PREVENCIÓ

Una nova espècie invasiva ha arribat al nostre municipi. 

És la vespa asiàtica (vespa velutina), que va arribar a França fa uns anys i 
enguany l’hem detectat a Riells. La vespa és molt perjudicial per al medi 
ambient, doncs un dels seus aliments és l’abella mel·lífera autòctona, 
a la que ataca, i en molts casos li acaba destruint el rusc sencer. 

Molts apicultors propers, com a Gualba i a Sant Feliu de Buixalleu, ja 
en pateixen les conseqüències i han vist com la producció de mel els 

baixava, i molt. 

A banda, la pol·linització que fa l’abella autòctona és fonamental i per tant 
ens trobem davant d’una amenaça molt greu.

A Riells hem localitzat i destruït 5 ruscos d’aquesta vespa fins el moment. Si en 
veieu, sapigueu que no és gaire agressiva i una picada seria l’equivalent a una picada 

d’abella. Per tant, no cal espantar-se.

En qualevol cas, de detectar-ne algun cal avisar a l’Ajuntament. Farem un seguiment de les zones i una inspecció 
visual on més n’hi hagi i mirarem de localitzar els ruscos per a poder eliminar-los.

vespa velutina

NEUCAT
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El cap de setmana del 16 i 17 
de setembre es va celebrar a 
l’antic camp de futbol (al costat 
del Pavelló Municipal), la Fira 
del Medi Ambient del Montseny, 
l’Ecovita. La inauguració va 
comptar amb l’alcalde de RiV, 
Josep Maria Bagot, el regidor de 
Medi Ambient, Patrici Cros i el 
vicepresident de la Diputació de 
Girona, Miquel Noguer.

Quin és el sentit de fer aquesta 
fira aquí? Gran part del municipi 
està dins del Parc Natural del 
Montseny, i la seva totalitat dins 
de la Reserva de la Biosfera. A més, 
un municipi com Riells i Viabrea, 
per les seves característiques, 
té un fort impacte ambiental. 
Per això, una Fira amb aquesta 
temàtica pren tot el sentit.

L’Ajuntament vol que sigui un 
esdeveniment que faci tres 
funcions alhora: que serveixi 
per a sensibilitzar a tothom de 
les moltes problemàtiques que 
tenim, que sigui útil (o sigui,  
que hi trobem alternatives per 
a millorar la nostra relació amb 
la naturalesa) i, finalment, que 
sigui una fira de referència que 
doni a conèixer el nostre poble.

Una de les grans atraccions 
de la fira, sense cap mena de 
dubte, va ser la conferència 
inaugural sobre el canvi climàtic 

del meteoròleg Francesc Mauri. 
L’Ecovita va estar farcida de 
xerrades d’alt nivell.

A l’Ecovita, els expositors van 
oferir productes i serveis de 
proximitat, tots del Montseny: 
horta, planter, cervesa artesana, 
mel, melmelades... La resta 
mostraven les energies 
alternatives, amb especial 
atenció als vehicles i la mobilitat 
elèctrica en general. Hi va 
haver diferents cotxes elèctrics, 
segways, patinets elèctrics, etc.

Diumenge a la tarda es va fer 
un dinar popular amb molta 
participació familiar, que també 
va poder gaudir de les activitats 
complementàries per adults i 
infants. De tot això, l’Ecovita va 
rebre el suport i la cobertura de 
Selva TV i la ràdio local.

El consistori vol agrair 
especialment als expositors de 
RiV que van participar a la Fira: 
Flora Catalana, l’ADF els Emprius, 
un veí de Riells del Montseny 
que treballa per a la recuperació 
de la gallina empordanesa i una 
veïna que ofereix productes 
naturals per a la salut.

L’ organització vol anunciar  que 
la segona edició de l’Ecovita serà 
els propers dies 28 i 29 d’abril 
de 2018.

L’Ecovita arrenca amb força
Els compostaires podran 
beneficiar-se d’un 20% 
de descompte a la taxa 
d’escombraries

La resta orgànica, tant la que 
suposen les restes del menjar 
com una part important de la 
resta de poda, gespa, fulles, etc; 
es poden reutilitzar al nostre hort 
o jardí mitjançant el compostatge. 
Només ens fa falta un 
compostador i uns coneixements 
bàsics per a fer el procés 
adequadament. El compostatge 
casolà està implantat als països 
més desenvolupats d’Europa i 
suposa un reaprofitament de les 
restes orgàniques molt beneficiós 
per al medi ambient. 

Per a incentivar als veïns de 
Riells i Viabrea, que vivim en una 
gran majoria amb casa i jardí -i 
per tant amb força espai exterior-, 
les ordenances municipals 
contemplen una rebaixa del 20% 
del rebut d’escombraries a tots 
aquells que acreditin que fan 
compostatge a casa. En aquests 
moments, ja hi ha més de 80 
compostaires al nostre municipi, 
acreditats pel Consell Comarcal 
de la Selva. 

Per a tots els compostaires 
acreditats i per als que encara 
no ho són, caldrà passar per 
l’Ajuntament i omplir la instància 
corresponent que els permetrà 
aquesta rebaixa del rebut. Els que 
encara no ho són, poden accedir 
a un compostador que donarà el 
Consell Comarcal previ pagament 
d’una fiança que serà de 20 o 40€, 
segons si el compostador és de 
400 o 700 litres.

Per a que tothom qui estigui 
interessat pugui veure com  
funciona el compostatge casolà, 
el proper dissabte dia 3 de febrer 
a les 10 del matí farem un taller 
pràctic de compostatge casolà al 
Centre Cultural de Can Plana.

L’alcalde, Josep Maria Bagot, i el vicepresident 
de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, 

inauguren l’Ecovita
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El mes de novembre d’enguany es 
va posar en marxa la nova caldera 
de biomassa a l’escola el Bruc, que 
ja dona servei a l’escola i a l’edifici 
de l’Ajuntament. Té capacitat per a 
escalfar aigua mitjançant la crema 
d’estella d’arbre, trossets petits de 
fusta que venen directament dels 
boscos de Riells del Montseny. 
El proveïdor és un veí que viu de 
l’explotació forestal de les seves 
finques a la part alta del nostre 
municipi. 

La instal·lació d’aquesta caldera 
suposarà un gran estalvi econòmic 
d’una banda, i moltes menys 
emissions de CO₂ a l’atmosfera. 
Efectivament, l’estella és molt 

més barata que el gasoil, i més 
sostenible. A més, es disposa d’un 
programa informàtic a distància que 
permet regular les hores d’encesa i 
apagada, i per tant l’optimització 
del seu consum.

Pròximament, el nou edifici de 
la biblioteca Municipal també 
s’escalfarà amb la mateixa caldera. 
Des de l’Ajuntament, es convida a 
la població a què s’informi sobre 
aquesta mena de calderes, d’estella 
o bé de pèl·lets, molt adequades 
per a un municipi com el nostre, 
amb una despesa important en 
calefacció i que es redueix molt amb 
aquesta alternativa. En definitiva, 
sostenibilitat i estalvi a la vegada.

Riells i Viabrea disposa d’una 
Agrupació de Defensa Forestal 
(ADF), que desenvolupa una 
funció fonamental en la prevenció 
i extinció d’incendis. L’ADF els 
Emprius, que és el nom que pren 
a Riells, disposa de 2 vehicles i 
d’una bona colla de voluntaris que 
fan aquesta feina cada estiu, quan 
arriba la calor.

La seva funció i virtut principal és la 
intervenció ràpida per a evitar que 
un petit incendi no es descontroli. 
Són actuacions immediates. Si el 
foc és més gran, es coordinen amb 
el cos de bombers. Els ADF també 
hi són per donar suport en altres 
actes com ara la Nit de Sant Joan.

És evident que el canvi climàtic, 
que es nota amb molta força a les 
regions mediterrànies, han fet que 
el risc d’incendi hagi augmentat 
molt. A més, l’abandonament dels 
camps de conreu han fet que la 
superfície de bosc sigui molt més 
gran. 

L’ADF Els Emprius ha fet aquest 
any moltes sortides per a apagar 
incendis. La primera sortida a 
principis de juny, i la darrera a 
finals d’agost.

Ha sigut un estiu complicat per les 
altes temperatures i per la falta de 
pluja. 

Des d’aquí, volem agrair la seva 
tasca i donar-la a conèixer a tots 
els veïns de Riells. 

MEDI AMBIENT

L’Escola i l’Ajuntament ja 
disposen de caldera de biomassa

Els ADF, una 
garantia de 
seguretat

Foto de família dels ADF
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Quan vau arribar aquí? 

Vaig arribar l’any 1956. En aquell 
temps Riells estava dividit en tres 
nuclis, la gent de la Serra, el Sot i 
la gent de les Barraques. 

Per què vàreu venir?

El meu pare va morir quan jo tenia 
nou anys. Aleshores vivíem al 
Vilar de la Costa, en una casa molt 
gran. Aleshores va venir la meva 
germana gran i el meu cunyat, i 
més tard vam venir la meva mare, 
el meu germà i jo. Ens vàrem 
instal·lar en un pis petit del Bell-
Lloc, a la Plaça Constitució. Al cap 
de pocs, dies, 15 més o menys, vaig 

anar a treballar a Marlet. Abans no 
era com ara, i fins i tot dormia allà! 
Només tornava al pis amb la mare 
quan a Marlet no em necessitaven, 
anava a collir castanyes, cavar blat 
o el que fos... sempre a jornal.

Des que vaig arribar, amb 15 anys, 
fins als 18 vaig estar a Marlet i 
l’any abans de casar-me vaig anar 
a Can Pere Llop. Als 19 ja em vaig 
casar amb en Josep.  

Com era la vida en aquella època?

Després de casada amb en Josep, 
ens vàrem quedar a viure en 
aquesta casa, que era la dels meus 
sogres. No hi havia ni llum, ni 

aigua ni telèfon. . . Havíem de pujar 
tot el menjar de les vaques amb el 
carretó des dels camps que teníem 
a baix de la finca. 

Jo havia arribat a fer de matxo 
estirant amb una corda les bales 
d’alfals per a les vaques mentre 
en Josep empenyia per darrere el 
carro.

Vam passar uns anys molt durs 
però no passàvem gana. 

I de què vivíeu?

Es vivia de tenir una vaca i al 
cap de l’any vendre’n el vedell. 
Els dimecres baixàvem al mercat 
de Sant Celoni amb la ”guagua” 
carregats de conills i pollastres, 
mentre que els homes anaves 
a jornal a fer carbó d’aquí les 
famoses carboneres de Riells. Cal 
recordar que a les cases es cuinava 
amb carbó.

Els diners que aconseguíem ens 

La Rosita Garriga ens obre les portes de Can Nadeu, un dels balcons 
del Montseny. Fa més de seixanta anys que és una de les guardianes 
d’aquesta reserva natural que entre els seus boscos va veure néixer 
el nucli de Riells, l’essència del municipi que avui hem recordat a 
la vora de la llar de foc amb alegria i enyor. La Rosita, encara que 
no ho vol admetre, segueix essent aquella dona forta, valenta, de 
caràcter i decidida que impregna emocions.

La Rosita, una 
vida entre els 
boscos de Riells 
del Montseny

La Rosita Garriga i el Duc, a Can Nadeu
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permetien comprar sal, oli, roba... 
coses que a casa no podíem fer!

Què és la “guagua”?

La “guagua” era el mini autocar del 
moliner de Breda que pujava els 
dimecres a mercat de Sant Celoni. 
El dia anterior les cases de per 
aquí ho preparàvem i ho deixàvem 
tot al “descàrrec” de Marlet, així 
ho baixàvem tot, inclòs el carbó, 
ja que per a comprar-nos alguna 
cosa necessitàvem fins a la darrere 
pesseta! 

El “descàrrec”?

Era un espai molt gran on arribava 
la “guagua” per a recollir tot allò 
que s’havia de portar a mercat. És 
semblant a un moll de càrrega.

Aquí dalt hi hauria bastant 
moviment, oi?

Totes les cases eren plenes. Aquí 
havíem arribat a ser vora 500 
persones ben bé, entre petits i 
grans. Això era el centre i per això 
teníem una escola rural. Imagineu-
vos les baralles que hi havia entre 
la professora, que era franquista i 
feia cantar el Cara al Sol als nens 
cada dia amb la mà alçada quan 
ja no es feia enlloc, i el capellà 
[Mossèn Pere Ribot] que era 
catalanista! Però s’ho passaven bé:  
els més grans (hi havia classes de 
diverses edats) avançaven l’hora 
del rellotge, un d’aquests grans de 
paret, i així sortien una hora o tres 
quarts abans, i s’anaven a jugar 
a futbol amb Mossèn que encara 
anava amb la sotana. 

En el Bell-lloc hi pujava un barber 
de Breda un cop a la setmana, i els 
homes si anaven a afaitar. També 
jugaven a cartes... En canvi a Marlet 
era el lloc del descàrrec i del ball. 

El ball molt antigament també 
s’havia fet a Joanet. En el cas que jo 
vaig viure, a Marlet els diumenges 
es feia anar una gramola, i per Sant 
Isidre, Sant Martí i per Festa Major 
pujava un conjunt, de vegades els 
capellanets de Breda. 

Ara que parles d’aquest tema, 

vàreu viure l’època en la qual es 
rebien visites periòdiques de la 
Guàrdia Civil?

Oh i tant! Passava una parella a 
peu, a saber “si hay alguna novedad”, 
i sempre preguntaven “si hay algo 
para la Guardia Civil”. La meva 
sogra s’amagava cada vegada que 
els veia, perquè li recordava tots 
els dimonis de la guerra. Quan 
arribaven, ells sols s’entaulaven i 
bevien vi, i mai els hi podies dir 

res. No eren gaire trempats, feien 
informes que encara deuen ser a 
l’arxiu de Girona amb tot el que es 
feia a les cases de Riells i anotaven 
si anàvem a missa i què donàvem. 
Passaven cada mes, dia amunt, 
dia avall. Sempre marxaven amb 
alguna cosa al sarró!

Abans has dit que no havíeu passat 
gana...

No. A les cases de pagès no se solia 
passar gana. Amb el que collíem 
del camp, la matança del porc i un 
conill de tant en tant anàvem fent!
Del porc ho aprofitàvem tot, 
n’extrèiem les llonganisses, fuets, 
paltrucs, bulls, la bufeta i peces 
grosses, les penjàvem i quan eren 
seques, s’agafava un drap de cotó 
i es feia com una bossa perquè 
no s’assequés del tot. Només 
les llonganisses arribaven fins a 
l’estiu, perquè es guardaven.

Era com una festa veïnal, aquest 
dia feia que una part no comencés 
ni el procés de conservació [riu]. A 
més, les cases de per aquí sempre 
guardàvem menjar per la gent que 
venia a treballar al prat, era un 
costum força habitual: esmorzars, 
dinars, berenars... Sempre es 
menjava, però entre una cosa i 

L’entrevista

“Per la nevada 
del 62, el camió 

de la llet va 
trigar 15 dies a 

passar”

La darrera nevada important a Can Nadeu, el 8 de març de 2010 13
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l’altra s’arribava justet per l’estiu. 

I què hi teníeu al camp?

Aquí casa fèiem civada, sardo pel 
bestiar i alguna feixa d’alfals. Ho 
aprofitàvem tot, i tots els racons! 
Els boscos els manteníem tan nets 
que hi havia propietaris que fins i 
tot plantaven a les perxades dels 
castanyers.

Per a poder recollir-ho tot a temps 
els veïns ens ajudàvem els uns als 
altres.

La relació veïnal era molt més 
familiar que avui dia, oi?

Oi tant! Mira, pel part de la Roser, 
la meva filla, vaig trencar aigües 
a la nit i vaig despertar en Josep. 
Vam agafar el maletot, ens vam 
vestir, i vam sortir. Aquell dia havia 
nevat, amb tanta mala sort que el 
glaç que hi havia va fer relliscar 
en Josep, que va caure i la maleta 
va anar per terra tota oberta, i jo 
també vaig caure [riu]! 

O quan es va morir el meu sogre... 
Aleshores era costum baixar els 
taüts agafats per quatre persones 
i aguantats amb cordes. 
 
Viure aquí dalt sense vehicle devia 
ser complicat no?

Sí. Però amb els temps i molt 
d’esforç el meu home, en Josep, 
va poder comprar una moto. Més 
endavant vam tenir un 850, quin 
canvi de vida! Penseu que fins 
llavors depeníem de la “guagua” o 
havíem d’anar a peu!

I l’incendi del 94? 

Va ser un infern. La Guàrdia Civil 
ens va obligar a marxar. Devíem 
estar baixant 60 o 70 cotxes, tot 
per carretera de bosc fins a la Creu 
Roja d’arbúcies. Ens pensàvem que 
acabaríem tots cremats! En va 
arribar a cremar algun cotxe, però 
si hi havies flames de 25 m! Però 
gràcies a un canvi de vent i la feina 

dels hidroavions, ens vam poder 
salvar. La boira els dies següents 
anava plena de cendra.

Però molt abans vam patir la 
nevada del 62, oi? 

Penseu que hi havia 1 metre de 
neu i que el camió de la llet va 

trigar 15 dies a arribar. Aquella nit, 
els rics de Breda havien pujat a 
Can Marlet a fer el sopar de Nadal. 
Tots varen fer l’àpat ràpid i van 
baixar tot seguit per no quedar-se 
colgats.

Al matí, quan ens vam llevar, només 
es veia neu. Per arribar a la font a 
buscar aigua vaig haver d’obrir-me 
pas amb la pala de fornar el pa. A 
l’hora de tornar, carregada, i fent 
pujada pensava que no arribaria! 
Molla com un ànec havíem 
d’escalfar-nos amb aigua calenta. 
Penseu que no teníem estufes 
ni calefacció! Sort que era jove i 
valenta, avui no hagués pogut.

També hem tingut alguna dificultat 
més. .. Recordo un dia que va caure 
una mànega d’aigua a la riera. Va 
arribar fins a mig pujador, quelcom 
impressionant, s’enduia arbres, 
grava... va arribar fins i tot a passar 
per sobre del pont. Aquí vam patir 

bastant, pensàvem que la casa 
cauria. Vam quedar molts dies 
sense poder sortir d’aquí.

 Ja veieu que n’hem passades de 
grosses aquí a Riells. 

Avui però, tot ha canviat, oi?
Es troba a faltar molt viure en 

una casa de pagès. Ara ja no 
tenim bestiar ni res, abans fèiem 
la matança del porc, dels vedells, 
xais, pollastres... però al final vam 
deixar de fer-ho, perquè els xais 
eren com criatures, els donàvem 
el biberó... i ningú gosava menjar-
se’ls després. Per acabar-los 
donant, no valia la pena tenir-ne. 
Aquí a dalt, a Riells, tot ha canviat 
de 500 veïns que havíem arribat 
a ser ara en devem quedar una 
cinquantena. Suposo que això es 
deu al fet que amb els nous estils 
de vida la pagesia ja no permet 
mantenir una família. 
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El passat 1 d’octubre es va celebrar 
el referèndum d’autodeterminació 
de Catalunya. A Riells i Viabrea es va 
poder votar en relativa normalitat, 
tenint en compte les notícies 
que arribaven d’altres col·legis 
electorals on la Policia Nacional i la 
Guàrdia Civil van utilitzar la força 
per impedir les votacions.

Dies abans del referèndum, 
la Guàrdia civil entrava al 
Departament d’Economia de la 
Generalitat de Catalunya, on feia 
diverses detencions i s’emportava 
material informàtic.

En saber-se la notícia, durant tot el 
dia es van anar concentrant davant 
el Departament milers de persones, 
que varen protestar pacíficament 
per aquesta acció que no havia estat 
comunicada als Mossos d’Esquadra. 
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, 
presidents de l’Assemblea Nacional 
Catalana i d’Òmnium cultural varen 
ser en aquestes concentracions i 
van intervenir-hi per a procurar 

que fos sempre pacífica i que es 
dissolgués a la mitjanit.

Malgrat la seva actuació en aquesta 
data i  la seva trajectòria personal 
de defensa del les seves idees des 
del civisme i el pacifisme, els dos 
es troben actualment empresonats 
a Soto del Real (Madrid) acusats de 
sedició.

A Riells s’han fet dues concentracions 
de suport davant l’Ajuntament: una 
el dia 21 d’octubre per a rebutjar el 
seu empresonament  i l’altra el dia 
17 de novembre, coincidint amb el 
seu primer mes a la presó.

El 27 d’octubre el Parlament de 
Catalunya va proclamar la República 
Catalana amb 70 vots a favor i per 
tant, per majoria absoluta.

Com era d’esperar, el Govern del 
PP, amb el suport de Ciutadans i 
del PSOE, va aplicar l’article 155 
i va destituir el govern legítim 
de Catalunya, escollit a les urnes 

el 27 de setembre, i per tant ha 
estat intervinguda l’autonomia de 
Catalunya, fet insòlit a Europa. Amb 
posterioritat, ha empresonat a 8 
consellers de la Generalitat, mentre 
que 5 més són a Brusel·les, exiliats, 
esperant que la justícia belga els 
garanteixi un tracte just.

També aquests empresonaments 
van provocar una protesta de 
molts veïns de Riells, que el 3 de 
novembre es van concentrar altre 
cop davant l’Ajuntament. El dia 
10 de novembre, un autocar va 
sortir a la manifestació que es va 
celebrar a Barcelona per a demanar 
l’alliberament dels presos polítics 
catalans.

El dissabte dia 25 de novembre, 
l’ANC de Riells va organitzar un 
acte de suport als empresonats a 
la Plaça del Mercat. Es va penjar un 
gran llaç groc i es van llegir poesies, 
cartes...acompanyades de música 
de piano en directe.

El Referèndum, a RiV

Resultats a Riells i Viabrea
Participació: 50,23%

Sí: 1.427 vots
No: 73 vots

Blanc: 6
Nul: 2 vots

Sí: 2.044.038 vots
No: 177.547 vots

Blanc: 44.913 vots

Resultats al conjunt de Catalunya
Participació: 43,03%
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La Setmana de l’Esport s’ha celebrat un any 
més uns dies abans de la Festa Major amb un 
reguitzell d’activitats tant per la mainada com 
per la gent més gran, sempre a l’aire lluire.

Enguany, el zumba, la dansa del ventre, el 
bàsquet, el rocòdrom, el futbol, la petanca 
o d’altres han cedit el protagonisme a la 
pedalada nocturna popular, com a activitat 
central i que ha aplegat més participants.

La pedalada noctura 
protagonitza la 

Setmana de l’Esport

L’Ajuntament millora els resultats als indicadors d’Infoparticipa

L’ aposta per una major transparència

L’Ajuntament de Riells  ha fet un salt en qualitat a nivell de 
transparència important, situant-se a un compliment del 
60% de la llei de transparència. Aquest canvi qualitatiu 
ha comportat una reestructuració del web per classificar 
tota la informació i fer-la més accessible i entenedora 
per  tothom. En el marc d’aquests canvis s’ha habilitat un 
espai per la opinió dels grups polítics, per la participació 
ciutadana i per la tramitació electrònica.

És voluntat d’aquest consistori és anar millorant en 
aquest aspecte i treballar perquè la ciutadania tingui 
accés a la màxima informació possible. 
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Entitats
L’Ajuntament amplia l’acord de col·laboració 

amb l’Escola de Música Güell a les arts escèniques
Des de la inauguració, el setembre 
de 2016, de l’Escola de música 
Güell, Ajuntament i Escola, varen 
conjuminar esforços per tal de 
signar un conveni de col·laboració 
(materialitzat el mes de març 
de 2017), per tal d’apropar a la 
ciutadania de Riells i Viabrea la 
música amb les seves diferents 
disciplines: cant, instrument, 
i coral, fent d’aquest acord un 
pilar important per a la formació 
musical de les persones.

Això no queda ací, ja que ara l’aposta 
és per les arts escèniques (dansa, 
ballet i teatre). Això suposa que 

els vilatans i vilatanes del poble, 
tenen al seu abast un ampli camp 
de formació artística i musical, de 
la qual l’ajuntament subvenciona 
una part a tots els que resideixen 
i estan empadronats al poble des 
de fa més de sis mesos.

Aquest nou acord assegura el 
retorn cap a la ciutadania en forma 
d’actuacions gratuïtes al llarg de 
l’any dels alumnes i mestres de 
l’escola. Per posar algun exemple 
Sant Jordi, Diada de l’11 de 
setembre, Festa de Sant Martí o 
les Cantades de Nadales, seria una 
mostra.

Enguany, el Club Riells i 
Viabrea ha organitzat la 
desena 10a edició de la 
Fira del bolet i mercat 
artesà, on hi col·laboren 
entitats del municipi, a 
més de l’ajuntament.

El Club vol destacar 
l’alta participació que es 
va produir en aquesta 
edició de caçadors de 
bolets, on les famílies 
de bon matí van sortir a 
la caça de tan apreciat 
aliment.

A la festa s’hi van sumar 
les colles geganteres de 
la Batllòria, Sant Celoni 
i Breda juntament amb 
l’Escola de música Güell, 

que van fer una batucada 
pels diferents carrers del 
poble amb ball final a la 
plaça. A la tarda, la Colla 
Kiko Sabaté va oferir un 
ball de bastons.

Per acabar la festa, el 
Club Riells i Viabrea va 
fer castanyes, convidant 
a tots els visitants a coca 
i vi novell per celebrar el 
10è aniversari.

Des de l’Ajuntament es 
vol felicitar al Club i als 
seus col·laboradors, per 
commemorar aquesta 
desena edició, que de 
ben segur no serà la 
darrera. Moltes felicitats.

La secció local de la Fundació Oncolliga va celebrar 
el seu sopar anual el proppassat 16 de setembre, 
un acte que es va incloure en el programa oficial de 
l’Ecovita.

En aquesta edició del sopar,  l’entitat dedicada 
a la lluita contra el càncer va aplegar més de 220 
persones, tot un èxit de solidaritat que cal agrair als 
voluntaris que tenen cura de la organització, i a tots 
els assistents.

La Fira del bolet arriba a la 10a 
edició

220 persones assisteixen al 
sopar de l’Oncolliga
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El dia 1 de Novembre d’enguany des de la regidoria 
de joventut es va organitzar una sortida en autobús 
a la 23a edició del saló del Manga de Barcelona. Es 
va escollir aquesta data per promoure la participació 
dels i les joves, ja que coincidia en dimecres i era 
festiu pels alumnes de l’institut.
 
L’activitat s’emmarca dins l’objectiu de facilitar 
el transport a actes culturals i juvenils arreu del 
territori català; que va ser una demanda extreta de 
les taules de joves realitzades l’any 2016. Per aquest 
motiu el preu de l’autobús era simbòlic i s’oferia 
acompanyament i dinamització al llarg de la jornada, 
que va durar de les 8:30h a les 19h.
 
Van assistir-hi 11 participants, que en van fer una 
bona valoració de la iniciativa i demanen que es 
repeteixi amb altres formats i activitats. Seguim 
treballant per augmentar la participació juvenil i 
promoure la cultura, la cohesió i l’autonomia.

Joventut i Esports
Sortida al Saló del Manga

L’Ajuntament comença les 
obres de la nova pista d’skateboarding

L’Ajuntament ha iniciat la construcció d’una nova pista d’skateboarding 
al carrer Maria Martí, al costat de l’antic camp de futbol.

El consistori respon així a les múltiples demandes individuals i de 
col·lectius que reivindicaven un lloc per poder practicar aquest esport 
al poble. Es preveu que al llarg de l’any 2018 Riells i Viabrea pugui 
estrenar aquest nou equipament esportiu.
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La garantia juvenil és una iniciativa europea d’ocupació 
per reduir l’atur juvenil que garanteix oportunitats per 
als joves basant-se en programes de formació, inserció, 
emprenedoria i orientació laboral.

Des de l’espai jove es realitza un acompanyament 
personalitzat en els primers passos per tal de 

facilitar als joves l’accés a les diferents oportunitats. 
Actualment s’està fent seguiment de 5 joves de riells 
(3 nois i 2 noies) que participen de cursos de formació 
per ampliar els seus coneixements i augmentar les 
seves possibilitats en la recerca de feina.

Aquest estiu del 26 de juny al 31 d’octubre es va 
realitzar el primer casal esportiu municipal al pavelló 
amb una participació de 24 infants i joves d’edats 
compreses entre 3 i 16 anys i un equip dirigent de 3 
monitors/es titulats i una monitora en pràctiques.

Els objectius principals del casal van ser:

- Fomentar l’activitat física dels infants i joves
- Impulsar una metodologia pedagògica basada en 
l’educació en valors
- Potenciar l’autonomia i la participació dels infants i 
joves
- Afavorir la descoberta i la interrelació amb l’entorn 
natural, social i cultural proper.

Aquests objectius pedagògics es van materialitzar a 
través d’activitats ludicoesportives variades com la 
pràctica de 10 modalitats esportives, piscina, gimcanes, 
jocs de lleure, tallers i manualitats entre altres. A 
més, a mitjans del mes de juliol es va realitzar una 
sortida al parc d’aventures “Selva Aventura”. El casal va 
concloure amb una festa final en la qual es va convidar 
a les famílies i es va passar un resum fotogràfic de les 
experiències viscudes durant les 5 setmanes.

La valoració del projecte va ser molt positiva i els 
monitors/es, els participants i les famílies van quedar 
molt satisfets del desenvolupament general del Casal 
d’estiu.

Cinc joves riellencs participen del programa de Garantia Juvenil

El Casal d’Estiu creix
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Riells homenatja Mossèn Pere Ribot en la 
Festa de Sant Martí

L’Ajuntament de Riells i Viabrea va decidir 
homenatjar a Mossèn Pere Ribot a la Festa de Sant 
Martí 2017, que es va celebrar el passat dissabte 11 
de novembre, aprofitant l’avinentesa que enguany 
es compleix el vintè aniversari del seu traspàs. Pere 
Ribot, nascut a Vilassar el 21 de febrer de 1908, 
va deixar una empremta molt gran al municipi 
de Riells i Viabrea que ara se sent en deute amb 
la seva figura. Ribot va implicar-se a fons amb la 
causa de l’Església catalana durant els anys més 
foscos del franquisme des del recer que li donava 
el Montseny, tot endegant un munt d’iniciatives en 
favor de la cultura catalana. També seria el primer 
capellà del principat a oficiar una missa en català 
i de cara a la gent.

Tal va ser la seva rellevància que, des de la 
seva arribada a Riells del Montseny el 1941, va 
transformar la «petita parròquia» del municipi en 
un autèntic «centre de peregrinació i d’amor a la 
terra», en paraules de l’editor Quim Torra. Ribot 
establiria sinergies amb la gent més significada 
del país: Josep Maria de Sagarra, Carles Soldevila, 
Josep Palau i Fabre, Maurici Serrahima, Josep 
Aragay, Joan Brossa, Max Cahner, Albert Manent, 
Miquel Coll i Alentorn, Jordi Pujol, Maria Mercè 
Roca, Agustí Bartra, Blai Bonet o Carles Riba, entre 
molts d’altres. El llegat de Mossèn Pere Ribot pel 
que fa a l’obra literària, especialment la poètica, és 
també molt rellevant.

Per tot això, l’Ajuntament va preveure un matí 
dedicat al Mossèn, on es realitzà una ofrena floral 
a la seva tomba, i després a l’abadia el públic va 
poder recordar amb un anecdotari biogràfic la 
seva figura, de la mà d’una de les persones que 
més hi va tractar, Josep Montsant. L’acte va anar 
seguit d’una lectura de poesia de l’obra del cèlebre 
capellà, amb l’actuació final de l’Escola de Música 
Güell de Riells i Viabrea.

La Festa de Sant Martí es va completar finalment 
amb un esmorzar popular, i la presentació del 
llibre ‘Zeitnot. El Dietari del Procés II’, dels autors 
Guifré i Oriol Jordan. Aquesta edició més curta de 
l’habitual de la Festa de Sant Martí va acabar amb 
una ballada de sardanes i tot un seguit d’activitat 
pels més petits. 

L’alcalde de RiV, Josep Maria Bagot, realitza l’ofrena floral a la tomba de Mossèn Pere Ribot

Els assistents a l’homenatge escolten l’anecdotari d’en Josep Montsant sobre Mn Pere Ribot
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FESTA MAJOR 2017

Riells i Viabrea commemora la Diada
El passat 11 de setembre, els vilatans de Riells i Viabrea 
van commemorar la Diada Nacional de Catalunya que, 
com ja és tradició, va venir precedida la nit anterior de 
la Marxa de Torxes a Sant Llop. 

La Diada institucional va començar amb la hissada 
de la Senyera on les entitats, les associacions i els 
partits polítics del municipi van fer la seva ofrena 
floral, després de la lectura d’un manifest a càrrec de 
l’alcalde, Josep Maria Bagot.

Aquesta Diada va tenir com a protagonista musical 
l’Escola de Música Güell, que va interpretar algunes 
peces de caràcter catalanista, com el Cant de la 
Senyera, el Cant dels Ocells o el Cant dels Segadors.

La commemoració va culminar amb l’esmorzar que van 
organitzar els voluntaris del Casal d’Avis de Riells, als 
quals el consistori vol agrair que organitzessin l’àpat 
per tots els presents.

La Festa Major de Riells i Viabrea d’enguany, ha sigut 
un èxit d’afluència de públic i de participació en les 
diferents activitats programades pels quatre dies que 
va durar. A més, la festa va comptar amb un pregoner 
de luxe: el periodista riellenc Manel Ferrer. 

Destaquem les distintes propostes musicals, que al 
llarg de tres dies es van poder escoltar, tant a la plaça 
de l’Ajuntament com al pavelló municipal. Grups com 
Los 80 Principales, Sandunguera, Tributo a Sabina o 
Orquestres com Titanium o La Selvatana van agradar 
al públic present nit rere nit. Con cada any, el Club 
Riells va ser l’encarregat de preparar els sopars, oferint 
una carta variada de carns a la brasa i entrepans.

Les activitats proposades per a totes les edats i per 
gaudir en família, van ser un èxit. Les que més van lluir 
a la festa, van ser el tobogan aquàtic gegant, instal·lat 

a l’avinguda Can Salvà (75m de llargada) on grans i 
petits van baixar pel circuit mullats a tota velocitat, i 
la Holy Festa, on ballant al ritme de la música i amb 
els sobres de colors es va tenyir l’ambient i l’entorn.

Els joves, també van estar presents a la Festa Major, 
on el Club Jove Riells i l’Ajuntament, va organitzar 
per primera vegada una Gimcana Marrana al nostre 
municipi. Van participar 18 equips de totes les edats, 
que havien de superar una sèrie de proves que no 
sempre van ser  fàcils (voleibol i futbol en camps de 
fang, pistes americanes amb aigua, etc.), cal dir que els 
participants s’ho van passar molt bé i els espectadors 
van gaudir d’una tarda molt entretinguda.

Com a colofó a la Festa Major, el dilluns 7 d’agost, uns 
200 espectadors  presents al pavelló, van poder gaudir 
de l’obra de teatre Temps de Quim Masferrer.
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CENTRE CULTURAL

El sopar-concert a la terrassa del Centre Cultural del mes 
de juliol, que va cloure el curs 2016-17, s’ha convertit 
en el gran referent de les activitats de Can Plana a 
l’estiu. Durant la vetllada es van poder escoltar peces 
de música clàssica, a càrrec del trio de corda Formació 
Àgora, que amenitzava entre plat i plat el bon menú 
que va servir per segon any consecutiu el Restaurant 
Can Co.

A més Vintage Brothers del Circ LOS, va fer les delícies 
del públic amb els seus malabars impossibles a sobre 
de bicicletes de totes les mides, que en certs moments 
feien patir al públic present. Per acabar d’arrodonir la 
nit, ben sopat, el cor TwoCats pel gospel va interpretar 
les cançons del seu repertori més conegudes.

El consistori vol agrair el suport d’Abastaments d’aigües 
del Tordera i de Cultius Ponç, pel seu suport a aquest 
format cultural, que en definitiva tracta d’acostar 
a la ciutadania la cultura en tots els seus àmbits. 
L’Ajuntament promet més espectacle i més diversió, per 
l’any vinent.

El sopar-concert esdevé el 
gran referent de l’estiu

L’Òpera ‘Il Trovatore’ 
emociona al Centre Cultural

El Centre Cultural ha acollit aquest juliol una 
nova edició del ‘Liceu a la fresca’, que enguany 
commemorava el 20è aniversari de la remodelació 
del Liceu, després del cèlebre incendi del teatre el 
1994. 

El gran protagonista d’aquesta vetllada musical 
al pati del Centre Cultural de Can Plana va ser 
la representació de l’òpera de Giuseppe Verdi “Il 
Trovatore”, que s’ha pogut seguir en fals directe des 
d’una pantalla gegant. 

‘Il Trovatore’ és un drama romàntic que versa sobre 
l’angoixa i la llibertat de l’amor que envolta als 
seus personatges. Els prop de 90 assistents van 
sortir molt emocionats. El regidor de Cultura, Felipe 
González, va declarar que “estem molt contents 
per l’acolliment que està tenint l’òpera per part de 
la ciutadania del nostre poble. L’Ajuntament seguirà 
apostant i apropant la cultura perquè la gaudeixin els 
seus conciutadans”.

· Web
riellsiviabrea.cat

· Facebook
/ajuntamentderiellsiviabrea
/CClacasanova
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AMICAL DE MAUTHAUSEN 

Aquest passat mes d’octubre, l’Associació Amical 
Mauthausen va organitzar un homenatge floral 
als deportats del Baix Montseny davant del 
monòlit que hi ha situat al costat de l’Abadia de 
Riells del Montseny. En aquesta ofrena, l’alcalde 
de Riells i Viabrea, Josep Maria Bagot, i el 
president de l’Amical, Enric Garriga, varen adreçar 
unes paraules a la trentena de persones que es 
van aplegar davant del monòlit que recorda 
l’horror que van haver de patir aquestes persones 
als camps d’extermini nazis en el decurs de la II 
Guerra Mundial.

L’alcalde va recordar perquè aquesta gent va ser 
assassinada: “un dia ens vàrem alçar contra un 
feixisme que va segrestar la democràcia, els drets 
i les llibertats individuals i col·lectives de molts 
pobles europeus” i va deixar ben clar que això no 
va suposar ni de bon tros la victòria del feixisme 
i va subratllar la importància que es teixeixi una 
veritable xarxa antifeixista per poder educar 
els nostres fills en els valors de la tolerància, la 
pau i el respecte i alhora conscienciar-los de la 
importància de mantenir el record dels deportats 
perquè això no es torni a produir mai.

Recordem que el nostre municipi va acollir les 
primeres reunions de l’Amical Mauthausen quan 
encara operava des de la clandestinitat del 
franquisme.

Riells i Viabrea va participar també a la III Trobada 
Anual a Torredembarra de la Xarxa de municipis 
Mai Més, liderada per l’amical i l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, en aquest mandat.

RiV homenatja els deportats del Baix Montseny pel feixisme
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Promoció Econòmica

L’Àrea de Promoció Econòmica ha impulsat des d’aquest gener un servei de Borsa de Treball municipal amb 
la finalitat d’eliminar les llistes d’espera i oferir flexibilitat i una atenció personalitzada. D’aleshores ençà, el 
servei ja ha prestat atenció a 96 usuaris i ha aconseguit els primers objectius. La intenció és seguir avançant en 
aquesta línia i poder eixamplar la tasca.

L’atenció a les persones en aquest sentit va més enllà. Gràcies al projecte de la Diputació de Girona “La Formació, 
Passaport per a l’Ocupació”, el Centre Cultural La Casa Nova de Can Plana ha pogut programar una sèrie de 
cursos o bé a preu públic o bé gratuïts que han comptat amb una assistència de 76 alumnes. Els cursos 
programats ofereixen una diversitat molt pràctica: 

·Curs d’Informàtica bàsica 
·Curs Català nivell B
·Curs de carretons elevadors (lliurament certificat formatiu). 
·Curs formació de manipuladors d’aliments (lliurament del carnet) 
·Curs empoderament personal “Gestiona el teu perfil professional a través del teu potencial i com superar les 
entrevistes de treball” 
·Curs de mini retroexcavadora certificat formatiu

Durant aquest any, des de Promoció Econòmica s’ha estat treballant colze a colze amb el teixit empresarial 
per tal de poder millorar la fórmula que segueixi millorant el polígon. En aquest sentit, la ciutadania haurà 
comprovat que recentment s’ha instal·lat un plafó a la Plaça del Mercat on ja s’anuncien les empreses del 
polígon.

Riells i Viabrea impulsa una 
potent Borsa de Treball 

municipal

L’Ajuntament continua apostant per la 
Borsa de Treball de Riells i Viabrea
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L’objecte d’aquesta actuació és 
la renovació d’una part de les 
lluminàries del nucli de Fogueres 
de Montsoriu i s’inscriu en el marc 
de la iniciativa que l’Ajuntament 
de Riells i Viabrea ha endegat 
per tal de renovar l’enllumenat 
públic a tot el municipi. L’actuació 
consisteix en la substitució de 66 
lluminàries actuals de vapor de 
mercuri, que són obsoletes, per 
unes de noves tipus LED ambre, 
de 40W de potència, amb una 
distribució asimètrica de la llum 
per a focalitzar la il·luminació 
d’una forma més eficient a la 
calçada que permet l’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a 
la protecció del medi nocturn.
 
Concretament, s’estima que amb 
aquesta actuació s’obtindrà un 
estalvi de consum energètic 
de 33,84 MWh/any i un estalvi 
d’emissions de CO2 de 21,96 
TnCO2/any.
 
La inversió total és de 46.657,01€, 
una part de la qual es finança 
amb una aportació econòmica 
inicial de l’Ajuntament, una altra 
part amb una subvenció de la 
Diputació de Girona en el marc 
del programa BEenerGI i una 
part mitjançant un contracte 
amb garantia d’estalvis a través 
d’una microempresa de serveis 
energètics durant 3 anys, que és 
el termini previst d’amortització 
de la inversió.

Durant aquest mes de setembre i 
octubre s’ha procedit a la tercera 
fase d’asfalt o formació de capa 
de rodadora com a reparació i 
regularització dels carrers Vall 
Nou, part del Camí de les Aigües i la 
totalitat del barri de Riells I inclòs 
el carrer del nou camp de futbol. 
La superfície asfaltada ha estat 
de 14.341m2 amb un pressupost 
d’execució material de 198.651,70€ 
IVA Inclòs.

Junt amb aquesta actuació s’han 
tornat a recuperar els ressalts del 
carrer de les Aigües, s’han col·locat 
de nous al carrer de Baix i al barri de 
l’Estació i a l’estrada de Boscos de 
la Batllòria, així com s’ha reforçat la 
senyalització vertical i horitzontal.

A més, al Camí de les Aigües, s’ha 
procedit a l’execució d’una cuneta 
de recollida i conducció d’aigües 
pluvials.

Urbanisme

Urbanisme també completa la tercera fase de 
l’asfaltat a Residencial Riells I

L’Ajuntament renova l’enllumenat del nucli 
de Fogueres de Montsoriu

Els nous fanals, a Fogueres de Montsoriu
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Brigada Municipal

Obres als carrers de Junior Park
Als Carrers Zurbarán i Manuel de Falla s’ha fet una actuació d’urgència, formigonant alguns trams de, 
carrer que dificultaven el trànsit dels veïns per la zona. Dir que part de l’obra s’esdevé per les arrels 
dels pins que aixecaven el carrer, per això demanen la col·laboració dels veïns, perquè tallin els pins 
que toquen a la vorera, deixant uns 8 metres de distància.

Formació
L’Ajuntament continua creient en la formació dels 
seus treballadors, en aquest cas, alguns operaris 
s’han pogut treure el carnet per conduir una mini 
excavadora.
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Alba de Liste
Al carrer Morou, es torna a fer una 
nova reparació per enfonsament de la 
canalització del clavegueram, amb un 
nou pou de registre, a un altre tram de 
la via.

Obres de millora al camp de futbol
Per ser més eficaços a les tasques de manteniment del 
camp de futbol, la brigada municipal va formigonar el seu 
perímetre, aconseguint així escorçar hores de feina en 
aquest espai.

Podadora
Arribant la tardor i com cada any, la brigada ha començat aviat 
les tasques de poda, arreu de parcs i carrers del nostre poble, 
així evitem estar contínuament netejant els carrers plens de 
les fulles dels arbres.
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Adquisició de material per festes i activitats
No totes les obres estan aquí reflectides. En aquest espai que La Vírbola dedica a la feina de la brigada municipal, 
es destaquen els treballs més importants, i és per això que cal no perdre de vista en cap moment que cada dia 
la brigada fa petites actuacions i reparacions d’urgència arreu del territori.
 
L’Ajuntament aprofita així l’ocasió per reconèixer la tasca que fa la brigada municipal durant tot l’any. Veure 
el compromís, la col·laboració i la preparació que tenen a les festes i activitats que es promouen des de 
l’Ajuntament, o a través de les entitats que es fan al llarg de l’any, tant en el muntatge, com en el transport del 
material, etc. per tenir-ho tot a punt. Per tal de facilitar la seva feina, enguany, l’Ajuntament ha adquirit taules i 
cadires amb gàbies perquè sigui molt més fàcil de transportar-les.
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Sabies que...?
La Torre d’en Pega és una petita fortalesa que formava part del 
sistema defensiu del castell de Montsoriu, i per a la protecció de la 
vall de Breda i Riells

La seva construcció data dels segles XII-XIII. La primera referència 
documental vinculada de l’indret és de l’any 1038, en un escrit de 
donacions de terres on se cita l’alou de Busquets, on se situaria 
aquesta edificació militar.

Les escasses restes que avui queden dempeus amaguen una 
edificació que hauria ocupat uns 400m2 on s’hauria hostatjat un 
cavaller que vivia en l’entorn agrícola que s’havia format al seu 
voltant, sempre des d’una posició dominant.

T’animes a visitar-la?

Comença la primera 
fase de la restauració 
de la Torre d’en Pega

El municipi de Riells i Viabrea ha començat a 
impulsar la restauració de l’emblemàtica Torre 
d’en Pega. En aquest cas, es tracta d’una primera 
fase d’intervencions en aquest Bé Cultural 
d’Interès Nacional, consistent en la consolidació 
i estintolament dels murs de la torre. L’ obra 
s’executarà en diferents anualitats, ja que es 
pretén aconseguir subvencions per a cada una 
de les seves fases. Per aquest 2017 es preveu una 
inversió d’uns 25.000€, dels quals la Diputació de 
Girona n’aporta 17.600€ i la resta l’Ajuntament.
 
De moment, s’ha previst executar les següents 
actuacions:
 
-  Tala controlada dels arbres i vegetació arbustiva 
que envaeix l’àmbit d’actuació.
-  Estintolament de la paret nord, que presenta 
un desplom important, per assegurar que no es 
tombi.
-  Una segona actuació consistent en reomplir 
les parts espoliades de les parets amb pedres 
tretes de l’excavació, seguint filades i respectant 
els enfonys i obertures.
-  Finalment es planteja l’extracció de la vegetació 
i el collat i rejuntat mínim de les façanes i els 
coronaments.
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Tardor amb esdeveniments molt importants per al nostre País.
1 d’octubre vàrem votar el Referèndum i on va haver-hi una repressió brutal per part de l’Estat Espanyol. Us 
volem agrair que participéssiu de l´esdeveniment i donem les gràcies especialment a aquells que ens vareu 
fer costat al llarg del dia  defensant els nostres vots (tots els vots , tant els del sí com els del no i els blancs)
Aturada general el dia 3 d’octubre.
Empresonaren als Jordis (Sànchez i Cuixart) i pacíficament ens vam manifestar el  21 d’octubre demanant 
el seu alliberament.  Les nostres mostres de suport a la plaça son petites però SUMEN !!
Empresonaren també el Vicepresident i els Consellers .Legalment no tenien jurisprudència per fer-ho. 
Darrerament les lleis s´alteren i s´interpreten de manera diferent per segons quin cas es jutja.
El MH President Puigdemont i la resta de Consellers  traslladats a Bèlgica per explicar al món la repressió 
que hi ha a Catalunya .
Aturada del dia  8 de novembre i manifestacions diverses a Barcelona i capitals de comarques en suport 
als presos polítics.
Madrid ens imposa unes eleccions pel proper dia 21/12 on esperem entre tots poder tornar a governar 
les nostres institucions i derogar l’article 155. Per aquestes eleccions el PDECAT posa el país per davant 
el partit i crea una llista unitària amb molta gent de diferents àmbits perquè tothom si senti representat. 
(Junts  X Catalunya) 
El passat 11 de Novembre diada de Sant Martí, patró de Riells ,  varem retre un sentit homenatge a Mossèn 
Pere Ribot en el 20è aniversari de la seva mort. Ell,  sàvia persona, ens va deixar molts poemes, escrits i 
frases com la que a nosaltres ens agrada recordar: PODRAN ARRANAR, PERÒ NO DESARRELAR.  
Seguirem lluitant per defensar un estat de dret  que ens permeti expresar-nos com a ciutadans i que no 
ens menystingui. I ho farem amb seny, amb serenor i pacíficament perquè som gent de bé i només volem  
poder decidir.
Conscients que seran unes festes diferents, us desitgem BON NADAL i FELIÇ  2018.

Grups Municipals

Riells i Viabrea
Riells i Viabrea
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El grupo socialista de Riells i Viabrea desea felices 
fiestas i Prospero año 2018 a todos nuestros vecinos 
i amigos. Nosotros seguimos trabajando para 
mejorar nuestro municipio. Seguimos solicitando 
más iluminación y mejoras en las comunicaciones. 
Además, hemos solicitado al ayuntamiento que 
instale marquesinas en las paradas de autobús de 
más uso del municipio.

El año que está a punto de finalizar ha sido un año 
muy complicado a nivel político y social, deseamos 
que estas próximas elecciones del 21D consigan 
que vuelva la tranquilidad y estabilidad a nuestro 
país. Es un buen momento para trabajar todos juntos 
por eso, además de pedir máxima participación 
en estas elecciones pedimos también la máxima 
participación popular en las fiestas navideñas 
de nuestro municipio. Dejemos de lado nuestras 
diferencias para trabajar todos juntos en organizar 
y participar en unas maravillosas fiestas navideñas 
para nuestro Riells i Viabrea.

Felices Fiestas y Prospero Año 2018.

El grup socialista de Riells i Viabrea desitja bones 
festes i un millor any 2018 a tots els nostres veïns 
i amics. Nosaltres seguim treballant per millorar 
el nostre municipi. Vam seguir sol·licitant més 
il·luminació, millores en les comunicacions i, a 
més, hem sol·licitat a l’ajuntament que instal·li 
marquesines a les parades d’autobús més utilitzades 
del municipi.

 L’any que està a punt de finalitzar ha estat un any molt 
complicat en l’àmbit polític i social, desitgem que 
aquestes eleccions vinents del 21D aconsegueixin 
que torni la tranquil·litat i estabilitat al nostre país.  
És un bon moment per treballar tots junts per això, 
a més de demanar màxima participació en aquestes 
eleccions demanem la màxima participació popular 
a les festes nadalenques del nostre municipi. Deixem 
de costat les nostres diferències per treballar tots 
junts a organitzar i participar en unes meravelloses 
festes nadalenques per al nostre Riells i Viabrea.
 
Bones festes i millor Any 2018

Felices Fiestas

Queridos vecinos y vecinas,

Nos acercamos a estas fechas tan especiales para 
todos, esperando que disfrutéis de las mismas en 
compañía de aquellos que os quieren y también 
recordar con cariño a los que ya no están, pero nos 
acompañan también.

Por parte de ICV-Entesa, os deseamos todo lo 
mejor para este año que va a comenzar, esperando 
que este año nuevo 2018 nos traiga tranquilidad y 
alegría para todos.

Desde ICV-Entesa os deseamos una Feliz Navidad y 
un Próspero  Año Nuevo 2018.

Un cordial saludo,

José Antonio Rodríguez
Regidor ICV-Entesa

Bon Nadal

Estimats veïns i veïnes,

Ens acostem a aquestes dates tan especials per 
tots, esperant que gaudiu de les mateixes en 
companyia d’aquells que us estimen i també 
recordant amb amor els qui ja no hi són, però ens 
acompanyen també.

De part de ICV-Entesa, us desitgem el millor per 
aquest any que és a punt de començar, esperant 
que l’any nou 2018 ens porti tranquil·litat i alegria 
a tots.

Des d’ICV-Entesa us desitgem un Bon Nadal i Feliç 
any Nou 2018.

Una cordial salutació,

José Antonio Rodríguez
Regidor ICV-Entesa
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És evident que família i escola, 
els elements més determinants 
en la formació i maduració dels 
infants, pretenen educar-los en 
valors. Però què pot succeir si 
aquests no són els mateixos, o tot 
i essent els mateixos l’escala no 
és coincident?... Què pot passar 
quan, per exemple, en l’àmbit 
familiar l’èxit és preferent a l’esforç, 
contràriament al que pot ser que 
passi a l’escola?...

A tall de mostra: l’Ajuntament de 
Barcelona ofereix a les escoles 
que ho sol·liciten el programa 
d’educació cívica i viària. Dos 
membres de la Guàrdia Urbana 
en cada districte, preparats i 
documentat, visiten els centres 

diverses vegades l’any i mantenen 
amb els nois i noies xerrades 
teòriques combinades amb tallers 
pràctics. Disposen d’un circuit urbà 
desmuntable amb tot el tipus de 
senyalitzacions que instal·len al 
pati de l’escola i que han de recórrer 
amb bicicleta o patinet, mentre 
altres companys ho fan a peu. Fins 
aquí perfecte.

Però... què pot passar per la 
ment de l’infant quan, en sortint 
de l’escola, la mare, o el pare, o 
l’acompanyant adult que el recull 
fa cas omís de tota mena de 
senyalitzacions i de normes?... quan 
travessa el carrer amb el semàfor 
en vermell?... Quan al metro, o a 
l’autobús, ocupa el seient reservat 

a persones amb mobilitat reduïda 
i impedeix que una persona 
gran, o discapacitada, o una dona 
embarassada... pugui seure?...

I és aleshores quan un es 
pregunta: l’educació cívica és 
realment un valor per a segons 
quines famílies?... quin pot ser 
“l’embolic” mental, la confusió de 
la criatura davant d’aquesta palesa 
contradicció?... I és aleshores quan 
em segueixo preguntat: amb el 
temps, quins seran els valors que 
assoliran alguns d’aquests infants?... 
Si els valors no són els mateixos 
tant a la família com a l’escola, el 
fracàs està servit.

Rafel Aguilar i Latiegui

ELS VALORSOpinió:

El Banc de Sang ens necessita
El municipi ha assumit el repte d’acollir un any més el 
Banc de Sang, per tenir l’oportunitat d’ajudar i de ser 
solidaris amb aquesta qüestió prioritària.

Enguany s’ha tornat a aplegar a una cinquantena 
de persones, disposades a ajudar a tantes i tantes 
persones. 

Des del consistori es vol recordar a tothom que és 
molt important saber de quin grup sanguini es forma 
part per poder ajudar una persona quan ho necessiti.   
En acabar, els donants van rebre un petit refrigeri per 
recuperar les forces.
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Tallers i jocs de Nadal
El dia 23 de desembre el Centre Cultural, amb la 
col·laboració de l’AMPA de l’Escola El Bruc, convida 
a tots els nens i nenes a passar un matí d’activitats, 
de jocs i de tallers de Nadal. A mig matí es farà un 
esmorzar saludable amb tots els participants, per 
tan, no cal que ningú porti esmorzar de casa. Aquesta 
activitat compte amb monitors i monitores que 
s’ocuparan de tot i, per tant, no cal l’acompanyament 
dels adults durant l’activitat. Tot i així, els pares i 
mares que ho desitgin, també poden quedar-se a 
l’activitat. Tot i que l’horari de l’activitat és de 9:00h a 
11:30h, els i les participants poden arribar i/o marxar 
de l’activitat (sempre acompanyats pel pare/mare o 
adult de referència) quan convingui.

La Cavalcada dels Reis Mags
La tarda del dia 5 de gener, els carrers de Riells 
i Viabrea s’ompliran de màgia amb l’arribada de 
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. A les 18:00h 
arribaran Ses Majestats a l’Estació de Tren i, 
després d’un recorregut pel poble, arribaran al 
Pavelló Municipal on donaran la benvinguda a 
gran i petits, i els encantarà poder parlar amb 
cadascun dels nens i nenes, nois i noies, adults i 
gent gran que s’hi vulgui acostar.

Recorregut: Estació de tren, C/ Dr. Simón, Ctra. Gi 
552, C/ Sta. Fe, C/ Major, C/ Riells, Ctra. Gi 552, Av. 
Can Salvà i Pavelló

Patge carter
Ja tens la carta dels Reis feta? Estigues alerta perquè 
el proper dissabte 23 de desembre el Patge Carter 
arriba a Riells i Viabrea a les 11:30h. Acosta’t al Centre 
Cultural i entrega personalment la teva carta al Patge 
Carter per assegurar-te que tot els teus desitjos arribin 
directament a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient.

Festes de Nadal
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Les entitats us desitgen Bon Nadal!

Montcabrera Teatre

Quan s'acosta el final de "l'exercici anual" tothom... o quasi, acostuma a 
fer balanç. Aquest és el nostre. Estem satisfets. Per una tasca artística que 
procurem molt digne, que és el què us mereixeu; per l'acolliment que tenen 
les nostres representacions i el respecte amb el què les seguiu; pel suport 
que l'Administració, entitats i particulars ens oferiu . Seguirem en aquesta 
línia de cercar constantment la qualitat... i en aquests dies que tenim pel 
davant, "MontCabrera Teatre" us desitja serenor, plenitud, ànims, empenta... 
i que el vostre balanç personal I col·lectiu sigui satisfactori com ho és el 
nostre. És així com podrem arribar a fer poble. I Riells i Viabrea pot.
BONES FESTES!!!

Territorial de l’ANC Riells i Viabrea

Encara que la situació present que viu el nostre País és d’una gran tristor 
i preocupació pels efectes de l’aplicació de l’article 155, que ha dissolt el 
nostre Parlament i ha enviat una part del nostre Govern a la presó i una 
altra part a l’exili, després d’haver empresonat el president de la nostra 
Associació i el d’Òmnium, manifestem la voluntat de continuar la lluita en 
la defensa de la llibertat i de la cultura del Poble de Catalunya.

Pintem de groc el Nou Any, que ens ompli de serenor els ànims i ens doni 
la força per revertir els efectes de l’abusiva aplicació de l’article 155.  Per la 
nostra part, perseverarem en l’objectiu de la nostra associació: aconseguir 
la independència de Catalunya, amb la constitució d’un Estat propi en forma 
de República. Perquè no podem deixar de mirar endavant, de viure i de ser 
qui som. O, en paraules  de Lluís Llach «caminem per voler ser i volem ser 
per caminar». 
Bon Nadal 2017!
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Benvolguts veïns/es de Riells i Viabrea. 

Com ja fa 4 anys, fa pocs dies hem fet la 4ª sortida a l’estadi del FCB, el dia 
del soci solidari, on vàrem assistir unes 200 persones de Riells i Viabrea i 
rodalies, amb un ambient molt amigable i familiar. Va ser l’apropament a les 
dates nadalenques, dies de família, dies d’amistat. 

És l’activitat de la que estem més satisfets, la de poder dur al Nou Camp, un 
any més, a una bona quantitat de mainada, des de ben joves, però també 

a d’altres persones fins a més enllà dels 90 anys, a veure un partit del primer equip, amb l’única despesa de 
l’econòmic cost del desplaçament. Aquest any, alhora de tancar aquest escrit, omplim segur 2 autocars, amb la 
possibilitat d’un tercer vehicle.

Des de la Penya Barcelonista del nostre poble, seguim contribuint a que grans i petits puguin sentir-se propers 
al nostre Club, alhora que fem poble, gaudint plegats de les activitats que duem a terme i d’aquelles activitats 
a les que hi participem. 

Volem desitjar-vos un molt BON NADAL i un ben venturós any 2018, salut i felicitat per a tots vosaltres. 

Penya Barcelonista RiV

AMPA SIN El Bruc Riells

Des de l´AMPA del SIN EL BRUC de Riells i Viabrea us desitgem molt Bon 
Nadal i un Feliç 2018.

Aquest curs gràcies a la iniciativa de la direcció de l´institut hem aconseguit 
ser més socis, ara de 156 alumnes tenim 88 socis, sembla poc però és tot 
un èxit.

Volem agrair especialment la donació que ens ha fet una empresa dels 
prestatges per a totes les classes que ajuden a que els nois i noies no vagin 
tan carregats.

I tambè agrair a les empreses que han donat productes perquè els puguin vendre els nois de 4t per al seu 
viatge a Mallorca de final de la ESO.

Continuarem treballant i ens hem proposat fer el que estigui en la nostra mà perquè els nois i noies que el 
curs vinent han de fer 1r no vagin als altres instituts i vinguin al del nostre poble, el qual moltes persones van 
reivindicar.

BONES FESTES!!!
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Club Riells i Viabrea

A tornat a passar un altre any, i ja estem de ple a les Festes de Nadal!!!

Des de la nostra entitat us volem donar unes bones festes a tots els que 
sigueu socis/es i també a tots els que no ho sou, i en especial els que no 
ho sou us volem animar a que en forméssiu part, és una qüestió de ganes, 
nosaltres estem aquí per fer poble, i activitats lúdiques i culturals per a tots 
els gustos, i per a totes les edats, i ara més que mai, amb un esperit de ganes 
de millorar i de portar noves activitats, i també acceptem noves propostes... 

Ara les pròximes activitats que fem són la col·laboració amb l’ajuntament 
de portar a terme l’arribada del patge reial i els reis mags. Seguidament els 
companys de la colla amb bon rollo faran el carnaval per diversos municipis 
de les nostres contrades i també estarem amb el carnaval de Riells i Viabrea 
i seguidament farem  el pròxim 15 d’abril l’assemblea de socis i el 1 de 
maig el tradicional dinar de socis i no socis.

Així doncs que tot esperant que tinguem un Nadal feliç i que els reis ens 
portin moltes coses, us desitgem un: Pròsper i Feliç any 2018 ple de salut 
i alegria

Fins aviat amics!!!
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Aigua és Vida

AIGUA ÉS VIDA PER TOT RIELLS I VIABREA

Aigua és Vida  per Tot Riells i Viabrea, associació de veïns per fomentar la 
participació ciutadana i defensar drets bàsics al nostre municipi, segueix 
fent camí. Estem dins la comissió d’estudi perquè l’Ajuntament assumeixi el 
servei municipal d’aigua, com obliga la llei, i determini la forma de gestió 
més convenient per les persones usuàries, que som el poble.
 
En aquest sentit convidem totes les persones de Riells i Viabrea a participar 
amb nosaltres per aconseguir l’aigua clara, de qualitat, transparent en la 
seva gestió, sense beneficis privats (reconeguts) del 16% sobre la despesa 
total, amb  màxima participació ciutadana i màxim respecte pel nostre 
medi ambient.
 
Volem que aquest proper any s’acabi aquesta irregularitat de l’aigua del 
nostre poble, que en les decisions a prendre es consideri la ciutadania com 
eix central i,  si hi ha diferents opcions, es promogui una consulta ciutadana.
 
Bones Festes! 
aiguaesvidaxtotriellsiviabrea@gmail.com

Athletic Club Riells i Viabrea

Un any mes volem acompanyar-vos en aquestes dates tant senyalades i 
formar part dels vostres millors desitjos per aquest nou any que entrarà.

L’Atlhètic Club es una de les entitats del vostre municipi que treballa 
diàriament per construir un club esportiu com Riells necessita i que 
participa activament, en totes les activitats que aquí es fan, be organitzant 
o be col·laborant amb l’ajuntament o d’altres entitats.

Son una entitat jove i que ha anat canviant en els últims dos anys lluitant 
amb totes les adversitat possibles, però aquí estem i esperem perdurà al 

llarg del temps per poder continuar donant esport als nostres joves.

Som una entitat que mitjançant les infraestructures municipals estem portant a terme diferents disciplines 
esportives com es el Futbol, el Basquet, el patinatge i volem incorporà la BTT i la petanca. 

Durant molt temps per poder practicar un esport teníem que marxar fora del nostre municipi, be perquè no 
teníem infraestructures idònies o no teníem entitats que les portessin a terme; però això ja ha canviat, ja tens 
tot lo que necessites, nomes faltes TU.

L’esport i les persones fan gran un Municipi. Som tots els que hem de lluitar per lo que tenim i així perdurarà 
en el tems. Si no posem de la nostre part i participem en les activitats que es fan, arribà un moment que 
desapareixeran. Per això us animen a que porteu els vostres fills/es a provar les activitats durant dues setmanes 
gratuïtament. “tenim servei de recollida al cole, consulteu al Club”

Si tens mes de 18 anys i t’agrada el futbol pots jugar al equip Amteur o els Veterans. La Junta del Athlètic Club 
Riells i Viabrea els hi desitja unes molt bones festes de Nadal. Salutacions 
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Flora Catalana del Baix Montseny

L’Associació Flora Catalana del Baix Montseny celebra amb tots els 
riellencs les Festes de Nadal i Cap d’Any 2017. I des de la nostra Associació 
ho fem recordant  que el passat 25 d’agost va fer 20 anys que ens deixà 
Mossèn Pere Ribot, un home que estimà, amb la seva obra i amb els seus 
versos, la natura del Montseny. 
Mossèn Pere Ribot ha estat i és tot un referent, no només pels seus 

valors ètics i cívics, sinó també pel seu amor i respecte per l’important patrimoni natural del nostre entorn, una 
de les riqueses més rellevants de Riells i Viabrea. I són precisament l’amor i el respecte per la natura els valors 
fonamentals que empenyen totes les activitats de la nostra Associació.
És Nadal i és també temps de música. La música que es desprèn de la nostra natura, tal i com explicà Mossèn 
Pere Ribot quan, el 22 d’agost de 1941, arribà per primer cop a Riells:

“Mentre anava pujant, carretera amunt, el paisatge em meravellava amb la seva exuberància, amb la seva 
verdor. Un paisatge que formaria part de la resta de la meva vida. I mentrestant anava repetint: “Això és Bach”.
I seguia pujant, i veia les masies dels que havien de ser els meus nous feligresos, i els rierols, i deia: “Això és Mozart”.

Quan vaig arribar a dalt de tot i, de lluny, veia la que havia de ser la meva nova llar, en ruïnes, com un quadre romàntic, 
envoltada de xiprers sacsejant-se com si em saludessin, no em vaig estar d’exclamar: “Això és Beethoven”.

Que l’amor per la natura i per la música de Mossèn Pere Ribot sempre ens acompanyin!
Molt Bon Nadal 2017

BON NADAL!

Fundació Oncolliga

Des de la Delegació de Riells i Viabrea de la Fundació Oncolliga Girona, us 
volem donar les gràcies per les vostres aportacions a la causa, aquest any 
entre tots hem recaptat 4.732,77 euros, moltes gràcies!
 
Un missatge mil·lenari torna a sentir-se amb força, és un missatge d´amor, 
que ens porta Pau i Esperança a tots els humils, els pobres, els malalts, a les 
persones de Bona Voluntat, celebrem el veritable NADAL.
 
Bones Festes i Bon Any 2018
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TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament de Riells i Viabrea 972 870 752

Centre Cultural La Casa Nova 93 847 00 85

Guàrdia Municipal de RiV 659 909 567

Serveis Socials 972 870 985

Deixalleria 639 444 655

CAP Riells i Viabrea 972 189 038

CAP Breda 972 870 450

CAP Hostalric 972 864 395

Llar d’Infants L’Escoleta 93 847 03 75

Escola CEIP El Bruc / Biblioteca 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 972 870 860

Mossos de Santa C. de Farners 972 181 675

Emergències 112

C. Acollida d’animals de Tossa 972 340 813

Hospital Santa Caterina 972 182 500

Hospital de Sant Celoni 93 867 03 17

ADF 647572525/649043913

Atenció víctimes maltractament 016
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Ajuntament de
Riells i Viabrea

TALLER DE COMPOSTATGE CASOLÀTALLER DE COMPOSTATGE CASOLÀ

3 de FEBRER 2018
10h, al Centre Cultural

Ser compostaire té premi! 
A partir de l'any vinent, totes les llars que 
realitzin el compostatge, tan les de nova 
inscripció com les que ja fa anys que ho 

practiquen, gaudiran d'una bonificació del 20% 
de la taxa d'escombraries
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