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Riells i Viabrea, aposta pel medi ambient fent la revista municipal amb paper reciclat.
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EntrevistaEditorial
S'acaba un altre any i amb el seu adéu torna el fred,
els ornaments, els llums ... Els carrers i els patis de les
cases ens parlem, un any més, del Nadal. Unes dates
que ens porten festa i que aprofitem tots plegats per
descansar, per passar-les amb les nostres famílies i
amics, per viatjar ... i per anar a comprar. I ens fem
propostes pel nou any (cada any ho fem).

Des del nostre consistori també ens proposem i us
proposem millores, canvis, oportunitats... I comencem
per aquesta revista. Continuem amb el nostre propòsit
d'aconseguir el millor format possible recollint
suggeriments i invertint en la seva impressió. Volem
facilitar la participació de les entitats i volem fomentar
l'esperit de treball en conjunt, on l'esforç i l'esperit
d'anar tots a una siguin el combustible del seu motor.
Volem millorar en espais públics on els nostres infants
passen bona part de la seva vida, començant per
l'escola i acabant per un projecte nou de futur i d'abast
molt més familiar. Volem millorar l'àmbit de la
comunicació i transparència i volem continuar creixent
en l'espectre cultural.

Les festes de Nadal també són una bona ocasió per
continuar essent sol idaris amb els nostres
conciutadans i adoptar actituds més responsables vers
el medi ambient; petits gestos quotidians per un gran
repte col·lectiu. Nosaltres no defallim, ans al contrari,
treballem en la promoció i el respecte envers el nostre
entorn, del seu hàbitat i de la seva gent.

I això ho fem des de la perseverança, des de la
persecució continuada d'un Riells i Viabrea amb més
oportunitats de treball, de lleure, de cultura, d'esports
i d'espais públics, on l'esperança es transformi en una
possibilitat efectiva. Però això exigeix un compromís
aquí i ara, enmig dels inconvenients i les dificultats,
perquè creiem fermament en el que fem, no tant en la
realització de les esperances, sinó en l'obligació moral
de treballar per elles, perquè les considerem justes.
Seguirem lluitant per aquesta idea, encara que la
realitat es mostri tossuda en posar-nos impediments.

Per acabar us convido a tancar els ulls i somiar un
poble i un món millors, amb pau, justícia, llibertat i
fraternitat per a tothom. Dies per a fer balanç de l'any
que queda enrere i imaginar un 2017 ple de reptes i
bons propòsits. Tanquem els ulls, doncs, uns
moments... I després obrim-los per començar amb
esperança el nou any i fer realitat els nostres desitjos.

Bones Festes i Bon Any Nou!!!

Josep Maria Bagot i Belfort
Alcalde de Riells i Viabrea

La Vírbola: real o mítica

Entrevistem a en Pere Tardà de Can Amat de Riells,
una de les poques persones vives que recorden el que
els més grans del territori explicaven d'aquesta
bestiola del Montseny,... i alguna cosa més.

-Bon dia Pere, com recordes el que el teu pare i
altres veïns explicaven d'aquest animal?

-Perquè ells en especial?

-N'havies vist mai cap?

-O sigui, que va existir?

-Com la descriuries?

-Sense ulls i amb "alerons"?

-Era mortal?

-Se sap si va atacar mai a l'home?

La veritat és que amb cert respecte. Ja que el que tots
ells transmetien era un cert temor a aquesta bestiola,
i en especial els pastors i els bosquerols.

Perquè aquest animal buscava el fred, per tant es
trobava a la zona de Santa Fe, i en especial a la
fageda, a Morou, ... I ells eren els que hi pujaven de
manera més habitual, a aquestes zones.

Quan era petit en vaig veure una de morta.

I tant! El que passa és el mateix que està passant
amb tantes altres bestioles; la pressió de l'home, la
pujada de temperatures, canvis en el seu hàbitat,... i
qui sap si podríem afegir altres elements com que fos
un animal amb un índex de reproducció baix, com
passa amb altres espècies.

Devia ser una mica més gran que un llangardaix, d'un
color verd groguenc, amb el que ells anomenaven uns
petits "alerons" laterals i sense ulls.

Sí, era cega. Hi havia una dita que feia: "Si la Vírbola
hi veiés i l'escurçó hi sentís, no sortiria ningú al camp
que no morís". I els "alerons" li permetien fer volades
curtes; ja que pràcticament no caminava.

Atacava especialment a les ovelles. Explicaven que
quan una ovella moria inflada era per la pessigada de
la vírbola.

Haver atacat sí, però haver-lo pessigat no. El meu
cunyat m'havia explicat una experiència en què en
veure's acorralada per un grup d'homes, aquesta se'ls
va tirar al damunt, i que amb els pals i sacs que duien
la varen poder foragitar. De totes maneres s'ha de dir
que els bosquerols, a l'estiu, dormien dintre d'una
rotllana feta amb destrals i xerracs com a mesura de
prevenció de no ser atacats mentre feien la migdiada.
Si bé és cert que per evitar les serps també serveix.
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Seguint la mateixa línia de col·laboració amb l'escola, en
els darrers mesos s'han pintat diverses sales, entre elles
les dues aules de quart i s'han arranjat algunes parets i
sostres que estaven molt envellits, donant, d'aquesta
manera, uniformitat a tota la planta de l'entrada
principal de l'escola.

Millores a l’Escola El Bruc

Inversions a l’Escoleta de Riells

S'ha arrebossat, reforçat i pintat la tanca principal que
dóna a l'Avinguda Can Salvà i al carrer de Les Escoles.

Però segurament, la tasca més impactant realitzada en
aquest darrer semestre a l'escola, ha estat la reparació i
pintura dels mòduls de Cicle Mitjà, doncs les seves
parets estaven rovellades i malmeses pel pas del temps.
Això s'ha fet a petició dels mateixos alumnes del centre, que a final de curs ho van fer saber mitjançant una carta
on s'explicitaven les millores que proposaven per la seva escola. Aprofitant aquestes festes de Nadal es farà una
actuació d'arranjament i pintura a les aules de 1r i 2n de l'edifici principal.

Aquest estiu l'ajuntament ha dut a terme tot un seguit
d'actuacions dins i fora de l'escola bressol per tal de
millorar les seves instal·lacions i així poder oferir un bon
servei als usuaris del centre.

"Des de ben petits amb l'educació tots aprenem: famílies, educadors, nens i nenes, aprenent dia a dia per
millorar el futur.

D'altres no es veuen a simple vista, però igualment són
molt importants. Per exemple, s'han condicionat alguns
espais interiors on calia més ventilació, s'han fet canvis
en la calefacció de les cambres interiors i s'han fet reparacions en els sostres i les parets, en armaris, taules,
lavabos, etc.

Unes són molt visibles, com la nova imatge de
l'estructura de l'edifici amb diferents colors vius,
moderns i infantils per tal que l'Escoleta torni a ser la
llar d'infants de referència dels nostres conciutadans, o
la tanca perimetral. 
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La Brigada de Manteniment Municipal
La Brigada Municipal ha continuat
durant aquests darrers mesos fent
tasques de manteniment en el
m u n i c i p i .  D e s t a q u e m  e l s
manteniments fets a l'Escola El Bruc,
els aularis i la llar d'infants, i en
especial el canvi del color de les
façanes d'aquests dos darrers,
ambientant-los molt més a allò que
ha de ser un espai per a infants.

També s'han realitzat obres al Carrer Esquirols on s'ha aixecat una bona part del tram a causa del mal estat del
paviment per la proximitat dels pins i les seves arrels que han aixecat el formigó. Des de l'Ajuntament es
demana la col·laboració dels veïns a l'hora d'evitar tenir pins a prop de les tanques que donen al carrer.

Obres a l'Institut

Des del pàrquing de la Casa de Cultura s'ha habilitat un accés directe a
l'institut mitjançant una rampa feta amb formigó, que arriba fins a les
portes d'entrada del recinte. Amb això s'ha aconseguit resoldre el problema
de circulació que es produïa al carrer Prat a les hores d'entrada i sortida del
centre.

També dintre dels treballs de pintura podem destacar la nova imatge del parc infantil de la plaça de l'estació i la
de la plaça del mercat.

Com a obres d'especial rellevància realitzades per la
brigada es poden destacar les reparacions de
clavegueres i pous a la zona verda de Vall Nou.

En el carrer Pinetell s'ha fet la substitució de
la vorada i la reparació en diferents trams del
carrer, s’ha compactat amb corró mecànic i
formigonat deixant-lo a punt per asfaltar.

Des de l’Ajuntament es continua treballant en la formació de la Brigada fent diferents cursos específics pels
treballadors. Aquests darrers mesos s'han fet formacions de:

-Plataformes elevadores.
-Aplicació productes fitosanitaris.
-Formació de tècnic d'aplicació.

Una altra feina que s’ha portat a terme és l'ampliació de la deixalleria amb la pavimentació i el muntatge del
tancament metàl·lic amb portes corredisses. Pel que fa a la jardineria es continua treballant en el manteniment de
zones verdes i poda.
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Us desitja Bones Festes!

 

Des del consistori s'han prioritzat les obres d'estabilització dels carrers Turó de Berenguer i Pinetell i la connexió
de les aigües brutes entre els carrers Miguel Ángel i Mozart. El cost total d'aquestes obres s'aproximen als 70.000€.

Continuant amb el programa que es va proposar a començament de legislatura, aquest any s'asfaltaran uns
quants quilòmetres més de carrers. Segons el compromís que s'ha arribat amb l'empresa concessionària, abans
d'acabar el 2016 els sectors de Boscos de la Batllòria i Can Salvà hauran d'estar acabats, exceptuant el c/ Vall Nou
que es farà conjuntament amb el sector de Riells I en el primer semestre del 2017 i on també s'arranjaran i
s'asfaltaran els 300 metres de camí de terra que enllaça aquest sector amb el "passa-llis" que dóna entrada a Can
Salvà pel mateix carrer Vall Nou. Si pressupostàriament és possible, ja es començaria, aquest mateix any, a
asfaltar algun carrer de Junior Parc.

Nou asfaltat de carrers.

Subvenció de la Diputació

Canvi de sentit i nou carrer al sector
del Polígon Sud

Aprofitant la visita de President de la Diputació el passat mes de juliol per la inauguració del camp de futbol
municipal, se li varen traslladar certes problemàtiques urbanístiques que pateix el nostre poble. D'aquella reunió
es va arrencar el compromís que des de presidència, i fora de concurrència pública, hi hauria una aportació,
durant el primer trimestre del 2017, d'aproximadament 40.000€.

Amb l'obertura del nou carrer Batllòria al sector del Polígon Sud, ens hem vist amb la necessitat de fer canvis de
sentit a la circulació del carrer Olzinelles per l'augment de trànsit que hi ha hagut. Aquesta millora consensuada
amb serveis tècnics i guàrdia municipal, implicarà un canvi de sentit únic a l'entrada al polígon, donant més
seguretat a les persones que accedeixen als comerços i descongestionant els problemes de circulació del dia a dia.
Es passarà amb temps un comunicat als veïns en el moment que es faci aquesta actuació.
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Centre Cultural
«La Casa Nova de Can Plana»
Novament és molt gratificant poder parlar i descriure com, dia rere dia, aquest espai es va omplint d'activitats,
exposicions, cursets d'idiomes, d'informàtica, de cuina, tallers de costura i pintura, xerrades de temes molt
interessants de salut i benestar i sobretot s'agraeix la presència diària dels usuaris més joves i alumnes de
l'institut que aprofiten el seu "Espai Jove” fent deures i passant una bona estona envoltats dels amics.
Tota aquesta oferta no seria possible sense la dedicació, el temps, l'experiència i els recursos que aporten els
companys i companyes del Consell Gestor del Centre, que trimestralment es reuneixen amb el tècnic i regidor
d'aquest Ajuntament per poder planificar la nova programació.

Volem donar les gràcies a totes aquelles persones que han compartit les seves obres artístiques (pintures, retrats,
flora catalana, fotografia, llibres) amb tots nosaltres i que han omplert els espais d'exposicions del Centre Cultural
perquè el públic també les pogués gaudir.

Donant suport als escriptors locals, tant a l'Ajuntament com al Centre Cultural, tenim a la venda una petita
col·lecció de llibres i contes d'aquests autors a preus populars.

En essència, el programa cultural es manté amb una sèrie d'activitats fixes que funcionen (cuina, idiomes, ioga,
informàtica), i per altra banda s'intenten crear nous projectes que agafin àmbits diferents de la cultura, oberts a
tot el públic i a totes les edats com és la pintura, la música, la jardineria i horticultura, la restauració de mobles...
Aquestes raons ens fan treballar amb ganes i il·lusió, sobretot veient que a mesura que passa el temps el Centre
Cultural s'està convertint en un punt de trobada, d'aprenentatge i d'informació pels veïns i veïnes del nostre poble.

Al ple de 4 de juliol, a proposta de l'AMICAL MATHAUSEN
i Altres Camps conjuntament amb les demés entitats
memorialistes, es va aprovar una moció on es
manifestava el nostre suport contra tot allò que
representà el 18 de juliol de 1936 que van fer . Com a
Ajuntament democràtic que som, es va penjar una
pancarta de rebuig a la dictadura franquista on es podia
llegir: “18 de juliol mai més”. 

“18 de Juliol Mai Més”
L'obertura de l'Hotel d'Entitats ha fet que les
associacions, entitats, veïns i veïnes del nostre poble
puguin gaudir d'aquest nou espai polivalent per fer
xerrades, conferències i cursets. Aquest fet obre la porta
a noves idees de caràcter educatiu i cultural i, entre elles,
la ràdio municipal tindrà el seu lloc perquè sigui el
referent directe de la informació i de les notícies de tot
el que passi a dintre i fora del nostre municipi. Això ha
estat gràcies a la ferma voluntat d'ambdues parts de fer
possible que la ràdio fos, de nou, una realitat física en
el nostre municipi, establint un conveni de col·laboració
entre l'Ajuntament i en Toni Vidal on es cedeixen les
instal·lacions necessàries per a gaudir i sentir les
senyals radiofòniques de Selva FM 2.0, la Ràdio de Riells i
Viabrea, amb la millor qualitat. La radio, estarà situada
a la mateixa planta que l'Hotel d'Entitats, en un espai
diàfan i agradable perquè en Toni i el seu equip puguin
fer les seves emissions a través de la freqüència
municipal 101.1F.M.

La Ràdio torna a Riells
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Una de les principals demandes de la ciutadania envers els seus governants ha estat sempre saber on es destinen
els recursos públics en el seu ajuntament, què fan amb els seus impostos, quina feina i implicació desenvolupen
dins l'administració local, quins sous i càrrecs tenen, quin és el pressupost municipal i a on van destinades les
partides, ofertes, plens, acords, subvencions, etc.

Llei de Transparència
a la nova Web Municipal

L'Ajuntament de Riells i Viabrea seguirà apostant i treballant per què la Transparència i l'Acord de Bon Govern
subscrit en el nostre municipi no siguin només paraules, sinó un fet.

Hem de dir que al web encara falta informació i/o programari important que depèn d'altres departaments externs
a l'ajuntament (Diputació, Generalitat) i que s'aniran afegint segons les indicacions que es vagin rebent d'aquests
ens.

Per fer possible aquest apropament, durant mesos, en el nostre consistori, s'ha estat treballant amb dues
empreses del sector: una (Prosiscat S.L.), per dissenyar un nou portal web fent-lo més clar i entenedor i on la
informació pot ser reutilitzada per tots els usuaris de la vila que així ho desitgin; l'altra d'assessorament en temes
d'inventari i de transparència (ATC-SIG S.L.).

A Catalunya tot això queda regularitzat per la Llei de Transparència i Bon Govern 19/2014, la qual obliga a totes
les administracions, grans o petites, a treballar per tal d'apropar la informació al ciutadà, i a complir-la segons els
ítems que marca la mateixa llei de ser pública i activa.

El setembre del 2015 des de l'Ajuntament es varen fer al·legacions al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya
per al període 2015-2020 on demanàvem una major freqüència de trens, sobretot a primeres hores i també a la
tarda per a totes aquells que es veuen obligats a desplaçar-se fins a Sant Celoni per anar a treballar, fer gestions,
oci...

Més Trens per l’Estació de Riells i Viabrea

Seguirem treballant per a fer-ho possible trucant a les portes que faci falta.

L'increment de trens donaria servei als habitants del nostre municipi, però també als de municipis veïns com
Breda, Hostalric, Arbúcies, Fogars de la Selva, la Batllòria... Que s'estalviarien uns quants quilòmetres de
desplaçament tant a l'anada com a la tornada. Aquest estalvi de temps seria també una reducció important de
trànsit de la C-35 i una reducció d'emissions de CO2 a l'atmosfera, tal com des de la direcció del Parc Natural
reclamen. A més, la potenciació de la nostra estació es podria traduir en la creació de llocs de treball vinculats a
activitats clarament sostenibles, i que enllacessin l'ús del tren al coneixement del Parc Natural del Montseny,
reserva de la Biosfera. Per a aconseguir-ho s'ha buscat la complicitat del Parc Natural a partir d'un estudi global
que ha fet l'empresa "Lavola" referent a la mobilitat al Montseny, per a millorar-ne el transport públic. Aquesta ha
considerat onze possibles millores a fer i l'estació de Riells i Viabrea, amb un increment de trens, resulta ser la
més recomanable de totes.

La nostra justificació era molt clara; l'estació de Riells i Viabrea és molt nova, moderna i infrautilitzada. Disposa de
molt aparcament i diverses vies, de manera que l'aturada de trens és perfectament factible. A més, és una porta
privilegiada per a visitar el Montnegre i el Montseny.

Ara que s'apropa el Nadal molts pares i mares reben de part dels seus fills i filles la petició de
comprar o adoptar un gosset o un gatet amb la promesa que els tractaran i els mantindran
sempre ben cuidats. Però això no és suficient, ja que aquests animals han d'estar degudament
vacunats, "xipats" i censats allà on viuen, i en el cas de ser gossos potencialment perillosos
també han de tenir una assegurança de responsabilitat civil.

Els Animals de Companyia

Els nostres infants han de saber que a l'hora de sortir a passejar pel carrer amb les seves
mascotes, totes han d'anar lligades amb una corretja. Si són gossos perillosos, aquesta
corretja ha de tenir una allargada inferior als dos metres, a més a més han de portar
obligadament un morrió d'acord amb la seva fisonomia. Tothom podrà gaudir dels seus
animals de companyia si ens conscienciem que les deposicions NO es poden deixar al carrer.
Aquests actes incívics són i seran sancionats tal com s'assenyala a les ordenances municipals

vigents. Aquest ajuntament seguirà fent campanyes de vacunació, "xipatge" i
esterilització, però la seva efectivitat continua en les mans dels seus propietaris..
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Festa del Bolet i Mercat Artesà 2016

Com a novetat, aquest 2016, la Festa ha comptat amb una jornada castellera amb la participació de la Colla de
Figueres i amb la col·laboració de la Colla dels Xics de Riells.
 

També s'ha augmentat el nombre de firaires i artesans
i s'ha pogut gaudir, un any més, dels tastets que ens
han ofert diferents restaurants vinculats al municipi com
Can Quel, el Bell-lloc, La Tasca, On Sempre i el  Celler.

En l'edició d'aquest any de la Festa del Bolet i Mercat
Artesà que ha organitzat el Club Riells i Viabrea amb
el suport d'aquest Ajuntament, s'han portat a terme
tot un seguit d'activitats en les quals hi ha col·laborat
entitats i associacions del municipi.

Diada Nacional de Catalunya 

La festa va culminar amb la tradicional castanyada que el mateix Club va oferir a tots els seus visitants. Des 
de l'Ajuntament volem agrair, un any més, al Club Riells i Viabrea per organitzar la Festa del Bolet i Mercat
Artesà...

Com en els darrers anys –i ja en són 5- l'Assemblea
Nacional Catalana i Òmnium Cultural van organitzar una
concentració en motiu de l'onze de setembre. Hi va
haver convocatòries a Barcelona, Tarragona, Berga,
Lleida i Salt.

Els veïns de Riells i Viabrea vam anar a Salt per a donar
a conèixer alguns dels valors que ha de tenir la nova
República Catalana: el respecte a la diversitat i la
cohesió social de la societat catalana, i el respecte a la
diferència en una societat multicultural.

Des de Riells i Viabrea vàrem sortir 3 autocars cap a la
Manifestació i ens vam col·locar en el tram que ens
pertocava.

La convocatòria va omplir tot el Passeig dels Països Catalans en un ambient festiu i reivindicatiu.

9



Com cada any, arreu de Catalunya es fa el Gran Recapte d'aliments, que es fa pels voltants de Nadal.

Serveis Socials
Mantenint-nos en la línia que hem portat des del 2012, continuem apostant per donar el màxim d'ajudes a
aquelles persones del municipi que més ho necessiten, i intentant cobrir les necessitats que van sorgint. Per
exemple, des de l'octubre d'aquest any, hem aconseguit tenir una psicòloga que dóna servei 2 cops al més a totes
aquelles dones que ho necessiten, i que es veien obligades a anar a Santa Coloma de Farners per tal de rebre
aquest servei.

També disposem d'una treballadora familiar que va a les llars de persones amb vulnerabilitats.

Aquest mes de novembre hem estrenat un servei pioner d'atenció educativa a les famílies. Consisteix a treballar
amb les famílies de manera més intensiva per tal d'aconseguir una millora de les relacions familiar. 

Banc d'Aliments

Aquest any, d'aquest recapte i gràcies a la participació de totes aquelles persones que hi han volgut col·laborar, a
través dels dos supermercats que tenim al municipi, el nostre banc d'aliments pot comptar amb 1575 kg de
menjar que es repartirà a totes aquelles persones del municipi que siguin derivades des de serveis socials. 

Hostal Bell-lloc
Riells de Montseny
Tel. 972 87 09 07
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Centre d’Atenció Primària

Des de l'ajuntament hem cregut interessant adherir-nos a un projecte que es porta a terme amb altres
ajuntaments del Baix Montseny, i aquest projecte és: “El Tritó del Baix Montseny”. Aquest projecte neix inicialment
com a un projecte per a treballar les drogodependències, tot i que amb el temps ja ha anat avançant i també es
tracten altres temes com les addiccions a pantalles, alcohol, . . .

El passat 21 de novembre el nostre alcalde es va reunir amb el Director Territorial de Sanitat, el Dr. Campesol. Des del consistori
s'hi anava amb la demanda del que ha de ser el futur CAP de Riells i Viabrea. Recordem que l'Ajuntament ja fa temps que ha fet
els deures i ja es varen cedir els terrenys per la seva construcció. De la reunió es va sortir amb el compromís que, si s'aproven els
pressupostos de la Generalitat pel 2017, aquest mateix any es procedirà a la redacció del projecte i el 2018 a la seva construcció.
Esperem que d'una vegada per totes aquesta sigui la definitiva.

La nit del Dissabte 17 de setembre del 2016 es va
celebrar el quart Sopar Solidari per part de la
delegació de l'Oncolliga Girona de Riells i Viabrea, per
tal de recaptar fons per la lluita contra el càncer.

Sopar Solidari Oncolliga

En aquest sopar varen assistir membres de l'equip de
Govern de l'Ajuntament de Riells i Viabrea, la presidenta
de l'Oncolliga de Girona i molts dels nostres vilatans.
Encara que la presencia era força notable, mai és
suficient per gaudir d'un bon sopar amb molt bona
companyia i per ajudar a una causa tan important com
és aquesta malaltia que ens acompanya a tots; el càncer.

Amb aquestes lletres volem animar a totes les persones
a participar en aquest o en altres trobades solidàries
que aporten ajuda allà on més es necessita. 

Programa Tritó

És un projecte que ofereix a aquells ajuntaments adherits recursos preventius, de tractament i d'inserció. A més a
més s'ha evolucionat cap a la detecció i atenció d'addiccions de tot tipus, i ja no només el seu tractament.

Això ens és útil, ja que permet a totes aquelles persones que ho necessitin  no haver d'anar únicament a Santa
Coloma de Farners, que és el nostre referent, sinó anar a Sant Celoni, que ens és més proper i amb més facilitats
per arribar-hi. 
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El dia 24 de setembre vam organitzar una bicicletada amb motiu del Dia de la
Mobilitat Sostenible, que reivindica un model de mobilitat més respectuosa amb el
medi ambient. En el nostre municipi vam voler reivindicar la bicicleta com a vehicle
molt adequat per moure's pel municipi per ser un mitjà no contaminant i que alhora
va associat a l'exercici físic.

El Taller de memòria és un servei que es dóna a persones d'edat avançada, i que es realitza des del maig del 2013.
De mica en mica ha anat augmentant el nombre d'usuaris que assisteixen els dijous al matí al casal d'avis. Fan
activitats de psicomotricitat, socialització i estimulació de la memòria, activitats que en molts casos es vinculen a
l'època de l'any en la que es troben. És a dir, per Nadal fan cagar el tió, per setmana santa fan la mona, per Sant
Jordi fan activitats relacionades amb la Rosa i el drac. . .

Taller de memòria

A més a més, des d'aquest curs, s'ha iniciat el projecte Grans i Petits que pretén acostar  les diferències
generacionals que hi ha entre uns i els altres.

Arranjament de la Font de Sant Vicenç

El recorregut va anar des de la Casa de cultura fins a la font de Sant Vicenç, que
trobem al camí de Can Plana. Vam aprofitar per a donar a conèixer aquesta font i es
van netejar els seus entorns. Aquesta feina la va fer la brigada municipal amb l'ajut
de maquinària pesant, que es va necessitar per a retirar una gran alzina que
dificultava el pas a les escales que van fins a la font.

Ara ja tenim netes les dues fonts d'aquest camí: la de Can Ganyes que ja es va fer el
mes de juny coincidint amb el dia mundial del medi ambient.

Us convidem a gaudir de les dues fonts i a arribar-hi o bé caminant o bé en bicicleta
per respectar al màxim aquest entorn que tenim a tocar del nucli urbà.

C/ Turó de Morau, 218    17404 Riells i Viabrea
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Què esperes per reciclar?
Que ens mengi la brossa?
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Durant el mes de novembre s'han realitzat les obres d'ampliació de la Deixalleria Municipal. Malgrat que pel
nombre d'habitants que té el nostre municipi la superfície ja complia la normativa, hem volgut que aquesta
instal·lació pugui oferir un millor servei i d'aquesta manera ser més efectiva en la recollida de deixalles. L'ampliació
permetrà tenir més espai per a separar les diferents fraccions que es recullen i també donar un millor servei a
aquells qui la fan servir. En aquest sentit, val a dir que hi ha hagut un fort increment dels usuaris de la Deixalleria.
Des del mes de gener d'enguany més de dues-centes persones s'hi han donat d'alta, fet molt positiu i que
demostra que de mica en mica anem donant més valor a la separació dels residus pel bé del medi ambient. A part,
cal recordar que des del mes de juny l'horari d'obertura és de 26 hores setmanals, i que també està oberta tots
els dissabtes i diumenges de 10 a 13h.

Ampliació de la Deixalleria Municipal

Com sabeu, una part molt important del pes de les deixalles domèstiques correspon a la matèria orgànica –les
restes de menjar- que suposen una mitjana del 44% del pes de la bossa d'escombraries. En la nostra aposta clara
per a la reducció de les despeses en l'abocament del rebuig, es varen comprar 500 cubells reixats per als veïns de
Riells. Durant el mes d'agost es varen repartir, al mercat municipal, un total de 165 cubells. Actualment, els
cubells, es poden anar a recollir a la Deixalleria. Fins ara s'han repartit prop de 250 cubells. Això vol dir que totes
aquestes famílies estan separant els seus residus orgànics, que es convertiran en adob i que, alhora, fan disminuir
considerablement les tones que anaven al rebuig. Per tant, hem de felicitar-nos però no relaxar-nos i seguir
insistint en la necessitat de fer aquesta separació pel bé del medi ambient, i sobretot, no desanimar-se quan veiem
que hi ha qui llença en els contenidors marrons coses que no corresponen. És important saber que el preu que es
paga a l'abocador per tona de matèria orgànica és de 67,70 € però gairebé el 100% d'aquest import s'acabar
retornant, de manera que el cost final és gairebé zero.

Millorant la Recollida de la
Matèria Orgànica

Materials Viñas us desitja

Bones Festes!!
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Què ens costa cada kg de rebuig? I l’incivisme?

Els Residus: Fem Números

Entenem com a rebuig tot allò que dipositem en els
contenidors de color verd, i que finalment arriba a la
Planta de Lloret de Mar. Aquest any s'han pagat, per
tona, 69'11€. Però per a l'any vinent, el preu per tona
estarà entorn dels 75€. Això vol dir que cada kg de
rebuig que generem ens costa 6'9 cèntims i ens en
costarà 7'5 l'any 2017.

L'incivisme a Riells es concreta sobretot en abocaments
d'andròmines, fustes, electrodomèstics, mobles... en les
àrees de recollida i inclús fora d'aquestes àrees. També
en els tancats que servien per a la recollida del verd i
que algú encara usa per a llençar-hi restes vegetals i
altres. Aquestes restes de tota mena ens obliguen a
encarregar a l'empresa responsable de la recollida de
deixalles a fer un servei extra tots els divendres, i que
té un cost de 6583'33 € anual.

El fet és greu, perquè no es pot entendre que comptant
amb una Deixalleria Municipal que obre 26 hores
setmanals, diumenges inclosos, hi hagi persones que no
l'aprofitin i embrutin les zones de recollida. A més,
aquest fet l'acabem pagant entre tots els vilatans.

Per evitar incrementar el rebut d'escombraries s'ha
intensificat la vigilància a les zones més sensibles als
abocaments, i en els darrers mesos s'ha obert expedient
sancionador a 6 persones del poble que rebran una
multa mínima de 150€. No estem disposats que paguin
justos per pecadors, i serem implacables en els actes
incívics que malmeten la imatge del poble i que
malbaraten els diners de tots.

Ajudeu-nos, ajudeu-vos!!!

Des de l'Àrea de Promoció Econòmica es treballa en tres gran línies:

Promoció Econòmica

1. Facilitar eines, estratègies i formacions a la població del municipi per tal de facilitar-los l'ocupació i
millorar el seu lloc de treball.

Aquest servei també ha permès poder realitzar 68 contractes de treball amb diferents empreses ja siguin del
municipi com de poblacions properes.

2. Creació de llocs de treball a partir de Plans d'Ocupació.

3. Promoure el municipi de Riells i Viabrea per tal d'atraure persones d'altres poblacions amb la intenció que
aquestes utilitzin els serveis, comerços i empreses del municipi amb l'objectiu final de generar riquesa local.

També aquest últims mesos el punt d'informació situat a la Plaça del Mercat a passat de ser un punt d'informació
per a les parades del mercat a ser un punt d'informació municipal on s'hi pot trobar tota mena d'informació tant
del nostre municipi com de la comarca de la Selva (llocs d'interès, fires i festes, actuacions, patrimoni, rutes, etc.)

· Informàtica aplicada al món laboral
·E ines per a la recerca activa de feina
·H abilitats personals i empoderament
·C urs d'elevadors
·C AP per a camioners

Aquesta línia de treball es porta a terme de manera conjunta amb el Consell Comarcal de la Selva. Ubicat dins el
Centre Cultural "La Casa Nova de Can Plana" hi ha la Borsa de Treball. Aquest servei en concret s'ofereix els dijous
al matí i el tècnic laboral treballa de manera grupal i/o individual cada cas i en fa un seguiment. En concret, durant
el segon semestre del 2016 s'han realitzat diferents cursos:

L'oferta de Plans d'Ocupació la dóna el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i, a través del
Consell Comarcal de la Selva, es dóna opció als municipis a presentar projectes per acollir-s'hi. Riells i Viabrea s'ha
acollit a tots els plans que els han proposat. Aquest fet ha permès donar feina a 4 persones del municipi durant sis
mesos. Un projecte ha estat per a una treballadora familiar, un altre per a un pintor i un altre per a dos peons de
neteja de rieres i zones verdes.
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L'escola és un element cabal en qualsevol comunitat humana, per petita o gran que sigui. L'escola mai no pot ser
"endogàmica" entenent com a tal aquella que solament sap "mirar-se el melic" i viure tancada en ella mateixa
sense connectar... i compartir amb l'entorn immediat en el què està immersa. Bé... "Poder-ho ser" si que ho pot
ser. Hauríem d'expressar-nos millor dient "No ha de ser...". Hi ha a Riells i Viabrea el projecte d'endegar una colla
castellera, la primera en el Baix Montseny. L'Escola el Bruc rebé el suggeriment per part dels "Xics de Riells" de
promoure uns tallers de castellers adreçats als alumnes per tal de començar a introduir-los en aquest món
extraordinari, suggerent... L'escola El Bruc entengué bé el missatge. A l'escola es practica el "treball en equip... i
els "castells" són mostra fefaent del mateix. No hi ha protagonismes. No hi ha "figures". Hom és conscient de quin
és el seu "paper". Els "contraforts" donant solidesa a la "base"... "l'anxaneta" fent "l'ala" coronant el castell... els
pisos del "tronc" mantenint un sòlid equilibri... L'èxit del castell és obra de tots. De la canalla que el corona, sí,
però també de la base, dels contraforts, del tronc... ja que si ells no fan bé la feina... el castell és impossible. Un
treball en equip com pocs hi ha. Canalla de cinc, deu anys... compartint activitat amb joves de vint, amb adults de
quaranta, amb avis de setanta... en un veritable "treball intergeneracional". L'Escola El Bruc ho ha entès així, i no
solament ha permès que durant tot un matí els seus alumnes, en el Poliesportiu, i en tres torns consecutius,
s'iniciessin en tècniques senzilles dels castells, si no que durant la setmana anterior ha estat "escalfant" l'ambient
amb informacions i exercicis a l'entorn de l'activitat. I una cosa destaquem, de la que, malauradament, solament
nosaltres i alguns professors que ens acompanyaven hem pogut gaudir: la il·lusió, les "ganes", la lluentor en els
ulls d'aquests infants mentre pujaven a les nostres espatlles en senzills "pilars". I la "transmissió" d'aquesta
vivència als seus pares en sortir de l'escola... Això no té preu, creieu-nos!.

FEM PINYA... FEM POBLE... FEM UNA COMUNITAT ACTIVA I PARTICIPATIVA!...
RIELLS I VIABREA S'HO MEREIX!... ESTÀ A LES NOSTRES MANS!...

Escola El Bruc i Els Xics de Riells

Reconeixement i gratitud a l'Escola El Bruc per haver entès el missatge que hem pretès transmetre implicant-se en
el mateix. I reconeixement, també, a la colla "Els xics de Granollers", els nostres "padrins", molt més
experimentats que nosaltres i que han dirigit personalment els tallers.
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Des de l'Associació Ambtu, us desitgem bones festes a tots, i us regalem unes paraules:

·U na paraula d' 11 lletres: SOLIDARITAT
·U na paraula de 9 lletres: FELICITAT
·U na paraula de 8 lletres: SOMRIURE
·I  una altra de 7 lletres: AMISTAT

Posem esperança en el futur i Bon Nadal!

Associació AmbTu

AMPA Escola El Bruc

AMPA SIN El Bruc

Benvolgudes famílies

L'AMPA de l'Escola El Bruc en conjunt som un grup de pares i mares amb un interès comú,
com és l'educació dels nostres fills i filles en col·laboració permanent amb mestres i equip
directiu.

Col·laborem i treballem de manera desinteressada amb totes les activitats que fa l'escola
i d'altres que fa l'ajuntament.

Hem aconseguit una subvenció del Consell Comarcal de la Selva perquè els  nens que es
queden als menjadors puguin aprofitar l'estona que tenen lliure un parell de dies a la
setmana posant un professor d'anglès tot jugant a jocs educatius.

És el segon any que organitzem una panera pro-colònies perquè tots aquells nens socis
de l'AMPA que vagin de colònies se les puguin finançar.

En definitiva seguirem treballant i aconseguint més objectius per tot allò vinculat als nens.

Des de la junta de l'AMPA volem felicitar-vos aquestes festes tant especials per petits i grans.

BON NADAL I FELIÇ 2017

La Junta de l'AMPA de l'Escola El Bruc 

Benvolgudes famílies, des de l'AMPA de l'institut us volem informar que treballarem per a
millorar tant l'estada com la convivència de tots els nostres fills i filles i que en puguin
guardar un bon record.

És important però la vostra col·laboració y companyia. Moltes gràcies per endavant.

També, des de la junta, us volem desitjar,
BONES FESTES I BON ANY!!!!!

Flora Catalana Baix Montseny-Riells i Viabrea
Arrel de la presentació de l'Associació Flora Catalana al Centre Cultural la Casa Nova de
Can Plana, un grup de persones de Riells i Viabrea vam decidir formar part d'aquesta
Associació i constituir-nos com a grup territorial. Des de llavors (gener de 2016) i fins al juny
de 2016, hem organitzat diverses activitats: sortides de camp, una exposició fotogràfica de
Pere Barnola sobre la flora del Montseny, una sortida, exposició i xerrada (Dr. J. Lluís
Berdonces) sobre les herbes remeieres del Camí de Can Plana, de les quals se n'han
elaborat les corresponents fitxes amb les plantes dessecades.

Un conjunt, doncs, d'activitats a les quals totes les riellenques i els riellencs sou convidats
a participar-hi. Us hi esperem!

Hem inaugurat el nou curs, amb la visita a l'Arbòretum d'Espinelves el passat 9 d'octubre i
fins a finals de desembre presentem una exposició, al Centre Cultural la Casa Nova de Can
Plana, de bolets del Montseny, fotografiats i documentats pel nostre company Jordi Puyuelo.
I s'ha fet també un taller sobre l'ús del web floracatalana.net, organitzat per Pere Barnola.
Per a la propera primavera hem previst la realització d'altres sortides : La Tordera, El camí
de Sant Llop, Pla de la Calma (orquídies), així com la visita guiada al Jardí Botànic de
Barcelona, un recull d'herbes remeieres de Can Plana per exposar-les al Centre Can
Figueres (Gualba) i un taller d'elaboració de ratafia.
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ANC Riells i Viabrea
Abans de Festes de Nadal i Cap d'Any, l'ANC us vol recordar un grapat de coses que de
tan evidents com són a voltes no les veiem clares.

-L'ANC té com a objectiu final únic la independència de Catalunya. Això ens obliga i
faculta a parlar clar en uns moments en què l'Espanya política (si més no els dos terços
del congressistes i el «Gobierno» ) s'ha posat la pell de xai i ens bombardejaran amb el
seu nou talante negociador, mentida rere mentida fins que acabin de creures'ho ells (amb
això ja en tenen prou).

-La principal brama (el relat, el frame i la postveritat) serà que l'empat entre qui vol la
independència i qui no, és etern (El Periódico dixit, quins uns). No és cert, els «indys»
necessitem 50.000 vots per a arribar a guanyar el Referèndum vinculant d'Independència
mentre que els unionistes els hi cal 450.000. Ara, ens faran empassar enquestes cuinades
per desmoralitzar-nos, i no ho permetrem.

-Molts «indys» veuen les darreres eleccions catalanes (el 27S) com una derrota; es nota 
a llarga trajectòria de poble colonitzat i sotmès sempre poruc a l'hora de trepitjar amb
fermesa. Els independentistes guanyàrem 48,05% front el 39,31%del unionistes, del total
de vots. Confrontant els vots clarament pel sí i pel no, guanyàrem de 55,0022% a
44,9977%. I no dubteu que davant una pregunta clara en un referèndum vinculant,
guanyaríem de més. Prou de fer cas a tota la patuleia de gent pagada pel l'Estat per
tractar de menjar-nos la moral. Repetim: Madrit (concepte, que diria l'Iu Forn) aboca una
ingent quantitat de calés pagant periodistes, mitjans, trolls a les xarxes social, mentiders
professionals de la post-veritat que és la versió 3.0 de calumnia que algo queda i si
calúmnies molt i per molts mitjans, doncs queda molt.

-Deixarem per la primavera a veure si de mentre els Comuns són capaços de explicar-nos
com s'ho pensen fer això de la quadratura del cercle, que des dels temps dels grecs cueja
sense solució.

PER TANT, ÀNIMS I RAUXA, QUE EL SENY JA ENS EL DONEN DE FRANC DES DE L'ALTIPLÀ. 

Us volem desitjar un bon Nadal i un any 2017 ple de prosperitat i bons moments...

Athletic Club Riells i Viabrea
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Fundació Oncolliga Girona
Delegació de Riells i Viabrea

MontCabrera Teatre

Fa 20 anys que treballem per ajudar els malalts de càncer i les seves famílies, amb
voluntat de servei, professionalitat i proximitat. Oferim serveis gratuïts de psicooncologia,
fisioteràpia i drenatge limfàtic i posem a disposició dels malalts i familiars llars-residències
i material tècnic, com ara cadires de rodes i llits articulats. Tot amb un únic objectiu:
millorar la qualitat de vida del malalt i el seu entorn.

www.oncolligagirona.cat
972 22 49 63

20 anys, 20 raons per continuar

Fent balanç, enguany ha estat un any especialment intens per a nosaltres. Quatre
muntatges. Aquí a Riells, a Gualba, a Breda, a Hostalric... Dos d'ells repetició, o
recuperació, d'altres de producció pròpia ja presentats en anteriors etapes, i uns altres
dos nous, també nostres. Ha estat, creieu-nos, un treball dur. Una representació cada
tres mesos... tenint solament un dia per assajar (els divendres) i algun que un altre
dissabte “esporàdic”. Estem “esgotats”... però també contents per la feina feta. Ens
comprometem a millorar-la. Us convidem a què, si sentiu el “cuc” de l'escenari, ens
vingueu a conèixer. Ep! i no solament acceptem actors i actrius! hi ha feina pels
apuntadors, pels tramoistes, tècnics... Si voleu, ens trobareu tots els divendres (no
festius ni de “pont”) a la Sala Gran del Casal del Poble a partir de les 9 de la nit. I, posats
a fer, per si no ens trobem (si ens trobem ja ho farem personalment), us desitgem que
visqueu un bon balanç del vostre any i que els projectes per l'any vinent siguin reeixits.

“MontCabrera Teatre” us vol transmetre els seus desitjos
de pau, progrés i prosperitat, alhora que es compromet a
seguir oferint-vos la seva capacitat creativa.

Nova botiga de roba interior
Adults i petits
També merceria!
C/ Sta. Fe, 3 B
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Penya Barcelonista de Riells i Viabrea

Xics de Riells

Benvolguts veïns/es de Riells i Viabrea. 

Ens apropem a les dates nadalenques, dies de família, dies d'amistat. 

Des de la Penya Barcelonista del nostre poble, durant tot l'any, volem contribuir a que
grans i petits, de Riells i Viabrea, puguin sentir-se més propers al nostre Club i fer poble,
gaudint plegats de les activitats que duem a terme i d'aquelles activitats a les que hi
participem.

Fa ja anys que venim celebrant tornejos de 12 hores de FutSal, participem fent presència
a activitats i festes que duen a terme altres entitats, fem sortides a la ciutat esportiva i
altres espais del Futbol Club Barcelona.

Però l'activitat de la que estem més satisfets, és la de poder dur, un any més, a una bona
quantitat de mainada riellenca, des de ben joves fins a més enllà dels 90 anys, al Nou
Camp, a veure un partit del primer equip, amb l'única despesa del irrisori cost de l'autocar.
Aquest any, un cop més, omplirem l'autocar per a anar, el proper dia 21 de desembre,
al primer equip del Futbol Club Barcelona. Si no has fet la reserva, espavila, no et
quedis sense espai.

Volem desitjar-vos un molt BON NADAL i un ben venturós any 2017, salut i
felicitat per a tots vosaltres.

Quan l'any acaba hom acostuma a fer balanç del què ha fet… i preparar projectes de futur.
Fa cinc mesos, quasi dia per dia es presentà un projecte engrescador: que Riells i Viabrea,
i el Baix Montseny, tinguessin la seva “Colla Castellera”. Tasca dura i feixuga, però
possible. A hores d'ara una quarantena de participants donen fe d'aquesta, de moment,
possibilitat. «Marrecs» «tritons» de cinc anys i «avis» de més de seixanta compartint
projecte amb joves d'altres franges d'edat. Com ha de ser. Com volem que sigui. Com
aconseguirem que sigui. Però per ser una Colla Castellera de “primera línia” falta molta
més gent. El que serà els “Xics de Riells” solament ho pot decidir la gent de Riells. El
sacrifici és gran... però els resultats omplen. Tots els dimarts no festius ens trobareu al
Poliesportiu de Riells a partir de dos quarts de set (18:30h). També ens trobareu els
dijous a la mateixa hora, encara que potser canviem el dijous pel divendres. Però el
dimarts, segur.

Us desitgem en aquestes festes que feu pinya i que pujeu ben amunt...

ELS CASTELLERS
Torre de muscles
Castell de cors!
Amunt els homes
I el seu esforç!
Si cau la torre,
La remuntem.
Visca el coratge
D'un poble ferm!

Joana Raspall

xicsderiells@gmail.com
http://www.facebook.es/xicsriells
@xicsderiells
whatsApp: 603315153

Grup sardanista de Riells i Viabrea
Vols apendre a ballar sardanes o si ja en saps vols venir a ballar-ne?
Tots els diumenges de 10 a 11 del matí.
A la plaça del mercat de Riells i Viabrea. Obert a totes les edats: petits joves i grans.
En cas de pluja es farà al Centre de Cultura «La Casa Nova de Can Plana».
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Esquerra Republicana de Catalunya

Bon Nadal a tothom!!

Volem desitjar a tots els veïns de Riells i Viabrea unes bones festes i els millors desitjos
per a tothom, on sapiguem treure els sentiments més nobles i sobretot, compartir-los.

Ara és l'hora de fer l'últim esforç. Tenim tot el dret i l'esperança de voler ser un país de
debò i de comptar-nos entre els Estats del món. Que aquest sigui l'últim Nadal en condició
d'autonomia i el vinent, com a República independent. Som-hi!!

Per acabar, la segona quinzena del mes de setembre es farà el referèndum, vinculant, que
és l'eina imprescindible per al reconeixement internacional que necessitem. En aquest
sentit, s'ha avançat molt – des de la Conselleria d'Exteriors - i es dóna per fet que els
països referents en l'àmbit mundial reconeixeran el nou Estat.

I ara som a la recta final. Efectivament; a l'estiu de l'any vinent s'aprovarà la Llei de
Transitorietat Jurídica, que a la pràctica suposarà la desconnexió de les Lleis que
s'apliquen de l'Estat Espanyol i l'aplicació de les lleis catalanes. El govern de Junts pel Sí
estarà preparat per a governar Catalunya com ho fa un Estat, de manera que el
funcionament de les infraestructures, Sanitat, Educació, Impostos, Energia i tot allò que fa
que es desenvolupin les activitats del dia a dia es donin amb normalitat.

Convergència i Unió

Us desitgem Bones Festes i un Feliç any 2017 !!

Governar amb majoria absoluta ens deixa a l’oposició en una situació que de cara al poble
sembla que no fem res, però no és així. De fet en breu sereu convidats a una xerrada-
col.loqui per tal d´explicar-vos què fem i com treballem els partits de l´oposició . Estarem
agraïts que hi participeu i ens feu arribar les vostres inquietuts com a vilatans.

Marta Pascal (coordinadora Gral. de PdeCAT)

En aquests mesos decisius, molta gent convergirem en aquest nou projecte central en la
política catalana, que encarna les ambicions d´un país nou i millor, profundament
democràtic i que volem lliure, modern i just.

El Juliol passat, la millor CDC va ser la llavor d´una nova formació política, el Partit
Demòcrata Europeu Català (PdeCAT). Partit Demòcrata neix per donar respostes als nous
temps que despunten i ho volem fer sense apriorismes ni demagògia. Sense estridències
però amb tota la convicció. Amb seguretat jurídica i fidels al mandat del 27S.

Fa 40 anys que naixia Convergència Democràtica de Catalunya.La formació que sota el
lideratge de Jordi Pujol va esdevenir el partit central de la política catalana, amb l´objectiu
de reconstruir el país i assolir el seu reconeixement nacional.
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Independents Riells i Viabrea PSC

Independents Riells i Viabrea-PSC

Bones Festes i Feliç 2017

També tenim entre els nostres objectius essencials potenciar la denominació Biosfera de
Riells. És un objectiu que pot obrir moltes portes de promoció econòmica al municipi.
Treballem pensant en tothom. Gaudim aquests dies intensament, fem bon veïnatge i
recordem també totes aquelles persones que es van esforçar per fer millor aquest municipi.

A Riells i Viabrea encara hi ha moltes coses a fer. Nosaltres ens volem concentrar, més
enllà de la feina diària, en treballar per millorar la freqüència de pas de trens per l’estació
del municipi. Serà una prioritat per a l’any nou. També insistirem perquè Adifacabi les
obres de condicionament del municipi, que ja estan aprovades però que ni tan sols han
començat.

Hem passat mesos durs que ens han empès a treballar, tan a dins com a fora del nostre
municipi, per mantenir el compromís i la militància al Partit dels Socialistes de Catalunya.
Des del nostre grup defensem la democràcia i ens posicionem a favor del NO a Rajoy i a
favor del SÍ al dret a decidir i la plena autonomia del PSC.

Independents Per Riells i Viabrea-PSC desitgem que tots els ciutadans i ciutadanes del
municipi tingueu unes bones Festes de Nadal. I volem expressar un record especial i
l’agraïment sincer als qui ens doneu escalf amb el vostre suport i col·laboració dia a dia. 
Les persones que formem el grup Independents Per Riells i Viabrea-PSC som gent
d'esquerres, estem enamorats del nostre municipi i tenim la vocació de treballar per Riells
i Viabrea. Volem garantir, potenciar i defensar el nostre entorn.

ICV-Entesa

Bon Nadal per a tu i tota la teva família!

Us donem les gràcies pel suport que ens doneu per seguir treballant per un millor
Riells i Viabrea.

Esperem que aquest 2017 sigui més suportable per tots nosaltres. Per la nostra banda,
continuarem lluitant perquè així sigui, per aportar el nostre granit de sorra. Com sabeu,
només estem a l'ajuntament per vosaltres i per a vosaltres i per aquest motiu sempre
estem disposats a atendre i escoltar als nostres veïns.

Benvolguts ciutadans i ciutadanes, aquest any volem felicitar-vos especialmentles festes i
per aquest motiu no hem col·locat la nostra pancarta d'ICV-Entesa en l'entrada del poble.

ICV-Entesa

¡Feliz Navidad para ti y toda tu Familia!

Os damos las gracias por el apoyo que nos dais para seguir trabajando por un mejor
Riells i Viabrea.

Esperamos que este 2017 sea más llevadero para todos nosotros. Por nuestra parte,
continuaremos luchando para que así sea, para aportar nuestro granito de arena. Como
sabéis,  solo estamos en el ayuntamiento por vosotros y para vosotros y por ese motivo
siempre estamos dispuestos a atender y escuchar a nuestros vecinos.

Estimados ciudadanos y ciudadanas, este año queremos felicitaros especialmente las
fiestas y por este motivo no hemos colocado nuestra pancarta de ICV-Entesa en la entrada
del pueblo.

ICV-Entesa
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Tallers i Jocs de Nadal

Patge Carter

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 ple d'activitats, de jocs i
de tallers de Nadal. A mig matí es farà un esmorzar saludable amb tots els
participants, per tant, 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 12:30h els i les participants poden arribar i/o marxar de l'activitat
(sempre acompanyats pel pare/mare o adult de referència) quan convingui.

Ja tens la carta dels Reis feta? Estigues alerta perquè el proper divendres 23 de
desembre el Patge Carter, a les 12:30h, arriba a Riells i Viabrea. Acosta't al Centre
Cultural i entrega personalment la teva carta al Patge Carter per assegurar-te que
tots els teus desitjos arribin directament a Ses Majestats els Reis Mags d'Orient.

Us desitjem
Bones Festes!

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 grans i petits i els
encantarà poder parlar amb cadascun dels nens i nenes, nois i
noies, adults i gent gran que s'hi vulguin acostar.

Cavalcada de Ses Majestats
els Reis Mags d'Orient
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