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FELICITATS, HÈCTOR!
El Compositor Hèctor Parra ha estat
guardonat amb el Premi Nacional de
Cultura 2017, la màxima distinció que
atorga la Generalitat en el camp de la
Cultura. Ferm defensor de la composició
clàssica, Parra ha exhibit la seva obra en
concerts per tota la geografia europea, amb
l’epicentre a França, on avui resideix. El
passat dimecres 14 de juny rebia el premi
de la mà del president Carles Puigdemont,
conjuntament amb la resta de guardonats.

DIGUEM-NOS COSES BONIQUES
QUAN PARLO en algunes xerrades de “viure
amb humor”, no vull dir que riguem tot el
dia. Ni es pot ni cal. Tenir humor vol dir tenir
moral, i tenir moral vol dir tenir valors. Estar
d’humor vol dir tenir una bona disposició, ser
positiu. Si a sobre la ironia ens acompanya,
trobarem complicitats i somriures o rialles
que ens ajudin a superar mals moments.
En temps difícils, i els actuals ho són, l’actitud
marca la diferència. I aquesta s’alimenta de
l’autoestima, que no deixa de ser el balanç
de com estem amb nosaltres mateixos
quan passem comptes. Tendim a carregar
o descarregar l’autoestima en funció del
que diuen o pensen de nosaltres. Aquest
carregador sembla fàcil i és enganyós,
perquè donem massa pes a la valoració
de l’altre, que sempre serà apressada o
s’expressarà en likes superficials a les
xarxes. En una societat competitiva costa
trobar elogis personalitzats i de veritat, tots
anem prou enfeinats.
Fa temps que penso que el més important,
el més decisiu, el més transformador, és
el que ens diem a nosaltres mateixos. De
la mateixa manera que si ens agradem al
mirall aquell dia sortirem amb més ànims
al carrer, és bo treballar un altre mirall,
l’interior, i no demanar-li qui és més
bonic, sinó dir-nos coses boniques. No es
tracta d’ensabonar-nos ni d’enganyar-nos,
que tractant-se de nosaltres mateixos no
colaria. L’exercici és més seriós. Cada dia de
la nostra vida té dues versions, la cara A i la
cara B. I com que està de moda la queixa, i
pensar que els altres tenen més sort i mai
rebem el que ens mereixem, solem ficar-nos
al llit carregats de retrets contra el món. Si
hi penses bé i ho treballes, cada dia t’ha dut
coses bones, aprenentatges enriquidors. I si
els vas recordant, si construeixes un relat
cert sobre la part positiva del que et va
passar ahir, sortiràs a afrontar l’avui amb
més ganes.
Carles Capdevila
27/5/2017, Diari ARA
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Editorial
A

questa és una introducció singular, bé per algun
dels temes que conté, bé per la seva llargada, però
m’ha semblat convenient no prescindir de cap dels
temes als que vull fer esment, dons tots tenen la seva
rellevància, sigui en l’aspecte més institucional, sigui
en l’aspecte més proper a les persones.
Estem just a meitat de legislatura i per tant hora de fer
balanç. Des del primer moment hem estat conscients
que la nostra tasca al capdavant de l’Ajuntament no
és altra que fer de Riells i Viabrea un poble millor.
Aquest és el deure que tenim amb la ciutadania i
així l’hem assumit, malgrat no ser una empresa fàcil
donada la disminució d’ingressos i la Llei d’estabilitat
pressupostària a la que ens sotmet l’estat espanyol.
Tot i així les inversions per aquest any
2017 superaran els 700.000€ ,
sense necessitat d’augmentar
l’endeutament municipal. Això
només pot ser fruït d’una
gestió eficient dels recursos
i d’una correcte priorització
de la despesa.
Amb la posada en
funcionament,
a
principis del 2015, de
la Casa de Cultura de
Can Plana vàrem iniciar
un cicle que ha d’acabar
configurant la fisonomia
dels equipaments públics
del nostre municipi. Algunes
han estat o seran grans obres
com el camp de futbol, la mateixa
Casa de Cultura o el futur parc familiar
que es construirà en l’espai lliure que hi ha darrera
l’institut; altres han estat o seran de format mitjà o
petit com l’espai lúdic fet a la plaça de l’Ajuntament,
el canvi d’ubicació i ampliació de l’actual biblioteca,
les millores en el pavelló, el skate parc, ..., i això ens
ha de portar a ser un gran municipi on totes i tots ens
sentim part del seu dia a dia participant o gaudint de
les seves oportunitats socials, culturals, comercials i
esportives.
Voldria fer una menció especial al que és una de les
grans apostes per aquest any 2017; l’Ecovita, la Fira
del Medi Ambient. Un municipi com el nostre, reserva
de la biosfera, no pot ser indiferent a la realitat del

nostre entorn i no pot actuar de manera impassible
davant la seva preservació i del que representa.
Esperem que amb la participació i la conscienciació
de tots plegats aconseguim fer de Riells i Viabrea un
municipi a seguir.
Com a tercer element a senyalar d’aquest número,
recomanaria el que és el tret de sortida al que
podríem anomenar “Trossets de la història de Riells
i Viabrea”, que vindria a ser un recull d’experiències
personals de veïns i veïnes del nostre poble a través
d’una sèrie d’entrevistes que ens han d’explicar les
seves vivències més properes i que en la seva suma
ha d’establir com era la vida a Riells i Viabrea fa unes
dècades.
En aquesta edició renovada de La
Vírbola, també tinc l’honor de
felicitar el recent guanyador
del Premi Nacional de Cultura
2017, el compositor Hèctor
Parra, que és fill de l’Èlia
i en Josep Manel, veïns
i companys de Riells i
Viabrea, i tot un orgull
pel municipi.
Per acabar, i des de la més
sincera modèstia, voldria
fer un petit recordatori
a Carles Capdevila, el
periodista que es dedicava
a fer del periodisme una
professió
harmonitzadora.
Defensor dels més vulnerables, amb
un accent remarcat per les criatures , va
transmetre, amb xerrades, llibres, escrits,... el seu
humanisme optimista i va deixar un llegat brillant,
tendre i sincer de com afrontar la vida. Fa poques
setmanes l’Ajuntament havia decidit contactar amb
ell per venir a fer una MasterClass de com defensar
els nostres drets a través d’una bona comunicació. No
hi vàrem ser a temps, però ens quedem amb les seves
paraules.
Fins sempre Carles!
Bon estiu i bones vacances!
Josep M. Bagot i Belfort
Alcalde de Riells i Viabrea
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ACTUALITAT
ECOVITA, La Fira del Medi Ambient
C

om sabeu, Riells i Viabrea és Reserva de
la Biosfera, i gran part del municipi forma
part del Parc Natural del Montseny. És voluntat
d’aquest equip de govern donar un impuls decidit
a fer tot allò que estigui a les nostres mans per
millorar l’entorn natural que tenim i contribuir
per tant a tenir cura d’un planeta amb problemes
mediambientals molt greus. Cal que tots en siguem
conscients i que actuem en conseqüència.
És per això que celebrarem per primer cop al
nostre municipi una fira del medi ambient, que es
presentarà com a “Ecovita”, el cap de setmana del
16 i 17 de setembre. Aquesta fira volem que sigui
referent a tot el Montseny i a les comarques més
properes i per això hi posarem recursos i molta
il·lusió.
Serà una oportunitat per a tots els riellencs de
poder acostar-nos a les solucions que tenim en

Actuació d’emergència
a Fogueres de Montsoriu
El buit legal pel que fa a la responsabilitat del
manteniment de la carretera que dóna accés a
aquesta urbanització està arribant a uns extrems
que fan perillar la pròpia seguretat de les
persones que passen per allà. Davant d’aquesta
problemàtica, l’Ajuntament de Riells i Viabrea,
juntament amb el de Sant Feliu de
Buixalleu, ha dut a terme una
actuació, sanejant i tapant
els forats i desbrossant
els vorals. També s’ha
aprofitat per dur a
terme la mateixa
operació en els
carrers de dintre la
urbanització.

àmbits molt diferents relacionats amb aquesta
temàtica. Aquesta Fira serà anual i cada any
tractarà un tema diferent relacionat amb el medi
ambient i per tant donarà resposta a totes les
problemàtiques que tenim avui. Enguany ens
centrarem en les energies netes.
Per això hi haurà cotxes i altres vehicles elèctrics,
energia solar i solar fotovoltaica, il.luminació
amb leds... A part, hi haurà molts productors
d’alimentació del Montseny.
Hi haurà també activitats per a nens i joves i per
a tots els públics com ara tallers, teatre, activitats
lúdiques, etc.
Esperem poder veure-us-hi i que junts fem una
molt bona fira, útil i entretinguda per a tothom.
L’objectiu s’ho val!

L’OAC resta tancada
els dissabtes
Des del dia 6 de maig de 2017 l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC) resta tancada els
dissabtes.
Aquesta decisió és fruït un decret d’abast
estatal on es resolt que els dissabtes són
inhàbils pel que fa a tràmits i, per tant,
el servei de registre de documents a
l’Ajuntament ja no es podia dur a terme.
L’horari d’atenció al públic els dies de cada
dia és de les 9:00h a les 14:00h, i els dilluns
a la tarda de les 17:00h a les 19:00h.

El Consell Comarcal deixa RiV al marge d’una
prova pilot per la seva situació geogràfica
El Consell Comarcal de la Selva ha
decidit de manera unilateral privar
Riells i Viabrea de ser la seu de la
prova pilot del projecte educatiu “A
la recerca del Joc Perdut”, tal i com el
nostre municipi havia acordat amb
la Diputació. Malgrat l’acord amb
l’ens supramunicipal, finalment el
CC ha decidit que aquesta primera
prova es farà a Santa Coloma de
Farners, on hi ha la seu del consell,
degut a la proximitat geogràfica.
L’Ajuntament de Riells i Viabrea
ja ha anunciat que presentarà una
queixa formal al CC.
Els alumnes de P5 de l’Escola El
Bruc gaudiran durant el curs 201718 d’un nou projecte educatiu
al qual s’ha sumat Ajuntament,
mestres de l’escola, Diputació, CRP
de La Selva, Consell Comarcal i

l’empresa Marinva promotora del
programa i que serà dirigit per la
Sílvia Dotti.
Aquest projecte neix des de
la voluntat de donar eines als
mestres i als alumnes d’aquestes
edats perquè mitjançant el joc i la
música aprenguin a jugar en grup
i a relacionar-se amb alumnes
d’altres escoles.
La finalitat del joc és reunir un dia
d’abril o maig de l’any vinent totes
les escoles que han participat del
programa a la plaça de la Vila o
en qualsevol altre espai municipal,
a l’aire lliure i finalitzar plegats
la recerca del Joc Perdut, que els
mestres amb els nens i nenes han
preparat durant tot el curs.

L’ajuntament de Riells i Viabrea
havia sol·licitat ser la primera
seu de la prova pilot, la qual
cosa havia estat acceptada per
la Diputació, però la decisió final
sobre la ubicació l’ha pres el
Consell Comarcal.
L’aportació econòmica d’aquestes
dues administracions sí que ha
permès rebaixar la despesa de
l’ajuntament a 250€ +IVA. Des
de l’Ajuntament continuarem
treballant, conjuntament amb la
comunitat educativa, per crear
programes que siguin integradors,
socials i educatius adreçats als
infants i joves del nostre poble.

Èxit riellenc a les jornades Robotseny
El Projecte Robotseny pels alumnes de l’escola i de
l’institut del nostre municipi, continua endavant, amb la
dotació d’una impressora 3D per a cada centre educatiu,
per incentivar la competitivitat amb la resta de centres
educatius participants. La impressora de l’escola ha sigut
una donació altruista de la família Tapia-Rodríguez i la
de l’institut ha sigut subvencionada íntegrament per
l’ajuntament.
El dissabte dia 10 de juny es va celebrar la tercera
edició del Robotseny a Sant Celoni, i els joves de Riells
van obtenir tres premis, un més que el 2016.
En concret, els premis que van guanyar els alumnes del
6è de l’Escola el Bruc van ser la Competició de Robots,
el Premi a l’aportació més destacada a la pàgina web,
i, dins la Fira científica i tecnològica, el Premi a la idea
més creativa.
Cal tenir en compte que a la competició hi participen
moltes escoles i instituts i que els temes que es
treballen són per a formar i preparar els joves en les
noves tecnologies que es trobaran aviat, i cada cop més,
i que hauran d’estar-hi preparats.
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PROHIBIT
DURANT
RiV signa un conveni de
col·laboració amb SelvaTV
El proppassat mes de febrer, l’Ajuntament de Riells i Viabrea i el canal
de notícies Selva TV van signar un conveni de col·laboració, per tal de
donar a conèixer el nostre municipi a la resta de pobles que conformen la comarca de La Selva.
Aquest acord beneficiarà als nostres conciutadans perquè disposen
d’un canal de TV de referència a la comarca, on les notícies tindran
relació amb l’actualitat més propera a casa nostra. Així, el consistori
posa una eina comunicativa més a l’abast dels veïns del poble.
La cobertura de notícies del nostre municipi anirà encaminada a les
diferents activitats i actes de caràcter social, cultural, festiu i esportiu
que es produeixen en el nostre poble, com també s’enregistraran alguns plens municipals. La cadena de televisió es podrà seguir tant a
xarxes socials (Facebook, Twitter...) i al web laselvatv.cat

Neteja de les franges perimetrals
Enguany s’ha tornat a fer la neteja de les franges perimetrals del
municipi, tot aplicant la legislació vigent que obliga a mantenir-ho
net. Cal ser conscients que les urbanitzacions estan envoltades de
bosc i que en cas d’incendi cal que quedin protegides.
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E

stà prohibit fer foc en terreny
15 d’octubre, amb l’objectiu d
S’estableix que no es pot ence
finalitat, en els terrenys foresta
que els envolta.

Per tant, no es poden cremar
marges pròxims a zones foresta
del Departament d’Agricultura.
d’esbarjo ni altres relacionats am
recreatives i d’acampada i en par
podrà fer foc quan s’utilitzin barb

Per això es fa imprescindible aquesta neteja que ja es va fer el 2015
i que ha de permetre donar tranquil·litat a tots els veïns que tenen
les seves cases i terrenys en aquestes propietats i al conjunt dels
vilatans.

També queda prohibit llenç
escombraries i restes vegetals i
llançar coets, focs d’artifici o d’a
foc, i utilitzar bufadors o similars
comunicació que travessin terre

A part, també s’ha fet neteja de dues zones verdes més del municipi,
de manera que l’any vinent quedaran ja totes netes. En total s’ha fet la
zona del Carrer Isabel la Catòlica (Júnior Park) i la del carrer Pinetell,
a Ordenació.

Tinguem en compte que els mes
secs i per tant ens trobem en un

T FER FOC
T L’ESTIU

y forestal des del 15 de març al
de prevenir els incendis forestals.
endre foc, sigui quina sigui la
als i en la franja de 500 metres

restes de poda, jardineria... ni
als sense l’autorització expressa
Tampoc no es poden fer focs
mb l’apicultura. Dins de les àrees
rcel·les de les urbanitzacions, es
bacoes d’obra amb mata guspires.

Canvis en la tinença d’animals
L’Ajuntament podrà limitar el nombre d’animals que es poseeixin en
funció de l’espai disponible i les condicions higiènicosanitàries per
al manteniment dels animals i de les exigències de cada espècie i
raça. El nou límit respondrà a:
Gossos: 2 en un mateix immoble plurifamiliar o unifamiliar entre
mitgeres i 3 en un mateix immoble unifamiliar aïllat.
Gats: 3 en un mateix immoble plurifamiliar o unifamiliar entre
mitgeres i 4 en un mateix immoble unifamiliar aïllat.
Fures: 2 en un mateix immoble plurifamiliar o unifamiliar entre
mitgeres i 3 en un mateix immoble unifamiliar aïllat.
La tinença de més de 6 animals, la suma dels quals estigui formada
per aquestes tres espècies, es considerarà sotmesa a risc sanitari i, en
conseqüència implicarà la sol·licitud de nucli zoològic, en aplicació
de la normativa vigent.
En solars o parcel·les no edificades no està permesa la tinença
d’animals, encara que aquesta disposi d’una tanca perimetral.

L’Ajuntament recorda el cost que
suposa pel poble l’abandó de mascotes
Des de fa anys, l’Ajuntament de Riells i Viabrea té un conveni amb
la gossera de Tossa de Mar, que pertany al Consell Comarcal de
la Selva, per la recollida d’animals abandonats o bé que no tenen
cap identificació que permeti retornar-los al seu propietari. Aquest
conveni té un cost per les arques municipals de 5.777 euros a l’any.
La peculiaritat del nostre municipi fa que tinguem molts
abandonaments d’animals de companyia, i aquest fet provoca una
feina extra per la brigada i els agents municipals, ja que han d’anar
a buscar, recollir i cuidar d’aquests animals a les dependències
municipals fins que la gossera de Tossa ve a recollir-los o els
propietaris apareixen per endur-se’ls.

çar objectes encesos, abocar
i industrials de qualsevol mena,
altres artefactes que continguin
s en obres realitzades en vies de
enys forestals.

També tenim un conveni amb l’entitat Can Fellini, que s’encarrega
de fer les esterilitzacions de les gates del carrer per tal d’evitar-ne
la proliferació descontrolada.
El cost anual d’aquest conveni és de 3.527,15 euros anuals amb
un màxim de 53 esterilitzacions, i aquestes les porta a terme la
veterinària del nostre municipi, en el centre veterinari Riells.

sos d’abril i maig han sigut molt
na situació de sequera.

Recordem de la importància de prendre consciència del que
representa, tant pel propi animal com per arques municipals,
l’abandonament d’aquests animals domèstics.
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Riells i Viabrea resituarà la Biblioteca municipal

D

ins dels projectes culturals de
poble entre els quals s’està
treballant tècnica i políticament
i pels que aposta l’ajuntament de
Riells i Viabrea, és la resituació de
la biblioteca municipal.
La nova proposta de localització
suposarà un augment considerable
dels metres quadrats respecte
l’espai actual, fins a triplicar-lo.
Així, la ciutadania comptarà amb
uns 250 m2 de superfície útil, i
amb estances ben diferenciades
pels més petits, zona d’estudi
i consulta, un espai polivalent
i diàfan per realitzar activitats
com l’Hora del Conte, el Club de
Lectura, cursets de formació, etc.
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A més de donar un servei de
qualitat, com mereix el nostre
municipi, l’espai passarà a formar
part del Sistema de Lectura
Pública de Catalunya depenent de
la Generalitat, pel qual podrem fer
ús del catàleg ARGUS, gaudir del
préstec interbibliotecari, l’accés
a llibres electrònics, exposicions
itinerants, etc. Amb el nou espai
s’obren les portes a la demanda
de subvencions que surtin a partir
d’ara ja sigui per llibres, mobiliari,
material informàtic. Fins ara això
havia estat impossible.
Els usuaris també disposaran de
xarxa wifi, per poder connectar
els seus ordinadors, tauletes o

telèfons mòbils per poder treballar
paral·lelament els seus treballs,
consultes, documents, etc.
ARGUS és la plataforma amb el
qual els usuaris tindran al seu abast
una sèrie de serveis com és eBiblio,
Bibliocat i altres avantatges,
on els usuaris podran gestionar
des de casa seva les comandes i
renovacions dels préstecs dels
llibres, revistes, publicacions, amb
el mateix carnet que s’utilitza ara,
per més comoditat Argus enviarà
missatges als usuaris, de quan
caduca un document de reserva o
de quan arriba la reserva del llibre
a la biblioteca de Riells i Viabrea.
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+ PREVENCIÓ

Com sabeu, el nostre municipi està dintre d’un anell (Sector
Tordera) d’activitats empresarials de risc (farmacèutiques
i laboratoris), que treballen amb materials químics i
corrosius, que poden suposar un perill per la salut pública.
Per aquest motiu va néixer el Pla Plaseqcat, amb la
intenció d’alertar a la població en cas d’accident en algunes
d’aquestes empreses.
El nostre municipi està integrat al Plaseqcat amb vuit
municipis més de la província de Girona. A l’escola i a
l’institut cada any, fan dos simulacres d’evacuació, per
tal que, els alumnes ja des de ben petits sàpiguen com
reaccionar davant d’una alarma d’aquest tipus. Segurament
molts veïns i veïnes heu pogut escoltar les sirenes que
estan repartides al llarg del poble amb un so característic.
El dispositiu és coordinat pel Departament d’Interior, la
Direcció General de Protecció Civil, el CECAT i la Guàrdia
Municipal de Riells Viabrea, que comprova el bon
funcionament de les sirenes a les zones del municipi on
estan col·locades i es comuniquen a través de la xarxa
RESCAT. Per qualsevol dubte en cas alarma, cal trucar al
telèfon d’emergències 112.

mosquit tig

re

El mosquit tigre va arribar a Catalunya el 2004 i ha colonitzat ja bona part
del país. Té una picada intensa i dolorosa i que pot resultar molt molesta.
Cria només en aigües estancades, mai en aigua corrent com a les rieres,
i ho fa encara que hi hagi molt poca quantitat d’aigua, en recipients i
espais on quedi acumulada. Només necessita 7 dies per a fer el cicle i que
dels ous passi a larva i a mosquit. Per a la seva prevenció ens cal:
Buidar tots aquests espais on pugui quedar aigua, com forats a terra, testos,
pots, desaigües, bassals, espais en els troncs dels arbres... Almenys s’haurà
de treure l’aigua 2 cops per setmana. Si tenim un estany a casa, li posarem
peixos per tal que es mengin els ous i les larves.
Si hi ha rat–penats, els ajudarem. Podem posar-hi casetes especials per a ells, perquè criïn.
Són uns grans depredadors de mosquits. Si prenem mesures preventives nosaltres i els nostres veïns, podem
controlar-los. Els mosquits tigre no es desplacen a grans distàncies. La majoria de mosquits, aproximadament
el 70%, es reprodueixen en propietats particulars.
A part, l’Ajuntament, com ja va fer el 2016, farà tractaments preventius en els embornals. Els productes que
s’hi posen són biològics, però cal tenir ben clar que no es poden fer tractaments a les rieres, perquè està
absolutament prohibit.
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EL CONSISTORI POSA
MESURES CONTRA
L’ABANDONAMENT
D’ANIMALS
Des de fa anys, l'Ajuntament de
Riells i Viabrea té un conveni amb
la gossera de Tossa de Mar, que
pertany al Consell Comarcal de la
Selva, per la recollida d’animals
abandonats o bé que no tenen
cap identificació que permeti
retornar-los al seu propietari.
Aquest conveni té un cost per les
arques municipals de 5.777€ a
l’any.
La peculiaritat del nostre
municipi fa que tinguem molts
abandonaments d'animals de
companyia, i aquest fet provoca
una feina extra per la brigada
i els agents municipals, ja que
han d’anar a buscar, recollir i
cuidar d'aquests animals a les
dependències municipals fins que
la gossera de Tossa ve a recollirlos o els propietaris apareixen
per endur-se’ls.
També tenim un conveni amb
l’entitat Can Fellini,que s’encarrega
de fer les esterilitzacions de les
gates del carrer per tal d’evitar-ne
la proliferació descontrolada.
El cost anual d'aquest conveni
és de 3.527,15€ anuals amb un
màxim de 53 esterilitzacions,
i aquestes les porta a terme la
veterinària del nostre municipi,
en el centre veterinari Riells.
Recordem de la importància de
prendre consciència del que
representa, tant pel propi animal
com per arques municipals,
l’abandonament
d’aquests
animals domèstics.
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Reordenació del trànsit
al carrer Estació
Al Ple Municipal celebrat el
mes de maig, es va aprovar per
unanimitat dels representants
polítics de l’ens, la reordenació
de la circulació del barri de
l’Estació.

La realitat del dia a dia ha
mostrat que certes cruïlles
representen un veritable perill
tant per als vianants com per als
cotxes que circulen per aquest
nucli.

Aquesta mesura és fruït de la
participació d’alguns veïns i
veïnes que des de fa temps
reclamaven un canvi de
circulació en els seus carrers
i de la supervisió dels tècnics
d’urbanisme i de la guàrdia
municipal del nostre municipi.

Aprofitant
l’obra
que
el
departament de carreteres de
la Generalitat de Catalunya ha
de fer al lateral de la GI-552, un
carril bici que baixarà de Breda a
l’estació, es construirà una illeta
que delimitarà l’entrada i sortida
del barri.

MEDI AMBIENT
RiV MILLORA LA RECOLLIDA SELECTIVA
2.028t

2015

1.423t

2016
300t

120t
51t

PAPER

48t
ENVASOS

49t

VIDRE

E

FRACCIÓ
ORGÀNICA

REBUIG

43t

48t

59t

PAPER

ENVASOS

VIDRE

l mes de febrer del 2016 va
començar a treballar una
nova empresa que fa el servei
d'escombraries i la gestió de la
Deixalleria.

aconseguirem una matèria orgànica
neta, i per tant l'Ajuntament rebrà
un retorn econòmic molt important
que evitaria la pujada del preu del
rebut d'escombraries.

El desembre passat vam poder fer
balanç de com havia anat l'any
comparant-lo amb anys anteriors,
i n'estem raonablement contents.
Hem millorat força en alguns
aspectes, sobretot en la baixada
de tones de rebuig, que ha sigut
molt important, i també la recollida
de tones de matèria orgànica del
contenidor marró, que ha pujat
moltíssim. En aquest contenidor,
cal tenir present que la brossa
vegetal que llencem ha de ser de
petites dimensions- fulles, gespa... i
sense bossa, i les restes de menjar
han d'anar en bosses compostables
que trobarem als supermercats
i que són biodegradables. Així

Malgrat la millora, estem molt
lluny dels objectius que marca
la Generalitat per al 2020: el
reciclatge mínim del 60% de les
deixalles. Encara avui no arribem al
30%.
L'any 2016 vam generar a Riells
una mica més de 2000 tones de
residus, de les quals més de 1400
van ser de rebuig. Cada riellenc va
generar 500 kg de residus, sense
comptar el que es va gestionar des
de la Deixalleria. Sense reciclar,
aquestes dades són absolutament
insostenibles. L'abocador de Lloret
ha apujat la quota d'abocament de
69,11 € l'any 2015 als 75, de l'any

FRACCIÓ
ORGÀNICA

REBUIG

2017. L'any 2018 tindrem un nou
augment important, i quedarem per
sobre dels 80€ tona.
Per tant, és clar que si no som
capaços d'augmentar el reciclatge,
el rebut de les escombraries no
es podrà mantenir en aquest
preu. Fem-ho també pel medi
ambient. El reciclatge vol dir no
malmetre recursos que ja tenim i
estalvia molta energia, perquè els
materials aprofitats són fàcilment
reutilitzables.
Fem-ho per responsabilitat, per
civisme i per respecte a aquells que
sí que ho fan. No dubteu a dirigirvos a l'Ajuntament a preguntar
qualsevol dubte que tingueu.
En el gràfic següent s'observa la
comparativa de les tones recollides
durant els anys 2015 i 2016.
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De “Can Barba”
a “Can Mainou”,
una vida al barri
de l’estació

Imatge presa des de Can Mainou, amb Can Abosca en primer terme, i Can Esventat al fons

La Maria Canaleta Auladell ara viu a Can Salva però la major part
de la seva vida l’ha passat en el barri de l’estació. És la persona de
més edat nascuda i empadronada en el nostre municipi. Va néixer
a la masia de Can plana fa 97 anys i als 10 anys va anar a viure
amb els seus pares i germà a la casa de la Morera, més endavant
“Can Canaleta”, que l’avi matern havia construït poc abans dels
anys 30 a la vora d’un pou.
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Com era el barri quan vosaltres us
hi vàreu traslladar?
Era als voltants de l’any 30 i en
realitat amb prou feines arribava
a ser un barri. Hi havia exactament
6 cases i l’estació de tren: “Can
Canaleta”, “la Casa Xica”, “Can
Abosca”, “Can Esventat”, “Can
Barba” que feia la funció d’hostal i
taverna pels treballadors vinculats
a l’estació (avui “Can Mainou”) i
“Can Cabra”. Les dues cases iguals
més altes tenien un magatzem
enganxat a cada costat, un es va
condicionar com a escola durant
la II República fent-lo créixer una
planta com a casa del mestre, l’altre
més endavant va ser la primera
sala de ball. En aquella època el

barri era com una sola família; uns
anàvem a casa dels altres com si
fossis a la teva pròpia casa.
Pel que se sap, la construcció de
l’escola no va ser fàcil, no?
No, gens ni mica. El primer
escull va ser aconseguir l’espai
i això fa ser factible gràcies a la
cessió gratuïta del magatzem
per part del seu propietari, el Sr.
Barri. Paral·lelament hi havia un
altre problema; alguns veïns del
municipi volien que es fes en un
altre indret més a prop de Breda.
Les discrepàncies eren importants
però es resolgueren amb una
solució de fets consumats: un dia
el meu pare i alguns pares més

varen anar a Girona, varen comprar
el mobiliari i es varen presentar
a l’ajuntament. I aquí pau i allà
glòria.
I anys més tard va viure la vida de
l’escola d’una altra manera ...
Oh i tant!
Vosté és coneguda com la Maria
de “Can Mainou”, però vivia a “Can
Canaleta. Com és això?
Vaig viure a “Can Canaleta” fins
que em vaig casar amb en Quim
a l’any 1949 i vàrem anar a viure
a “Can Mainou” de furiosos (sector
rural dintre el terme de Sant
Celoni). L’any 1959 va ser quan ens
traslladàrem al barri de l’estació
a “Can Barba”, que avui és “Can
Mainou”. El nom de la casa li vàrem
donar nosaltres i no a l’inrevés.
Després de mica en mica va anar
creixent el “Xiringuito”.
Parlant de cases, com va anar
creixent el barri?
Quan encara vivíem a “Can

Canaleta” quan s’anaven construint,
una darrera l’altre, les cases del
“Xiringuito”. Encara recordo com
van fer la que ara viu en Quim i
com els carros arribàvem carregats
de rocs de la riera. És l’única, de
totes aquelles petites cases, que
es va fer amb fonaments. La sort
és que només tenien planta baixa i
es recolzaven una amb l’altra, però
en el moment que s’ha volgut fer
créixer un pis s’han hagut de fer,
amb anterioritat, obres de reforç.
Poc després de tornar al barri, el
1959, es varen construir algunes
cases més com “La Cantina” i la
casa del fuster, en Momplet.
Em parla del “Xiringuito” com si fos
un altre barri? Que és en realitat el
“Xiringuito”?
El nom del “Xiringuito” va lligat al
magatzem utilitzat com sala de
ball i la petita taverna del costat
on els balladors podien fer el toc,
on viu en Quim. El Xiringuito era
en realitat la casa d’en Quim. Això
era abans de la guerra, jo encara
era soltera i hi festejava. Pocs anys
acabada la guerra la sala es va
fer petita i el ball es traslladava a
l’altre costat de la casa d’en Quim.
Se’n feia cada diumenge i venia
gent d’arreu, de Breda, d’Hostalric,
de la Batllòria... Era un èxit total.
No hi havia enlloc dels voltants
una sala de ball com aquella.

L’entrevista

a Barcelona. Tot això va esdevenir
una font de treball molt important,
tant per la gent de la zona com pels
que varen venir de fora, gallecs,
extremenys, andalusos, etc. I de
retruc, una font d’ingressos extra
per moltes famílies del barri, que
en aquells anys (principis dels 60)
qualsevol ingrés era bo. Llogàvem

“L’estació de
tren va arribar
a ser una de les
més importants
de la zona”
habitacions i convivíem tots junts.
Els hi fèiem el dinar, els rentàvem
la roba... Això va durar bastants
anys, el que va fer que amb molts
d’ells acabéssim tenint més una
relació d’amistat que de propietarillogater. Va arribar un moment que
en una sola habitació teníem 7
persones dormint. A més, aquest
moviment de gent, va propiciar
que al barri hi haguessin 4 bars:
“Can Canaleta”, “Can Abosca”, “Cala

Marxanta” i la cantina de la pròpia
estació. Tot plegat era un bucle on
la gent cridava a més gent.

Tenim entès que també es va fer
Missa durant molts anys...
Si, si és clar! Teníem ball, estació,
escola, bars, però a missa havíem
d’anar a Breda-la Batllòria. A la
Batllòria va venir un rector jove
i molt emprenedor i se les va
empescar per condicionar l’antiga
sala de ball, la que va quedar
petita, que ara era un garatge. Això
va durar ben bé uns 10 anys. I fins
i tot es feia una lluïda processó de
Corpus!
Són molts anys i moltes coses
viscudes. Quin seria el millor
record i el pitjor?
El millor el tinc molt clar: el
meu casament i el naixement
de les dues meves filles, la Neus
i la Maite. El pitjor en serien dos
de ben diferenciats: el temps de
guerra i els aiguats.
Com vàreu passar la guerra?
No vàrem passar gana però de por,
molta. Aquest era un enclavament
important. A Can Mongé –on
ara hi ha la Rocalba- hi havia un
magatzem de munició, protegit per
3 metralladores contra l’aviació.
Una estava a l’altra banda de la

En aquella època, el barri de
l’estació va acabar esdevenint un
barri molt concorregut, no?
Molt. S’hi van sumar diferents
elements. Per una banda teníem
la sala de ball, per una altra la
mateixa estació, que en aquells
anys va arribar a ser una de les
més importants de la zona, i
finalment teníem la construcció
de la cervesera Skol, la fàbrica
de la Plemen i les obres del
transvassament de l’aigua del Ter
L’escola d’excursió al riu
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carretera, concretament a La
Berneda, una altra a on ara és
Can Raurell i l’altre a Can Mongé
mateix. Quan venia l’aviació tots
sortíem corrents a amagar-nos als
pins de Can Merla.
Segons sembla al final varen
descobrir que al costat de
l’estació hi havia un magatzem de
material de guerra però devien
donar malament l’adreça i varen
acabar bombardejant l’empalme
-enclavament
de
MaçanetMassanes. I allà no hi havia res de
res.
De totes maneres crec que vaig
veure més persones mortes en
temps de la retirada que no pas
durant la guerra, i alguns eren
coneguts. L’aviació passava i
allà on veia algú caminant pel
costat de la carretera o per la
via, o fins i tot pel mig d’un camp,
disparaven. Era terrible.
I sobre els aiguats?
El pitjor va ser el primer, el de
1962. L’aigua entrava per tot
arreu, fins i tot per sobre els
fogons. El meu marit estava en
una reunió a Barcelona i era de
nit. Ens van haver de treure de
casa amb cordes. Des d’on està
ara l’ajuntament fins a la riera del
“repiaix” tot era un pantà. Penseu
que l’aigua entrava a l’estació per
les finestres, unes finestres que
estaven a més d’un metre d’alçada.
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Només les cases que estaven en la
part més alta del barri s’escaparen
d’aquell desastre. La que va haverhi uns anys més tard va ser molt
important però no com la del 62.
Tot i així encara tinc la imatge
de l’escola amb més de 30 cms
de fang i de la cara d’incredulitat
dels nens quan ho venien a veure.
Penseu que
eren unes

La Ma a, avui
ri
criatures que
jo veia cada
dia i que pràcticament tots, en
algun moment o altre havien estat
a casa.
I això com és?
Can Mainou estava enganxat a
l’escola. Els nens, que en aquella
època eren de totes les edats,
jugaven al pati que està davant de
casa. Havíem canviat molts vidres

de finestres (es posa a riure), fins
que al final vàrem acabar per
posar-hi uns barrots de protecció.
Alguna anècdota que us hagués
passat envoltats de tanta canalla?
Nosaltres teníem un gos que
a la que podia es menjava el
berenar de la canalla. Llavors
em tocava fer-los un altre. Penso
que algun espavilat, quan el
que duia li agradava, li’l donava
intencionadament al gos i així
jo li’n feia un altre amb algun
acompanyament que l’hi vingués
més de gust. Tots érem coneguts
i tot era més proper (diu amb
un to d’enyorança).
Acabem parlant una estona
més i repassant fotografies. Tots
voldríem estar, us ho asseguro,
com està la nostra protagonista a
la seva edat.
Moltes gràcies Maria i per molts
anys puguis continuar amb aquesta
vitalitat!

INCIVISME
La mala praxis d’algunes persones en el
nostre municipi en matèria de deixalles,
andròmines i escombraries ens està
sobrepassant. Diàriament rebem una
sèrie de dades que posen de manifest
aquest fet i on es reflexa que cada vegada
és més freqüent veure brossa i deixalles
escampades per alguns carrers i en els
punts de recollida selectiva. Tots heu
pogut veure andròmines o voluminosos
com mobles (menjadors, habitacions),
neveres, lavabos, material de construcció,
finestres, matalassos i tota classe
d’impropis que tenen el seu espai a la
deixalleria o que són susceptibles de ser
recollits en el “porta a porta” que ofereix
l’ajuntament.
Novament recordem que existeix un
servei de recollida de trastos a domicili on
l’usuari, únicament, ha de trucar al telèfon
937 905 560 i l’empresa encarregada de la
seva recollida, Arca del Maresme, donarà
dia i hora en què passarà per casa seva a
retirar el material que no necessita o què
vol llençar. Aquest servei és setmanal i no
té cap cos afegit pel vilatà. L’ajuntament
ha posat els mitjans necessaris perquè la
deixalleria estigui oberta cada dia de la
setmana, inclòs el cap de setmana al matí.
Veiem que totes aquestes millores semblen
poques per alguns elements incívics que,
fins i tot, vénen d’altres municipis a tirar
les seves escombraries. Així, s’ha decidit
que a tota aquella persona que se l’agafi
abandonant deixalles allà on no toca,
haurà de recollir tot el que hagi deixat i
se l’imposarà una sanció que pot arribar
fins als 3000€.
Per denunciar aquest tipus d’actes o
qualsevol altre podeu contactar amb la
guàrdia municipal al telèfon 659 909 567.
Heu de saber que aquesta informació és
personal i confidencial.
Us necessitem! Ens necessitem!
Lluitem per un poble més net, més cívic!
Gràcies per la vostra col·laboració!
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El Consell Comarcal implanta un sistema de
fraccionament de tributs unificat i gratuït
Des del Consell Comarcal de La
Selva ara es dóna la possibilitat
que el ciutadà pugui fraccionar
tots els rebuts que actualment hi
paga (escobreries, IBI, impost de
circulació, guals, nínxols...) una
tarifa plana que aglutina tots aquests
tributs en un únic pagament que es
podrà fraccionar en dotze terminis.

El funcionament és fàcil: caldrà
adreçar-se a l’OAC de l’Ajuntament
i demanar, sense cap recàrrec
addicional, la fracció dels tributs en
dotze mesos. Això sí, la petició s’ha
de fer abans del mes de novembre
de cada any. El Consell comarcal
fa una regularització i, si qui s'ha
adherit a aquest sistema ha pagat
de més, se li retorna l'import que

I Trofeu Sant Jordi
de Patinatge Artístic
El passat dissabte 22 d’Abril es va celebrar
el primer trofeu de Sant Jordi de Patinatge
Artístic. L’esdeveniment estava organitzat
per l’Atlètic Club Riells i Viabrea amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
Per ser el primer trofeu que se celebrava amb
aquestes característiques va haver-hi molta
participació, un total de 176 nens i nenes, que
van tenir el seu moment de glòria a la pista.
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Hi va haver premis per als cinc primers
classificats de cada categoria i una rosa feta
amb llaminadures per a tots els participants
tal com marca la tradició del dia de Sant Jordi.

corresponent. En cas contrari, si
encara no ho ha pagat tot, s'acorda
un darrer pagament.
Per poder accedir al SISTEMA
DE FRACCIONAMENT GRATUÏT
UNIFICAT només cal estar al corrent
de pagament de tots els tributs fins
al dia que es demana.

El Govern posa al servei
dels alumnes amb
dificultats de 6è una
professora de repàs
En el decurs del segons semestre de 2017, el
consistori posarà al servei dels alumnes de
6è una professora de repàs (M. Bosch) per
tots aquells que així ho necessitin, segons
els criteris que estableixin prèviament els
mestres de l’escola, per tal que les noies i
els nois puguin passar a l’institut amb les
competències bàsiques assolides i evitar
problemes en la seva adaptació al nivell
que es trobaran una vegada començada
secundària.

Entitats

Èxit de la II Desfilada de
Moda organitzada per
Fundació Oncolliga

Prop de 240 persones van asistir el dissabte
29 d’abril a la segona desfilada solidària en
benefici de la Fundació Oncolliga, organitzada
per la delegació de l’entitat a Riells i Viabrea
amb la finalitat de recaptar fons que es
destinaran a ajudar els malalts de càncer i els
seus familiars.

FELICITATS, 4t d’ESO!!
El passat dia 9 de juny la segona promoció
d’ESO nascuda en el nostre institut s’ha
graduat!
Ha estat una festa amb parlaments, alguns
previstos i d’altres no, amb moments emotius
i amb molta alegria, especialment la que
transmetien els nois i noies que amb aquest
acte tancaven una etapa molt important de
la seva vida. L’esdeveniment s’ha celebrat al
Centre Cultural La Casa Nova.
Moltes felicitats i molta sort en la nova
“volada” que els espera!

Enseyament

L’acte va tenir lloc al pavelló municipal, amb
una bona resposta de públic. La desfilada
va estar protagonitzada per veïns i veines
del poble que, per segon any consecutiu,
van assumir el rol de models lluint la roba
i complements de la merceria Santa Anna
de Breda, Tentacions Regal i Complements i
Especial Roba Íntima de Riells i Viabrea.
A més de la moda per a dona, s’hi va poder
veure també roba infantil i juvenil gràcies a
la participació d’una vintena de nens i nenes.
La vetllada va estar amenitzada per Kike i
amb la participació del Club Riells i Viabrea a
través d’una aportació econòmica.

Aprofitem la revista municipal per posar
de manifest la tasca que desenvolupen els
voluntaris de les entitats socials del nostre
municipi com el banc d’aliments, l’associació
Ambtu, l’Oncolliga, i aquelles que no són
municipals, especialment Càritas.
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Joventut

I edició del Torneig FIFA
El dia 10 d'abril des del Centre Cultural i l'àrea de
joventut vam celebrar el TORNEIG FIFA 17, que va
tenir molt bona rebuda entre els joves que aquell dia
començaven les vacances de Setmana Santa.
Hi havia 16 joves, d'edats entre els 12 i els 20 anys,
que van estar des dels volts de les 11h del matí, hora
que començaven els partits, fins a les 18h que es van
repartir els premis.
La majoria van aprofitar i es van quedar al Centre tot
el dia, dinant i jugant a altres jocs mentre esperaven el
desenllaç del torneig.
Havent vist la bona acollida i, que hi va haver joves que
no van poder participar, apostem per la continuïtat de
l’activitat, que esperem que continuï creixent i on cada
vegada hi assisteixin més joves del nostre municipi!
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Diada de SANT JORDI

La Diada de Sant Jordi 2017 s’ha viscut molt
intensament al poble, ja que ha caigut en diumenge.
De fet, tot ha començat amb un bon esmorzar
preparat pel Casal d’Avis, mentre escoltàvem al
mestre de l’Escola de Música Güell, Vicens Esteve,
i d’altres practicaven ioga.

Les activitats s’han concentrat al llarg de la Plaça
de la Vila, amb les parades de productes artesans,
l’exposició de les puntaires, i tot un seguit de
propostes pels més petits: tallers de pintura, de
clauers, punts de llibre proposats per la biblioteca,
les roses de llaminadures de l’AMPA de l’escola...
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De ben segur però, que un dels moments més
divertits ha estat l’actuació còmica de la companyia
“Contaminando Sonrisas”, que ha sorprès a més
d’un.
La Diada també ha permès lliurar els premis dels
guanyadors del concurs literari i fotogràfic d’aquest
any, i hem acabat una jornada molt especial, amb
un recital de poesia d’autors catalans i castellans
a càrrec de l’ANC i d’altres entitats, que ha posat la
cirereta del pastís amb l’audició de textos de Lorca,
interpretats per la Nunu i l’Escola de Dansa Marga
Pastells

Taller de la Biblioteca

Espectacle ‘Contaminando Sonrisas’

Recital de poesia

Parada de Sant Jordi

CARNESTOLTES

Bollywood de Breda

Flor de Lotus de Riells i Viabrea

Dracs Kids de Tossa de Mar

L’alegria de les 4 estacions de Riells i Viabrea

La rua de Carnaval de Riells i Viabrea comença a
consolidar-se com a referent a la comarca de la Selva
La passada edició de la Rua de Carnaval del nostre
municipi va ser un èxit. Hi van participar un total de 13
colles provinents de diferents indrets, des de Tossa de
Mar fins a Llinars del Vallès i es preveu que per al 2018,
la participació sigui molt superior.
Les colles van desfilar pels carrers principals de Riells,
sortint des de la plaça del Mercat direcció al pavelló
portant a terme les coreografies corresponents i
acompanyats de carrosses exuberants.
Un cop arribades al pavelló van realitzar les coreografies
i la Selva FM va ser l’encarregat locutar l’acte.
Cal agrair als membres del jurat per la seva participació,
i sobretot, la col·laboració i participació del Club Riells,
la Selva FM, els ADF, els municipals, la brigada i els
tècnics de l’ajuntament, ja que sense ells portar a terme
un acte d’aquestes dimensions, no seria possible sense
la seva implicació.

Els PREMIS
PREMI

COLLA

MUNICIPI

1er de 1.000€ Flors de Lotus Riells i Viabrea
2n de 600€
La mar està
Fogars de la
moguda
Selva
3r de 400€
Dracs Kids
Tossa de Mar
4t de 250€ Moulin Rouge Sant Celoni
5è de 150€
TrencaSant Celoni
closques a
colors
6è de 100€
Papallones
Breda
Premi local de L’alegria de les Riells i Viabrea
150€
4 estacions
US ESPEREM A LA PROPERA RUA DE CARNAVAL
2018, AMB MÉS I MILLOR!
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L’Escola El Bruc inaugurarà
una caldera de biomassa
durant l’estiu
Aquest estiu es farà la instal·lació d’una caldera de biomassa
a l’Escola el Bruc, un cop s’acabin les classes. La caldera la
instal·larà l’empresa Visió –Solar, de Vic, i té una potència de
400kw.
La biomassa que es farà servir prové de neteges forestals
fetes a Riells, per un productor d’estella que és del nostre
poble i podem dir, per tant, que és de Km. 0.
Subministrarà aigua calenta per a ús domèstic i també per
a calefacció a l’Escola El Bruc, a l’Edifici de l’Ajuntament i a
la nova Biblioteca, alhora que quedarà preparat per a una
futura connexió al Casal del Poble.
Cal tenir en compte la necessitat de potenciar aquests tipus
de calderes perquè permeten obtenir energia neta, traient
l’excés de fusta dels nostres boscos i per tant millorant la
prevenció dels incendis forestals, alhora que permet treure
un rendiment econòmic dels boscos.
La biomassa en forma d’estella de fusta permet un estalvi
molt important en gasoil i té un balanç zero de CO2. En el
cas concret de Riells, suposarà un estalvi anual aproximat
de 6.500€, doncs aquestes calderes tenen un rendiment
molt superior a les de gasoil i també la matèria primera és
molt més barata i pot ser del mateix territori.
La caldera ha estat subvencionada amb 100.000€ per
la Diputació de Girona, i la resta, 27.500€, els aporta
l’Ajuntament.
A part, cal dir que l’empresa adjudicatària farà també una
aportació valorada en 3.400€ a la mateixa escola. La millora
correspon a la substitució dels tubs fluorescents de 58W que
seran canviats per llums led, de molt baix consum i molta
més durabilitat.
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L’Ajuntament redissenya el
portal web
L’Ajuntament ha estrenat aquest mes de juny el
nou disseny de la pàgina web municipal. S’hi han
introduït canvis d’estructura, model i disseny, fent
que ara navegar, cercar informació o consultar
qualsevol dada sigui més agradable, fàcil i pràctica
per l’usuari. Durant els propers dies s’hi seguiran
introduint millores.
Ja fa un temps que el consistori treballa en la
millora de la comunicació i les TiC per tal que tots
els ciutadans i ciutadanes estiguin informats de les
notícies més importants del municipi. La voluntat és
la de posar eficàcia, eficiència i transparència a tota
la informació que es genera des de l’ajuntament,
Centre cultural, entitats i/o associacions, clubs
esportius, etc.
Així, des de l’Àrea de Comunicació també s’ha endegat
una pàgina oficial a Facebook tant de l’Ajuntament
com del Centre Cultural, on el ciutadà hi trobarà
des d’informació oficial, activitats i notícies, a tota
l’activitat en actes, tallers, i d’altres ofertes del
Centre Cultural La Casa Nova. Finalment, els usuaris
d’Android podran descarregar-se als seus dispositius
mòbils la nova APP de Riella i Viabrea, una eina més
per seguir el fil de l’actualitat del poble.

· Web
riellsiviabrea.cat
· Facebook
/ajuntamentderiellsiviabrea
/CClacasanova

GENT GRAN
Homenatge a la vellesa

E

l XXllè Homenatge a la Vellesa
ha esdevingut una gran
oportunitat per a homenatjar la
gent gran del municipi, persones
que han viscut anys de moltes
dificultats i que són exemple i
experiència de vida.

per a servir a 315 comensals
uns plats molt ben cuinats i
presentats.

Postres, cafè, detalls i fotos
per a tothom van tancar
l’esdeveniment. I, per fer-ho pair,
el ball que el Casal ofereix cada
Un altre any, molts han estat diumenge.
els qui hi han volgut participar,
acompanyats per la família, a No és fàcil, i cal molta
gaudir d’un bon dinar fet amb organització i molta feina
qualitat i servit amb elegància d’equip. Moltes gràcies! També
i savoir faire pels membres del agraim a tots la vostra presència.
Club Riells, als quals se’ls ha Fins l’any vinent!!
d’agrair, un cop més, el seu esforç

Dinar de Germanor
El 21 de maig es va celebrar el dinar
de Germanor que es repeteix cada any.
Varen ser més de 90 persones les que
es van reunir per a compartir aquesta
diada que vol ser un punt de trobada i de
celebració dels socis i amics del Casal. La
bona participació dona fe de la vitalitat
del Casal.

Trobada de Casals
El 8 de juny es va fer l’habitual trobada
programada des del Casal, que fa una
caminada per diferents llocs del municipi
i on estan convidats altres casals de la
comarca. Enguany, fins a 9 casals hi van
participar i sortiren de l’Ermita de Sant
Llop. Després de fer-los una explicació
de la història de l’Ermita, es van dirigir
fins a una fita ben curiosa del municipi,
que data del 1853.
Posteriorment, es van dirigir cap al
restaurant i es va fer un dinar per a tots
els participants. Cal dir que va ser un
gran èxit, ja que 135 persones van poder
gaudir de la diada.
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Promoció Econòmica
L’àrea de Promoció Econòmica
potenciarà la Borsa de Treball
Municipal i la intermediació
amb les empreses
La Voluntat del Govern local és la de facilitar
l’ocupació i/o la millora del lloc de treball
a partir de proporcionar eines, estratègies i
formacions als usuaris de la Borsa de Treball
Municipal per una part i, per l’altra, a partir
del treball d’intermediació amb les empreses
més properes
Ara farà vuit anys que aquest Ajuntament ofereix el
servei de Borsa de Treball des de l’Àrea de Promoció
econòmica. Aquest any, però, amb la finalitat de
potenciar i millorar el servei, s’han realitzar alguns
canvis. Per poder fer aquests canvis calia que
l’Ajuntament tingués el servei com a propi. Fins el
desembre de 2016 el servei encara estava contractat
a través del Consell Comarcal de la Selva. Des de
l’1 de gener de 2017 l’Ajuntament ofereix el seu
propi servei de borsa de treball. Aquesta decisió està
permetent:
•
Haver eliminat la llista d’espera per poder
atendre als/les usuaris/es de la borsa de treball de
manera immediata.
•
Oferir una flexibilitat en l’atenció a aquelles
persones que, per motius justificats, no poden fer-ho
els dijous al matí.
•
Seguir oferint cursos i tallers als i les usuàries
de la borsa de treball per tal de millorar-ne la seva
ocupabilitat.
•
Ser gestors del portal Feina Activa del Servei
d’Ocupació de Catalunya (servei on es posen en
contacte les ofertes de treball amb les persones que
cerquen una feina).
•
Realitzar un treball de prospecció laboral amb
les empreses més properes per tal d’aconseguir més
ofertes de feina i oferir-les als/les usuaris/es de la
borsa de treball.
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Riells i Viabrea atraurà pers
la intenció que aquestes ut
empreses del municip

Fer que el nostre poble sigui atractiu també per a la g
Equip de Govern. És per aquest motiu que, juntament am
transversal, s’estan portant a terme diverses accions:

•
Potenciar el mercat setmanal i transformant la cas
turístic, cultural i comercial.
•
Oferir a les empreses del polígon industrial poder
a la Plaça del Mercat.
•
Promoure activitats culturals, formatives i d’oci qu
•
Treballar amb altres ajuntaments veïns per tal d’e
i la seva vida comercial.

sones d’altres poblacions amb
tilitzin els serveis, comerços i
pi i generar riquesa local

gent d’altres municipis és una de les preocupacions d’aquest
mb altres regidories d’aquest Ajuntament, per tant, de manera

seta informativa de la Plaça del Mercat en un Punt d’Informació

L’Ajuntament es torna a
acollir als Plans d’Ocupació
per generar treball
Aquest any l’Ajuntament s’ha tornat a acollir a tots
els plans d’ocupació proposats pel Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya.
Aquests han estat quatre:
•Suport administratiu a Serveis Socials (1
persona).
•Projecte de serveis d’atenció domiciliària per a
usuaris de serveis socials (1 persona).
•Treballs de neteja de les lleres dels rius i torrents
municipals (4 persones).
•Projecte per pintar l’Escola (4 persones).
Cal puntualitzar que enguany els Plans d’Ocupació
es gestionen de manera diferent als anys anteriors.
Ara l’Ajuntament només pot proposar acollir-s’hi
ja que tota la gestió i funcionament dels Plans
d’Ocupació ha passat a mans del Consell Comarcal
de la Selva. Un dels canvis substancials és que la
selecció de treballadors i treballadores pels plans
es fa a nivell comarcal. Això ha provocat que de
les 10 persones que participen ens els plans que
es realitzen a Riells i Viabrea, només hi hagi 3
persones del municipi.
Cal dir que la disconformitat d’aquesta nova
manera de gestionar els Plans d’Ocupació és
total i així, aquest Ajuntament, ho va fer saber
tant al Consell Comarcal de la Selva com al
mateix Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya.

r-se anunciar en un rètol de grans dimensions que es col·locarà

ue esdevinguin referents al territori.
elaborar projectes conjunts a favor de la promoció del territori
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Brigada Municipal
Has vist el nostre
nou vehicle?

Nous aparcaments al carrer Rossinyol de Can Salvà
Des de la Brigada Municipal es continua treballant en el manteniment del municipi i en obres
noves que s´han realitzat a la via pública. Com a obra més destacada podem parlar del Carrer
Rossinyol de Can Salvà, on s´han dut a terme els nous aparcaments en bateria i l’ajardinament per
millorar-ne l’estabilitat del terreny i augmentar la zona d’estacionament del pavelló i l´escola.
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Arranjament del carrer Comerç
Obra de millora de l´arranjament de l´asfaltat, la construcció d´una girola que permetrà reordenar
la circulació i els aparcaments. S´ha fet la col.locació dels fanals corresponents i s´ha ajardinat
l´espai.
Per a poder desenvolupar les obres es van retirar 3 plataners, que eren els mínims per a poder fer
la rotonda com calia. Ens va semblar que no podíem deixar solament 3 arbres i vam decidir plantar-ne dos més per a donar ombra i mantenir l’entrada del poble respectant al màxim la imatge
que tenia.

Obres al banc d´aliments
Des de la brigada també s´ha dut a terme la col.locació del paviment amb gres dels dos locals del
banc d´aliments i tot el pintat interior de les pareds. Respecte això, l’ajuntament s’ha compromès a
què la Brigada porti dues vegades al mes un camió a recollir aliments i els descarregui en els seus
locals.
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Actuació d’urgència al carrer Morou
Al carrer Morou es va haver d’actuar d’urgència perquè bona part del clavegueram estava enfonsat.
Així, s’ha canviat la tuberia de formigó per PVC i s’han fet pous.

Adaptació de les voreres de la Plaça del Mercat per eliminar les
barreres arquitectòniques i millorar-ne l’accessibilitat
Pas elevat al Poliesportiu de
Junior Park
En aquesta zona s’ha col·locat el panot de la vorera i
s’ha construït, en el carrer, un pas elevat per disminuir
la velocitat dels conductors
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Obres al carrer Roures
Al carrer Roures, de Can Plana, s’ha aixecat una part del tram a conseqüència de la proximitat dels
pins i les seves arrels que hana lçat el formigó del carrer

Enfonsament
al carrer
Tagamanent
Al carrer Tagamanent també
s’ha actuat per l’enfonsament d’un tram del carrer. S’ha
rebaixat una part del tram, i
s’ha posat material de supbase
compactat amb corró mecànic i
formigonat.

Remodelació
del parc infantil
de la plaça de
l’Ajuntament
Al parc infantil de la plaça de
l’Ajuntament s’han dut a terme
obres de millora amb la retirada de sauló i el formigonat
de tot el terra per posar-lo de
cautxú i millorar-ne la seguretat de la nostra mainada.
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RECUPEREM LA FONT
DE SANT MARÇAL FONT MARTINA
Diumenge dia 18 de juny, dins dels actes de
la Setmana de la Natura, vam fer un matí de
feina per a recuperar aquesta Font, que estava
absolutament colgada de sorra que havia anat
omplint tot l’espai interior i que havia tapat
completament els bancs i la sortida d’aigua.
La setmana anterior s’havia fet un desbrossament
de la zona per a poder accedir millor i poder fer
correctament la feina.
Es va anar netejant de vegetació tota la vora de
la Font i també l’escala d’accés. Dins l’espai on hi
ha els bancs, es va buidar de sorra tot el que vam
poder i va ser una gran sorpresa veure que, en
descobrir la zona de la sortida de l’aigua, l’aigua
brollava.
Ara caldrà fer una neteja definitiva i arranjar
tot l’espai. Us convidem a venir a conèixer
aquest espai recuperat que és de gran bellesa.
El trobareu al Carrer Sant Marçal/ Carrer Font
Martina.
Finalment, volem agraïr al veí que viu just a la
cantonada que ens fés saber l’existència de la
Font, i a tots els que van participar en la Diada.
Moltes gràcies.
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III Marxa de la Selva
Enguany s'ha celebrat la tercera marxa de la selva
amb 80 participants, els quals han pogut triar entre 2
recorreguts, el curt de 12 km i el llarg de 23 km.
Va ser un dia molt calorós i per aquesta raó es van
habilitar 5 avituallaments per tal que els participants
es poguessin refrescar.
L'organització de GM Vertical va patir novament una
bretolada que va afectar directament el transcurs de
la cursa, però que es va poder resoldre de manera
efectiva sense alterar elr esultat final de la competició.
Malgrat aquest incident aïllat, felicitem a GM Vertical
i els animem què continuïn duent a terme aquesta
cursa/marxa en el nostre municipi.

BON ESTIU!!
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Grups Municipals
ABUSANT DE LA POSTVERITAT
És sens dubte la paraula de moda, i fa referència a les circumstàncies en què els fets
objectius són menys influents, és a dir, les opinions subjectius prevalen. Ho veiem en el
nostre municipi, on les opinions contra l’equip de govern són fetes, en certs casos, sense
contrastar, fetes des de l’estómac i per anar en contra perquè sí, per negativisme i sense
aportar absolutament res, moltes vegades des de la vessant personal i no política.

Riells i Viabrea

I també en el debat obert en la societat catalana sobre la independència de Catalunya.

Riells i Viabrea

Des de l’independentisme s’han fet campanyes informatives per a explicar-ne els
avantatges que tindrà per a la societat catalana en les qüestions econòmiques, pensions,
igualtat... amb dades que han informat a tots aquells que hi tenien interès. I a l’altra
banda, la postveritat. Només el no perquè no, perquè no ho volem, sovint mentint i
jugant a la por de manera gratuïta, però sense oferir cap alternativa a la independència,
cap resposta a les nostres queixes i aspiracions. Cap autocrítica.
Per als d’aquí per als d’allà, si us plau, no jugueu amb la postveritat. És molt millor – i
més honest- dir només la veritat.

Ben aviat a les vostres bústies trobareu un butlletí del nostre grup municipal on us
farem arribar informació referent al poble que esperem que sigui del vostre interès.
En la passada edició de la revista municipal “La Vírbola” us feiem saber que seríeu
convidats a una xerrada-col.loqui i encara no l´hem dut a terme. Motius diversos han fet
endarrerir-nos, però recordem que la tenim pendent.
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres us recordem que podeu fer-ho al mail :
gloria@jclopes.cat o bé al telèfon 628 49 41 87.
Bon Estiu!
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SEGUIM TREBALLANT PER AVUI I PEL FUTUR!
Els propers anys seran anys de canvis per al nostre poble, tant a curt com a mitjà termini. Esperem i
desitgem que siguin positius.
A curt termini s’ha de vetllar perquè les inversions que va aprovar el Ple s’executin i en la seva execució
se segueixi els principis del benefici comú. Les principals inversions faran referència a l’asfaltat dels
carrers del municipi; l’ampliació del pavelló; reparacions diverses al camp de futbol i altres accions que
l’equip de govern no ens ha volgut detallar. Sigui com sigui, Independents per Riells i Viabrea-PSC, en
farà un seguiment i, com sempre, farà les aportacions que cregui oportunes en benefici de la ciutadania.
Per tancar aquest tema cal dir que una vegada més l’equip de govern, no només no ha comptat amb la
resta de grups polítics municipals sinó que tampoc no ha tingut presents les entitats, ni ha establert
canals per fomentar la participació ciutadana. És una llàstima.
A mitjà termini hi ha dos temes cabdals: la incorporació progressiva de les urbanitzacions a la trama
urbana municipal, amb la dotació de tots els serveis públics que això comporta; i l’aplicació dels
resultats de la comissió municipal per l’estudi de la gestió/municipalització de l’aigua.
Aquesta darrera qüestió, la de l’aigua, fa massa anys que roman en una situació d’al·legalitat que cal
solucionar. Quant al model de gestió, el nostre posicionament és molt clar: cal una gestió transparent,
professional, amb capacitat per fer les inversions necessàries i, per sobre de tot, que l’Ajuntament en
tingui el control.
Amics i amigues, volem aprofitar per agrair a totes les persones que se’ns acosten per plantejar-nos
qüestions referides a la vida municipal o, simplement, per manifestar el seu recolzament al nostre
grup. Per contactar amb nosaltres teniu a la vostra disposició el correu-e independentsrielliviabrea@
socialistes.cat i el nostre perfil a Facebook (www.facebook.com/Independents-Riells-i-Viabrea-PSC).

Queridos vecinos y vecinas,

Benvolguts veïns i veïnes,

Se aproxima la temporada de verano y como no
podría ser de otra manera, nuestro partido desea
recordar que debemos cuidar nuestro medio
natural, proteger nuestros bosques y nuestras
zonas de ocio. Cuidar nuestras zonas verdes
significa respetar, no lanzar restos de basura y
tener cuidado con el fuego para no acabar con
nuestra naturaleza de un fogonazo.

S’aproxima la temporada d’estiu i, com no podria
ser d’altra manera, el nostre partit vol recordar
que hem de cuidar el nostre medi natural, protegir
els nostres boscos i les nostres zones d’oci. Tenir
cura les nostres zones verdes significa respectar,
no llançar restes d’escombraries i tenyir compte
amb el foc per no acabar amb la nostra naturalesa
d’una fogonada.

Pensad que el reciclaje es esencial para la
supervivencia de la naturaleza y la nuestra propia.
Todas las personas tenemos el deber de cuidar la
naturaleza y ella nos cuidara a nosotros. Cuando
cuidamos nuestros bosques nos cuidamos a
nosotros.

Penseu que el reciclatge és essencial per a la
supervivència de la natura i la nostra pròpia. Totes
les persones tenim el deure de tenir cura de la
natura i ella ens cuidés a nosaltres. Quan tenim
cura dels nostres boscos ens cuidem a nosaltres.

En estos momentos tanto duros que estamos
pasando es tan importante defender nuestros
derechos como llevar a cabo nuestros deberes.
Cuidando nuestro entorno, nos cuidamos a
nosotros mismos.
Des de la oposición continuaremos luchando por
los ciudadanos y ciudadanas de riells y estaremos
a vuestra disposición para lo que haga falta.
Un cordial saludo

En aquests moments tant durs que estem passant
és tan important defensar els nostres drets com
dur a terme els nostres deures. Cuidant el nostre
entorn, ens cuidem a nosaltres mateixos.
Des de l’oposició continuem-nos lluitant pels
ciutadans i ciutadanes de riells i estarem a la
vostra disposicions per al que faci falta.
Salut

José Antonio Rodríguez
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La disbauxa s’apodera de
la festa de final de curs de
l’AMPA...

Un dels moments de la Holi Party

Opinió:

PARLEM D’EDUCACIÓ, PER QUÈ NO?

U

n popular jutge de menors de Granada,
Emilio Calatayud, amb qui vaig compartir uns dies d’intercanvi d’experiències i
vivències el novembre de 2004 en el Congrés Internacional de Ciutats Educadores,
celebrat a Gènova, és conegut per les seves
sentències educatives i orientadores. Ha
escrit un interessant llibre, “Reflexiones de
un juez de menores”, publicat per l’Editorial
Dauro, en el qual inclou un “Decálogo para
formar un inadaptado”. Té molt de suc:
1. Comenceu des de la més tendra infància
donant al vostre fill tot el que us demani.
D’aquesta manera creixerà amb el convenciment de que el món sencer li pertany.
2. No us amoïneu per la seva educació ètica
o espiritual: espereu que arribi a la majoria
d’edat per a què pugui decidir lliurement.
3. Quan digui paraulotes, riu-li la gràcia.
Això li donarà ànims per dir o fer coses en-
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Prop de 400 persones van celebrar el final de curs
de l’any escolar gràcies a l’excel·lent organització
del sopar per part de l’AMPA, amb la col·laboració de
l’Ajuntament. L’actuació d’un jove mag va amenitzar
una festa que va acabar esclatant després de sopar,
amb una Holi party nocturna espectacular.
Des de l’Ajuntament agraim la participació i la
col·laboració de totes les persones i entitats que van
contribuir a fer de l’acte tot un èxit organitzatiu.

cara més “gracioses”.
4. No l’amonesteu, ni el castigueu, ni li digueu que alguna cosa de les que fa està
mal feta. Podeu desencadenar en ell un
complex de culpabilitat.
5. Endreceu tot allò que ell deixa a qualsevol lloc: llibres, sabates, robes, joguines...
Així s’acostumarà a descarregar la seva responsabilitat en els altres.
6. Deixeu-li llegir i veure a la televisió o a
internet...o a qualsevol mitjà tot allò que
passi per les seves mans: mentre ho fa, no
ens dóna la tabarra. Cuiteu que els seus
plats, gots, coberts...estiguin esterilitzats.
No cal patir, però, per la brutícia que pugui
escampar-se pel seu cervell.
7. No us esteu d’enfrontar-vos amb la vostra
parella, de discutir, de barallar-vos, de desautoritzar-vos mútuament davant d’ell.
Així no patirà tant el dia que la família, pot
ser que per causa seva, quedi destrossada

per sempre.
8. Doneu-li tot el que reclami, costi el que
costi. Texans de moda, sabatilles de “marca”,
“nintendos”...No fos cas que pensés que per
a obtenir els diners per adquirir el que necessitem és necessari treballar.
9. Doneu satisfacció a tots els seus desitjos,
comoditats, plaers...El sacrifici, i l’auteritat,
i la lluita per allò que necessites li poden
desencadenar frustracions.
10. Poseu-vos de part seva en qualsevol
conflicte que tingui amb els seus mestres,
els seus veïns, els seus companys...Penseu
que tots ells, absolutament tots, tenen prejudicis contra el vostre fill i el que de veritat
volen, el que és la seva raó de vida, és fastiguejar-lo i fer-li la guitza.
Reflexionem?
Rafael Aguilar i Latiegui

... i l’Escola El Bruc ha celebrat el
seu particular final de curs i el
comiat de 6è
Us volem agrair el gran espectacle que heu muntat
des de l’Escola i que els pares i mares hem gaudit.

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament de Riells i Viabrea
Centre Cultural La Casa Nova
Guàrdia Municipal de RiV
Serveis Socials
Deixalleria
CAP Riells i Viabrea
CAP Breda
CAP Hostalric
Llar d’Infants L’Escoleta
Escola CEIP El Bruc
Institut SIN El Bruc
Recollida de fracció vegetal
Recollida de trastos
Aigües de Riells (informació)
Aigües de Riells (avaries)
Farmàcia
Casal d’Avis
Mossos de Santa C. de Farners
Emergències
C. Acollida d’animals de Tossa
Hospital Santa Caterina
Hospital de Sant Celoni
ADF
Atenció víctimes maltractament

972 870 752
93 847 00 85
659 909 567
972 870 985
639 444 655
972 189 038
972 870 450
972 864 395
93 847 03 75
972 870 289
93 847 00 53
93 790 55 60
93 790 55 60
93 847 01 86
704 100 344
93 847 22 94
972 870 860
972 181 675
112
972 340 813
972 182 500
93 867 03 17
647572525/649043913
016

INVERSIONS
PRINCIPALS

Les inversions són un punt clau
de qualsevol municipi, i és per
això, que veiem la necessitat de
millorar algun dels equipaments
ja existents, i fins i tot crear-ne
de nous seguint les demandes
dels nostres vilatans. La inversió
total prevista és de 710.000€.

200.000€
Asfaltat de carrers

50.000€
Reforma Ajuntament

22.000€
Torre d’en Pega
(Fase 1)

20.000€
SkatePark

180.000€
Millores Pavelló

20.000€
Mobiliari
biblioteca
7.500€
Ordinadors pel
Centre Cultural

50.000€
Remodelació aularis
biblioteca

2017

18.000€
Camí poliesportiu camp de futbol

10.000€
Compra taules
i cadires

2.500€
Bústies centralitzades
per Riells del Montseny

AJUNTAMENT DE
RIELLS I VIABREA

