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L’Ajuntament us desitja 
bon estiu i bona Festa Major!
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Ara és el temps d’estimar pels camins,
a la vora del riu on l’herba és blana i 

acollidora
i a l’ombra dels vells arbres,

a les fonts mig perdudes,
allí on el bosc és més íntim.

Ara és el temps de seure pels carrers
a parlar de futbol i de dones,

havent sopat,
formant grup a l’escassa voravia

i veure com les noies
travessen el carrer abans d’arribar

i passen i s’allunyen
una mica porugues.

Ara és l’estiu,
l’estiu massís i una mica absurd

però intensament bell,
que arriba sobtadament

una nit qualsevol de principis de juny
i que se’n va, també sobtadament,

una nit qualsevol de finals de setembre.

Miquel Martí i Pol

FELICITATS JUDIT I KARLA!

Dues patinadores de l’Athlètic Club de 
Riells i Viabrea, la Karla Ribas i la Judit 

Parcet, han participat aquest passat 
mes de maig a la Final Nacional dels 

Consells de Catalunya a la categoria de 
benjamines. A tot Catalunya només han 
estat seleccionades 31 nenes de la seva 
carterogia, d’entre elles aquestes dues 

riellenques.
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Arriba la Fibra Òptica a 
Riells i Viabrea

Després d’un gran esforç i anys de negociacions, 
l’Ajuntament de Riells ha tancat un acord amb 
l’empresa Adamo per portar el desplegament de 
la Fibra Òptica al poble. 

Aquesta empresa oferirà una velocitat de 
navegació de qualitat que s’adaptarà a les 
necessitats de cada usuari i a la complexitat 
geogràfica de la població. 
Adamo és una empresa que ofereix servei de 
telefonia i connexió a internet arreu del territori. 

Ens va encantar...
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Si hagués de resumir en dues paraules el darrer 
mig any a Riells i Viabrea aquestes serien joventut 
i cultura. I possiblement no seria just perquè també 
hauria de parlar de medi ambient, obres o fibra òptica. 
De tot això darrer en parlarem a l’interior d’aquest 
nou número de La Vírbola  però no vull deixar 
passar l’oportunitat de recalcar la importància de les 
gestions fetes per tal d’aconseguir el començament 
del desplegament de la fibra, més quan va totalment 
lligat al nostre actual dia a dia; informació, treball, 
estudis, gestions,... 

La nostra aposta pel jovent ha estat una constant en 
els darrers anys. Les activitats a la Casa de Cultura o el 
camp de futbol en serien dos clars exemples però 
continuem. Ara s’acaben d’inaugurar dues 
activitats més: una tirolina de més de 
90 metres de llargada -tot i que 
només es pot utilitzar en dies 
assenyalats doncs requereix 
de supervisió Professional-, 
i un Skate Park. A la 
part lúdica d’aquestes 
propostes hi hem donar 
el valor no tangible del 
que representa per tot 
aquest jovent el fet de 
tenir un espai de reunió, 
el fet de conèixer nous 
companys i companyes i el 
crear complicitats entre ells. 
Això també és una manera de 
fer i l’orgull de ser d’un poble.

La cultura és la nostra base de treball 
i així  ho hem demostrat en totes les 
iniciatives empreses en els darrers anys. Una societat 
amb coneixements i valors pot esdevenir realment 
lliure, és a dir, amb criteri propi. En un món tant 
globalitzat com l’actual, on els canals de comunicació 
són cada vegada més ràpids i el nombre d’informació 
que rebem s’ha multiplicat considerablement, ens cal 
tenir eines per discernir entre tot el que ens arriba i, 
això, només ho podem aconseguir si tenim una bona 
base. La cultura és la nostra eina més preuada i en 
som conscients i per això una de les nostres prioritats 
és potenciar-la.

En la mirada posada en aquest camí anem construint 
municipi. L’últim exemple el trobem en la recent 
inaugurada nova biblioteca situada en la mateixa 
plaça de la vila. Cal dotar-nos d’aquests espais 
d’intercanvi de coneixements, de lectura i d’estudi. 
Uns coneixements que passen per la defensa d’una 
riquesa intrínseca a la nostra qualitat de catalans: 
la llengua. Riells i Viabrea és un clar exemple  de la 
Catalunya plural, diversa i integradora que protegeix 
el català i s’estima el castellà. La lectura de poesia 
escrita en aquesta darrera llengua i que es duu a 
terme en els darrers anys el dia de Sant Jordi a la sala 

del casal n’és un clar exemple. O els nostres nens 
i nenes a l’escola on estudien en català i 

es relacionen, una bona part, català o 
castellà parlants, en la llengua de 

Cervantes. Això és Catalunya 
i així és Riells i Viabrea i és 

una riquesa que no podem 
deixar perdre.

Per acabar, un agraïment. 
Un agraïment personal i 
institucional a tota la gent 
del Club Riells i Viabrea 

que ha col·laborat en la 
preparació dels darrers 7 

Homenatges a La Vellesa i 
que organitza l’Ajuntament i 

que aquest 2018 ha suposat la 
seva última participació. Ha estat 

un plaer i un honor comptar amb el 
seu mestratge a l’hora de preparar i servir els 

dinars amb els que ens han fet gaudir durant aquests 
darrers anys. Moltes gràcies Club!

Bon estiu i bones vacances a tothom!!!

Josep M. Bagot i Belfort
Alcalde de Riells i Viabrea

Editorial
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ACTUALITAT

El Consell d’Infants Municipal de Riells

El Consell d’infants municipal (CIM) s’ha estrenat 
aquest curs 2017/2018. Aquesta iniciativa de l’àrea 
de participació de l’Ajuntament ha consistit en la 
creació d’un òrgan de participació estable per als 
nens i nenes de 5è i 6è de l’escola del municipi.

El tema que han treballat els alumnes aquest curs 
ha estat les festes del municipi. L’objectiu era que 
els nens i nenes avaluessin les festes municipals 
des de la seva perspectiva. Saber si les coneixen, 
si hi participen i quines accions de millora 
proposarien per fer les festes més atractives des 
del seu punt de vista. 

Un altre objectiu proposat ha estat l’elaboració 
d’un logo creat per ells mateixos. Actualment 
s’utilitza un logo creat per l’Ajuntament, però la 
intenció era que fos provisional i que els infants 
escollissin un creat per ells. 

El Consell d’infants conclourà al mes de juliol, 
quan els infants entregaran a l’Ajuntament, en 
un acte obert a tots els públics, un dossier amb la 
feina feta i les propostes realitzades. 

Des de l’Ajuntament volem felicitar als nens i 
nenes de 5è i 6è per la feina feta i animar-los a 
continuar actius en el municipi. Alhora volem 
agrair la col·laboració de l’escola El Bruc per 
facilitar el desenvolupament de les sessions del 
CIM. 

Us recordem que tota la informació relacionada 
amb el CIM la trobareu al web municipal a l’enllaç 
següent: http://riellsiviabrea.cat/consell-dinfants-
municipal-cim/

A principi d’any 2018 es va signar 
un conveni amb l’Associació de 
Propietaris del Montseny, una 
associació que agrupa una bona 
part dels propietaris forestals del 
massís, i també de Riells.

Aquest conveni permet dur a terme 
una col·laboració que aquest any 
se centrarà a informar a tots els 
propietaris sobre els detalls de 

la campanya del pelat del suro. 
Aquesta és una matèria forestal 
molt abundant a Riells i com que 
recentment ha pujat el seu preu, 
pot donar una bona rendibilitat 
als propietaris dels terrenys on hi 
abunda. 

L’extracció del suro es fa des del mes 
de maig en endavant, durant els 
mesos de calor, és una oportunitat 

per a aquells que tenen explotacions 
forestals, per a poder mantenir les 
finques netes alhora que es netegen 
les pistes forestals. Tot plegat, és 
fonamental per a la prevenció dels 
incendis forestals i per mantenir els 
boscos nets. 

Signatura d’un conveni amb l’Associació de 
Propietaris del Montseny
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L’Ajuntament entra de ple en l’administració 
electrònica

A la passada Vírbola ja es va 
informar sobre l’entrada de 
l’ajuntament en l’administració 
electrònica, però creiem que és 
necessari reforçar la informació 
referent a aquest tema.

L’Ajuntament va adherir-se al 
programa – subvenció de la 
Diputació de Girona (e-Municipis) 
que proporciona les eines 
necessàries per poder desenvolupar 
el servei amb garanties. El canvi 
legislatiu i el canvi que ha suposat 
l’entrada d’aquestes eines ha 
portat un procés d’adaptació 
i aprenentatge per part dels 
treballadors municipals, però 
també per la ciutadania, les 
empreses i les entitats. 

Per les empreses, s’ha penjat al 
web un vídeo explicatiu per entrar 
factures electròniques: http://
riellsiviabrea.cat/ajuntament-2/
factura-electronica-actualment-
acces-directe/

Per les entitats, s’han realitzat 
dues sessions formatives: una 

d’específica sobre administració 
electrònica que es va dur a terme 
el passat 25 de gener, i una sobre 
les obligacions econòmiques i 
administratives de les entitats 
que va desenvolupar un gestor 
especialitzat.  Alhora s’han habilitat 
formularis editables pels tràmits 
específics i s’han penjat al web 
municipal http://riellsiviabrea.cat/
ajuntament-2/cataleg-de-tramits/

Per a la ciutadania, s’ha facilitat 
l’accés per aconseguir un certificat 
digital i actualment es pot 

sol·licitar a les oficines de l’OAC. 
Amb aquest certificat es podran 
realitzar els tràmits on-line des de 
la seu electrònica de l’Ajuntament.

També per la ciutadania en general 
poden accedir a un certificat digital 
que va vinculat a disposar d’un 
telèfon mòbil i que es poden treure 
només accedint al següent enllaç 
https://idcatmobil.seu.cat/

Des de l’Ajuntament us volem 
agraïr la paciència i us volem 
recordar que estem a la vostra 

Carril bici entre Riells i Breda
La construcció d’un carril bici entre 
els municipis de Riells i Breda per 
part del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat és 
un fet imminent. Segons el propi 
departament les obres començaran 
abans de l’estiu, tot i que des del 
consistori es vol ser prudent.

Aquest projecte inclou dos convenis, 
un entre els dos ajuntaments i un 
altre a tres bandes (consistoris i 
el govern). La generalitat executa 

les obres, però quan estigui fet el 
carril bici els consistoris passaran a 
ser-ne els titulars i vetllaran pel seu 
manteniment.
La via serà paral·lela a la carretera 
que uneix els dos pobles, la GI-522, 
i tindrà 2 km de llargada. L’octubre 
de l’any passat, la Generalitat havia 
detallat que, des de l’avinguda 
Mossèn Ribot, a Viabrea, el camí 
enfila el marge dret de la carretera 
(costat oest) amb una secció de 
3 metres i un paviment granular 

format “per sauló estabilitzat amb 
calç”. El vial se separa entre 3 i 5,5 
metres de la calçada (de la GI-552). 
L’obra també inclou un pont de 
25 metres de longitud i 3,4 metres 
d’amplada per salvar la riera.

Amb la seva execució es reduirà  
molt el perill que comporta per a 
qualsevol vianant o ciclista enllaçar 
els dos municipis, a més de  facilitar-
ne la mobilitat i la possibilitat de 
noves rutes de salut.
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L’Ajuntament ha donat nom a tres espais del municipi. 
Es tracta de la plaça que hi ha davant l’Escola bressol 
del municipi, situada entre la confluència de l’avinguda 
Selva, el carrer Barcelona i l’avinguda Moreneta i del parc 
que hi ha just darrere de la mateixa escola. Els dos espais 
se’ls ha atorgat el noms de “Plaça 1 d’octubre” i “Parc 1 
d’octubre” com a testimoniatge permanent d’una data 
que ja forma part important de la història del nostre país.  
 
I, per altra banda, també s’ha donat nom a la plaça que hi ha 
davant l’ajuntament, en aquest cas com a “Plaça de la Vila”.

La primera edició d’aquesta fira, organitzada per l’Associació Corazón 
Alado i l’Associació Deixalatevaempremta.org, amb el suport de 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea, va ser un èxit.

Es va celebrar el 12 de maig a l’Avinguda Salvà de Riells i Viabrea. 
L’activitat va comptar amb una gran afluència de públic. Visitants i 
curiosos es van sentir atrets per l’oferta comercial i  formativa de la 
Fira que vol promoure, donar a conèixer i oferir eines, estils de vida i 
recursos per al benestar integral en general.

Es van oferir un seguit de conferències, tallers i parades que mostraven 
el benefici de les teràpies alternatives i els seus productes com poden 
ser cosmètica, minerals, cultura o bijuteria, per exemple.

La segona edició de la Fira ja està programada; serà el pròxim 6 
d’octubre.

Fira consciència i vida

Èxit de participació a la segona edició 
de l’Ecovita 
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El cap de setmana del 28 i 29 d’abril es va celebrar la segona edició de 
la Fira Ecovita, la Fira del Medi Ambient del Montseny. Hi van participar 
més de 40 expositors, la gran majoria del Baix Montseny, i durant 
el dissabte es van fer diferents activitats amb la temàtica central de 
l’aigua en el seu sentit i paper mediambiental. La inauguració va anar 
a càrrec del director del Parc Natural Lluís Martínez, que va voler donar 
valor al fet que la Fira prenia tot el seu sentit tenint en compte els 
reptes que té plantejats el Montseny, per la gran pressió humana que 
pateix i pels efectes del canvi climàtic.

La jornada de diumenge es va haver de suspendre per la forta pluja i 
el vent, que van provocar destrosses en algunes de les carpes.
Volem destacar la presència de fins a 8 expositors de Riells i Viabrea, 
que van mostrar al públic els seus productes o serveis, expositors Km 
0, als que volem agrair molt especialment la seva participació.

Ja estem pensant i preparant la següent edició de la Fira Ecovita, per 
a fer-la molt més participativa i multitudinària, per a fer-la una fira 
referent del Montseny i del medi ambient.

Plaça de la Vila, Plaça 
1 d’Octubre i Parc 1 

d’Octubre
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Al número de la passada Vírbola ja s’anunciava un salt qualitatiu en 
l’àmbit de transparència important i els canvis que havia comportat al 
web municipal per classificar i facilitar l’accés a la informació. 

Actualment els indicadors Infoparticipa (de qualitat i transparència de 
la comunicació pública local) que desenvolupa la UAB, donen a Riells 
i Viabrea un compliment de gairebé el 70% dels indicadors. Aquests 
resultats situen al nostre municipi entre els 5 primers de la comarca 
de la Selva. 

L’àrea de transparència de l’Ajuntament té com a objectiu anar 
millorant en aquest aspecte i treballar perquè la ciutadania tingui 
accés a la màxima informació possible. 

Podeu consultar els indicadors Infoparticipa en el següent enllaç: 
http://www.infoparticipa.com/index/mapa/

L’App del municipi, un punt 
d’informació per a tots

L’ajuntament presenta uns dels 
millors resultats de la comarca en els 

indicadors de transparència

La nostra aplicació s’està consolidant i esdevé un dels principals 
canals de comunicació per trobar la informació més rellevant del 
municipi. 

Si encara no la tens instal·lada al teu mòbil 
o tauleta Android, no ho dubtis més, 
descarrega-te-la ara mateix i gaudeix 
de primera mà de tots els esdeveniments i
 notícies que es publiquen diàriament al 
nostre municipi. L’aplicació és gratuïta. 

Pròximament, i degut a l’èxit que ha tingut l’aplicació per Android, 
també estarà disponible pels dispositius iOS. 
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El passat 10 de juny es va celebrar el XXlllè 
Homenatge a la Vellesa. 
El dia va començar amb la tradicional missa a 
l’Ermita de Sant Llop i després tots els assistents 
es van trobar al Pavelló Municipal per sopar. L’àpat 
constava d’un aperitiu variat amb un segon a escollir 
entre carn o peix, begudes i pastís. Es va brindar amb 
cava i tothom va rebre un obsequi: un ram de flors 
amb una rosa per les dones, i una ampolla de vi negre 
pels homes. En acabat, qui tenia ganes de ballar i fer 
baixar el dinar ho va fer amb música d’abans, com la 
que ballaven a la seva època. Perquè era el dia de la 
gent gran i la festa és per a ells, per agrair-los el seu 
testimoni, les vivències i el mestratge, segurament 
poc valorats avui en dia.

Com ja sabeu, des del 2012 aquest esdeveniment 
anual ha vingut a càrrec del Club Riells i Viabrea que 
han preparat les taules, l’elaboració dels àpats i el 
seu servei i aquest any ho han fet per última vegada.
A ningú se li pot escapar que l’organització d’un 
acte d’aquestes característiques, amb gairebé 350 
comensals -rècord de participació– és una feinada. 
Una feina que comença dies abans i que necessita 
la col·laboració i la responsabilitat de molta gent 
del Club. El Club ha demostrat un saber fer al que li 
hem de donar el valor que correspon amb un afegit: 
el fet que qui cuinava i qui servia taules eren els 
nostres amics, veïns, coneguts de Riells... i això ha 
fet d’aquests anys una experiència que trobarem a 
faltar. Segur.
Des d’aquí els agraïm la feina feta, una feina molt 
ben feta. 
Moltes gràcies i endavant, Club Riells i Viabrea!

Sopar Homenatge a la Vellesa

Ja tenim un Skatepark!
El divendres 8 de juny vam inaugurar aquesta 
instal·lació tan demanada pels joves del municipi 
que volien disposar d’un espai professional per a 
practicar aquest tipus d’esport.
L’skatepark ocupa 500 m2 i compta amb una pista 
central de formigó i 5 mòduls adaptats per practicar 
algunes de les modalitats d’aquest esport com 
són l’skate, el rolling i l’scooter. A més, també s’ha 
instal·lat un panell informatiu amb la normativa 
general d’ús i consells de seguretat. 
L’Ajuntament de Riells i Viabrea torna a mostrar el 
seu compromís amb l’esport i els joves del municipi 
en aconseguir reunir el finançament suficient per 
a construir aquestes instal·lacions. L’obra va ser 
aprovada en ple municipal el desembre de l’any 
2017.
 
Aquesta equipació esportiva se suma a la llista de 
millores que es van prometre des del consistori. 
D’aquesta manera, Riells va creixent i s’adapta 
amb les infraestructures i millores que es mereix el 
municipi.
Trobaràs l’Skatepark a l’exterior del pavelló municipal, 
al costat de l’antic camp de futbol.

L’Skatepark de Riells i 
Viabrea

8



Com sabeu, l’any passat es van detectar els primers ruscos 
de vespa asiàtica al nostre municipi. Se’n van trobar un 
total de 13. 

La vespa velutina és originària d’Àsia i està colonitzant a gran 
velocitat les nostres comarques. En condicions normals no 
és perillosa i, per tant, no cal preocupar-se. Si en detectem 
algun, fóra bo que siguem capaços de descobrir algun 
rusc que tinguem a prop i avisar a l’Ajuntament. Nosaltres 
ens encarregarem de retirar-lo mitjançant una empresa 
especialitzada. En cap cas un particular ha de fer aquesta 
actuació com tampoc ha d’acostar-se a un rusc de vespa 
asiàtica per manipular-lo. Quan aquest tipus de vespa es 
veu amenaçada respon amb un verí molt potent. És molt 
important que prenem totes les precaucions necessàries i 
que sigui el personal acreditat qui elimini el rusc.

+ PREVENCIÓ

Una altra plaga que fa anys que s’ha establert al nostre municipi 
és el mosquit tigre. 

Aquest insecte ja fa setmanes que ens acompanya i és que aquest 
any és més abundant que mai a conseqüència de les pluges tan 
abundants que hem tingut els últims dies. Com a mesures de 
prevenció, des de l’Ajuntament s’han fet tractaments preventius 
en els embornals, ja que es pot reproduir en tots aquells espais 
on queda aigua en poca profunditat. 

Per tant, durant els pròxims dies, caldrà evitar aquestes 
acumulacions d’aigua i avisar a l’Ajuntament en cas que la 
quantitat de mosquit detectat sigui molt important. 

vespa velutina
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mosquit tigre

Trobareu més informació sobre aquestes dues plagues a la web de 
l’Ajuntament: 

www.riellsiviabrea.cat



Aquest estiu es durà a terme la 
remodelació de la planta baixa 
de l’Escola El Bruc. S’adaptarà 
per tal de donar-los cabuda a 
l’edifici principal, ja que durant 
aquest curs les classes estaven 
en barracons situats al mateix 
pati. 

La intervenció consistirà en 
la redistribució de les aules 
d’infantils, els antics serveis 
higiènics i espais annexes, que 
s’adequaran com a serveis de pati 
i serveis per a les aules d’infantil 
de P3 a P5. La reforma també 
pretén actualitzar l’equipament i 
les instal·lacions d’aquests espais 
per a les necessitats actuals del 
centre.

Igualment, també es resoldran 
els problemes d’accessibilitat 
a la zona d’intervenció, amb la 
construcció de diverses rampes 
per solucionar els desnivells 
actuals, allà on ara hi ha escales, 
per accedir a les dependències 
reformades des del pati i des del 
nucli d’escales. 

Les obres aniran a càrrec del 
departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, i 
suposaran un cost de 48.370,05€. 
Aquestes remodelacions es faran 
durant l’estiu per tal que el curs 
vinent comenci amb normalitat, 
i  ja amb els espais reformats.

La intervenció també permetrà 
l’eliminació dels mòduls 
prefabricats de les classes 
d’infantil, guanyant així més espai 
per al pati. D’aquests, una part 
són propietat d’Ensenyament, 
que els retirarà i se’ls endurà 
cap a un altre centre. Els altres 
són propietat del consistori, que 
també es retiraran.

Aprofitant el fet d’haver de 
retirar els mòduls prefabricats, 
l’Ajuntament traslladarà els 
que són de la seva propietat 
al costat del Centre Cultural la 
Casa Nova de Can Plana. Aquests 
s’adaptaran per tal de poder-hi 
desenvolupar activitats lectives i 
culturals destinades als veïns del 
poble. 

Els mòduls s’emplaçaran a la 
part de baix del Centre Cultural, 
davant de les aules i espais situats 
al semisoterrani. S’adequaran i 
s’actualitzarà el seu equipament 
per tal d’adaptar-los als nous 
usos. Amb la futura remodelació 
del Parc de Can Plana es faran 
actuacions per tal d’integrar 
visualment els mòduls en la zona.

Aquesta actuació suposarà pel 
consistori uns 15.000 € i una 
ampliació dels espais del Centre 
Cultural on poder realitzar 
activitats per a la ciutadania.

Menys barracons a l’escola 
pel pròxim curs

Actuació de millora de 
l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic del 
municipi (fase 1)

L’objecte d’aquesta actuació és la 
renovació de les lluminàries en 2/3 dels 
nuclis urbans i s’inscriu en el marc de 
la iniciativa que l’Ajuntament de Riells 
i Viabrea ha endegat per tal de renovar 
l’enllumenat públic a tot el municipi. 
Aquesta major eficiència contribueix 
també a disminuir el consum d’energia 
primària i a reduir les emissions de CO2 
i altres gasos d’efecte hivernacle.

L’actuació consisteix en la renovació 
dels quadres elèctrics i en la substitució 
de les llumeneres actuals, amb 
làmpades de vapor de mercuri (VM) i 
de vapor de sodi a alta pressió (VSAP), 
per llumeneres que tenen matriu de 
LED, amb una distribució asimètrica de 
la llum per a focalitzar la il·luminació 
d’una forma més eficient a la calçada. 
Al mateix moment que es compleix 
l’ordenació ambiental de l’enllumenat 
per a la protecció del medi nocturn.

A partir de la diferència entre les 
dades dels consums actuals i dels 
consums previstos en un futur, un cop 
executades les obres de renovació 
i millora previstes, i els costos de 
facturació anuals associats a aquests 
consums, considerant un escenari 
conservador, es preveu que un 
estalvi teòric que permet estimar un 
període de retorn simple de la inversió 
realitzada per l’Ajuntament de 4 anys.

La inversió total a realitzar (FASE 1) és 
de 845.732,70 €, IVA inclòs. D’aquest 
import, l’Ajuntament de Riells i Viabrea 
n’aporta 321.518,21 €, corresponent 
al 25% + l’IVA repercutible, atès que 
aquesta operació ha estat objecte de 
selecció i cofinançament per part de la 
Diputació de Girona i pel Fons europeu 
de desenvolupament Regional 
(FEDER). L’Ajuntament també assumirà 
la direcció tècnica de les actuacions 
per un import de 17.895,64 €.
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E Ha arribat l’estiu i això vol dir 
un increment molt important 
de població al municipi. Molta 
gent i molta activitat suposen, 
malauradament, moltes deixalles.
 
Per això hem cregut convenient 
llençar una campanya per a 
conscienciar a tots els que vivim 
aquí, a Riells i Viabrea, i a tots 
aquells que hi venen a passar els 
caps de setmana o a temporades, 
de la importància de ser cívics i 

responsables amb els residus que 
generem i que superen els 500 kg 
per habitant/any.

La campanya consta d’un full 
explicatiu que conté la informació 
necessària per fer un tractament 
adequat dels residus que es 
generen, així com consells i el 
suposat estalvi medi ambiental pel 
nostre planeta.

Pel medi ambient, fem-ho bé!

Les tovalloletes humides són cada 
cop més usades i, malgrat que se’ns 
presenten com a biodegradables, 
el procés de descomposició és 
molt lent i està provocant molts 
problemes. Efectivament, com 
sabeu, les aigües residuals acaben 
a la depuradora municipal però 
abans són bombejades. Les bombes 
han d’impulsar les aigües brutes i 
en trobar les tovalloletes acaben 
fent un tap que fa que la bomba es 
cremi o deixi de funcionar. 

Això es tradueix en reparacions 
molt cares i en abocaments a les 
rieres del poble, ja que l’aigua no 
pot ser bombejada i vessa. Aquest 
fet està passant continuament a 
l’EDAR de les Escoles.
 

El vàter no és una paperera. Les 
tovalloletes les hem de llençar a les 
escombraries i reduir o eliminar-ne 
l’ús.

MEDI AMBIENT

Campanya per a la prevenció de 
residus

Les tovalloletes 
humides, un 

gran problema 
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Salvador, recorda com era el poble 
quan vostè va arribar?

Sí, ho recordo com si fos ahir i d’això 
ja en fa 60 anys. Quan vam arribar 
amb la família primer vam anar a 
viure a una casa anomenada “Els 4 
vents” i després ens vam construir 
aquesta casa. Recordo que al 
principi només hi havia un grapat 
de cases al barri, es podria dir que 
el poble pràcticament no existia. 
Els veïns érem ben avinguts i per 
sort teníem el local del xiringuito 
on es feia ball i allà em vaig 
animar per ser l’encarregat de la 
festa major. 

Així vostè va ser el responsable de 
la festa major? 

Quan l’Estrada es va fer gran me’n 
vaig encarregar jo. El primer any vam 
fer un envelat de canyes i li dèiem 
“envelat de rames”, que com ve diu 
el nom, era un envelat envoltat de 
canyes. I més endavant ja vam tenir 
un envelat amb lona. Només el vam 
fer un any, perquè era molt car. El 
fèiem a la que ara és la plaça del 
barri però que en aquell moment 
eren camps. Es podria dir que la 
festa major partia del no-res i vam 
aconseguir que es fes popular. Fins 
i tot un dia vam fer venir ballarines 

de Barcelona i recordo que feien 
servir les cases dels veïns com a 
camerinos. Pels anys següents ja 
vam muntar l’estructura dels típics 
envelats i el vam canviar d’ubicació 
per fer-lo a la plaça de l’ajuntament. 
Després vam cedir l’organització a la 
comissió de festes de l’Ajuntament. 

I també van organitzar la revetlla 
de Sant Joan?

Sí, aquí es feia una revetlla molt 
gran on venia gent d’altres pobles 
perquè no es feia festa ni a Breda 
ni a Gaserans, i venia una gentada 
enorme. Tothom s’emportava el 
sopar, sopàvem tots junts i després 
hi havia ball. Fèiem la revetlla al 
terreny de la plaça del barri. 

Vol dir que quan es feia la revetlla 
de Sant Joan encara no hi havia 
plaça?

Al principi era un perill. Sempre hi 
havia tot de mainada que corria al 
mig del carrer i aquell era un punt 

En Salvador Terradas ens obre les portes de casa seva per explicar-
nos com va viure una de les seves grans passions: el tren. Va ser 
factor i cap d’estació durant molts anys i recorda amb simpatia i 
nostàlgia aquella època. És un home generós, amic dels seus amics 
i, pel que ens explica, sempre estava disposat a donar un cop de mà 
a qui fos per tal d’ajudar i beneficiar el poble. Avui hem volgut parlar 
amb ell perquè ens expliqui què significava pel poble tenir una 
estació d’aquelles característiques i com era la seva vida aleshores. 
Ens rep a casa seva, a pocs metres d’on era abans l’antiga estació.

“Fill de Massanes 
i amb quatre 
germans, a l’edat 
de 18 anys va 
començar a 
treballar a bosc 
fins que va tenir 
l’oportunitat 
de treballar a 
l’estació.”

En Salvador al menjador de casa seu, al barri de l’estació 
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amb molt trànsit. Un dia vam anar 
amb uns companys a demanar a 
l’Aparici, l’alcalde d’aquell moment, 
que ens construís una plaça però 
ens va dir que no perquè era molt 
cara. Però l’endemà hi vaig tornar 
per parlar personalment amb 
ell, i aquell dia el vaig convèncer, 
em va dir que sí. I, efectivament, 
l’ajuntament hi va construir la 
“plaça del barri de l’estació”. 

I com era la revetlla a la plaça?

Molt maca. Encarregàvem coques 
a Can Ponsa i teníem xampany en 
fresc a la botiga de la Rosita. A part, 
érem molt previsors perquè abans 
de la revetlla fèiem una rifa per 
aconseguir diners. Rifàvem un xai. 
Així quan venia la festa ja teníem 
els calers per pagar els músics.  

Salvador vostè ha treballat molt 
pel poble, la seva primera feina a 
Riells va ser a l’estació de tren?

Sí, i això que em van traslladar 
a moltes estacions: l’Empalme 
(l’estació de Maçanet – Massanes), 
Arenys, Blanes i a moltes estacions, 
des de Sant Andreu fins a Flaçà. Vaig 
venir a Breda de factor i després 
em van ascendir a cap d’estació.  
Llavors em van encarregar cobrir el 
torn de descans dels caps d’estació 
i cada dia havia d’anar a una estació 
diferent. Estava content perquè la 
feina m’agradava. Més endavant 
em van fer fix a Breda. 

I com era la gent que venia a agafar 
el tren?

Vaig ensopegar un públic molt bo. 
Bona gent, servicials, trempats, mai 
ningú va buscar cap problema... 
molt i molt bé. Pensa que aquí 
venia molta gent a agafar el tren, 
gent de tot arreu. 

Com era la vida a l’estació?
Hi havia molt moviment. A 
fora hi havia una taquilla on 
l’Hispano despatxava els bitllets 
als clients. I al pis superior de 
l’estació hi havia habitatges on 
vivien el cap d’estació, el factor i 
els guardaagulles amb les seves 
famílies. Tots feien vida allà però 
jo només hi anava a treballar 

perquè vivia a la meva casa. 
Recordo que cada dia la meva 
dona o la meva filla em portaven 
el dinar calent a l’estació. Si no em 
trobaven, ho donaven a un dels 
meus companys i ells m’ho feien 
arribar i si aquell dia era a una altra 
estació, el donaven al maquinista 
perquè m’ho fes arribar. Tots 
formàvem una gran família, entre 
els companys hi havia un ambient 
molt bonic.

   

Com arribava la gent fins a 
l’estació?

Hi havia l’Iglesias amb “La Rabia”, 
un autobús de línia que feia un 
viatge cada cop que havia de sortir 
o arribar un tren. Feia el tram de 
Breda – Riells i els dies de mercat 
també anava a dalt de Riells. El 
cotxe anava sempre ple. Fins i tot 
hi havia gent que anava asseguda 
al sostre. I també hi havia el cotxe 
de l’Hispano que anava fins a Sant 
Hilari. 

Amb tanta gent que passava per 
l’estació segur que té alguna 
anècdota per explicar…

Ui sí, ara recordo que durant una 
nevada molt gran no va circular cap 
tren i tothom que venia a l’estació 
els deia que tornessin cap a casa 
perquè aquell dia no en podrien 
agafar cap. Però hi havia un noi 
que havia d’anar a Girona a fer un 
tractament mèdic i tan sí com no 
es va quedar esperant. Fins que 
vam veure que havia de passar un 
Talgo i vam demanar al maquinista 
que parés per recollir el noi i que el 
deixés a Girona. Quan va arribar a 
Girona l’esperaven per portar-lo a 
l’hospital.

L’entrevista

“Amb els 
treballadors de 
Renfe hi havia 
bona relació. 

Érem una 
família”

L’estació de tren on en Salvador n’era el cap 13



Però aquest no és el primer tren 
que va fer parar vostè, oi?

No... (riu). Una vegada, amb 
l’últim tren de rodalia que anava 
a Barcelona, el revisor va fer 
baixar un noi molt jove que no 
havia pagat el bitllet. Penseu que 
abans viatjar sense bitllet era un 
crim! Aquell dia feia molt fred 
i aquell noi anava amb màniga 
curta. Llavors, amb en Pedro, el 
guardaagulles, vam veure que 
havia de venir el tren exprés “104” 
i vaig pensar “que surti el que 
vulgui”: el vaig parar, vaig pagar 
un bitllet de segona i aquell noi 
se’n va anar cap a Barcelona. 

Ja veig que va ajudar molta gent. 

Sí... un dia a l’estació hi havia una 
senyora que no parava de plorar. 
Es veu que l’havien de venir a 
recollir i no ho van fer. Doncs jo 
li vaig comprar un bitllet cap a 
Barcelona. La gent és molt agraïda 
perquè a tots els que ajudava 
després m’escrivien cartes donant-
me les gràcies i, fins i tot, un dia 
aquella dona va venir amb cotxe 
amb la seva filla per regalar-me un 
pot de mel.  

Aquests actes de bona voluntat no 
li van portar cap mal de cap?

Sí, un dia em van citar del comitè 
perquè els hi expliqués aquests 
casos. Sort en vaig tenir del director 
de la zona que em va defensar 
dient que el meu comportament 
era l’adequat. 

Quin és el pitjor record que té com 
a factor d’estació?

El pitjor record va ser quan un 
tren va atropellar en Camuñas, 
un factor d’estació i en Tomé, 
el guardaagulles. En Tomé era 
l’encarregat de netejar les agulles 
del canvi de via i és el que feia 
quan el tren el va agafar. Quan 
m’ho van dir em va saber molt 
greu. Em preocupava pel benestar 
dels meus companys i sempre els 

deia que el manteniment s’havia 
de fer a les hores adequades.

I el millor, quin és el millor record?

El millor és que no em va passar 
mai res. Tot i que els mecanismes 
eren manuals, mai em va passar 
res. Això i la bona relació amb la 
gent. 

Com eren els trens de l’època?

Molt diferents dels d’ara. Els seients 
eren de fusta però còmodes. Pensa 
que no tenien calefacció i per 
escalfar els vagons, a l’estació de 
l’Empalme, posaven uns calderins 
amb aigua calenta a la part de 
terra. Així els passatgers es podien 
escalfar els peus.  

I l’estació?

Era una de les més importants. 
Tenia molt moviment comercial de 
carbó, pinso, fusta, escombres de 
bruc, rodelles metàl·liques... Era 
un punt comercial molt estratègic. 
Arribaven i marxaven molts 
vagons amb tot tipus de productes. 
L’estació era la nostra vida i la vida 
de tots els del poble. Quan la van 
enderrocar em va doldre molt... 

tant que encara no he anat a veure 
l’estació nova. 

Ha tingut una vida molt lligada al 
servei públic de Riells, hi ha alguna 
cosa més que recordi…

L’estructura elèctrica del barri era 
molt precària. A la zona nova no hi 
havia llum. Un dia amb l’ alcalde 
del poble, el Sr Joan Mompió,  vam 
anar a veure el director general 
de Fecsa a Barcelona. I, ves per 
on, vam aconseguir que portessin 
llum al nostre veïnat. Van reforçar 
el transformador de consum 
fins a 220 a tot el barri. Com a 
recompensa, un parell de dies 
abans d’obrir la llum a tot el poble, 
jo vaig ser el primer de gaudir-ne.
Una colla de veïns també ens vam 
mobilitzar i vam aconseguir l’aigua 
potable i el telèfon per a totes les 
cases del poble.
          

L’estació es va enderrocar l’any 
2005 una pèrdua que va saber molt 
greu a la família d’en Salvador. 
Tant és així que la seva filla, la 
Mª Dolors Terradas, va escriure un 
article com a record. Aquest n’és 
un fragment:

“Recordo nits que mirant per la 
finestra de casa meva la veia al 
fons, quieta, serena, com dient-me 
“dorm tranquil·la que jo vigilo el 
teu son”. Quantes vegades l’havíem 
contemplat la mare i jo, amb por, 
quan hi havia un encreuament de 
trens, doncs el pare, que era el cap 
d’estació, hi treballava.”
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“L’estació era 
una de les més 
importants. La 
vida de la gent 

del  poble girava 
al voltant de 

l’estació.”   



Tenir-lo identificat
Els posseïdors d’un animal de 
companyia han de proveir-lo 
d’algun dels sistemes d’identificació 
homologats (microxip o tatuatge), 
durant els tres mesos següents a 
la data de naixement de l’animal. 
Aquesta identificació és un requisit 
previ i obligatori per portar a terme 
qualsevol transacció de l’animal. 
Aquesta identificació l’ha de dur a 
terme un veterinari titulat 

Censar-lo a l’Ajuntament
També és una norma obligatòria 
inscriure els animals en el cens 
municipal un cop complerts els 
tres mesos d’edat. Per dur a terme 
aquest registre al adreçar-se a 
l’Ajuntament.
Gràcies a la informació del cens, 
també es podrà establir contacte 

ràpidament amb tots els propietaris 
en cas que aparegui algun brot o 
una epidèmia que faci necessària 
l’actuació preventiva immediata 
per protegir l’animal o bé nosaltres 
mateixos. 

A la via pública
Si bé l’existència d’animals al nucli 
urbà i la seva relació amb les 
persones és, sobretot, una font de 
salut, alhora, la seva presència a la 
via pública pot arribar a comportar 
un seguit de problemes de brutícia 
i d’inseguretat si no seguim els 
consells següents:
Hem de portar sempre l’animal 
subjectat amb una corretja o una 
cadena. 
Els gossos que tinguin una 
naturalesa o unes característiques 

que els puguin fer perillosos han de 
portar morrió.
Hem de recollir-li sempre els 
excrements. 

Consells sanitaris
Hi ha malalties com la toxoplasmosi, 
la leishmaniosi, la leptospirosi, 
la tinya, la sarna, etc. que són 
transmissibles dels animals a les 
persones. Si els animals que tenim 
a casa no tenen un estat sanitari 
correcte poden representar un 
perill per a la nostra pròpia salut. 
És convenient visitar el veterinari 
una o dues vegades l’any perquè 
faci una revisió general de l’animal. 
Hem de fer-los una desparasitació 
interna cada quatre o sis mesos. 
Els control de paràsits externs (puces i 
paparres) l’hem de fer principalment 
en estacions caloroses. 

Salut i animals, què cal fer?
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El passat dia 20 de maig es va celebrar el dinar anual de 
Germanor del Casal d’avis. Enguany hi van participar al voltant 
de 90 persones que, com ja és habitual, es va voler obsequiar 
a totes aquelles parelles que aquest any celebraven el seu 50è 
aniversari de casament. El dinar va ser molt agradable on es va 
destacar el valor de fer coses junts, de trobar-nos i de seguir fent 
poble des de Riells i per a la gent de Riells.

El dia 7 de juny es va fer la caminada del Casal d’avis. En aquesta 
caminada es convida a caminar els membres dels casals propers 
per conèixer algun indret o curiositat de Riells. Aquest any s’ha fet 
una ruta fins a la masia “La Pintoresca” i al tornar es va pujar fins 
al Restaurant Bell-lloc, de Riells del Montseny, on es va servir un 
aperitiu i el dinar. El dinar va ser molt animat i alguns espontanis 
van voler participar cantant i explicant anècdotes. Una trobada 
per a compartir la comarca i conèixer gent d’altres casals. 
Fins l’any que ve!

Dinar de Germanor i caminada del 
Casal d’avis

El dia 24 de maig es van retirar tots els contenidors del 
Polígon Industrial dels carrers Montnegre i Olzinelles. 
Aquestes àrees eren aprofitades per abocar-hi tota mena 
de deixalles i, en alguns casos, ho feien persones que ni 
tan sols viuen al poble. 

Després de visitar totes les empreses de la zona per 
saber quina mena de residu generen, quants contenidors 
i de quines fraccions necessiten, es van repartir els 
cubells demanats per tal que cada empresa tingui els 
seus contenidors. D’aquesta manera se’ls hi recullen les 
deixalles un cop per setmana i es controlen els residus. 

Així podrem reciclar més, controlar millor com es fa 
el reciclatge i evitar abocaments incontrolats. A més, 
millorem l’aspecte del polígon que queda més net i 
endreçat.

Des del mes de gener tenim una empresa 
nova que porta la neteja de carrers al 
municipi. Hem cregut necessari augmentar la 
freqüència i la qualitat del servei i, per això, 
ara combinem la feina del bufat de voreres, 
que ho fa la brigada municipal, amb el camió 
escombra que neteja el carrer i les voreres. 
Aquesta manera de funcionar permet fer la 
neteja de manera mensual a tot el municipi 
durant tres o quatre dies seguits. 

És evident que la neteja dels carrers, a part 
de donar una millor imatge del poble, també 
millora la seguretat dels vehicles que hi 
circulen i prevé possibles problemes amb els 
embornals que recullen les aigües pluvials. 

Neteja de carrers Gestió de residus al polígon
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Entitats
Primera trobada del Consell d’Entitats Municipial

La creació del Consell d’Entitats 
Municipal (CEM) és una iniciativa 
de l’àrea de participació ciutadana 
que neix amb la voluntat de 
generar un espai de debat per 
les entitats i fomentar la cohesió 
social, el foment del voluntarisme i 
la dinamització social i cultural del 
municipi. 
El CEM, que es va inaugurar el 
passat 19 de maig, va tenir molt 
bona rebuda per les entitats que 
hi van assistir i que van manifestar 
estar contents per la iniciativa 
engegada per l’ajuntament. 
El projecte de creació del CEM té 
una clara voluntat de posar en valor 
la feina de les entitats municipals, 

facilitar-los la seva interrelació i 
generar sinergies de treball que 
puguin aprofitar i facilitar el seu 
desenvolupament. 
El CEM es reunirà cada dos mesos i 
a l’acte inaugural ja es va acordar la 
primera reunió que es realitzarà el 
pròxim 18 de juny a les 19.00 hores 
al Centre Cultural de Can Plana. 
Des de l’Ajuntament volem agrair 
la participació de les entitats 
municipals i la seva bona rebuda.
 
Us recordem que tota la informació 
referent al CEM la podeu trobar al 
web municipal a l’enllaç següent: 
http://riellsiviabrea.cat/consell-
dentitats-municipal-cem/

Un any més els joves 
del poble participen 
en la desfilada solidària 
que la delegació del  
municipi de la Fundació 
Oncolliga de Girona 
organitza.
Per un preu molt 
reduït, les persones 
assistents col·laboren 
amb la Fundació per 
combatre contra una 

de les malalties més 
greus, i malauradament 
més extensa, del nostre 
planeta.
No se’ns acut una millor 
forma de passar una nit 
tan bonica gaudint de 
la desfilada i ajudant als 
qui més ho necessiten.

Motes gràcies a tots els 
assistents!

Com cada any, l’Ajuntament de Riells col·labora 
amb la campanya de donació de Sang del Banc de 
Sang i Teixits. Des del consistori facilitem l’arribada 
al poble de la unitat mòbil del Banc, oferint-los un 
espai adequat i de fàcil accés per tal que tothom 
que qui ho vulgui, pugui fer la seva donació. 

Enguany hem arribat a les 50 donacions. 
Una molt bona xifra que de ben segur ajudarà 
a salvar moltes vides. Confiem que a poc a poc 
aquesta xifra augmenti i que us puguin audar a 
moltes persones més. 

Èxit d’assistents a la Desfilada 
benèfica d’Oncolliga  

Una cinquantena de persones 
donen sang a Riells i Viabrea
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Segon Festival de Patinatge de Sant Jordi
El passat 21 d’abril es va celebrar el 
segon Festival de Patinatge de Sant 
Jordi organitzat per l’Athlètic Club 
de Riells i Viabrea. Hi  van participar 
167 patinadores de diferents clubs i 
totes van tenir el seu premi. El nostre 
club, va participar amb quasi totes les 
categories guanyant el primer premi, 
tercer i quart en la categoria d’Iniciació 
C1; i el quart en Iniciació E menor. 
Felicitats!



El 16 de maig, els alumnes de P5 de l’Escola El Bruc van 
participar en la cloenda del projecte de recerca “a la 
recerca del Joc Perdut”, un projecte de lleure educatiu a 
base de pistes.
Al llarg d’aquest curs els mestres i els alumnes han buscat 
i trobat, mitjançant el joc, els enigmes i les pistes que 
se’ls hi plantejava. Els alumnes de Riells i Viabrea amb 
alumnes d’altres escoles de la comarca van poder gaudir 
de la festa de cloenda que es va preparar a Santa Coloma 
de Farners. 
Els alumnes i els mestres que hi van participar s’ho van 
passar d’allò més bé, així ens ho han fet saber i també 
ens han demanat repetir l’assistència i la participació en 
aquest joc als nous alumnes que vinguin a l’escola els 
pròxims anys. 
Riells i Viabrea va ser dels primers ajuntaments que es 
van acollir al projecte “a la recerca del Joc Perdut”  que va 
presentar-nos la Sílvia Dotti, el març de l’any passat. Fem 
saber a l’organització de l’activitat que ens faria molta 
il·lusió que la cloenda i la festa final de l’edició de l’any 
vinent es fes al nostre municipi. 

Joventut i Esports
A la recerca del Joc Perdut
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Per segon any consecutiu, durant la Setmana Santa es 
va disputar el torneig FIFA 2018 - PS4 a l’Espai Jove. 
El torneig d’aquest any es va dividir en 2 categories: 
Juvenil (12-17 anys) i Senior (18-29 anys). Les dues 
competicions es van disputar el 26 i 27 de març 
respectivament. 
Al torn Juvenil s’hi van apuntar 10 participants. Tots ells 
van fer una fase de grups inicial on els millors van passar 
a semifinals i, d’aquí, en van sortir els guanyadors. La 
jornada va començar a les 11 hores del matí i va acabar 
a les 17 hores, amb una pausa per dinar.

Pel que fa a la competició Senior, es van apuntar 5 
participants que també van passar pel mateix procés 
de classificació. La jornada es va iniciar a les 11 del matí 
i va acabar a les 14:30h

Els guanyadors de les dues categories s’emportaven 
els següents premis: 
1r: Joc de PS4 a escollir
2n: Pilota de la Lliga espanyola
3r: Pilota de fútbol

Torneig FIFA 2018

Espai Jove
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L’Espai Jove és ja un punt de referència pels joves 
del municipi. Està obert totes les tardes de 15h a 20h 
i ofereix connexió a internet, espai de treball, jocs, 
tallers, xerrades i altres activitats dirigides.

D’entre les activitats més comunes destaquen:
Cinema jove: L’últim divendres de cada mes, 
generalment, es reprodueix a la sala de conferències 
la pel·lícula que hagin escollit els joves a través de 
votacions. Hi participen al voltant de 20 joves. Es 
regalen refrescos i crispetes.
Tallers/Debat: Partint de temes que puguin ser 
interessants pels participants es realitzen dinàmiques 
de debat i conscienciació per activar les habilitats de 

raonament i analítica. S’intenten treballar eines de 
debat que els siguin útils per la vida mentre es treballen 
temes que són d’actualitat. Aquest curs s’han realitzat 
tallers d’igualtat de gènere i hàbits saludables.

Projectes conjunts amb altres municipis: Des de 
l’Espai Jove es treballa conjuntament amb les àrees 
de joventut dels pobles veïns de la Selva per tal de 
dissenyar activitats que puguin ser atractives pels joves 
d’aquests municipis i garantir una bona participació. 
Una de les darreres activitats treballades ha estat un 
concurs de fotografia primaveral a través d’Instagram. 
I també s’està organitzant una trobada de joves de tota 
la comarca prevista pel 30 de juny.



El Nadal a Riells i Viabrea

El dissabte 23 de desembre al Centre Cultural es 
va dur a terme el 3r casal de Nadal, on infants del 
municipi van poder realitzar tallers nadalencs. 
Van decorar petits arbres de nadal, van fer clauers, 
ornaments i altres treballs manuals. Hi van 
participar 37 infants d’entre 3 i 12 anys i es va 
comptar amb la col·laboració de l’AMPA de l’escola 
El Bruc i alguns joves de “l’Espai Jove” que van fer 
el monitoratge dels tallers.
L’activitat va concloure amb un esmorzar i amb una 
sorpresa: l’entrega de les cartes als patges reials que 
van venir a fer-nos una visita!

A més, el fi de festa de les festes de Nadal el vam tenir 
el dia 5 de gener quan vam fer tots els preparatius 
per rebre a Ses Majestats els Reis d’Orient al poble. 
Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar a l’estació 
de tren i, acompanyats dels patges, van fer el 
recorregut pels carrers del poble fins a arribar al 
Pavelló Municipal. 
Allà els esperaven tots els nens i nenes de Riells per 
rebre’ls i cantar-los la seva cançó. 
El Club Riells i Viabrea es va encarregar del berenar 
amb la preparació de xocolata desfeta i melindros. 
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Jornades tecnològiques Roboseny
El passat 9 de juny es van celebrar a Sant Celoni les jornades tecnològiques del projecte Robotseny. Aquest any 
hi ha participat novament l’Escola El Bruc i, com ja ens tenen acostumats, s’han emportat dos premis importants.
Un dels premis guanyats ha estat al Millor Robot del projecte Robotseny Kids. L’altre premi ha sigut el premi a la 
solució més innovadora de la Fira científica i tecnològica. Aquest projecte guanyador consistia en què a través 
d’una pàgina web tothom podia saber quines postres podem trobar a la comarca del Baix Montseny.
L’ajuntament vol felicitar i agrair als alumnes de sisè i als seus mestres el treball i l’esforç que suposa la preparació 
d’aquesta competició i veure el reconeixement del seu esforç als premis aconseguits. 



Activitats d’Estiu

L’Athletic Club Riells i Viabrea ofereix enguany el primer 
casal d’estiu de tecnificació de futbol. Tot i ser la primera 
edició que es fa a  Riells i Viabrea, l’equip organitzador 
compta amb un gran bagatge en campus de futbol 
estiuencs tradicionals a altres poblacions. 
L’objectiu principal del casal és allargar l’activitat 
futbolística dels nois i noies de la zona del Baix Montseny 
durant l’estiu, buscant millorar les competències i 
aptituds dels jugadors en un context més relaxat i distès. 
El concepte principal del campus és el treball purament 
futbolístic com a eix vertebrador. No obstant això, la 
programació d’aquest campus no seria completa sense 
el joc, la diversió i el lleure com a una part important 
del creixement personal i del desenvolupament social, 
afectiu i emocional dels joves. 
Algunes de les activitats que es faran són entrenaments, 
excursions a la platja, sortides a Water World, tallers, jocs 
i gimcanes.

Per a més informació i inscripcions, us podeu adreçar a 
les oficines de la U.E. Sant Celoni d’11h a 13h.

Aquest any es durà a terme la 2ª edició del Casal d’Estiu 
Municipal. Un projecte que va néixer amb la finalitat 
de garantir una opció de lleure de qualitat als infants i 
joves de Riells i Viabrea durant el període de vacances. 
Les edats dels nois i noies que hi participen van dels 3 
als 16 anys. És a dir de P3 fins a 4t d’ESO.

Les activitats que es desenvolupen al Casal d’Estiu giren 
al voltant de 4 objectius pedagògics:
- Fomentar l’activitat física dels infants i joves
- Impulsar una metodologia basada en l’educació en 
valors
- Potenciar l’autonomia i la participació dels infants i 
joves
- Afavorir la descoberta i la interrelació amb l’entorn 
natural, social i cultural pròxim 
De totes les activitats que s’hi fan, l’esport és l’eix 
central. No obstant això,  també s’hi fan activitats molt 
diverses i adaptades a les edats dels participants com 
són: gimcanes, jocs, tallers, excursions i altres activitats 
dirigides.

Horari:
Del 25 de Juny al 31 de Juliol: de dilluns a divendres de 
9h a 13h
Acollides de 8h a 9h i de 13h a 14h

Les inscripcions es poden fer a  l’Ajuntament i al Centre 
Cultural fins al 15 de Juny.
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Casal Esportiu

Casal Tecnificació de futbol



Carnestoltes

El carnestoltes d’aquest any va ser un èxit!
Les 8 carrosses i comparses es van concentrar a la Plaça 
del Mercat i van desfilar pels carrers del municipi fins 
arribar al Pavelló Municipal. 

Un cop a dins del Pavelló, cada colla va fer la seva 
coreografia davant del jurat i, tot seguit, l’alcalde, Josep 
Maria Bagot, i el regidor de Festes, Ferran Rodríguez, 
van lliurar els premis.

El divendres 9 de febrer a la tarda  es va celebrar a la 
plaça de l’Ajuntament el concurs de carnestoltes de 
l’escola El Bruc. 
Totes les comparses van desfilar i en acabar, es 
va repartir xocolata amb melindros per tots. 
Des de l’Ajuntament estem molt satisfets de la creativitat 
i l’organització dels nens i nenes de la nostra escola. Van 
demostrar saber treballar en equip i ens van fer gaudir 
al màxim amb les seves actuacions. 

Moltes gràcies, ja estem desitjant veure’us l’any que ve!

Carnestoltes Escola

Carnestoltes Adults

Dins els actes de Carnaval, el Club de Riells va oferir 
a tots els participants que van assistir a la desfilada 
i als espectadors que els van anar a veure,al Pavelló 
Municipal, una botifarrada amb beguda per un preu 
molt popular. En total, si van aplegar prop de 600 
persones. 

Dins dels actes del Carnaval, els alumes de l’escola El 
Bruc de Riells i Viabrea van desfilar del centre escolar 
fins a la Plaça de l’Ajuntament,  on s’hi va servir una 
xocolatada amb melindros. 
Des de l’Ajuntament es continua treballant per 
potenciar aquesta festa que agrada a tots, grans i 
petits. 
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Sant Jordi
Aquest any hem tornat a celebrar una nova Diada de Sant Jordi. 
Al caure en un dia de cada dia ha fet que prop de 400 persones hagin omplert la plaça de La Vila. Hem d’agrair la 
col·laboració de totes les entitats i associacions del municipi que s’han volgut sumar als actes, exposicions, tallers 
i productes que han estat exposats per la seva compra o degustació. A la festa no hi han faltat les  puntaires, 
l’Ampa de l’escola, l’associació Ambtu, l’Oncolliga de RiV, el casal de la Gent Gran, l’ANC, Teatre MontCabrera, la 
parada dels autors locals. Així com activitats a la parada de la biblioteca i tallers d’espases, escuts i màscares pels 
nens i nenes i una actuació de clown que va agradar a grans i petits. 

La jornada festiva començava al matí amb la festa dels 
Jocs Florals de l’Escola El Bruc, on l’ajuntament també va 
participar del lliurament de premis als guanyadors/es. A 
la tarda es va continuar amb el lliurament dels premis 
de narrativa i poesia de la categoria juvenil.
Entre tots els treballs presentats, aquests en van ser 
guanyadors:

Al vespre, a la sala de plens de l’Ajuntament, es van lliurar 
els premis del concurs literari Juvenil de prosa i poesia. 
El jurat del concurs estava format per tres membres 
del Consell Gestor de Cultura, el regidor de Cultura i el 
tècnic de joventut. 

De tots els treballs presentats, aquests van ser els 
guanyadors:

Per cloure els actes de Sant Jordi, es va celebrar el Recital 
de Poesia que enguany feia cinc anys del seu naixement. 
Aquest recital es va envoltar d’un aire especial i, fins i tot, 
en certs moments emotius. Les veus dels participants 
van recitar amb molt sentiment poemes de Pablo 
Neruda, Joana Raspall, Salvador Espriu, Miquel Martí i 
Pol o del riellenc Josep Aguirre. 

Cant i dansa també van tenir el seu moment dins aquest 
acte cultural, la representació va anar a càrrec de la Nunu 
R. i la companyia de dansa de la M. Pastells.
Gràcies vilatanes i vilatans de Riells i Viabrea per 
participar d’aquesta festa cultural que any rere any 
omple la plaça de La Vila.
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 Graduació i fi de curs

Els alumnes de 6è de l’escola El Bruc ja han 
acabat la seva etapa a primària. Una etapa 

que li han dedicat molt esforç i il·lusió 
per arribar a l’objectiu aconseguit.  Això 

comporta donar el salt cap a l’institut, cap 
a l’ESO. L’Ajuntament vol donar-vos força i 
empeny en el nou camí que començareu. 

Moltes felicitats!

Final de curs de 6è a l’Escola El Bruc

L’ajuntament de Riells i Viabrea vol felicitar als alumnes de l’institut El Bruc que recentment s’acaben de 
graduar i els volem desitjar molta sort en el nou camí que just ara començaran. 
Molts seguireu estudiant batxillerat, mòduls de formació i d’altres triareu el món laboral, però de ben segur 
que el futur és vostre. 
Els canvis al món dependran de totes i tots vosaltres, aconseguiu les vostres metes i haureu triomfat. 
Moltes felicitats!

3a graduació d’ESO a l’Institut El Bruc
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Amb l’ànim de poder ajudar i assessorar en alguns aspectes la comunitat més jove de Riells i Viabrea, 
l’ajuntament, els centres educatius del municipi, els serveis socials i altres actors que intervenen a la societat 
del poble, s’ha creat una mesa de treball anomenada Comissió de Prevenció i Mediació Comunitària. 

Aquesta mesa compta amb la participació de l’equip de Mediació, Prevenció Comunitària i Assessorament de 
Menors de la Generalitat, MM.EE. l’àrea de Joventut, Seguretat Ciutadana, G. Municipal i l’EAP que sempre està 
oberta a altres institucions o entitats que s’hi vulguin sumar. Aquest espai té com a únic objectiu buscar les 
millors solucions davant els problemes que ens planteja la comunitat juvenil del poble, els pares o tutors amb 
la resta de la comunitat de Riells i Viabrea. Els problemes que s’estan treballant en aquests moments són la 
preocupació de les faltes d’assistència als centres educatius, la reiteració d’algunes conductes poc recomanables 
dins i fora dels centres, la falta de civisme d’alguns adolescents als espais comunitaris i públics del poble, fórmules 
d’apropament i cohesió social entre els joves, com reforçar aspectes que el jovent necessiten per respectar a 
grans i petits, evitar el fracàs escolar i assolir l’ESO, etc.
Aquesta feina de sis mesos, queda reflectida en una sèrie de protocols que marquen als interlocutors com 
actuar en conseqüència de cada cas, depenent del problema que es trobi cadascú i sempre amb la premissa 
d’intervenir, cohesionar i educar en l’enteniment i respecte a la resta de la comunitat, i si és el cas, a la 
restitució del dany ocasionat. 

L’ajuntament en aquest últim cas, aposta per reconduir conductes a través de xerrades educatives, pedagògiques 
i formatives a través de l’àrea de Joventut al Centre Cultural.

Comissió de prevenció i mediació comunitària
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Programació d’activitats del 
Centre Cultural 

El Centre Cultural torna a preparar l’habitual 
programació d’activitats per aquest estiu. 
Per aquesta ocasió hem preparat activitats de tot 
tipus: tast de formatges, cursos d’idiomes, tallers de 
música, creativitat i circ, meditació i molt més!

Centre Cultural
Programació d’activitats del 

Centre Cultural 

El Centre Cultural torna a ser localització d’una nova 
edició del ‘Liceu a la fresca’, que per aquest any s’ha 
escollit la representació de l’òpera de Giacomo Puccini 
Manon Lescaut. 
Un any més, el gran protagonista d’aquesta vetllada 
musical al pati de Can Plana va ser la representació 
operística, que s’ha pogut seguir en fals directe des d’una 
pantalla gegant. 

Prop de 50 persones van seguir l’espectacle musical. Una 
d’aquestes persones va ser el regidor de Cultura, Felipe 
González, va destacar la bona implicació dels habitants 
de Riells i va afegir que “des de l’Ajuntament, novament 
apropem la música en format òpera a la comunitat del 
nostre municipi per tal que tots gaudeixin d’aquest 
espectacle a un entorn màgic, com és el del Centre 
Cultural”. 
Fotografia de @olgainorsay

Visita a la Maternitat d’Elna
Dins les activitats i propostes culturals 
que des del C.Cultural es programen al 
llarg de l’any a través del Consell Gestor, 
volen destacar-ne una d’elles: La sortida 
el 3 de juny a la Maternitat d’Elna. 
Una excursió on una cinquantena de 
persones, principalment de Riells i 
Viabrea, es van desplaçar fins a la vila 
d’Elna on van poder veure l’edifici i 
reviure una part de la història de la nostra 
postguerra. Aprofitant el camí fins a 
França van visitar el cementiri de Cotlliure 
i la tomba del poeta Antonio Machado.
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Escoleta

Durant els primers dies de l’Escoleta es 
produeix la primera presa de contacte. És 
quan els infants entren en un lloc nou amb 
mestres noves, entren a un lloc on viuran un 
munt d’experiències molt enriquidores. 
L’objectiu de les educadores, cada inici de 
curs, és fer que els infants se sentin segurs, 
còmodes i feliços davant d’aquesta nova etapa. 
Per aconseguir-ho utilitzem jocs i cançons 
didàctiques des dels quals aprenen; sense 
oblidar de donar i oferir-los tot l’afecte que en 
cada ocasió i en cada moment necessiten. 

Durant els tres trimestres hem treballat moltes 
coses i n’hem celebrat unes quantes més. Tot 
treballant la tardor ens vam endinsar en la 
celebració de la Castanyada. Durant aquesta 
etapa vam rebre una visita molt especial: 
la Castanyera que ens va portar castanyes 
torrades. Els nens ho van gaudir moltíssim tot 
cantant i ballant amb ella.  

I amb l’hivern, el Nadal. Durant aquests dies 
màgics a l’Escoleta, l’activitat estrella va ser anar 
a buscar el Tió. Després li vam donar menjar, li 
vam cantar i un cop ben tip, el vàrem fer cagar.
Durant el segon trimestre vam aprofitar per fer 
experimentació i activitats relacionades amb 
l’hivern. Cal dir que aquest curs vam tenir la 
gran sort de poder sortir a jugar amb la neu. 
Una experiència inoblidable, ja que molts nens 
no l’havien vist mai.

Una de les festes més importants i que els 
infants gaudeixen més és el Carnestoltes. 
Durant tota la setmana de disbauxa (vestim 
amb mitjons de cada color o llaços al cap) ens 
va acompanya el Rei Carnestoltes i el divendres 
tots, absolutament tots, ens vam convertir en 
uns pallassos encantadors. 

La manera més dolça de finalitzar el segon 
trimestre va ser fent la mona de pasqua.

Pel que fa al tercer trimestre, la primavera i 
l’estiu ens donen molt joc. 
Una de les activitats més destacades es va fer 
durant la setmana de Sant Jordi, que va ser molt 
intensa: ens vam convertir en dracs, princeses i 
cavallers. Les cançons i la llegenda no hi varen 
faltar. 
Per treballar la primavera vam escollir fer de 
jardiners i plantar i cuidar unes floretes. 
La traca final del curs (deixant de banda els 
petards que tirem per Sant Joan) és l’excursió a 
Can Raurell. Passem un dia envoltats d’animals 
i de natura. És una experiència molt gratificant 
pels infants ja que estan en un entorn nou però 
que se’l senten com a seu de seguida, aprenen 
coses dels animals, els poden tocar i també 
se’ls dóna de menjar. 
I per acabar el curs, arriba el juliol.  Aquí és 
on gaudim més de les activitats a l’aire lliure 
sobretot a la piscina on es remullen, juguen 
amb l’aigua i descobreixen noves sensacions. 

Vam començar el curs 2017-2018 amb moltes ganes i molta energia per fer 
front a un altre any ple de vivències, experiències, alegries i  aprenentatges.
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Promoció Econòmica

L’Ajuntament de Riells i Viabrea va signar el passat mes de gener un conveni de col·laboració amb el Consell 
Comarcal de la Selva per a la realització d’accions d’experiència laboral en el marc del programa treball i formació 
(Resolució TSF/2162/2017).

Com a conseqüència d’aquest acord, les accions d’experiència laboral que s’han realitzat a Riells i Viabrea són les 
següents:

Projecte 1: Prova pilot de prevenció de riscos naturals als municipis de la Selva
Neteja de lleres i espais fluvials al llarg de 14 dies del mes de febrer, per 1 oficial i 3 peons forestal a la riera 
de Can Salvà.

Projecte 2: Generant espais per compartir
Pintar via urbana, parc caní, vestuaris vells camp de futbol i paraments interiors del Centre Cultural La Casa 
Nova de Can Plana, al llarg 12 dies entre març i abril, per 1 oficial de brigada paletes i 3 peons brigada paletes.

Projecte 3: Espais verds sostenibles
Ajardinament, instal·lació de la xarxa de reg i formació d’escocells per arbrat al llarg de 7 dies de febrer, per un 
oficial i 3 peons forestal, al carrer Alzina.

Projecte 4: Digitalitzem la Selva
Informació administració electrònica, digitalització de documentació administrativa al llarg de 6 mesos, 1 
auxiliar administrativa, a l’ajuntament.

L’Ajuntament i el Consell Comarcal 
col·laboren en accions de formació i treball 
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La regidoria de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea, en el marc 
de formació ocupacional, ha sol·licitat una 
subvenció a la Diputació de Girona per a 
portar a terme el projecte “La formació, 
passaport per a l’ocupació” per a millorar 
el perfil laboral i potenciar les habilitats 
personals dels usuaris de la borsa de treball. 

L’import destinat a aquest projecte és de 
4.970€, del qual, la Diputació de Girona ha 
subvencionat el 75%,  per a la realització 
dels  cursos següents:

Cursos de “La formació, passaport per a l’ocupació”

CURS COST

Grua hidràulica (8h) 10 €

Informàtica bàsica (18h) GRATUÏT

Gestionar el teu perfil professional i com superar 
entrevistes de treball (24h)

GRATUÏT

Coaching i PNL per al desenvolupament d’habilitats 
personals i preofessionals (20h)

GRATUÏT

Competències informàtiques (12h) GRATUÏT

Linkedin per a recerca de feina(12h) GRATUÏT

Taller com gestionar emocions (6h) GRATUÏT

Com comunicar-nos bé (6h) GRATUÏT



Últimament s’ha observat un 
increment de les obres en el 
nostre municipi. Així i tot, no totes 
estan regulades o es fan seguint 
les ordenances municipals que 
les regulen.

Des de l’Ajuntament hi ha la 
voluntat d’assegurar que totes 
les activitats i totes les obres 
de construcció compleixen 
les ordenances i la normativa 
urbanística municipal, així com 
els estàndards en gestió de 
residus per a la preservació del 
medi ambient.

És per això que volem conscienciar 
de la importància i necessitat 
de demanar els permisos que 
pertoquen abans de començar 
a realitzar qualsevol activitat o 
obra, ja siguin actes en els locals 
municipals o espais públics, 
activitats comercials i industrials, 
petites actuacions localitzades de 
construcció, obres de reparació, 
restauracions i rehabilitacions, 
obres d’ampliació i obra nova.

Per a cada tipus d’obra o activitat 
hi ha un tipus de llicència, 
arribant a ser en els casos de 
petites actuacions uns tràmits 
molt àgils, consistents només en 
la comunicació de les obres i el 
pagament de la taxa municipal 
abans del seu començament.

La comunicació prèvia i/o la sol·licitud 
dels permisos a l’Ajuntament és 
necessària des d’obrir un negoci 
fins a la pavimentació de la terrassa 
d’una casa; des de fer un muret o 
tanca perimetral al jardí fins a canviar 
el terra del bany o les finestres; sense 
descuidar-nos la construcció o 
ampliació de la casa, piscina o nau. 

Animem als interessats a fer obres 
a casa seu o iniciar una activitat 
a adreçar-se a l’Ajuntament, des 
d’on se’ls assessorarà del tipus de 
comunicació que han de realitzar, els 
tipus de permís que han de sol·licitar 
i la informació que cal aportar en 
cada cas, a més de qualsevol altre 
dubte que els pugui sorgir. 

Els recordem que l’horari d’obertura 
de l’oficina d’atenció ciutadana 
(OAC) és de dilluns a divendres de 
9.00h a 14.00h i dilluns de 17.00h a 
19.00h a l’Ajuntament (Plaça de la 
Vila, 1). 
També trobareu informació a la 
pàgina web de l’ajuntament www.
riellsiviabrea.cat .

Per acabar, recordar que el consistori 
té la obligació legal d’obrir els 
expedients i aplicar els recàrrecs i 
sancions que li siguin d’aplicació 
a aquelles obres i activitats que 
no es facin seguint les ordenances 
municipals.

Urbanisme
Fer-ho bé és responsabilitat de tots
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Brigada Municipal

Obres al carrer Azorin
Al carrer Azorin s’ha aixecat la vorada i s’ha fet la reposició de la vorera per deixar-ho preparat per les 
properes obres d’asfalt del carrer.

Formació
La totalitat dels treballadors de la Brigada han rebut 
la formació i les pràctiques necessàries per poder 
utilitzar, amb la major seguretat, la grua dels camions 
municipals. On s’ha obtingut el carnet de grua.
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Tractament de les 
males herbes 
La Brigada Municipal continua amb 
els esforços que comporta la neteja de 
les males herbes al llarg dels 55 km de 
voreres del municipi, així com la neteja 
d’embornals i el manteniment dels parcs 
infantils i zones verdes.

Millores al carrer Morou 
Al carrer Morou es continua treballant per fases amb la 
substitució del clavegueram i nous pous de registre. 
També s’ha connectat el clavegueram del carrer Morou amb el 
carrer Girona per un millor funcionament i descarregar el tram 
de la canonada.

La vorada del carrer Maria Martí 
Al carrer Maria Martí s’ha fet la vorada i la col·locació del panot 
per donar continuïtat a la vorera amb l’entrada de l’Skatepark, 
deixant-ho preparat per posar els fanals.
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El dipòsit d’aigua de Can Plana
Amb la necessitat de realitzar obres amb caràcter d’urgència al dipòsit de Can Plana, després que una tempesta 
elèctrica del passat mes de setembre va enfonsar parcialment el sostre cobert del dipòsit, s’ha aconseguit un 
pressupost d’execució de 35.906,93€, subvencionat en un 90% per a la Diputació de  Girona. 

Aquest sistema tècnic de subministrament dona servei bàsic a Can Plana, amb una capacitat de 600m3 d’aigua 
potable des de la seva construcció l’any 1980. 

Les obres han durat 3 mesos i durant aquest temps el servei s’ha realitzat mitjançant la instal·lació de dos dipòsits 
prefabricats. Ha estat necessari l’enderroc de la totalitat del sostre existent i fer les reparacions als elements 
resistents per fer un nou sostre unidireccional de formigó armat circular de 113,10m2. Un cop acabades les obres, 
s’ha procedit a la neteja, desinfecció i posta en funcionament. 
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Parlem d’educació? ...

Per què no? ...

Podem recuperar la màgia 
de la lectura? ... (II)

La lectura, per als infants, pot 
convertir-se en un plaer... o en 
un suplici. Tot depèn de l’actitud 
de nosaltres, els mestres, de la 
família... i dels llibres que triem. 
Quan a la meva filla gran, al setè 
nivell de l’antiga EGB, equivalent 
a un primer d’ESO actual, li varen 
fer llegir “La família de Pascual 
Duarte” ... em va agafar de tot.

Com és possible recomanar aquest 
llibre a una criatura de 12 anys?... 
No entendrà res!... I a sobre... haurà 
de preparar un resum!... És clar: 
dona molt prestigi “professional”, 
suposo, triar aquests autors “prime 
time” o que esta molt “de moda”...

Tenia jo un mestre...bé: de 
persones que m’han donat 
classe n’he tingut moltes, però 
de mestres, en el seu significat 
absolut, solament un, l’Andreu, que 
ens impartia geografia, història, 

literatura i llatí en l’antic batxiller 
i que ens suggeria la lectura 
de llibres en funció del nostre 
caràcter. Així, mentre que a mi em 
recomanava que llegís en Julius 
Verne, a en Ramon el convidà 
que llegís Alexandre Dumas, a 
en Lluís l’Sven Hassel... N’era 
conscient que cada un de nosaltres 
gaudiríem de la lectura i que , en 
conseqüència, l’entendríem i, per 
suposat, el resum seria acurat. 

Suggeria els llibres de forma 
d’aconseguir que, en llegint-los, 
ens trobéssim identificats amb 
alguns personatges i que ens 
impliquéssim dins de la trama 
i convertint la lectura en una 
descoberta, en una aventura, 
en un treball d’imaginació 
que, indiscutiblement, ens 
enriquia... i provocava que 
la lectura es convertís per a 
nosaltres en una necessitat vital. 

Des d’aleshores no hem parat de 
llegir. Necessito llegir. Al tren... 
al metro. Aquelles deu o quinze 
planes abans d’anar-me a dormir... 
Després, amb els anys, he descobert 
Hemingway, i Dos Passos, i Kakfa, 
i Coelho, i Isabel Allende... en 
el intent, educat en mi de petit, 
de seguir descobrint, imaginant, 

participant en nous mons i en altres 
formes de percebre i sentir la vida. 

En sóc conscient que això 
representa un esforç: personalitzar 
les lectures no és tasca fàcil. 
Acompanyar els infants en aquests 
primers passos, és sacrificat. Pels 
mestres i per la família, element 
també cabal en el procés. Però 
l’Andreu tenia 52 alumnes a 
classe, i se’n sortia prou bé. I els 
nostres pares i mares, també. 

Rafel Aguilar i Latiegui

ELS VALORSOpinió:

Us desitgem un bon estiu 
i bona Festa Major! 
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MOLTÍSSIMES GRÀCIES a tots aquells i aquelles que el passat 21 de desembre vàreu donar el vostre vot de 
confiança al MH president Puigdemont i en concret a la candidatura de Junts X Catalunya!

A nivell local, dir-vos que estem preparant un butlletí informatiu que ben aviat tindreu a les vostres bústies, on 
us explicarem tot el que fa i desfà l´equip de govern i que NO us ho expliquen en aquesta revista “municipal”. 

Si ens voleu seguir a les xarxes socials:
 

   PDEcat Riells i Viabrea

   Partit Demòcrata R i V

        628 49 41 87

Com que no tothom esteu pendents de les xarxes per qualsevol cosa que necessiteu no dubteu a contactar 
amb nosaltres i en parlem directament. 

Pel que fa a les properes eleccions municipals del 2019, aviat us convidarem a la presentació de la nova 
candidatura (setembre)

Passeu un Bon Estiu, cuideu-vos de la calor i gaudiu de la Festa Major!!!. 

Grups Municipals
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Durant els darrers mesos, l’Ajuntament ha donat nom a tres espais del municipi. Es tracta de la plaça que 
hi ha davant de l’Escola Bressol, l’Escoleta, situada a la confluència de l’avinguda Selva, el carrer Barcelona i 
l’Avinguda Moreneta i del parc que hi ha just al darrere de la mateixa Llar d’Infants. 

Als dos espais se’ls ha atorgat el nom de “Plaça 1 d’octubre” i “Parc 1 d’octubre, com a testimoniatge permanent 
d’una data que ja forma part important de la història del nostre país. Com tots sabeu, d’ençà de l’1 d’octubre 
han passat moltes coses: empresonaments del tot injustos i exili, aplicació de l’article 155 de la constitució i 
moltes altres barbàries més que han arribat a la seva fi amb la formació del nou govern.

Des d’Esquerra Republicana volem donar un missatge clar: serem fidels al mandat democràtic sorgit a les 
urnes l’1 d’octubre i al 21 de desembre. En aquestes últimes eleccions, el 58% dels riellencs vam votar opcions 
independentistes i aquest resultat s’ha de respectar.  

Ara és necessari agafar força i empenta per aprofitar la següent oportunitat, seguir treballant per a convèncer 
a més ciutadans i fer-ho sempre que sigui possible. 
El nostre objectiu és esdevenir República i ho aconseguirem.

Bones vacances i feliç Festa Major a tots i totes! 



Benvolguts veïns, un any més ja tenim l’estiu aquí,  és 
una bona època per gaudir de les festes, del lleure i la 
natura i deixar de banda els problemes i mal de caps.

El nostre grup continuarà treballant i escoltant a 
tots els veïns i veïnes de la nostra vila per tal que tot 
funcioni correctament, proposant idees i projectes o 
exercint, si cal, una oposició dura i constructiva davant 
d’aquelles propostes i projectes que considerem que 
no beneficien al municipi.
El Grup Municipal Socialista de Riells i Viabrea, vol 
aprofitar per fer un reconeixement a totes aquelles 
persones que formen part de les entitats i associacions 
municipals que treballen voluntàriament per la 
nostra vila realitzant una excel·lent tasca. Riells i 
Viabrea és un municipi ric amb teixit associatiu, 
per això convidem a tots els vilatans a participar 
d’aquesta experiència, segur que trobareu alguna 
activitat que us faci sentir realitzats.
Des del grup Socialista de Riells i Viabrea volem 
donar les gràcies a totes les entitats/associacions 
del municipi i desitgem poder seguir comptant amb 
elles durant molt de temps.

Bon estiu.
Cristina Martínez Picot

Queridos vecinos, un año más ya tenemos el verano 
aquí, es una buena época para disfrutar de las fiestas, 
del ocio y la natura y dejar de lado los problemas y 
los quebraderos de cabeza. 

Nuestro grupo continuará trabajando y escuchando 
en todos los vecinos  de nuestro municipio para que 
todo funcione correctamente, proponiendo ideas y 
proyectos o ejerciendo, si hace falta, una oposición 
dura y constructiva ante aquellas propuestas y 
proyectos que consideramos que no benefician al 
municipio.
El Grupo Municipal Socialista de Riells y Viabrea, 
quiere aprovechar para hacer un reconocimiento 
a todas aquellas personas que forman parte de las 
entidades y asociaciones municipales que trabajan 
voluntariamente realizando una excelente tarea. Riells 
y Viabrea es un municipio rico con tejido asociativo, 
por eso invitamos a todos los vecinos a participar de 
esta experiencia, seguro que encontraréis alguna 
actividad que os haga sentir realizados.
Desde el grupo Socialista de Riells y Viabrea queremos 
dar las gracias a todas las entidades/asociaciones del 
municipio y deseamos poder seguir contando con 
ellas durante mucho tiempo.

Buen verano.
Cristina Martínez Picot

Queridos vecinos y vecinas,

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. 
Recuerda el teléfono de Emergencia 112
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. 
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 
José Antonio Rodríguez  

Regidor ICV-Entesa 

Benvolguts veïns i veïnes,

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.
Recorda el telèfon d`emergències 112
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 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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Ja falta molt poc per celebrar la Festa Major de Riells i Viabrea!
Del 3 al 6 d’agost el municipi viurà uns dies de festa i rauxa on es 
prepararan activitats per a tota la família. D’aquí a pocs dies rebreu a 
casa la programació amb el recull de tot el que s’hi farà. Esperem que 
gaudiu d’aquesta festa amb tota l’alegria que ens caracteritza. 
Bona Festa Major!

Aquest any s’ha celebrat la quarta edició de la 
Marxa de la Selva organitzada per GM Vertical.
 
La d’aquest any ha estat una edició marcada 
per un dia esplèndid. El sol i el bon temps va 
acompanyar la travessa de tots els participants, 
que ha fet que aquest any hagi estat millor que  
l’anterior. Concretament, 98 inscrits van recórrer 
els dos trams proposats tot passant pel Parc 
Natural del Montseny. Les distàncies proposades 
eren de diversa llargada. N’hi havia una de 
13 quilòmetres i una altra de 23 quilòmetres; 
aquesta última amb un desnivell de 1100 metres 
d’altitud que portava al Castell de Montsoriu.

Tots els participants van poder completar la 
marxa sense incidents i amb ganes de repetir 
l’any vinent. 

4a Marxa de la Selva

Festa Major 2018
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Biblioteca 
El passat 4 de juliol es va inaugurar 
la nova biblioteca Pompeu Fabra 
de Riells i Viabrea. 

Aquest projecte representa pels 
vilatans i vilatanes del nostre 
poble la possibilitat de gaudir 
d’un espai més ampli, diàfan i amb 
espais diferenciats per la lectura, 
la recerca d’informació, l’estudi o 
la preparació dels exàmens d’ESO, 
PAU’s, ACTIC, per exemple. 

Una altra característica de la nova 
biblioteca és que es diposa d’una 
zona polivalent  per fer xerrades, 
conferències, tallers, formacions, 
exposicions o el ja veterà Club de 
lectura.

Els més petits tenen un espai a la 
seva mida on podran jugar, pintar 
i aprendre amb els relats i contes 
de l’Hora del conte. Els joves 
tenen a la seva disposició una 
gran varietat de llibres, còmics i 
informació audiovisual que els 
ajudarà pel seu aprenentatge 
educatiu. I els més grans tenen al 
seu abast un petit racó per fullejar 
llibres i revistes de temes molt 
variats.

La biblioteca Pompeu Fabra 
és tres vegades més gran que 
l’anterior. Amb els seus 240 metres 
d’espai, compta amb un fons 
bibliotecari més gran fruit de la 
incorporació al Sistema Públic de 
Lectura on Diputació i Generalitat 
a través dels serveis que donen 
(préstec interbibliotecari, catàleg 
Millenium, subscripcions, etc,) hi 
han col·laborat subvencionant 
llibres i material didàctic.

Esperem que tothom gaudeixi 
d’aquest nou espai de reunió i 
aprenentatge del qual ens hem 
de sentir orgullosos perquè obre 
una altra porta a la cultura i a 
l’educació de Riells i Viabrea.

150 aniversari 
del naixement de 

Pompeu Fabra 

El 2018 se celebra el 150è 
aniversari del naixement 
del filòleg català, Pompeu 
Fabra. I per aquest motiu 
vam creure idoni batejar 

d’aquesta manera la 
biblioteca pública del 

municipi.  
És l’única biblioteca dels 

voltants que porta el 
seu nom. Recordem que 
Pompeu Fabra va ser el 
pare precursor de l’ordre 

i la normativa del que ara 
coneixem com a llengua 

catalana. 
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Vols estar informat de tot el que passa a l’Ajuntament? 
T’ho posem fàcil!
Consulta l’apartat de notícies de la pàgina web, les actualitzacions de l’app del consistori i segueix-nos a les 
xarxes socials. 
Tot el que transcórrer a Riells i Viabrea, a un clic!

Informa’t en tot moment!

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament de Riells i Viabrea 972 870 752

Centre Cultural La Casa Nova 93 847 00 85

Guàrdia Municipal de RiV 659 909 567

Serveis Socials 972 870 985

Deixalleria 639 444 655

CAP Riells i Viabrea 972 189 038

CAP Breda 972 870 450

CAP Hostalric 972 864 395

Llar d’Infants L’Escoleta 93 847 03 75

Escola CEIP El Bruc / Biblioteca 972 870 289

Institut SIN El Bruc 93 847 00 53

Recollida de fracció vegetal 93 790 55 60

Recollida de trastos 93 790 55 60

Aigües de Riells (informació) 93 847 01 86

Aigües de Riells (avaries) 704 100 344

Farmàcia 93 847 22 94

Casal d’Avis 972 870 860

Mossos de Sta C. de Farners 972 181 675

Emergències 112

C. Acollida d’animals de Tossa 972 340 813

Hospital Santa Caterina 972 182 500

Hospital de Sant Celoni 93 867 03 17
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22.000€

28.000€

30.000€

150.000€98.000€

33.000€

Canvi Enllumenat 
(fase 1) 

260.000€

Inversions 
principals

Aigua a 
Ordenació 

Riells (fase 1)

Dipòsit 
Can Plana

Càmeres 
vigilància 

Camí Pavelló 
- camp futbol

Torre d’en 
Pega (fase 2)

Altres 
inversions

Asfaltat carrers

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, de 
crear-ne de nous seguint 
les demandes dels nostres
vilatans. La inversió total 
prevista és de 1.378.000€.

206.000€

Millores del 
Pavelló Municipal 
(fase 1)

243.500€
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