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La Vírbola
BBeessttii ooll aa mmííttii ccaa ddeell MMaassssííss ddeell MMoonn ttsseennyy,, sseerrpp aammbb ppootteess ii aa ll eess ddee ddrraacc..
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II nn ttrroodduuccccii óó::

Comencem, després de 4 anys sense butl letí municipal,
una nova legislatura. Una nova etapa on un dels deures
que ens hem imposat és el de la comunicació.

Aquesta voluntat passa per l 'edició dd ''uunnaa nnoovvaa rreevvii ssttaa
sseemmeessttrraall ,, molt més austera però a la vegada més
propera a la realitat municipal.

L'estructura del municipi fa difíci l que la informació arribi
a tothom. És per això que ja hem començat a
implementar mesures per a mil lorar-ho, i la mil lor
manera, la més segura, és mitjançant aquest butl letí.

A més, ss ''hhaa rreennoovvaatt ll aa wweebb mmuunn ii ccii ppaall ,, fent-la molt més
úti l , àgi l i propera, i , important novetat, ss ''hhaa ccrreeaatt uunnaa
aappll ii ccaaccii óó ddee mmòòbbii ll que permet tenir l 'actual itat municipal
en tot moment i només prémer la icona de l'ajuntament.

Aquest primer número no deixa de ser un banc de
proves, el que comportarà que en properes publica-
cions es pugui produir algun que altre canvi com la
possibi l itat d'incorporar espais per aquelles associa-
cions que hi vulguin participar a la revista.

II ppeerrqquuèè "" LLaa VVíírrbbooll aa""?? .. La Vírbola és un nou projecte
cultural a partir d'una tradició oral centrada a la part
més muntanyosa del nostre municipi on s'explica que
aquesta bestiola mítica, gràcies a la seva invisibi l i tat,
passava desapercebuda per poder vigi lar a la quitxal la
que volia fer una malifeta, una mena "d'home del sac".

ÍÍnnddeexx ddee ll aa rreevvii ssttaa::

-- II nn ttrroodduuccccii óó
-- CCeenn ttrree CCuu ll ttuu rraall ddee CCaann PPll aannaa
-- PPrroojj eeccttee eedduuccaattii uu "" RRoobboottsseennyy""
-- LL'' II BBII bbaaii xxaa uunn 2200%% aall 220011 66
-- LL'' IImmppoosstt ssoobbrree CCoonnssttrruuccccii oonnss,, II nnssttaall ·· ll aaccii oonnss
ii OObbrreess (( II CCIIOO ))eess rreedduueeii xx ddeell 44%% aall 33 ''55%%
-- EEssppaaii ddaavvaann tt ddee ll ''eessccooll aa bbrreessssooll
-- NNeetteejj aa ddeell ppeerríímmeettrree ddee pprrootteeccccii óó ii zzoonneess
vveerrddeess
-- AAssffaall ttaatt ddee ccaarrrreerrss
-- LL''eessccooll aa bbrreessssooll
-- AAii gguuaattss ii nneetteeggeess ddee rrii eerreess
-- AAll ttrreess oobbrreess rreeaall ii ttzzaaddeess aall mmuunn ii ccii pp ii
-- SSii gguueemm ccíívvii ccss,, ss ii gguueemm nneettss
-- PPii ssttaa mmuu ll ttii eessppoorrttii vvaa
-- EEssppaaii ppeell ss ggrruuppss mmuunn ii ccii ppaall ss
-- LL''aappll ii ccaaccii óó mmòòbbii ll ddee RRiieell ll ss ii VVii aabbrreeaa
-- FFeell ii ccii ttaattss JJaannaa!!



CCeenn ttrree CCuu ll ttuu rraall ddee CCaann PPll aannaa,, CCuu ll ttuu rraa ii JJoovveenn ttuu tt

Tot just ha passat mig any d’aquesta legislatura i us volem fer un petit balanç de les fites
aconseguides des de les regidories de Cultura i Joventut. Recordem que l’Ajuntament sempre ha
advocat per apropar la cultura al poble i per afavorir el creixement i desenvolupament d’iniciatives
juvenils.
Anem a pams!
Un repte prioritari era ffeerr uunnaa pprrooppoossttaa ccuu ll ttuu rraall vvaarrii aaddaa: exposicions, xerrades científiques,
formacions diverses, tal lers puntuals, sortides etc. i així s’ha fet. El mes de setembre vàrem publicar
un tríptic amb les diferents activitats puntuals que s’han fet durant aquest primer trimestre (d’octubre
a desembre), i també amb les activitats pensades per tot el curs escolar (d’octubre a juny). El Consell
Gestor del Centre Cultural treballa per tal de donar resposta a les diferents demanades dels vi latans,
així com per buscar iniciatives culturals que puguin ser engrescadores per als ciutadans i
ciutadanes del nostre poble.

Cal dir que Riel ls i Viabrea mmaaii hhaavvii aa ttii nngguu tt uunnaa pprrooggrraammaaccii óó ccuu ll ttuu rraall i , per tant, sovint hem de vèncer
la resistència que suposa el costum de marxar fora del nostre municipi per gaudir del plaer de
cultivar-nos.
L’altre repte important era crear un espai on els i les joves tinguessin al seu abast els recursos i el
recolzament necessari per a desenvolupar iniciatives culturals, lúdiques, formatives i participatives.
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PPrroojj eeccttee EEdduuccaattii uu ""RRoobboottsseennyy""

L'Ajuntament de Riel ls i Viabrea novament ha apostat per a la
mmii ll ll oorraa eenn ll ''eedduuccaaccii óó dels nostres infants i joves.

Ho hem fet a través d'un projecte tecnològic denominat «Projecte
Robotseny», amb una gran acceptació a les escoles, on els
participants, a classe de tecnologia, han pogut gaudir i treballar
amb robots.

L'Ajuntament ha aportat, ttaann tt aa ll ''eessccooll aa ccoomm aa ll '' ii nnssttii ttuu tt, quatre
robots amb tots els complements necessaris per què es pugui dur
a terme la formació tecnològica. En un primer moment s'ha
començat per als alumnes de 5è i 6è de primària i amb
posterioritat s'introduiran a tots els cursos de secundària (ESO).
Creiem que aquest projecte ha de servir per apropar el nostre
jovent a les noves tecnologies i amb el temps puguin facil itar-los
la sortida aall mmóónn ll aabboorraall .

Volem ser un Ajuntament que governi
afavorint l ’autonomia, el desenvolupament
personal i la participació de la població
juvenil mitjançant l ’accés a tots aquells
recursos informatius que puguin ser del seu
interès. Per aquest motiu, hem fet l ’esforç de
contractar uunn dd ii nnaammii ttzzaaddoorr jj uuvveenn ii ll que ja
està desenvolupant aquesta feina tres
tardes a la setmana a l'espai Jove del centre
Cultural.

Com dèiem a l’ inici tot just ha passat mig
any, tenim temps per endavant i no ens
cansarem de treballar per a fer del Centre
Cultural La Casa Nova de Can Plana, la
casa de tots.



LL'' iimmppoosstt ssoobbrree CCoonnssttrruuccccii oonnss,, II nnssttaall ·· ll aaccii oonnss ii OObbrreess eess rreedduueeii xx ddeell
44%% aall 33 ''55%%..

Entre el tipus de gravamen que s'apl ica en la concessió d'una l l icència d'obres -- II CCIIOO-- ttaammbbéé eess
rreedduueeii xx a fi i efecte que al vi latà l i sigui menys costosa la seva tramitació. Ara bé en contrapartida es
serà molt mmééss rrii ggoorróóss amb qui hagi començat una obra sense el seu corresponent permís o
comunicació i la pertinent l iquidació, se'l sancionarà automàticament.
A més, la taxa d'expedició eexxppeerriimmeenn ttaarràà uunn aauuggmmeenn tt en el moment de la seva regularització.
Aquestes dues mesures pretén beneficiar a aquelles persones que fan les coses bé, propiciant una
base de justícia tributària igual per a tothom, és a dir, que cadascú contribueixi pel que fa i evitar, al
màxim, la picaresca.
Per a qualsevol dubte es poden adreçar, presencialment, telefònica o per correu, als serveis
administratius de l 'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament:
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LL'' II BBII bbaaii xxaa uunn 2200%% eenn eell 220011 66

EEnn eell 220011 77 eess ttoorrnnaarràà aall ss vvaall oorrss ddeell 220011 44

Quan ERC va tornar al Govern de Riel ls i Viabrea, el desembre de 201 2, va agafar el compromís que
no pujaria els impostos en el que quedava de legislatura. Aquest compromís el va tornar a renovar en
aquestes darreres eleccions municipals celebrades el passat mes de maig.
A finals del 201 4, quan el GGoovveerrnn ddee ll ''EEssttaatt decreta, sense possibi l itat de maniobra per part dels
Ajuntaments, ll ''aauuggmmeenn tt ss ii sstteemmààttii cc dd ''uunn 11 00%% ddee ll '' II BBII en tots aquells municipis on la revisió cadastral
tingués una antiguitat superior als 1 0 anys, el Govern a l 'Ajuntament es mostrà contrari a la seva
aplicació i intentà buscar alternatives per no fer efectiu aquest increment. Al no haver-hi cap
mecanisme que ho possibi l ités, es va decidir posposar aquest retorn, i ara, amb les noves ordenances
fiscals pel 201 6, es farà realitat. És a dir, el proper any no només es torna a la mateixa base fiscal del
201 4 sinó que es durà a terme el retorn del 1 0% que s'ha cobrat de més aquest 201 5, i complir així
amb la voluntat de l 'actual Equip de Govern Municipal. Això sí, el 201 7 es tornarà, definitivament, al
punt de partida, es tornarà al que es va pagar el 201 4 complint, d'aquesta manera, el compromís a
que eell ss vveeïïnnss ddee RRiieell ll ss ii VVii aabbrreeaa nnoo ppaattii rrii eenn ccaapp ppuu jj aaddaa dd '' iimmppoossttooss,, com a mínim, eenn ttrree eell 220011 33 ii ee ll
220011 99,, ambdós inclosos.

Per què s'entengui clarament: una famíl ia que el 201 4 va pagar 700€ aquest any 201 5 n'ha pagat
770€ (1 0% més); doncs el proper any en pagarà 630€ (un 20% menys que el 201 5); i el 201 7 tornarà
a pagar el que ja pagava el 201 4, 700€.

Amb aquesta rebaixa es dona sortida directa a la voluntat d'apl icar mesures pal· l iatives a una crisi que
s'al larga en el temps i que acaba per afectar a moltes famíl ies, directa o indirectament.

La proposta d'ERC va estar aprovada per la resta de grups municipals en el passat Ple de novembre.

EEssppaaii ddaavvaann tt ddee ll ''eessccooll aa bbrreessssooll

Finalment s’han acabat les obres que donen accés
al nucl i de Boscos de la Batl lòria, davant de
l ’escola bressol. A més dels aparcaments que
inicialment s’havien projectat, pensats per a
disminuir qualsevol mena de risc en el moment de
l’entrada i sortida dels menuts a “l ’Escoleta”, s’ha
habil itat un espai amb pedra per a poder seure i
s’ha dignificat amb 3 ti l · lers i una magnífica olivera.

-- TTeell .. 997722887700775522
-- ssttrrii ee ll ll ss@@ggmmaaii ll .. ccoomm



AAssffaall ttaatt ddee ccaarrrreerrss

Ja s’ha començat l ’asfaltat dels carrers del municipi.
Tal i com es va comunicar en el seu moment, en la
present legislatura es pretén mil lorar l ’estat de tots
aquells carrers en els quals nnoo ss’’ hhaa ii nn tteerrvvii nngguu tt ddeess
ddee ll aa sseevvaa ccoonnssttrruuccccii óó –aproximadament 50 anys-.
Aquest any s’ha actuat en un 80% de Can Salvà i en
un 40% de Boscos de la Batl lòria. Per els propers
anys es continuarà en la línia ja encetada, prioritzant
aquells sectors ja començats i aquells carrers on el
gas ja hagi estat instal· lat, tenint com a limitació els
pressupostos municipals anuals - recordem que
aquests treballs eell ss aassssuummeeii xx íínn tteeggrraammeenn tt, i sense
endeutament, ll ’’AAjj uunn ttaammeenn tt -.

NNeetteejj aa ddeell ppeerríímmeettrree ddee pprrootteeccccii óó ii zzoonneess vveerrddeess

Enguany s’ha fet la nneetteejj aa ddeell ss eessppaaii ss ffoorreessttaall ss ppeerriimmeettrraall ss, els voltants que fan límit entre les zones
urbanitzades i els boscos que ens envolten, en compliment de la normativa vigent sobre prevenció
d’incendis forestals.
S’ha fet tot el perímetre del municipi amb una longitud de 5.71 5 m., gairebé 6 quilòmetres. S’han
nneetteejj aatt 2255 mmeettrreess dd ’’ aammppll aaddaa, seguint els criteris de distància entre arbres i les seves copes, alçada
d’arbustos i el iminació preferent de les espècies piròfi les, les que s’encenen amb més facil itat. La
superficie sobre la que s’ha treballat és de 22,86 hectàries.
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També, hi ha hagut intervencions en 3 zones verdes del
municipi, dues a Ordenació i una a Can Salvà, seguint
la neteja que va començar el 201 3.

La superficie executada ha sigut de 99,, 4466 hheeccttààrrii eess i el
criteri ha estat el d’el iminar espècies piròfi les i arbres
peri l losos, i alhora fer una aclarida general de la zona
per a la prevenció de possibles focs i per a un mil lor ús
dels que la vulguin aprofitar per al passeig, etc.

En tot cas, es vol passar a tenir zones verdes de roures
del país, ben adaptats al medi i amb bona ombra, per tal
d’evitar que els matol ls es desenvolupin massa en estar
mancats de llum i, per tant, mantenir la zona controlada
i accessible.

El proper any hi haurà noves neteges en les zones verdes que més ho necessitin.
És uunnaa pprrii oorrii ttaatt mantenir aquests espais en condicions, alhora que suposa un gran esforç, tenint en
compte que dins les zones urbanitzades hi tenim més de 58 hectàries qualificades com a zona verda.

LL''eessccooll aa bbrreessssooll

Tot i que tenir una llar d'infants no és un servei obl igatori als municipis de menys de 5000 habitants, i
Riel ls i Viabrea no arriba a tenir-los, aaqquueesstt CCoonnssii ssttoorrii ccoonn ttii nnuuaa aappoossttaann tt ppeerr ddoonnaarr aaqquueesstt sseerrvveeii , i és
per això que s'assumeixen un seguit de despeses, tant directes (servei de neteja), com indirectes
(manteniment, l lum, aigua. . ). A més, l ’Ajuntament fa una aportació econòmica, segons el dèficit
anual, que per aquest curs 201 5-201 6 s’ha concretat en 21 .782’92 €, pels 1 5 nens que ara hi ha a la
l lar d'infants, "l 'Escoleta" i amb les tres educadores que marca la rrààttii oo del Departament
d'Ensenyament.
Les despeses estan compartides entre:

- Ajuntament de Riel ls i Viabrea: 46.496,64 € (53,42%)
- Pares de la l lar d’ infants: 31 .31 0,00 € (35,47%)
- Diputació de Girona: 9.625,00 € (11 ,1 0%)



AAii gguuaattss ii nneetteejj aa ddee rrii eerreess

El proppassat 1 4 d’agost es van produir – com
sabeu- forts aiguats al nostre municipi. Els 9944 ll ii ttrreess
ppeerr mmeettrree qquuaaddrraatt que caigueren directament més
els 1 60 a Breda i que acabaren per arribar a través
de les rieres que travessen el nostre municipi varen
provocar greus desbordaments en les nostres
rieres, amb inundacions en baixos, garatges,
terrenys… i també l’enfonsament de tal. lusos
l l indants a moltes parcel. les.

El resultat de tot plegat ha portat a l ’equip de govern
a prendre mmeessuurreess ccoorrrreeccttoorreess ppeerr mmii ll ll oorraarr alguns
“punts negres”, a prendre la iniciativa en la neteja
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AAll ttrreess oobbrreess rreeaall ii ttzzaaddeess aall mmuunn ii ccii pp ii

Des de la regidoria d'obres i serveis us volen posar
en el vostre coneixement aall gguunneess ddee ll eess mmii ll ll oorreess que
s'han fet en carrers, clavegueram, reixes de pas,
embornals, arquetes i murs de contenció.
S'ha treballat, sobretot, en problemes endèmics que
es patia en alguns punts del nostre poble des de feia
algun temps. Les actuacions hhaann ssii gguu tt aa nn ii vveell ll ddee
ccaarrrreerrss ii ppuunn ttss dd ''aaccccééss aa rrii eerreess on l 'acumulació
d'aigües, ful les i terres en moments de fortes pluges i
forts vents donaven pas a la creació de bassals i
inundacions d'alguns dels carrers dels nostre
municipi.
Subratl lar que les obres que fins ara s'han fet, han
sigut amb la brigada municipal i amb professionals
del sector del nostre poble. Les obres més importants són: connexió al clavegue-

ram dels carrers Surers, Alberti , i Isabel la Catòl ica.
Reparació d'esl lavissades als carrers Tordera,
Beethoven i Riera, totes dues s'han fet murs de
contenció per tal d'evitar que les terres caiguin a la
riera.
Connexió i guia de les aigües pluvials en els carrers
Beethoven, Miguel Ángel, Torrent, Riera i Ginesta. En
aquests carrers s'han hagut de fer embornals i reixes
de nova implantació.
Hi ha altres actuacions que podríem esmentar, però
pel seu volum o cost, no han sigut tant importants.
Continuarem aaccttuuaann tt ii pprrii oorrii ttzzaann tt aall ll àà oonn ssii gguu ii
nneecceessssaarrii ,, com ara, al final del c/ Guil leries, a la
recoll ida d'aigües pluvials del c/ Sant Bernat, i sobre
el paviment de formigó del c/ de l 'Ermita, Esquirols. . . .

ddee ll eess rrii eerreess que ens travessen - rieres de Can Dansa, Can Plana, Can Salvà i Sant Llop-, malgrat ser
propietat de l ’Agencia Catalana de l’Aigua, i a refer tot al lò que es va malmetre. S’han retirat andròmines,
arbres que creixien dins la l lera i que feien de tap, desbrossat els arbustos i canyes que dificultaven el curs
natural de l ’aigua. Així, prevenim properes avingudes i donem tranquil . l i tat a tots els vi latans i en particular
als més afectats per les riuades.

Totes les actuacions hhaann aannaatt aa ccààrrrreecc ddee ll ’’AAjj uunn ttaammeenn tt. En total, més de 1 00.000€ i moltes hores de la
bbrrii ggaaddaa mmuunn ii ccii ppaall .
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SSii gguueemm ccíívvii ccss,, ss ii gguueemm nneettss

Des de la regidoria d'Obres i Serveis us volem demanar la vostra col· laboració. Malgrat la gran
majoria dels nostres conciutadans ffeeuu uunn bboonn úúss ddeell ss eessppaaii ss hhaabbii ll ii ttaattss per dipositar les deixal les, no
tothom ho fa, l lançant-les al là on no toca, fins i tot en zones verdes. Aquest acte incívic representa pel
nostre ajuntament, i de retruc per a tots nosaltres, una despesa de fins a quatre vegades el seu cost
real a més d'una feina innecessària i poc valorada de la brigada municipal.

Volem recordar que existeixen una sèrie de serveis totalment gratuïts a l 'abast de tothom. Aquests
serveis són la recoll ida d'andròmines i la deixal leria municipal.
La recoll ida d'andròmines (trastos vells, rentadores, matalassos, mobles, etc) es duu a terme a la
mateixa porta de casa. Cal trucar al 997722887700775522 -Oficina d'Atenció al Ciutadà- de 9:00 a 1 4:00 hores,
per tal de quedar en el dia i hora de la recoll ida.
En quan a la ddeeii xxaall ll eerrii aa mmuunn ii ccii ppaall (c/ Hostaric s/n del Pol. Ind. de Riel ls i Viabrea) aquesta està oberta
els di l luns, dimecres i di jous de 1 0:00 a 1 3:00 hores, els dimarts i divendres de 11 :00 a 1 3:00 i de
1 7:00 a 1 9:00 hores, i els dissabtes de 11 :00 a 1 3:00 hores. Aquí es pot dipositar qualsevol deixal la
que es pugui reciclar com: piles, bateries, bombetes, ol is, runes de petites obres, ferros, aluminis,
electrodomèstics, andròmines, etc.

Tots aquests serveis estan a la seva disposició de forma ttoottaallmmeenn tt ggrraattuu ïïttaa.. L'incompliment d'unes
mínimes normes de civisme, per part d'una minoria de la població acaba afectant a molta gent. Per
aquest motiu, les persones que no compleixin aquestes normatives, seran denunciades i sancionades
segons les ordenances vigents en el nostre municipi.

PPii ssttaa mmuu ll ttii eessppoorrttii vvaa

Ja és aquí! , ja és una realitat! . S'ha adequat l 'espai de la
pista multi esportiva a l 'aire l l iure a la plaça de
l'ajuntament, a prop de l'escola del poble.
A partir d'ara els nostres joves, fi l ls/es, nets/es, etc,
disposaran d'un entorn únic, on podran practicar futbol
sala, bàsquet i handbol en uunn eessppaaii ccuu ii ddaatt,, sseegguurr ii
aaddeeqquuaatt, on es farà compatible la tranquil · l i tat dels
adults i el gaudir dels més petits, sense sobresalts fruït
d'una pilota despistada.
A més, a l 'hora d'adjudicar l 'obra es va tenir en compte
que Happy Lúdic, empresa que ha fet el muntatge,
destina un 3% del import de la comanda a l'Hospital
Sant Joan de Déu.
És a dir, al mateix temps que gaudim i fem esport participem en una iniciativa de caire totalment
social.

Aprofitem aquest espai al Butl letí Municipal, per adreçar-nos a tots els riel lencs i
riel lenques i agrair el suport que vàrem tenir a les darreres eleccions municipals del

mes de maig. del mes de maig.
N Nosaltres continuarem treballant amb èmfasi i no posarem pals a les rodes al govern

actual sempre que siguin propostes que serveixin per mil lorar el nostre poble i els
seus vilatans.
Estem molt contents dels resultats de Junts X Si on anàvem amb coalició amb ERC,

l ’ANC i Òmnium. Vam treure uns resultats excel· lents i això ens dóna forces per continuar treballant pel
nostre poble i pel nostre País.
Us volem demanar que continueu essent sol idaris amb el Banc d’Aliments i entre tots intentem mil lorar
la situació de moltes famíl ies dels nostre poble amb pocs recursos.

Us desitgem un BBoonn NNaaddaall ii ee ll mmii ll ll oorr ppeell 220011 66 ..
Estem oberts a atendre a les vostres propostes i suggeriments i trasl ladar-les a l ’equip de govern
mitjançant els següents contactes:

Glòria: info@jclopes.cat
Jordi: jpalaufabregas@gmail .com



Els qui conformem el grup representat pe s independents-PSC a l’Ajuntament de
Riel ls tenim la voluntat de servir a favor del benefici comú del nostre municipi, més
enllà del sorol l permanent a l ’entorn del procés independentista que domina
l’escena política del nostre país. Som d’esquerres, som independents i som
catalanistes.

El nostre primer propòsit és la reactivació de l’estació de tren per convertir-la en un autèntic punt
d’entrada i sortida que mil lori les condicions de mobil itat de les persones, tan del municipi com del
nostre entorn, i doni, també, un impuls a la promoció econòmica del poble. Amb aquest propòsit hem
engegat una recoll ida de firmes per reclamar a les administracions – a l’Ajuntament, la General itat, el
Ministeri de Foment i Adif- que es comprometin a projectar i executar un projecte d’arranjament de
l’estació.
Posem les nostres propostes a disposició del poble, a disposició del govern municipal, per arribar a
acords que contribueixin al benefici comú, més enllà de les adscripcions polítiques i més enllà, també,
dels posicionaments identitaris. La convivència al nostre municipi entre els qui defensen la indepen-
dència del país i els que no la tenim com a prioritat política és essencial. La nostra prioritat és el
benestar de les persones i el progrés del nostre municipi.

Les eleccions del 24 de maig van donar la victòria electoral al nostre grup municipal
d’Esquerra-Gir.
Gairebé la meitat dels vi latans van votar la nostra opció, i ens feren confiança.
Hem anat per feina, sense aturar la dinàmica que es portava de la legislatura
anterior.

Les activitats culturals, actuacions en les zones verdes, asfaltat de carrers, la Festa Major, els treballs
de recuperació després dels aiguats del 1 4 d’agost, la construcció del camp de futbol municipal,
l ’App… són la prova que aquest ajuntament treballa per a solucionar els problemes de cada dia i
sobre els imprevistos. Però també en grans equipaments i en la mil lora dels carrers, infraestructures i
espais que cal mantenir.
De cap manera es pot dir que aquest grup fa la feina en periode electoral, ans al contrari, moltes
feines s’han fet just després de les eleccions municipals.
Tanmateix, el nostre compromís també és de país. Esquerra, com a integrant de la Candidatura de
Junts pel Sí, segueix treballant inequívocament per la independència del nostre país com a eina
imprescindible per a la nostra cohesió social, la defensa de la nostra identitat nacional i els nostres
interessos econòmics. Volem fer un país nou per a tots els que han escoll it Catalunya per a viure-hi.
SSoomm--hh ii ddoonnccss!! !!

!! !! !! UUss ddeessii ttggeemm uunneess BBoonneess FFeesstteess ii uunn BBoonn AAnnyy NNoouu !! !! !!

77

Des de ICV-Entesa, hem estat aquest 201 5 treballant per a la mil lora del nostre
poble, pel benestar dels ciutadans i ciutadanes que ho necessiten i donant veu
als més desfavorits.
Venim de lluny i anem més lluny encara. Volem continuar treballant en aquesta línia
i és clar que la ciutadania ens ha refermat la feina realitzada a les passades elecci-
ons municipals.

Volem donar les gràcies a tots aquells que ens van recolzar, que ens ajuden cada dia a treballar per
Riel ls i Viabrea.
Sempre escoltem a tothom i treballem per donar-vos veu. Som un partit de treballadors i sense vosal-
tres, nosaltres no seríem res.
Us desitgem unes bones festes i un any 201 6 mil lor que el present i des d'aquí treballarem per tal que
així sigui.
Acabo com començava. Tot plegat serà possible perquè venim de lluny i anem més lluny encara.

BBoonneess FFeesstteess!!
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Ja és una realitat, ja tenim a l’abast de tothom i de forma gratuïta
l ’apl icació del nostre municipi.

Sempre ha estat una dificultat el fer arribar la informació a tots el
racons del nostre municipi fins al dia d’avui.

Descarregat l ’apl icació i rep de forma instantània les noticies, els
esdeveniments, els actes culturals i esportius a més de les novetats
que es vagin publicant diàriament.

També amb un sol dit podran consultar tota la informació que està
penjada a la nostra pàgina web, de moment aquesta app està
només per aannddrrooii dd ..

Per tenir l 'app al vostre mòbil , és molt fàcil ,
aqui us deixem el ccoodd ii QQRR i l 'enl laç de Google
Play:
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FFeell ii ccii ttaattss JJaannaa!!

Jana Sánchez Nequi és una veïna del nostre municipi de només 1 2 anys i aquest any ha estat la
11 ªª ccll aassii ffii ccaaddaa eenn eell CCaammppeeoonnaattoo ddee EEssppaaññaa ddee 11 5500cccc 44TT ((220011 55)) .. La Jana ha participat en diferents
campionats aquest 201 5, on gràcies als seus extraordinaris resultats és considerada la promesa més
gran dintre el motocicl isme espanyol fins el punt d'haver estat seleccionada para la Honda 1 50
European Championship, la categoria junior d'accés al Campionat del Mon de MotoCross. JJaannaa es
l 'única pilot femenina de la categoria.

D'altra banda, i com a premi a la seva extraordinària tem-
porada, ha estat seleccionada junt amb 1 6 nens i 3 nenes
més procedents d'Espanya, I tàl ia, Regne Unit, Holanda i
Brasil , per a participar en el primer All ianz Junior Motor
Camp que se emmarca en el Laps for Life 93, un campus
tutelat per MMaarrcc MMáárrqquueezz..

Si la voleu seguir ho podeu fer a:
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