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Editorial

Josep M. Bagot i Belfort
Alcalde de Riells i Viabrea
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Quan us arribi a les vostres mans aquesta nova 
edició de la Vírbola tot just quedaran 5 mesos 

per les properes eleccions municipals. El final d’una 
legislatura marcada, profundament, pel conflicte 
polític entre Catalunya i l’Estat espanyol i que posa 
en qüestió l’encaix de Catalunya dins aquest ordre 
constitucional que s’ha mantingut invariable els 
darrers 40 anys de democràcia. En aquest context, 
hem estat els Ajuntaments els que hem compensat 
els desequilibris que s’han produït fruit de la paràlisi 
institucional de l’administració estatal i autonòmica, 
aquesta última condicionada per l’aplicació del 
155,  donant resposta a les necessitats del conjunt de 
la població més enllà del nostre marc competencial.
Dins l’àmbit estrictament local, obres emblemàtiques 
com el camp de futbol o les actuacions en la millora 
del ferm d’una bona part dels carrers del nostre 
municipi han estat apostes valentes i necessàries per 
continuar amb la transformació d’uns espais que 
juguen un paper molt rellevant, des d’un punt de 
vista social, per Riells i Viabrea.
La posada en funcionament de la Casa de Cultura, 
dotant-la d’una gran varietat de continguts, o el de 
nova biblioteca, són projectes que, alhora, tindran 
concrecions i recorregut els propers anys.

En el darrer trimestre de l’any s’han aprovat, de 
manera automàtica, unes ordenances fiscals pel 
proper 2019 que no fan més que constatar la 
realitat d’una de les grans propostes de Govern: 
la congelació, durant tota la legislatura, dels 
principals impostos, IBI i impost vehicles, i de la taxa 
d’ escombraries.
L’aprovació d’un nou pressupost i de la contractació 
d’un nou crèdit, possible gràcies a una gestió 

acurada dels recursos municipals, ens ajudaran 
a desplegar una acció política que tindrà com a 
objectiu l’atenció a les persones, la inversió en la 
millora de la via pública i les infraestructures i la 
promoció econòmica i cultural com a elements 
clau pel nostre desenvolupament.

El 2019 es presenta com a un any apassionant pel 
nostre poble, ple de reptes en les diferents àrees 
d’actuació, que alhora són grans oportunitats de 
progrés per a la nostra vila. Ens hem situat com 
un dels municipis més actius de nostra comarca, 
i aquestes bones expectatives han de continuar 
esdevenint voluntat i repte per als propers anys. 
Una realitat que s’ha traduït en un increment del 
5% de la població en aquest darrer any. Ja som 
4.200 vilatans.

No obstant, serà difícil afrontar aquests reptes si 
no es configura un govern sòlid al capdavant del 
país, on la judicialització política de la voluntat 
popular, i la falta de diàleg i negociació, han situat 
en un carreró de difícil sortida. És imprescindible 
escoltar a tothom, però encara ho és més el 
respecte als drets civils, polítics i judicials sobre el 
que es recolza qualsevol societat que es consideri 
democràtica.

Centrant-nos en el moment més immediat, 
comerços i carrers ens recorden que estem en 
uns dies molt especials, Nadal. L’època de Nadal 
està farcida de tradicions i costums que marquen 
de manera notable la nostra rutina: increment 
de l’activitat comercial, àpats una mica més 
carregats, attrezzos a les llars, ... Unes dates que 
ens porten festa i que aprofitem per descansar, 
per estar amb les nostres famílies i amics, per 
viatjar, però on també hauríem d’exercir el nostre 
compromís per intentar fer un món millor.
En aquest mes de desembre i en els primers dies 
de gener, fins a l’arribada dels reis, Riells i Viabrea 
també serà motiu d’optimisme i celebració. 
Ajuntament, entitats i molts col·laboradors sumem 
esforços per organitzar una sèrie d’actes i activitats 
especialment destinats a la mainada. És moment 
doncs, d’agrair a totes les persones i entitats la 
seva valuosa contribució a la cohesió de la nostra 
vila, i a fer de Riells, aquests dies, una població 
festiva i acollidora.

Molt bones Festes i millor entrada d’any a tots els 
riellencs i riellenques!!



Estat del desplegament de la Fibra Òptica
El desplegament de la fibra 
òptica a Riells i Viabrea marxa a 
bon pas. 
Segons ha informat l’empresa 
Adamo a l’ajuntament, 
actualment més del 35% de la 
població ja pot gaudir d’aquest 
servei de navegació avançada.
Com es pot veure a la imatge, 
el color verd correspon a la zona 
que ja disposa de fibra òptica. El 
color blau simbolitza l’àrea que 
ja ha iniciat la seva implantació, 
és a dir, la zona on els operaris 
treballen per instal·lar el servei. 
I, per últim, en color taronja la 
darrera àrea territorial que es 
farà la implantació. 
Ja s’està acabant el desplegament a la zona 
de Can Salvà i, amb el suport de l’ajuntament, 
es soterrarà el pas des del Pavelló fins al Camp 

de futbol municipal per tal que es pugui 
començar la instal·lació a les zones de Riells 1 i 
al barri de l’estació.  
S’estima que durant els pròxims mesos tota la 
població ja disposi d’aquest servei. 

El desembre es finalitzaran les 
sessions de formació als tècnics 
municipals per l’administració 
electrònica. 
L’Ajuntament ja està realitzant 
tots els expedients de 
manera electrònica, gràcies 
a l’eina informàtica que ha 
proporcionat la Diputació de 
Girona mitjançant la subvenció 
d’eMUNICIPIS. L’aplicació de 
la llei 39/2015  ha comportat 
que les administracions 
públiques ens convertim en 
administracions electròniques. 
Per aquest canvi l’Ajuntament 
ha anat realitzant diversos 
canvis:

• Servei de seu electrònica 
per poder realitzar els tràmits 

online de manera fàcil i àgil. 
• Sessions informatives per 
la ciutadania i per les entitats
• Habilitació de formularis 
específics pels tràmits de les 
entitats per facilitar les seves 
tasques
• Incorporació d’un gestor 
d’expedients que permeti la 
gestió de tots els expedients 
municipals de manera 
electrònica. 
• Facilitar la facturació a 
través de la plataforma eFACT 
penjant vídeos informatius al 
web municipal. 

Aquest canvi, no és només 
informàtic sinó també de 
manera de fer les coses, ha 
comportat que els tècnics 

municipals haguessin de 
formar-se amb aquesta 
nova manera de treballar, 
a l’igual que els diferents 
usuaris que té l’ajuntament.  
Des de l’Ajuntament, volem 
disculpar-nos, si durant aquest 
impàs hi ha hagut un mal 
funcionament, doncs el canvi 
ha estat de gran magnitud. 
S’està treballant per poder 
donar un millor servei al ciutadà  
i estem convençuts que tot 
aquest esforç, tant per part 
dels treballadors municipals, 
com per parts dels usuaris 
(empreses, ciutadans, etc.) es 
traslladarà en un millor servei 
per part de l’administració 
pública en general i del nostre 
ajuntament també. 

Riells i Viabrea ja és eADMIN

Actualitat
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L’Ajuntament activa un servei de 
whatsapp municipal 
L’Ajuntament de Riells i 
Viabrea posa a disposició el 
servei de whatsapp municipal 
per tal d’agilitzar i facilitar la 
comunicació amb els vilatans.
Aprofitant que la majoria de la 
població utilitza aquest canal 
de missatgeria, s’ha decidit 
obrir una llista de distribució per 
tal de fer arribar la informació 
local al major nombre possible 
de veïns. Aquest nou servei 
servirà per informar de tot allò 
rellevant que passa al poble i 
el canal s’utilitzarà només per 
enviar informació. En cap cas 
serà un espai de conversa 
oberta on poder parlar amb 
l’Ajuntament. 

Cal fer esment que aquest 
canal de comunicació 
no és un grup i que no es 
podrà interactuar amb 
l’Ajuntament. Es tracta d’un 
servei d’informació municipal 
i, en cap cas, es respondran 
les trucades ni es contestaran 
els missatges rebuts. Tampoc 
servirà com a canal per a 
comunicar incidències o 
queixes. Recorda que els 
tràmits amb l’administració 
seguiran com fins ara: 

per registre d’entrada a 
l’Ajuntament. 

A més, per tal de fer un bon ús 
d’aquest canal, s’ha preparat 
un document on es recull el 
funcionament, la normativa 
d’ús i la política de privacitat. 

Si vols rebre aquests 
missatges, cal que omplis 
formulari d’inscripció i donar-
nos la teva conformitat. Pots 
fer-ho entrant a aquesta 

direcció web http://bit.ly/
WhatsappMunicipalRiV
o escanejar el codi QR que 
trobaràs a continuació. 

Curs per a persones cuidadores no 
professionals
El curs per a persones 
cuidadores no professionals, 
emmarcat dins del programa 
“Benestar i Comunitat” de la 
Diputació, que va començar 
el dia 21 d’octubre, va dirigit a 
persones que tenen a càrrec 
seu familiars que requereixen 
atenció continuada.

L’objectiu és dotar a aquestes 
persones cuidadores de les 
habilitats tècniques i personals 
i eines útils per gestionar les 
estratègies en la cura d’una 
persona gran en situació de 
dependència. A més també es 
crea un espai on els cuidadors 
puguin exposar lliurement 

les seves vivències, sentir-se 
ajudats i tenir la certesa que les 
tècniques són les correctes.
Les persones assistents al curs 
estan consensuades entre 
l’equip d’infermeria del CAP 
Salut de Riells i serveis socials, 
fent un cop més treball conjunt. 

Actualitat
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Cistella Nadó 
L’Ajuntament ha iniciat una nova campanya coincidint 
amb la inauguració de la biblioteca anomenada 
Benvinguts! Aquesta acció consisteix en donar la 
benvinguda als nounats a Riells i Viabrea nascuts a partir 
de dia 1 de juliol de 2018 coincidint amb l’obertura de la 
nova biblioteca. Amb aquesta pràctica es vol potenciar 
el sentiment de pertinença al poble, fomentar el comerç 
de proximitat i donar a conèixer els diferents serveis 
municipals així com també les activitats que es realitzen 
al poble.
Gràcies a la col·laboració de: Supermercats Condis, 
Carnisseria l’Empordà, Supermercat Spar, Bar On 
sempre, Excavacions Costa, Jaume Calls, Farmàcia 
d’Ocon, Restaurant Can Quel, Instal·lacions Ventura, 
Materials de Construcció Viñas, Eurofirme, J.M.D. Magan, 
Fisioteràpia Ésser, Nico Construccions i treballs forestals, 
Bar La Tasca, Juan Carlos Pintor i Estètica Isabel als infants 
que neixin a Riells seran obsequiats amb una canastreta 
de productes bàsics (sabó, colònia, esponja, crema, 
tovalloletes, bolquers...).
D’altra banda, a la canastreta també s’hi podrà trobar un 
pitet, un peluix, i un llibre de roba infantil, aquest, a traves 
de les primeres lectures pretén reforçar el vincle afectiu, 
afavorir l’adquisició de les competències lingüístiques, 
estimular la imaginació i la creativitat, desenvolupar el 
gust per aprendre i a socialitzar-se i a establir una relació 
constant amb l’entorn. 
La voluntat és de dur a terme aquest acte de manera 
trimestral exceptuant aquesta primera edició on 
l’entrega es va realitzar a la biblioteca el dia 24 de 
novembre i van ser dotze les famílies convidades.El dissabte 15 de setembre s’ha celebrat el sopar benèfic que, 

com ja ve essent tradició, la Fundació Oncolliga de Girona i 
la delegació de Riells i Viabrea organitzen per tota la gent del 
poble. 
En total unes 210 persones s’han reunir al Pavelló Municipal per 
gaudir de la vetllada que prometia sorpreses. Després de la 
benvinguda als assistents, es va servir el sopar. Un àpat on van 
col·laborar el Lluís i la Maite. I per tancar la nit es van fer dues 
actuacions que eren la sorpresa de la nit: dos espectacles de 
dansa on els protagonistes eren els mateixos organitzadors, i 
el sorteig de diversos regals. 
El sopar benèfic a favor de la Fundació Oncolliga de Girona 
es fa amb la voluntat de recaptar fons per millorar  l’atenció 
psico-social a la persona diagnosticada d’una malaltia 
oncològica i a la seva família. Aquesta fundació dóna suport 
i acompanya durant tot el procés de la malaltia, al mateix 
temps que realitza activitats de divulgació, prevenció i 
rehabilitació.

7è sopar benèfic d’oncolliga
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D’altra banda, a la canastreta també s’hi podrà trobar un 
pitet, un peluix, i un llibre de roba infantil, aquest, a traves 
de les primeres lectures pretén reforçar el vincle afectiu, 
afavorir l’adquisició de les competències lingüístiques, 
estimular la imaginació i la creativitat, desenvolupar el 
gust per aprendre i a socialitzar-se i a establir una relació 
constant amb l’entorn. 
La voluntat és de dur a terme aquest acte de manera 
trimestral exceptuant aquesta primera edició on 
l’entrega es va realitzar a la biblioteca el dia 24 de 
novembre i van ser dotze les famílies convidades.

Riells i Viabrea aposta per la 
implantació de l’energia solar

El Col·lectiu Solar del Vallès Oriental i La Selva ha presentat 
al Casal del Poble de Riells i Viabrea el seu projecte de 
comprar i instal·lar 300 kits de panells solars a habitatges, 
empreses o equipaments municipals. 
Després de donar la benvinguda als assistents, els 
responsables del moviment han parlat de la situació i 
regulació actual sobre la implantació dels panells solars a 
l’Estat. 
També han fet referència a les característiques del 
procés d’instal·lació, els preus i les ajudes econòmiques. 
La conferència ha estat acompanyada d’imatges i 
explicacions projectades a la pantalla de la sala del casal 
que han acabat amb la projecció d’un recull d’imatges de 
diferents instal·lacions que ja estan operatives.

Col·lectiu Solar és una associació lliure de propietaris 
d’habitatges que va néixer amb l’objectiu d’abaratir 
col·lectivament el cost de l’energia solar pel benefici 
individual. Mitjançant la inscripció a la seva pàgina web, 
reuneixen a les persones que volen instal·lar energia solar a 
casa seva. 
Aquest sistema els permet agrupar una gran quantitat de 
persones interessades per a poder comprar les instal·lacions 
solars en una única comanda i aconseguir un estalvi de fins 
a un 40% del cost d’una instal·lació solar.
L’Ajuntament, des del primer moment, ha mostrat molt 
d’interès pel projecte perquè encaixa bé en el model 
residencial i familiar del municipi.

Actualment ja hi ha 21 famílies interessades en instal·lar 
aquest sistema energètic, a l’espera d’arribar fins a les 40 
famílies. 

Actualitat
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El Consell Comarcal de la Selva ha arribat 
a un acord amb l’empresa TEISA per 
oferir un servei de transport a demanda. 
Aquest servei té l’objectiu de donar servei 
de desplaçament de persones entre 
les poblacions de la comarca que no 
disposin de transport regular i específic de 
passatgers. 

Les rutes disponibles són: Sant Hilari – Santa 
Coloma de Farners, Vidreres – Santa 
Coloma de Farners, Salt – Santa Coloma 
de Farners, Can Fornaca/Vallcanera/Les 
Comes, Blanes – Santa Coloma de Farners. 

Aquest servei funciona sota demanda 
prèvia, és a dir, amb reserva. Per fer una 
reserva cal trucar al telèfon 972 20 48 68 
o enviar un correu electrònic a teisa-bus@
teisa-bus.com  abans de les 18 hores del 
dia feiner anterior (de dilluns a divendres). 
A la reserva hi ha de constar el municipi 
d’origen amb la parada de recollida i 
la destinació. Abans de les 18 hores del 
dia anterior s’enviarà un missatge de 
confirmació o qualsevol canvi o incidència 
que s’hagi produït.

Consulta les rutes i els preus del trajecte 
escanejant el codi QR que trobaràs a 
continuació.

Servei de transport TEISA 
a demanda

Els veïns de Riells del 
Montseny ja tenen 
bústies noves
Des del novembre, els veïns de les masies 
de Riells del Montseny ja poden rebre el 
correu postal més a prop de casa. 

La nova centralització de bústies està 
situada al costat de l’accés a l’espai de 
l’Hort del Rector i donarà servei als veïns 
que viuen a les masies repartides pel nucli 
de Riells del Montseny, les quals, a causa 
de la seva situació, no els arriba el correu 
postal. L’actuació realitzada consisteix en 
la instal·lació d’un armari metàl·lic que 
conté 24 bústies, totes elles repartides entre 
els veïns que han sol·licitat tenir-ne una. I 
s’ha col·locat una placa identificadora 
d’alumini amb el nom de cada masia a 
les bústies assignades. I podem confirmar 
que l’oficina de correus ja ha començat a 
repartir el correu postal a les noves bústies.
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El 9 de juliol es va celebrar l’acte de cloenda del Consell d’Infants Municipal (CIM) del curs 
passat. 
L’acte es va dur a terme a la sala de plens de l’Ajuntament i van assistir-hi els membres 
del Consell d’Infants i els seus familiars juntament amb l’alcalde, els regidors de govern i 
l’oposició de l’Ajuntament.
Durant aquest any els integrants del CIM, nens i nenes de 5è i 6è de l’escola El Bruc,  han 
treballat cinc sessions amb tots els membres de la classe durant les hores de tutoria i cinc 
sessions més entre els nou representants dels quatre cursos. Aquestes sessions de treball han 
estat centrades en les festes populars que se celebren al poble durant l’any.

L’acte de cloenda ha estat dirigit per la tècnica de participació ciutadana que ha fet 
una valoració molt positiva del projecte i dels seus participants. A continuació una de les 
representants del CIM ha dit unes paraules d’agraïment i ha fet entrega de la memòria amb 
tota la feina realitzada durant el curs a Josep Maria Bagot, alcalde de Riells i Viabrea. 
Bagot, també destacar la importància d’introduir als infants els principis democràtics de 
la deliberació i a fer-los sentir partícips de la política municipal així com fer créixer el seu 
sentiment de pertinença. 
L’alcalde es va mostrar molt satisfet pel desenvolupament del projecte i va afegir que prenia 
el compromís d’analitzar tota la feina feta.

Cal destacar que una de 
les propostes presentades és 
la creació d’una nova festa 
al municipi: la de la nit de 
Halloween. 
L’acte també ha servit per 
donar a conèixer el logotip 
guanyador que representarà 
el Consell d’Infants el 
curs vinent. El regidor de 
participació, Felipe González, 
va donar a conèixer el nom 
del guanyador i va mostrar 
el logotip que serà la imatge 
pel CIM del curs vinent 
tot mostrant el regal pel 
guanyador: una samarreta 
amb la imatge estampada. 
Aquest logotip s’ha escollit 
entre els quatre dibuixos 
finalistes que s’han sotmès a votació popular mitjançant un procediment de votació 
ciutadana. L’acta va finalitzar amb un berenar per a tothom.

El CIM fa l’acte de cloenda d’aquest 
curs  2017/2018 

Participació Ciutadana
Participació Ciutadana
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Durant l’octubre s’ha realitzat 
la sessió de presentació i 
inauguració del consell d’infants
d’aquest any. La presentació es 
va realitzar al Casal del poble i 
hi van assistir els nens i nenes
de 5è i 6è amb els seus mestres. 
L’acte va ser presidit per l’alcalde 
i els regidors de participació 
ciutadana i educació que van 
dir unes paraules als assistents. 
La tècnica de participació
ciutadana de l’ajuntament va 
exposar el tema a tractar durant 
aquesta edició: el CIVISME.
Us recordem que el CIM és un 

organisme de participació 
ciutadana estable que pretén
aproximar als infants a la gestió 
municipal treballant conceptes 
com diàleg i consens.
Les sessions de treball del CIM 
es realitzen dins l’horari escolar 
a excepció de les sessions dels
representants que es duen a 
terme a l’Ajuntament fora de 
l’horari escolar.
Trobareu tota la informació 
del CIM al web municipal 
dins l’apartat de participació 
ciutadana.

Nova edició del Consell d’Infants 
Municipal (CIM) pel curs 2018/2019

Vols conèixer tot el que 
es fa al Consell d’Infants 
Municipal de Riells i Viabrea? 

Escaneja el codi QR que 
trobaràs a continuació i 
podràs accedir a tota la 
informació referent a aquesta 
iniciativa de participació 
ciutadana.
  
Des de l’àrea de participació 
ciutadana tenim un repte 
important al nostre municipi i 
és fomentar la participació
en els àmbits que sigui 
possible. Aquest n’és un. 
 

Consell d’Infants 
Municipal 
de Riells i Viabrea
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Riells i Viabrea inicia una campanya 
d’identificació, esterilització i vacunació 
d’animals de companyia. Aquesta campanya 
està adreçada a tots els vilatans que siguin 
propietaris d’animals de companyia: gossos, 
gats o fures; i que aquests  no estiguin 
identificats i vacunats. 
Amb aquesta acció volem que els animals del 
municipi estiguin protegits i identificats. Sabem 
que aquells que són propietaris d’un animal 
procuren tenir el millor per a ells: se’ls hi dóna 
pinso de qualitat, es mantenen desparasitats 
i, fins i tot, se’ls compra les seves llaminadures 
preferides. Un altre acte d’estima pel teu 
animal de companyia és tenir-lo censat i 
vacunat. 

Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Riells 
i Viabrea s’ha ofert la possibilitat de microxipar, 
vacunar i esterilitzar els animals de forma 
gratuïta. A part, tot aquell que es va acollir a 
aquesta campanya també es va beneficiar 
d’ofertes i descomptes especials. 
A canvi, però, l’animal ha d’estar censat a 
l’Ajuntament, el cens és vàlid durant 5 anys i 
els preus són molt populars: gossos, gats i fures 
a 7€ i gossos potencialment perillosos a 14€.
La teva mascota t’ho agrairà. 

A més, per tal de recordar les obligacions que 
tenen els propietaris d’aquests animals, hem 
editat un fulletó explicatiu on es detallen les 
normes i els consells de seguretat a seguir per 
tenir un d’aquests animals i les sancions que 
comporta no complir-ho.

Campanya d’identificació i vacunació 
d’animals de companyia

Seguretat Ciutadana
Seguretat Ciutadana
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Gestió i control de les colònies de gats 

L’Ajuntament de Riells i Viabrea informa a tots els vilatans 
que, a partir del dia 12 de gener de 2019, el carrer Comerç 
es tancarà tots els dissabtes durant l’horari de mercat 
municipal. 
Aquesta decisió ha estat consensuada amb els comerciants 
de la zona i motivada, principalment, per les problemàtiques 
viscudes cada dissabte. Aquest és el dia de màxima afluència 
de públic i visitants i la convivència del carrer entre vianants 
i cotxes resulta difícil. 

Així doncs, posem en marxa aquesta acció temporal que en 
un futur podria traslladar-se a altres dies o festes que es cregui 
oportú. Recordem que el tancament es fa per preservar i 
prioritzar la seguretat ciutadana.
El tancament es farà a partir de les 23 hores de divendres i 
durarà fins a les 15 hores de dissabte. 

Tancament del carrer comerç els dissabtes

A causa de l’abandonament indiscriminat 
de gats i per la seva facilitat d’adaptació 
i proliferació, aquestes colònies s’estan 
convertint en un problema de salubritat i 
ocasionen molèsties veïnals que l’ajuntament, 
any rere any, intenta controlar però que, 
malgrat tots els esforços fets, no s’acaba de 
fer net.

Cada any s’inverteixen més de 4.000 euros 
municipals en despeses veterinàries per fer 
esterilitzacions de gates i control de colònies 
per tal de controlar la proliferació d’aquests 
animals al nostre municipi.
Actualment s’han activat uns equips de 
voluntaris dirigits per una veterinària que 
els ensenya a controlar aquestes colònies. 
S’ensenya a gestionar l’alimentació dels 
animals i com conscienciar a la població de 
què s’ha de fer i com fer-ho.

Si estàs interessat a formar part d’aquest 
equip de voluntaris, posa’t en contacte amb 
la Sandra Casino, al Centre veterinari Riells al 
telèfon 93 847 22 36. 
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Sarita, quina vinculació té 
amb Riells i Viabrea?
Hi sóc nascuda. Vaig néixer 
a Riells i Viabrea el 14 de 
novembre del 1941 i es podria 
dir que la meva vida va 
començar a la casa de “Can 
Quel”. El meu avi va arrendar 
la casa l’any 1929 i quan els 
meus pares es van casar ja 
vam venir a viure aquí. Així 
que sóc riellenca de tota la 
vida. 

Com recorda la seva 
infantesa?
Molt bonica. Érem cinc 
germans: la Carmeta, la 
Montserrat, l’Antonio, en 
Joan i jo. I juntament amb els 
pares fèiem una gran família. 
Recordo que amb els meus 
germans jugàvem, fèiem 
alguna entremaliadura però 
també treballàvem moltíssim. 
Tots cinc havíem d’ajudar als 
pares a portar la casa. Però 
com a curiositat també et 
puc explicar que vaig ser la 
primera nena que va batejar 
mossèn Pere de Riells. 

Sarita, va anar a escola?
Sí, anava a les monges de 
Breda. Em vaig escolaritzar 
molt tard, amb 7 anys, i les 
monges no ensenyaven gaire 
cosa. Però, la veritat, tampoc 
hi anava gaire... i ara veig que 
l’educació és molt necessària. 

Com és que no hi anava?
Perquè a casa hi havia molta 
feina. Si era temps de bolets, 
tots a collir bolets o si havíem 
de munyir, tots cap a munyir 
vaques. Vivíem del que 
treballàvem i quan feia falta 
tots ajudàvem. 

Així que la relació amb la 
seva família i la casa era molt 
estreta?
Sí. Perquè teníem de tot 
i s’havia de cuidar. Ens 
dedicàvem a cuidar la casa i 
treballàvem els camps de Cal 
Dimoni. Vam treballar moltíssim 
però, això sí, mai vàrem passar 
gana. Teníem aviram, vaques, 
gallines, conills, porcs, xais... ho 
cuidàvem, ho matàvem i ho 
veníem tot i que sempre ens 

quedàvem un xai per menjar. 
I la mare també pastava i 
feia el pa aquí, al forn de 
llenya. Era una masia pura i 
dura però la teníem molt ben 
arreglada. Va ser una època 
molt dura perquè a pagès no 
hi havia les facilitats que hi ha 
ara, abans tot es feia a base 
de molt esforç. 
També recordo que hi havia 
una relació molt bona amb 
els veïns. Tots ens ajudàvem. I 
el meu pare sempre tenia un 
“sí” per a tothom. 

I amb els seus germans, quina 
relació tenia?
Molt bona, érem uns germans 
molt ben avinguts. A part, les 
meves germanes em feien 
de mare. Principalment la 
Montserrat. Recordo que 
quan era molt petita i elles 
m’havien de cuidar perquè 
la mare estava enfeinada, un 
dia em van portar a la cort 
amb les vaques perquè elles 
també hi tenien feina allà, 
doncs, com que m’estava tan 

L’entrevista
La Sarita ha dedicat tota la seva 
vida al restaurant “Can Quel”. 
Nascuda a Riells i Viabrea és la 
petita de cinc germans. 
Malgrat que va aprendre a 
cosir, la seva gran passió sempre 
ha estat l’atenció al públic i 
recorda amb molt d’afecte els 
anys que ha passat servint els 
plats que cuinaven les seves 
germanes a tots els comensals 
fidels que, dia rere dia, no 
faltaven per dinar.

La Sara Parcet, Sarita, 
l’ànima de “Can Quel”
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quieta, em van estirar a terra 
al costat d’una vaca i no va 
passar res. (Riu). Però tots érem 
molt bones persones i, malgrat 
tenir caràcters diferents, mai 
ens vàrem barallar. 

Segur que vàreu viure les mil i 
una anècdotes...
Sí, tinc un munt d’històries 
per explicar. Per exemple, 
quan plovia, al costat de 
casa hi havia un reg que 
baixava amb molta aigua 
però nosaltres jugàvem al riu 
natural on baixaven anguiles. 
Amb el meu germà, en 
Joan, hi anàvem a pescar-
les i em deia que possés la 
mà perquè saltessin però jo, 
evidentment, no ho feia. Era 
molt entremaliat. Però, pobre, 
el que rebia després era 
l’Antonio... 

On va passar la seva joventut?
A Breda, com que la família 
originàriament era de Breda, 
la vaig passar allà. Però venia 
al “xiringuito” de Riells a ballar. 
Va ser el lloc on vaig aprendre 
a ballar. Ens ho passàvem molt 
bé i ballàvem de tot.

Sempre ha treballat a casa?
No, durant una època vaig 
treballar amb en Deulofeu 

on cosia caçadores de pell, 
també a Breda. Ja de ben 
petita la mare em feia anar 
a cosir, per aprendre’n, i en 
aquesta feina cosíem pell. 
Però a vegades no hi anàvem 
i ens escapàvem per esbargir-
nos. (Riu). 

Com va sorgir la idea d’obrir 
el restaurant de “Can Quel”?
La història de “Can Quel” 
comença amb els meus 
pares. Ells hi van treballar tota 
la vida però quan van morir, 
amb els meus germans, vam 
decidir obrir el restaurant. La 
Carmeta i la Montserrat eren 
molt bones cuineres, ja havien 
treballat a diverses cuines i 
en sabien. Així que l’any 1972 
el vam obrir. Abans ho vam 
plantejar als propietaris de 
la casa i ens van facilitar les 
coses. Perquè, clar, nosaltres 
encara érem arrendats i no va 
ser fins més endavant, el 1987, 
que la vàrem comprar gràcies 
a una ajuda econòmica 
d’una persona de molta 
amistat. Encara ara estem 
molt agraïts a la Maria i en 
Duran, els antics propietaris, 
per totes les facilitats que ens 

varen posar. 

Com va ser l’inici del negoci 
del restaurant?
Va ser pesat perquè va costar 
molt aixecar el negoci. El 
restaurant era més petit del 
que és ara, només hi havia 
un parell de sales amb un 
aforament per a 50 persones 
i com que ningú ens coneixia 
vam haver de treballar molt. 
Sort que la mestressa, la 
Maria, ens recomanava i ens 
portava gent. El primer dia ja 
ens va portar a 40 persones 
... però, després, hi havia cua 
i fèiem dos torns. I a hores 
d’ara encara vénen a menjar 
els fills dels primers clients que 
vam tenir. El que cuinàvem 
agradava. Treballàvem cada 
dia menys el dimecres, que era 
el dia de festa, i el dedicàvem 
anar al mercat de Sant Celoni.

Qui hi treballava? 
Els 5 germans i les cunyades; 
la Rosita i la Gracieta... tota 
la família. I mai ens vàrem 
barallar, érem una pinya. Però 
les mestresses i les propietàries 
érem les tres germanes. 

Hi feien festes al restaurant? 
Al principi sí, moltes. Cap a 

“Treballàvem 
els 5 germans 

junts i 
fèiem bon 

equip i a mi 
m’encantava 

servir les 
taules i parlar 
amb la gent.”

La Sarita a la cuina de “Can Quel”
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l’any 90 vàrem 
fer aplecs de 
sardanes. Les 
fèiem a fora, 
arreglàvem el 
pati i el menjador 
i convocàvem a 
gent. Llogàvem les 
taules, les cadires, 
l ’ o r q u e s t r a . . . 
tot un enrenou.
 Acabàvem 
cansats i no 
guanyàvem res 
però estàvem 
contents i ens 
ho passàvem bé 
però va arribar un 
moment que era 
massa feina i ho 

vam deixar de fer.
Algun cop també havíem fet 
celebracions de Nadal, Sant 
Esteve i Cap d’any però ara 
ja no ho fem. Aquests dies 
preferim descansar. I també, 
com a tradició, cada setmana 
matàvem un porc per servir-lo 
al restaurant. 

Així que la carn que servíeu al 
restaurant era pròpia?
Una part sí però d’altra no, 
era de carnisseria i encara ara 
conservem el mateix carnisser 
que teníem aleshores, Can 
Joan Martí d’Hostalric i Can 
salvanyà de Breda.

Com era i com és la cuina que 
es pot trobar a “Can Quel”?
Seguim la filosofia del menjar 
casolà. Menjar de qualitat, tot 
del dia, bo i cuinat com s’ha 
fet sempre. 

Quin creu que és el plat 
estrella de “Can Quel”?
Es podria dir que són els 
caragols, les carns a la brasa  
i els canelons. Sobretot els 
canelons que els fem seguint 
una recepta familiar. Però 
també fem molt bones les 
patates fregides i les mongetes 
de ganxet. 

Li agradava treballar-hi?
Si, m’agradava molt i ho 
feia amb molt de gust. Jo 
m’ocupava del menjador 
i les meves germanes eren 
a la cuina. Tractar amb el 
públic s’ha de fer de bon grat 
i a mi m’encantava. Hi vaig 
treballar des dels 30 anys i fins 
que m’he jubilat. 

Recorda com era el tracte 
amb la clientela? 
Molt bo. La gent era molt 
agraïda i s’esperava al seu 
torn. No he tingut mai cap 
problema. Teníem clients 
fixes que ens reservaven 
menjadors enters. Era una 
bona època i no feiem ni 
menú i tot i així teníem una 
bona clientela, una part de 
qual era fix. Els clients eren 
molt agraïts i fins i tot, algun 
d’aquests client habituals, ens 
feia regals. Jo els tenia amb 
molta consideració. 

El restaurant ha patit moltes 
reformes?  
Sí, moltes. Hem conservat 
algun menjador i l’estructura 
original de la casa però 
hem ampliat sales per fer 
menjadors nous. Per exemple, 
la cort del cavall i del bestiar 
ara són menjadors. A mesura 
que podíem anàvem millorant 
els espais. També vàrem 
reformar el pis de dalt que era 

on vivíem tots i ara hi ha una 
part molt bonica per mi però 
hi vaig poc.

Quin és el millor record que té 
d’aquella època?
La gran unió dels germans. 
Érem una família molt maca. 
Tots estàvem molt lligats a la 
casa i vam veure-hi vivències 
molt agradables.  

I el pitjor?
La malaltia i la mort dels 
pares. Els havíem de cuidar i 
curar. Aquella època va ser 
molt dolenta. Però, vaja... 
quan varen morir vam obrir 
el restaurant i des de llavors 
també hem patit un parell 
de crisis fortes. Hem hagut de 
treballar de valent perquè 
funcionés però ens n’hem 
sortit i n’estem orgullosos. 

Quina relació té ara amb 
“Can Quel”, hi ve sovint?
Hi vinc a dinar sempre, cada 
dia. Així veig els nebots i 
també aprofito per planxar-
los la roba del restaurant. Així 
em distrec una mica. Hi estic 
cada dia fins a la tarda. Però, 
per sort, seguim mantenint el 
bon ambient i els amics que 
venen cada setmana a “Can 
Quel”, aquí els esperem.

L’entrevista
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Com ja és habitual en 
èpoques de bon temps, a Riells 
i Viabrea s’activa el programa 
de vigilància i prevenció 
del mosquit tigre. La finalitat 
d’aquest programa és que 
tots els riellencs i les riellenques 
coneguin els procediments 
preventius per evitar la 
cria d’aquest mosquit i els 
procediments curatius en cas 
de patir les seves picades. 

Aquesta temporada es 
va iniciar amb una gran 
presència d’aquest insecte, 
ja que les pluges de 
primavera van afavorir el seu 
desenvolupament.  Per evitar 
que això torni a passar, és molt 
important explicar les mesures 
de prevenció per evitar la 
reproducció en massa del 
mosquit tigre. 

Si en algun moment detectes 
un niu de mosquit tigre o un 
focus de proliferació, fes-nos –
ho saber trucant a l’ajuntament 
o pots consultar la web de la 
Generalitat de Catalunya.

Programa de vigilància i prevenció del 
mosquit tigre

+ PREVENCIÓ

Medi Ambient

Consells preventius del programa de 
vigilància del mosquit tigre
Prevenir la proliferació
• Buida els recipients de l’exterior i no deixis que l’aigua 

s’acumuli en testos, plats, galledes, abeuradors d’animals, 
regadores o piscines amb l’aigua sense moviment

• Tapa amb tela mosquitera i evita l’acumulació d’aigua als 
desaigües i els safareigs

• Tapa forats que puguis tenir al terra de l’exterior
• Si tens una bassa, ja sigui natural o artificial, col·loca-hi 

peixos vermells, es menjaran les larves

Evitar les picades
• Utilitza teles mosquiteres per evitar que el mosquit entri dins 

els habitatges
• Cobreix-te amb roba quan siguis a zones potencialment 

perilloses
• Utilitza repel·lents
Curació de picades
• Rentar i desinfectar la zona afectada
• Consulta al metge de capçalera si apareixen reaccions 

simptomàtiques
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Accions contra la Vespa Velutina

Durant el 2017 va aparèixer per primera vegada, a Riells, 
una nova plaga arribada de l’Àsia: la vespa velutina. 
L’any passat es van detectar fins a 14 ruscos, tots a la 
part baixa del municipi. Es van retirar tots excepte els que 
es van detectar quan el fred ja era present i les vespes 
havien abandonat el Rusc. Aquest niu buit no suposa cap 
perill, ja que es degrada i acaba destruint-se, bé per la 
climatologia o bé per ocells que n’aprofiten les restes de 
larves que hi pugui haver.

Aquesta temporada, 2018, ens hem preparat distribuint 
més de 30 trampes en cases particulars properes a zones 
on l’any anterior hi havia hagut ruscos de vespa velutina. 
I altres trampes que es van distribuir des de l’ADF de Riells 
i Viabrea. Aquests elements van suposar la captura i 
eliminació de centenars de vespes asiàtiques i, per tant, 
es va fer una bona prevenció.

Aquest any ja s’han detectat fins a 7 nius primaris, 2 de 
grans. S’han eliminat tots. A la part de Riells del Montseny, 
se n’han detectat i eliminat 3, a la zona de Can Joia-Can 
Marlet. S’han eliminat utilitzant verí que s’ha llençat a 
distància i que entra dins el rusc eliminant vespes adultes 
i larves.

Treballem per controlar les plagues
Hem viscut un estiu complicat pel que fa a l’aparició de mosquits. I és 

que arran de les pluges i les calors extremes, aquests últims mesos, ha 
esdevingut la situació climàtica idònia per la proliferació d’aquest 

insecte. 

Però el mosquit no ha estat l’únic insecte que ha fet acte 
de presència al municipi. També és sabut que estem 
lluitant per erradicar la nova vespa asiàtica, l’anomenada 

vespa velutina. Per aquest motiu, i per fer més estrictes el 
control d’altres plagues al municipi, s’ha decidit contractar 
una empresa especialista a tractar totes les plagues dels 

espais municipals de Riells i que ajudin a controlar la xarxa de 
clavegueram per tal d’eliminar rates i altres animals o insectes 

que crien en aquests indrets.

Serà una feina a minuciosa que esperem que doni resultats en poques 
setmanes. 

Medi Ambient
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L’ajuntament ha retolat tots els contenidors 
d’orgànica que hi ha al municipi. 
Amb aquesta retolació es pretén oferir més 
informació a l’usuari i promoure la recollida 
selectiva de la fracció orgànica per seguir 
incrementant el percentatge de recollida 
selectiva del municipi. En total, uns 110 
contenidors seran retolats amb aquesta 
imatge. 
Un estudi fet per tècnics municipals assegura 
que, en relació a l’any passat, hi ha un 
increment del 25% de la recollida selectiva. Això 
vol dir que els riellencs i les riellenques reciclen i 
classifiquen les deixalles correctament. 
Pel que fa a la recollida de material orgànic, 
cal fer esment en el gran augment de recollida. 
A finals d’octubre del 2018 s’han recollit 417 
tones mentre que el mateix període de l’any 
anterior s’havien recollit 352 tones. 

Malgrat l’increment espectacular d’enguany,  
us encoratgem a reciclar cada cop més i 
millor, pel bé del medi ambient. 

Retolació dels 
contenidors orgànics 

Aprofitant la coincidència que durant uns 
dies es va exposar la mostra fotogràfica 
“Fonts del Montseny” al Centre Cultural 
de Can Plana, els promotors de l’obra han 
presentat un document on s’hi recullen les 
14 fonts d’aigua del municipi. 

Les “Fonts de Riells i Viabrea” és un treball 
documental on es recullen totes les sortides 
d’aigua que hi ha al poble. 
Un total de 14 fonts de les prop de 800 que hi 
ha arreu del massís del Montseny.

Els autors del treball afirmen que aquest 
recull és un homenatge a tots aquests brolls 
d’aigua que, a poc a poc, es van aprimant 
i desdibuixen els paisatges de postal que 
combinaven la natura i la font d’aigua 
com a espai de vida. Amb la intenció de 
preservar l’espai actual pretenen difondre 
aquest estudi per tal d’animar a tothom a 
visitar les fonts d’aigua de Riells i Viabrea i 
del Montseny. 

Les fonts de Riells i 
Viabrea

18 La Vírboladesembre2018

Medi Ambient 



La ruta de la “Tourdera” passa per Riells i 
Viabrea  

Tractament de rieres i zones verdes
Aquest any s’han fet actuacions a zones verdes 
municipals principalment a Ordenació (URESA) 
i també a les franges de seguretat o perimetrals 
de Fogueres de Montsoriu i Can Hosta.
S’ha dedicat un esforç especial a netejar les 
rieres que creuen el nostre municipi, en concret 
s’ha fet a la riera de Sant Llop, el Torrent de 
Can Salvà i la riera de Can Plana. Es va fer el 
desbrossat de la llera i riba per tal de mantenir 
net l’espai natural de les rieres i per evitar 
problemes en la circulació de l’aigua. Aquestes 
mesures de prevenció es fan de forma conscient 
que, en un clima mediterrani com el nostre, 
sovint els rius i les rieres pateixen crescudes molt 
sobtades i inesperades que poden suposar 
greus problemes. 

Com és sabut, aquest any la pluviometria 
general de Catalunya, en general, i a Riells i 
Viabrea en particular, ha estat molt abundant. 
De manera que hem duplicat llargament la 
de l’any passat i altres anteriors. Creiem que la 
neteja pot haver evitat mals majors, malgrat que 
hi ha hagut episodis de pluja molt abundants 
i l’aigua ha pogut fer el seu curs sense taps ni 
embassaments en cap cas. Volem recordar 
també que els ponts que creuen la GI 552 i GIV 
5523 no són competència de l’Ajuntament, 
tot i que, quan ha estat necessari, s’ha actuat 
amb rapidesa i s’ha procedit al seu control i 
tancament quan ha calgut.

El 30 de juny de 2019 quedarà enllestida la part 
gironina de la ruta de la Tourdera. Aquesta ruta de 
senderisme ressegueix tot el curs de la Tordera des 
del seu naixement al municipi de Montseny i fins a la 
seva desembocadura, entre Blanes i Malgrat.

Aquesta ruta passa per Riells des de la zona de 
l’estació de tren de Riells i Viabrea i enllaça amb 
el voral de la GI - 552. Segueix fins a arribar davant 
l’Ajuntament, i aprofitem el semàfor per a passar 
per la plaça de la Vila i altre cop el voral, aquesta 
vegada per la vorera de la carretera. D’aquí 
enllaçarem amb la plaça Catalunya i recte a l’Av. 
Ferrocarril, fins al pont de la riera de Can Plana. Es 
preveu que des d’aquest punt vagi a la Batllòria. 

La finalització de la ruta de la Tourdera suposa 
que tindrem moltes persones que bé a peu o bé 
en bicicleta ens visitaran i coneixeran el municipi. 
A més, es tindrà tot el recorregut ben indicat pels 
usuaris. D’aquesta manera, es guanyarà comoditat 
per a tots aquells que facin desplaçaments per 
aquest sender, es millorarà la seva seguretat i se’n 
promocionarà l’ús.

Medi Ambient
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Urbanisme i obres municipals

Després d’uns anys de sequera general a 
Catalunya, aquests últims mesos hem patit 
una precipitació excepcional que pot ser 
rècord. Des del 20 de novembre portem 
comptabilitzats, a Riells del Montseny, 1.355 
litres per metre quadrat. Mentre que durant 
un any normal en són 684, el 2016 i 571 el 2017.
La gran acumulació d’aigua que suportaven 
les terres van fer que la tarda-nit del 15 
de novembre es produïssin nombroses 
esllavissades al nucli urbà de Riells i Viabrea. Se’n 
van registrar més de 10 de caràcter important 
i moltes altres de menys consideració. Les 
zones més afectades s’han localitzat a zones 
de torrenteres i al carrer Víctor Alexandre, a 
Júnior Park i al carrer Collformic, a Ordenació. 
Des de l’Ajuntament s’ha actuat amb la 
màxima rapidesa a les afectacions de zones 
verdes municipals i s’ha ajudat assessorant els 
propietaris que han tingut esllavissades a la 
seva parcel.la privada.
S’estima que el cost que tindran les actuacions 
de rehabilitació que s’estan duent a terme 
superaran els 150.000 €.

Les pluges excepcionals 
provoquen esllavissades

Finalitza la quarta fase 
d’asfaltat de carrers
Durant els últims mesos s’ha procedit a la quarta 
fase d’asfalt o formació de capa de rodadora 
com a reparació i regularització dels carrers 
del municipi. Enguany s’ha realitzat l’actuació 
en els carrers de Azorín, Calvo Sotelo i Antonio 
Machado, a la urbanització de Júnior Park, i en 
els carrers Surers, Senglars i Aglans, al nucli de 
Can Plana. S’ha procedit a la millora dels carrers 
que presentaven més deficiències en la seva 
capa d’acabat, i que continuarien empitjorant 
a causa de l’elevada intensitat mitjana de 
vehicles que hi passa cada dia. 

La superfície total asfaltada ha estat de 22.798 
metres quadrats amb un pressupost d’execució 
material de 224.272,68 €. La nova capa d’asfalt 
té una garantia de tres anys, durant els quals es 
preveu que no es podran realitzar actuacions 
que comportin la modificació d’aquesta, 
excepte en cas d’emergència.

Junt amb aquesta actuació s’han fet actuacions 
que milloren la seguretat viària i dels vianants 
dels carrers que han estat asfaltats. Aquestes 
han consistit en tornar a recuperar els ressalts 
ja existents dels carrers d’Antonio Machado i 
Surers, així com fer-ne de nous en la resta de 
l’àmbit d’actuació. També s’ha reforçat la 
senyalització de la zona.
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Nova passera i enllumenament al camí del 
camp de futbol fins al pavelló municipal 
Al juliol es va construir el nou pas per la riera de Sant Llop, al camí que va des del camp de futbol 
municipal fins al pavelló poliesportiu, en substitució del gual que hi havia. Aquest pas consisteix 
en un gual inundable de formigó que permet el pas de vianants i cotxes per sobre la riera. A la 
vegada, també s’ha condicionat el camí des del skatepark fins al camp de futbol.
Les actuacions projectades responen a la necessitat de millorar la connexió entre les dues ribes 
de la riera de Sant Llop. Zones on s’ubiquen els principals equipaments esportius del municipi i on 
el planejament urbanístic vigent preveu desenvolupar altres equipaments futurs. 
Així doncs, les actuacions permeten la millora de la mobilitat en condicions de seguretat i ús 
acceptables, tant pels vehicles com pels vianants, en particular per les persones amb mobilitat 
reduïda.
Actualment es continua treballant en aquest sentit per tal de millorar les condicions de mobilitat 
i visibilitat a les hores de poca llum. És per això que es preveu instal·lar fanals al llarg del tram del 
camí que n’assegurin la il·luminació.
Tots els treballs realitzats els estan duent a terme els operaris de la brigada municipal, en 
col·laboració de diferents industrials i professionals especialitzats.

Urbanisme
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Noves pistes de petanca al costat del 
camp de futbol
El passat estiu s’han construït les noves pistes de petanca 
al costat del camp de futbol. Es tracta de 8 pistes en total, 
amb dues de mides superiors per a donar cabuda a la 
realització de tornejos a nivell competitiu. A més, s’ha 
condicionat l’espai amb la instal·lació de fanals que 
permet la pràctica de petanca durant la nit.

Les actuacions van encaminades a ampliar l’oferta 
esportiva del municipi que, en aquest cas, han consistit a 
oferir  espais adequats per a la pràctica de la petanca.
També es vol fer èmfasi a la zona del nou camp de 
futbol com a lloc on potenciar també altres pràctiques 
esportives.

La  brigada acaba el tancament 
exteriors del pavelló

Durant la passada tardor els operaris de la brigada 
municipal han realitzat el tancament exterior del pavelló 
per la banda est. Aquesta obra consisteix en un mur 
que suporta les terres i una tanca de malla metàl·lica 
electrosoldada. També s’han instal·lat les portes que 
faltaven, una al carrer Maria i Martí i una al costat de 
l’edifici auxiliar de la barbacoa, que asseguren l’accés 
al recinte.
Les actuacions pretenen delimitar la zona i asseguren una 
major protecció contra el vandalisme i millors condicions 
de seguretat en el cas de realitzar activitats a l’aire lliure 
amb la canalla.
També s’ha condicionat l’espai que ha quedat delimitat 
amb petites actuacions puntuals, com la construcció 
d’una font o l’enjardinament d’algunes zones. 
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Quan aquesta revista arribi a les vostres mans, 
el tram de carretera de Fogueres de Montsoriu 
que pertany a Riells i Viabrea -380 metres just a 
l’entrada de la urbanització- o bé s’estarà asfaltant 
o bé estarà a punt de començar. Aquesta era 
una obra programada des del 2017 on davant 
la passivitat de certes administracions i l’estat de 
la carretera, Riells va decidir invertir i garantir-ne 
el seu manteniment. L’obra consisteix en el seu 
asfaltat, reforç de punts malmesos, col·locació de 
barreres de seguretat en trams puntuals i es refà la 
cuneta sempre segons els criteris d’actuació de la 
Diputació.

També s’aprofitarà l’obra per arreglar uns 200 
metres de carrer de dins l’urbanització i per fer 
un  terra de formigó a la zona d’abocament del 
residu verd. 
                                                    
A més, a finals d’octubre es va dur 
a terme una segona estassada 
dels vorals de la carretera dons les 
nombroses pluges d’aquest 2018 
havien fet que la vegetació es 
tornés a acumular de manera que, 
en molts llocs, privava la visibilitat 
i augmentava el risc d’accidents.

Actuacions a la carretera de Fogueres 
a Montsoriu

El passat dia 15 de novembre es 
varen produir 2 grans esvorancs 
a la carretera que dona accés 
a la urbanització de Fogueres en 
la part que es troba en el terme 
d’Arbúcies. 
Això comporta que ara només 
quedi habilitat un sol carril per 
a la circulació i que aquest 
sigui estret i en unes zones on la 
humitat sempre hi és present. De 
totes maneres, per les converses 
mantingudes amb l’Ajuntament 
d’Arbúcies, sembla que en les 
properes setmanes es disposarà 
a la seva reparació.

Urbanisme
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Fires i festes
Festa Major 2018
Enguany la Festa Major ha estat tot un èxit tant 
en la qualitat de les activitats realitzades com 
en la participació, que ha superat la previsió 
en molts dels actes.
Com ja és habitual, el tret de sortida ha estat 
el pregó, que enguany ha anat a càrrec  del 
president de l’Agrupació de Defensa Forestal 
de la població, Ricard Ferrer que ha precedit 
les actuacions musicals de l’orquestra Swing 
Latino i Loca Histeria, que s’han realitzat 
simultàniament a diferents espais per tal d’oferir 
un ventall més ampli de propostes.

El dissabte 4 es van realitzar un gran nombre 
d’activitats simultànies i consecutives a diferents espais del municipi de les quals es destaquen el 
concurs de petanca i de dòmino, el gran tobogan aquàtic de 102 metres de llargada,

la festa de l’escuma i el torneig de ping-pong, en 
totes elles la participació va ser superior al que 
s’esperava. La jornada va concloure novament 
amb una doble oferta musical amb l’Orquestra 
Selvatana i la Nit Jove amb Discomòbil.

Diumenge ha arribat una de les cites més 
esperades de la programació amb la ja 
coneguda Gimcana Marrana que ha generat 
molta expectació i ha assolit una gran 
participació. Primer han sortit els participants dels 
equips de la categoria infantil, d’entre dotze i 
quinze anys, i els majors de setze anys han posat 
a prova les seves habilitats en un recorregut 
contra rellotge.
Des de l’equip de govern es destaca que es 
tracta d’una activitat molt trencadora de 
la Festa Major que no seria possible sense la 
implicació de les entitats i empreses locals.

L’actuació “En Peyu i en Dani” del popular 
humorista, Peyu, ha tancat la Festa Major de 
Riells i Viabrea, una de les cites socials, cultures 
i festives més importants de l’any en el municipi 
perquè la Festa Major es converteix en un punt 
de trobada per a totes les famílies de la població 
i d’altres municipis de la comarca.
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Escaneja amb el teu mòbil el codi QR que trobaràs 
aquí sota i rememora els millors moments veient el 
reportatge que va fer La Selva TV. 

L’Aplec de Sant Llop se celebra cada primer cap de setmana de setembre. Aquesta tradicional 
trobada s’ha convertit en la festa de referència per a la gent del municipi i pels vilatans de les 
poblacions veïnes.

Un any més, l’ajuntament prepara la festa de celebració d’aquest Sant que es porta a terme a 
l’Ermita de Sant Llop, un recinte romànic datat del segle XIII situat als afores del poble. Aquest 
emplaçament serà l’escenari de les activitats que es van fer l’1 i el 2 de setembre. 

Enguany, a causa de les males condicions meteorològiques, les activitats festives previstes pel 
dissabte 1 es van celebrar al pavelló municipal, però això no va ser un impediment perquè més 
de 150 persones gaudissin de les activitats programades: el sopar popular, organitzat pel Club 
Riells i Viabrea,  i la cantada d’havaneres dels “Pescadors de l’Escala”.
L’endemà, a les 12:30h, es va dur a terme la missa de benedicció dels panets, aquest cop si a 
l’Ermita de Sant Llop, que va culminar amb un vermut popular. 

Vols tornar a viure la 
Festa Major 2018?

Aplec de Sant Llop

Fires i festes
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Marxa de torxes i actes de l’11 de setembre
La celebració de la diada de l’11 de setembre 
d’enguany va començar amb la ja tradicional 
Marxa de Torxes. Aquesta marxa es va fer a 
les 21:30h la nit del dia 10. On una quarantena 
de persones van pujar a peu amb les torxes 
enceses fins a Sant Llop i, un cop a lloc, van 
poder gaudir de coca i beguda. A més, 
l’Assemblea Nacional Catalana va fer la 
lectura d’un manifest.

Ja el dia 11, el dia de la Diada Nacional de 
Catalunya, els actes commemoratius van 
començar amb la hissada de la bandera. 

Després, nombroses entitats municipals i partits 
polítics van fer l’ofrena floral corresponent i 
seguidament es va llegir el manifest per part 
de l’alcalde, Josep Maria Bagot, on es va fer 
esment dels drets polítics dels catalans, el dret 
a decidir lliurement el nostre futur polític.

L’acte va acabar amb un esmorzar preparat 
pel Casal d’Avis i una actuació musical d’un 
músic local, al piano, acompanyat per una 
cantant que van interpretar cançons en català 
d’avui i de sempre.

2a edició de la Fira – Congrés 
Consciència i Vida 
El passat 6 d’octubre es va celebrar la segona 
edició de la Fira Consciència i Vida organitzada per 
l’associació Corazón Alado i Deixalatevaempremta.
org. 
Durant la jornada es van congregar 17 parades 
d’expositors i es van dur a terme 6 conferències que 
promocionaven diversos productes i estils de vida. 
A més, com a activitat especial es va fer un dinar de 
germanor entre tots els participants i visitants on es va 
poder gaudir d’un gran dia i de moltes experiències.
L’organització valora molt positivament com ha 
anat el transcurs d’aquesta segona edició, agraeix 
el volum de participants i ja treballa amb futures 
entregues. 
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Festa de Sant Martí de Riells 
El darrer 11 de novembre, es va celebrar la festa 
de Sant Martí, patró del  nostre municipi. El dissabte 
dia 10 durant, durant tot el dia, al pavelló del 
poble es va realitzar el primer trofeu Sant Martí 
de patinatge organitzat per l’Athletic Club Riells 
i Viabrea. Es va comptar amb la participació de 
diferents clubs de patinatge de poblacions veïnes, 
amb 160 patinadores i patinadors, davant de 
l’èxit d’aquesta primera edició ja organitzen la 
segona edició de l’any vinent. Per la seva banda, 
el diumenge dia 11, la jornada comença amb el 
taller de tir amb arc per a tots els públics i en un 
altre espai trobàvem el circ pels més menuts. 

A davant l’abadia es va realitzar l’exposició 
de cotxes clàssics i tot seguit un aperitiu pels 
participants. 
El concurs de cuina va replegar pocs participants 
però ens va deixar plats de magnífica qualitat. Tot 
seguit es va celebrar un aperitiu que ha replegat 
un gran nombre de veïns i veïnes i seguidament es 
va procedir a inaugurar el concurs d’allioli que va 
ser un punt molt atractiu per petits i grans. 

Després de les múltiples activitats que es van 
celebrar, vam donar pas al dinar de germanor per 
recuperar forces, ja que per la tarda s’esperaven 
el grup de bastoners de les Guilleries per dinamitzar 
l’ambient i treure a ballar a tothom que volgués 
unir-se a la festa.  La jornada va finalitzar amb la 
castanyada, on a més de castanyes es va repartir 
ron cremat i coca per a tots. Un any més la festa 
de Sant Martí de Riells del Montseny ha estat tot un 
èxit. 

Fires i festes
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Educació
Riells i Viabrea ofereix el servei d’Escola 
d’idiomes per aquest curs 
Fins ara, al Centre Cultural s’oferien classes 
d’idiomes de manera no reglamentària, és a dir, 
sense la possibilitat d’obtenir un títol acadèmic. 
Aquest servei és gestionat per l’empresa Punt de 
Partida, un centre d’educació que ofereix classes 
d’anglès, francès i alemany de forma reglada, 
oficial i amb diferents nivells. 

Els cursos són oberts a alumnes des dels 3 anys fins a 
adults de qualsevol edat i nivell i els grups seran reduits.  

Les classes d’anglès, francès i alemany ja han 
començat i per a tots aquells que es vulguin 
sumar a les classes o poden fer enviant un correu 
electrònic a reserves@puntdepartida.cat o bé 
trucant al telèfon 93.119.05.45. També, per facilitar 
la gestió, i per a tots aquells qui ho vulguin, podran 
fer la inscripció a l’OAC de l’Ajuntament.

La gestió de les classes anirà a càrrec del centre 
educatiu Punt de Partida.

A més, per a tots aquells qui ho desitgin podran 
optar als certificats reconeguts pel Marc Comú 
Europeu (A1, A2, B1, B2 i C1) així com la titulació 
oficial de Cambrigde o Trinity,  examinant-se a Riells 
i Viabrea.
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L’Escoleta de Riells

Donació de SANOFI al projecte 
Robotseny a l’Escola 
L’ajuntament i l’empresa SANOFI ha mantingut una sèrie de reunions al llarg d’aquest any on s’ha 
parlat de temes diversos temes urbanístics, socials, educatius o culturals. Però una de les peticions 
per part de l’ajuntament era la col·laboració de SANOFI al projecte tecnològic Robotseny que 
consisteix a apropar la robòtica a les aules i desenvolupar projectes tecnològics i informàtics entre 
escoles i instituts del Baix Montseny. Fruit d’aquestes 
negociacions SANOFI ha fet una donació a l’escola El 
Bruc de  4 tauletes de 10” i 4 equips de Lego Mindstorm 
valorats en 2.623,1 €.
El material es va lliurar al centre el 26 de novembre, on 
va assistir l’Audrey Lasserre (adjunta a Direcció) i Josep 
Dellonder Director d’Enginyeria, representants de 
SANOFI; en Cinto Franco per part de l’escola i l’alcalde 
en Josep M. Bagot.
Agraïm a SANOFI aquesta iniciativa i desitgem que sigui 
el camí de futures col·laboracions amb l’Ajuntament 
de Riells i Viabrea.

Aportació econòmica - 
manteniment Llar d’Infants 

Escoleta 

L’Ajuntament de Riells i Viabrea continua apostant 
per mantenir el servei de Llar d’infants i perquè 
aquest sigui el màxim accessible per a les  famílies. 
Una mostra d’això és que la congelació de preus 
del servei des del 2012 i que l’ajuntament segueix 
contribuint econòmicament, any rere any, per tal 
de mantenir-lo.
Durant el curs 2017-2018 a part del manteniment, 
neteja i millores a dins i fora de l’edifici, el consistori 
ha fet una aportació econòmica de 30.194,44 € a 
l’Escoleta. Aquests diners s’han destinat a mantenir 
l’equilibri econòmic i financer de la concessionària. 
Cal afegir que l’ajuntament també col·labora a 
fer la publicitat i el material promocional que es 
demana des de la llar d’infants com són cartells, 
fulletons informatius, modernització del logotip, 
etc.  I que ho continuarem fent perquè l’escola 
bressol continuï donant servei al municipi.
L’aposta d’acollida d’infants continua amb la 
flexibilització d’horaris que afavoreix a aquelles 
famílies que per motius especials ho necessiten. A 
més, el passat novembre, i pensant en els usuaris 
de l’Escoleta, a la biblioteca es va posar en marxa 
un nou projecte de contes per als nadons i els 
nounats de Riells i Viabrea. La primera sessió la van 
inaugurar els petits de la llar d’infants. 

Ajuntament  
44% 

Pares 
42%

Diputació  
14%
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Joventut
Taller d’audiovisuals

Taula prevenció justícia juvenil
El novembre del 2017 es va crear la taula de prevenció i mediació comunitària del municipi per 
tractar quines seran les línies de treball per intentar millorar les condicions de diversos col·lectius 
de joves i famílies que es troben en alguna situació de risc. En aquest grup de treball hi treballen 
conjuntament representants de l’ajuntament, l’escola, l’institut, l’EAP, la Guàrdia Municipal, 
Mossos d’Esquadra, serveis socials, joventut i justícia juvenil.

Havent superat ja l’any de treball, des de la taula es considera que s’estan assolint grans fites 
per complir els objectius plantejats, ja que les intervencions realitzades han donat fruit i han 
permès crear protocols d’actuació en la línia de la prevenció i a la mediació de la conflictivitat 
en especial en el col·lectiu juvenil.

Les problemàtiques a treballar són diverses i canviants i per la qual cosa cal mantenir aquesta 
coordinació per continuar abordant els casos de la manera més adient possible posant sempre 
en valor la convivència, el respecte i l’educació.

El taller d’audiovisuals està associat dins el 
projecte “i tu també” del Consell Comarcal de 
la Selva que es basa a oferir als joves alternatives 
de lleure formatiu que responguin a les seves 
demandes. Per aconseguir oferir tallers i cursos 
adients, el curs passat es va realitzar un sondeig 
a l’institut per esbrinar els interessos dels joves 
quant a activitats extraescolars, dels quals va 
sorgir la proposta d’un taller de curtmetratges i 
formació audiovisual.

Actualment i des del seu inici, el 26 de setembre 
de 2018 aquest taller s’ha impartit  de manera 
gratuïta al Centre Cultural de Riells i Viabrea, 
tots els dimecres de 17:00 a 19:00. El grup el 
constitueixen 10 joves que es beneficien del taller 
a cada sessió. 

El projecte tindrà durada fins al març, ja que des 
de l’Ajuntament, després de valorar la iniciativa 
i l’èxit s’ha decidit assumir el cost del projecte 
tres mesos més. Esperem doncs, que els joves 
beneficiaris continuïn gaudint i aprenent molt 
d’aquest projecte.
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Espai Jove

Des de l’Espai Jove de Riells i Viabrea hem 
presentat activitats per a tots els gustos. 
Apostem per l’oci juvenil amb les tardes de jocs 
de taula o el Cinema Jove que és una activitat 
recurrent tots els mesos i es fa l’últim divendres 
del mes. En aquestes sessions apostem per 
reproduir diferents estils cinematogràfics que 
puguin ser atractius pels joves. 

Altres temes que es tracten a l’Espai Jove són 
els tallers i les activitats grupals. Aquest últim 
octubre i novembre s’han fet propostes de 
tallers que requereixen molta implicació per 
part dels joves i les joves que hi participen. 
Com per exemple és el taller de Halloween i el 
de bricolatge, que fomenta la participació en 
tasques que potencien el costat més artístic 
dels participants.
 

La innovació d’aquest últim mes ha estat 
introduir a l’Espai un servei de tècniques 
d’estudi i reforç escolar pels joves i les joves de 
l’institut. Creiem que oferint aquest servei serà 
un pas endavant que també els aproparà a 
altres serveis més lúdics de l’Espai Jove. 

Continuem oferint xerrades i dinàmiques de 
temes d’actualitat que puguin ser interessants 
i que convidin a debatre, treballant les 
habilitats de les persones que venen a 
l’Espai Jove, les xerrades s’informen amb la 
resta d’activitats en un butlletí informatiu de 
Joventut, que es repartirà mensualment a 
l’institut, però el podreu trobar a les xarxes 
socials i també a la Centre Cultural. Un altre 
servei que s’ofereix és el d’orientació laboral 
i acadèmica. Tots els joves us podeu apropar 
si teniu dubtes de com realitzar correctament 
el vostre currículum vitae o com començar la 
recerca de feina o formació. 

En relació a les activitats del dia 22 de 
desembre, us podem dir que es realitzaran 
tallers nadalencs per infants durant tot el matí 
a partir de les 9:00 i fins a les 12:00. Moment que 
arribarà el Patge Reial perquè els més petits 
puguin entregar-li la carta que aquest farà 
arribar a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. 
Us animen a assistir-hi per gaudir d’un dia 
divertit en aquestes dates tan emotives. 
I, com sempre, esperem que ens feu una visita 
aviat a l’Espai Jove. 

Espai Jove

Joventut
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Garantia Juvenil
Aquest projecte europeu ajuda a la reducció de l’atur juvenil a través de programes de formació, 
inserció, emprenedoria i orientació laboral a joves d’entre 16 i 30 anys.

Ja fa temps que des de l’Espai Jove es fa l’acompanyament de tots aquells joves que estan 
interessats en participar en aquest programa i, aquest mes de novembre, 2 joves del municipi 
han accedit a programes de pràctiques que tenen una durada de 6 mesos.

D’aquests joves, un noi les fa fora del municipi, i una noia s’ha incorporat recentment a l’Espai 
Jove per tal d’ajudar al nostre dinamitzador juvenil a fer-se’n càrrec. Enhorabona! 

Taller de Halloween de l’Espai Jove 

Les dates prèvies a Halloween, a l’Espai Jove, es va celebrar un taller de decoració on tots els 
joves de Riells estaven convidats a participar-hi. Durant els dies del taller es van fabricar elements 
decoratius que van servir per adornar la biblioteca municipal el dia 30 d’octubre. 
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Cultura
Riells i Viabrea ja té la 
Biblioteca pública Pompeu Fabra
Una vuitantena de persones van seguir la 
inauguració de l’equipament municipal que 
compta amb 240 metres quadrats d’espai, més 
zones d’estudi i lectura i una millora del material 
i els serveis. 
L’acte inaugural va ser seguit per riellencs i 
riellenques, i presidit per la Carme Renedo, 
delegada del Departament de Cultura de 
Girona, en Josep Maria Bagot, Alcalde de 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea i en Felipe 
González, regidor de Cultura de l’Ajuntament 
de Riells i Viabrea. 

L’alcalde va destacar que “inaugurar un 
equipament sempre és satisfactori i més si es 
tracta d’una biblioteca. Aquest és un dels 
nostres projectes insígnia. Volíem una biblioteca 
ambiciosa amb molts elements culturals. Una 
biblioteca amb serveis de qualitat que faciliti 
l’aprenentatge de totes les habilitats” i també 
va afegir que “la cultura és sempre un repte 
i ha de ser adquirida, per això habilitem un 
espai, per a petits i grans, que permeti aflorar 
les potencialitats de tots nosaltres. Hem creat 
un espai de trobada i qualitat, accessible i per 
a tothom”.  Per acabar, també va explicar que 
la biblioteca pren el nom de Pompeu Fabra 
perquè sense la seva figura el català no seria 
una llengua tan rica ni un referent cultural 
internacional. 

Després de la tallada de cinta inaugural es 
van celebrar les dues primeres activitats que 
donaven el tret de sortida a l’equipament 
municipal. Una d’elles va ser l’Hora del conte 
amb la història i el taller de “Marta i la xocolata” 
i, l’altra, la presentació del llibre “La força d’un 
destí” de Martí Gironell, premi Ramon Llull 2018 
a la millor novel·la.
 
La nova biblioteca de Riells i Viabrea compta 
amb un fons bibliotecari més gran que l’anterior. 
Aquest augment de material és degut als 
préstecs que s’han rebut a través del Sistema 
Públic de Lectura. El nou espai municipal 
també ofereix més zones d’estudi, cerca 
d’informació, lectura i també s’ha habilitat un 
espai pels més petits. Una altra característica 
de la nova biblioteca és que es disposa d’una 
zona polivalent  per fer xerrades, conferències, 
formacions, presentacions, exposicions o el 
Club de Lectura. 

Aquest projecte representa la culminació de 
molts anys de feina que s’han vist materialitzats 
amb aquesta nova biblioteca, ja que el 
compromís per la cultura segueix essent un 
dels pilars  que es volen promoure i potenciar. 
La biblioteca pública de Riells pretén garantir 
un accés igualitari a la cultura i a la lectura 
per tots els habitants. Des de l’Ajuntament es 
treballarà per tal que sigui un lloc on es pugui 
afavorir al desenvolupament intel·lectual de les 
persones, facilitar i potenciar l’hàbit de lectura 
i de comprensió lectora, generar coneixement 
i estimular la creació. És a dir, es pretén que 
la Biblioteca Pompeu Fabra sigui un espai per 
afavorir la construcció de la identitat cultural 
de cadascú. 
A més, des de l’Ajuntament de Riells s’espera 
que tots els vilatans i vilatanes puguin gaudir 
d’aquest nou espai de reunió que tant es 
mereix el poble i que esdevingui l’eix central de 
l’educació dels nostres fills i filles.

Cultura
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Activitats inaugurals de la Biblioteca 
Pompeu Fabra de Riells i Viabrea 
El conte-taller de xocolata “Marta i la xocolata” i  la presentació del llibre “La força d’un destí” 
de Martí Gironell, premi Ramon Llull 2018 a la millor novel·la, van ser les dues activitats inaugurals. 

Hora del conte i el Contenadons de la 
biblioteca
L’hora del conte és una activitat que té 
per objectiu donar a conèixer el món de la 
literatura i la fantasia. A més, també enriqueix 
el vocabulari  i els recursos lingüístics dels petits  
i sobretot fomenta la lectura en un context 
molt significatiu. Com ja s’havia fet a l’antiga 
biblioteca, a la Pompeu Fabra se’n programa 
una al mes i estan destinades a infants de 3 a 
9 anys. Aquestes tenen molt bona acollida i 

hi participen més d’una vintena d’infants del 
municipi.

Aquest any com a novetat s’ha iniciat el 
contenadons, una activitat destinada als més 
petits de la casa i que es porta a terme un 
cop al trimestre, un dimarts al matí, per tal de 
familiaritzar l’infant amb la biblioteca, els sons i 
els contes.
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Tallers TIC i tallers de telèfons mòbils
El passat 2 d’octubre vuit persones del municipi van participar en el taller gratuït de telèfons 
mòbils. Aquesta formació que tenia una duració de tres hores anava destinada a persones que 
disposen d’un telèfon intel·ligent que desitgessin conèixer més a fons l’ajuda que aquest aparell 
pot oferir-los en la seva vida diària i ajudar-los a treure’n un major rendiment.
Els usuaris, tutoritzats per un professor de l’Acadèmia de formació Adams van aprendre a bloquejar 
la pantalla, a reconèixer el sistema operatiu, a dominar l’agenda de contactes, a fer fotos i 
vídeos, a configurar el so de les trucades, a controlar el calendari i els seus esdeveniments. Aquest 
curs era el nivell 1, de cara a l’any vinent està previst dur a terme el nivell 2.

Èxit del primer taller de Halloween 

Decorada amb motius de terror per integrants 
de l’Espai Jove, personal i usuaris i usuàries de 
la biblioteca, l’equipament s’ha transformat 
durant tres dies en un escenari ideal per celebrar 
Halloween. 
La biblioteca de Riells i Viabrea s’ha omplert 
de mainada que ha volgut participar del taller 
de bosses per Halloween. Aquesta activitat és 
el resultat d’una de les iniciatives sorgides al 
Consell d’Infants Municipal de Riells i Viabrea 
del curs passat. 
L’activitat ha estat tot un èxit, fins al punt que 
s’han hagut de realitzar dos torns per tal que tots 

els participants poguessin decorar una bossa 
de paper que després han fet servir per anar 
a fer la ruta pels carrers demanant caramels a 
les cases. Les bosses s’han omplert de diferents 
personatges i motius terrorífics.
Inaugurada tot just fa uns mesos, la nova 
biblioteca Pompeu Fabra ja ha fet tot un seguit 
d’activitats regulars com són tallers TIC o la 
tradicional Hora del Conte, entre d’altres. 
L’èxit assolit en aquest primer taller de Halloween 
fa pensar que la iniciativa es pugui repetir l’any 
vinent.  Moltes gràcies a tots i a totes per la 
participació!

Cultura
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Una de les dates més esperades per a tots els 
riellencs i riellenques és el Sopar Concert. 
El dissabte 7 de juliol, un gran nombre de 
vilatans van gaudir d’una vesprada magnífica 
i un esplèndid sopar a càrrec del Restaurant La 
Fonda del Montseny.
L’aperitiu va estar amenitzat per les actuacions 
estrella de l’acte. Per una banda, la soprano 
gironina Susanna del Saz va inaugurar la nit 

amb el seu segell personal i de proximitat amb 
el públic. I, en acabar la seva actuació, Albert 
Grup va seguir posant música. 
El Sopar Concert de Riells i Viabrea finalitza amb 
l’espectacle de màgia del mag Magicury. 

Tots els assistents a l’acte van quedar contents i 
satisfets de la vetllada i van fer saber que tenen 
ganes de repetir l’experiència. 

Quarta edició del Sopar Concert

Enguany 118 vilatans i vilatanes de Riells i 
Viabrea han pogut gaudir d’una nova edició 
dels Concerts de Riells. El grup convidat va 
ser Les Violines que amb la seva música folk, 
tradicional catalana i celta va convèncer 
totalment al públic assistent.
A la sortida del concert, la pluja va fer la 
guitza al fi de festa i no es va poder celebrar 

el sopar a l’espai de l’ermita, un dels grans 
atractius d’aquest esdeveniment. 
El restaurant El Bell-lloc va oferir un espai al 
seu menjador des d’on es van servir els seus 
deliciosos àpats que van ser degustats amb 
molt de gust en acabar la vetllada musical.

Concert de Riells 
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Des de l’àrea de Cultura, 
trimestralment, es programen 
activitats, actes, tallers i 
exposicions que majoritàriament 
es duen a terme al Centre 
Cultural. 
La informació de les activitats 
arriba puntualment cada 
trimestre a les vostres cases en 
format paper, però també es pot 
consultar i descarregar des del 
web municipal en format PDF i 
consultar la programació a la 
pàgina de Facebook  
https://www.facebook.com/
CClacasanova/ 

Aviat afegirem noves activitats 
culturals gràcies al treball conjunt 
dels membres del Consell Gestor 
que, de manera desinteressada, 
col·laboren i aporten a cada 
nou programa d’activitats les 
seves idees i experiències al món 
cultural.
 
Si vols estar al dia de la 
programació d’activitats, 
escaneja el codi QR que trobaràs 
a continuació. 

Informació 
del Centre 
Cultural de 
Can Plana

Reutilització dels aularis 
al Centre Cultural

El passat juliol es va fer la retirada dels mòduls de l’Escola 
El Bruc que fins ara utilitzaven els més petis del cicle infantil 
(P3 a P5) i s’han traslladat al Centre Cultural. La decisió 
ha vingut donada directament de Serveis Territorials de 
Girona, del Departament d’Ensenyament, i la raó d’aquest 
canvi és promoguda per la baixada de la natalitat durant 
l’última dècada al nostre municipi.

El Departament d’Ensenyament va retirar els seus mòduls i 
l’ajuntament va aprofitar el moment per moure els que són 
de la seva propietat i allotjar-los a un nou espai al Centre 
Cultural de Can Plana. La intenció és donar-los un nou ús 
dins les activitats que es programen des del mateix Centre 
Cultural, com poden ser aules de formació ocupacional, 
escola d’idiomes, espai de joventut, tallers o entre d’altres. 

Cultura
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Promoció Econòmica
Ordenances
Aquest any, seguint la mateixa dinàmica dels últims 6 anys, els impostos municipals no s’han 
modificat, és a dir, que no hi ha hagut cap pujada ni de l’IBI, ni de l’impost de vehicles ni tampoc 
de la taxa de les escombraries. 
Aquest fet és a causa del compromís que va agafar aquest equip de govern quan va entrar a 
l’ajuntament el gener del 2013, i que ha decidit mantenir fins al dia d’avui. 

Així que durant l’any 2019 els impostos es mantindran sense cap increment. 

Formació 
ocupacional
Aquests darrers mesos, i seguint les línies de 
treball que té establertes l’àrea de promoció 
econòmica de l’Ajuntament, hem realitzat 
diferents cursos per tal de donar eines i 
estratègies que siguin d’utilitat i ajudin a 
trobar una ocupació o a millorar-la. A través 
de la subvenció que ofereix la Diputació de 
Girona i seguint el projecte que porta per nom 
“Passaport a l’ocupació”, al llarg del 2018 
s’han ofert cursos d’informàtica, de català i de 
grua hidràulica. 
Aquest l’últim trimestre la protagonista ha estat 
la comunicació. S’han fet cursos sobre com 
gestionar les emocions, com enfrontar-nos a 
una entrevista de treball i també de coaching 
i PNL. Oferint eines per entendre un camp 
desconegut com són l’autoconeixement, 
el creixement personal, la seguretat i 
l’empoderament.
Tots aquests cursos s’han realitzat amb un 
nombre elevat de participants i esperem 
que els hagin estat ben profitosos. El nostre 
objectiu per l’any vinent és aconseguir que el 
nombre d’aturats a Riells i Viabrea disminueixi, 
per això seguirem apostant per la formació 
des dels diferents àmbits ja siguin més tècnics 
com un curs de carreter, de miniexcavadores 
(bobcat), manipulador d’aliments, primers 
auxilis... O altres relacionats amb el vessant més 
emocional i comunicatiu com per exemple 
saber parlar en públic, tècniques de venda, 
marca personal, etc. En qualsevol dels casos, 
esperem que siguin del vostre interès.

Obres a l’Escola 
El Bruc
Entre els mesos de juliol, agost i setembre, a 
l’escola El Bruc s’han fet una sèrie de reformes 
tan a dins com a fora de les seves instal·lacions. 
Feia més de dos anys que l’ajuntament 
estava negociant amb el Departament 
d’Ensenyament de Girona com hauria de ser la 
futura escola i institut del municipi, així com les 
actuacions de manteniment més importants 
que caldrien fer al col·legi per modernitzar-lo i 
dignificar les aules i els espais.
Al final el resultat no ens deixa satisfets, ja que 
l’actuació s’ha centrat únicament a adequar 
les aules de cicle infantil sense anar més 
enllà. I s’ha deixat de banda la substitució de 
portes, finestres i el terra d’algunes classes. 
Això suposarà haver de seguir demanant al 
Departament responsable més inversió per a 
l’escola.
El pati ha quedat amb una llosa de formigó, que 
segons el nostre parer, no té cap utilitat aparent. 
L’ajuntament va proposar al departament i a la 
direcció del centre fer un petit camp de futbol 
per millorar l’acabat del pati on els alumnes 
poguessin jugar. La resposta va ser que no, 
que no encaixava al seu projecte però que 
més en davant es podria proposar. D’aquesta 
modificació se n’encarregava directament 
l’ajuntament, tant del material, de l’obra i del 
cost econòmic.
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Esports

Un gran nombre de persones participen a les 
activitats del cap de setmana del “Jo + Esport”.
Durant els dies 27, 28 i 29 de juliol es van dur 
a terme activitats esportives dirigides a tothom 
per tal de promocionar un estil de vida més 
saludable on es practiqui esport amb regularitat.
 
Al “Jo + Esport” es proposaven activitats, 
competicions i tallers com una pedalada 
nocturna, tornejos d’street football, futbol sala, 
futbol set, classes de yoga i zumba i activitats 
amb més adrenalina com la tirolina i el 
rocòdrom. A més, també es va fer una trobada 
de cotxes clàssics i una exhibició canina. 

Entre totes les activitats que es van fer aquests 
dies, la més seguida va ser la tirolina i el rocòdrom, 
on una vuitantena de persones hi van participar. 
A més,  les competicions esportives també van 
tenir molt bona acceptació. 

L’objectiu del “Jo + Esport” és combatre el 
sedentarisme i incentivar la pràctica esportiva 
per conèixer els avantatges que comporta una 
vida saludable gràcies a uns bons hàbits i la 
pràctica esportiva. 

Èxit de participació al “Jo + Esport”

Esports
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Casal Esportiu
Del 25 de Juny al 31 de Juliol s’ha dut a terme la segona edició del casal esportiu municipal, 
en el qual han participat 62 infants i joves de 3 a 14 anys.
El marc pedagògic del casal ha anat entorn de 4 objectius principals:

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

Durant les 5 setmanes que ha durat el casal, els participants han pogut gaudir d’activitats 
molt diverses com la pràctica de múltiples esports, jocs, treballs manuals, tallers, gimcanes... 
A més, enguany vam repetir l’exitosa excursió a Selva Aventura i vam poder gaudir de les 
activitats adaptades a les diferents edats.
Aquest any l’equip dirigent comptava amb un director, cinc monitores titulades i tres 
monitores en pràctiques que, a més, van tenir el suport de tres premonitors de 16 anys que 
van col·laborar-hi voluntàriament
Des de la regidoria d’esports es considera que es van superar les expectatives i  s’aposta 
per continuar oferint aquesta alternativa de lleure millorant tot el que calgui per mantenir 
la confiança de les famílies i la qualitat del servei.
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Del 16 al 22 de setembre a Catalunya es va 
celebrar la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura i Riells i Viabrea també hi participà. 

Aquests dies dedicats a la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura ja són un clàssic al 
nostre país. I és que durant aquesta setmana 
es promouen els hàbits de mobilitat més 
sostenibles, segurs i saludables com són fer els 
desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport 
públic o amb vehicle elèctric. És a dir, qualsevol 
tipus de mobilitat que s’allunyi dels vehicles que 
necessiten combustibles fòssils per a funcionar. 
A més, també es pretén conscienciar a la 
població dels beneficis que aporten aquests 
canvis així com la millora de la qualitat de l’aire, 
la reducció dels nivells contaminants o la millora 
dels espais públics. Enguany s’ha escollit el lema 
“Combina i mou-te!” per tal de promoure un 
estil de vida més saludable, sostenible i segura.

Des de l’Ajuntament de Riells i Viabrea s’han 

proposat un seguit d’activitats centrades en els 
joves del municipi per tal de potenciar la seva 
conscienciació i col·laboració. La participació 
en aquestes activitats serà grupal en equips 
de com a mínim 3 membres. I, per potenciar 
la implicació, es donarà a tots els participants 
una bossa amb el lema de la campanya i es 
premiaran els participants de major incidència. 
Per aquest motiu es realitzarà un rànquing 
de puntuacions anomenat “Rànquing de la 
Mobilitat” que s’actualitzarà diàriament amb les 
puntuacions que els participants aconsegueixin 
a través de la seva implicació.

Riells i Viabrea se suma a les activitats 
de la Setmana de la Mobilitat

1r Trofeu de patinatge Sant Martí
El passat 10 de novembre es va celebrar el primer trofeu de Patinatge de Sant Martí organitzat 
per Athlètic Club de Riells i Viabrea  amb la col·laboració de l’Ajuntament.
En aquest primer trofeu van participar 160 patinadores de 8 clubs diferents i totes elles van tenir 
el seu premi en reconeixement a la seva actuació. 
El nostre club va participar en quasi totes les categories guanyant el primer premi en la categoria 
Iniciació C Menors va ser per la Judit Parcet; el quart premi en la categoria Iniciació D Majors 
va ser per la Laia Campillo; el primer premi en la categoria Iniciació F per la Paula Torralbo i 
el segon i tercer premi en Iniciació E Majors van ser per la Vinyet Pascual i la Farnérs Pascual 
respectivament. 
En acabar les competicions, tots els assistents coincidien en la qualitat i la tècnica dels clubs 
presentats. Enhorabona a totes les participants!

Esports
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Jana Sánchez es proclama campiona 
de motocròs al circuit de Ponts 
El passat novembre, al circuit El Bosquet de 
Ponts, es va disputar la cinquena cursa de la 
temporada del Campionat de Catalunya de 
Motocròs de Nens. 

Més d’un centenar de pilots van participar 
en aquesta competició organitzada per 
Moto Club Segre i, entre ells, hi ha la pilot 
riellenca Jana Sánchez. La pilot ha estat tota 
una revelació i ha sigut la guanyadora de 
totes i cadascuna de les mànigues que ha 
disputat al Campionat. Amb aquesta cursa 
disputada, i malgrat que encara quedi una 
altra competició per finalitzar la temporada, 
Sánchez ja s’ha proclamat campiona de 
Catalunya. 

Des d’aquí volem felicitar públicament a la 
Jana per aquesta fita aconseguida. 

Vols recuperar les darreres edicions de 
La Vírbola?

Com tots ja sabeu, “La Vírbola” és la revista 
municipal de Riells i Viabrea que es publica 
semestralment, és a dir, cada sis mesos. 

El nom d’aquest butlletí respon a una bestiola 
mítica del municipi. Es diu que la vírbola era 
una espècie de serp amb potes i ales de drac 
que rondava els carrers i els boscos de Riells. 
Aquesta revista s’edita des de l’Ajuntament 
i recull les diverses actuacions de l’equip de 
govern, així com aquelles temàtiques i activitats 
d’interès municipal que es promocionen des 
de les entitats o altres col·lectius. 

Ara mateix tens a les mans el número 7 
d’aquesta revista, però, vols consultar els 
números anteriors? Recupera l’actualitat del 
poble, les entrevistes i tot allò que s’ha viscut 
a les darreres edicions de “La Vírbola”. 

Escaneja el codi QR per accedir a 
l’hemeroteca
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Notícies breus
Canvi de nom dels combustibles 
La Unió Europea ha aprovat canvis en 
l’etiquetatge del combustible que trobem 
disponible a les gasolineres i que utilitzem per 
omplir el dipòsit del nostre vehicle. 
El nou sistema de nomenclatura es basa en 
símbols, números i lletres, tant pels combustibles 
dièsel com els gasosos. Aquest canvi s’aplica 
per proporcionar un accés més ampli per part 
d’Europa als combustibles alternatius i per 
homogeneïtzar el nom dels combustibles a tota 
la Unió Europea. 
A partir d’ara, la gasolina anirà acompanyada 
d’un cercle amb la lletra “E” (d’Etanol) i un 
número que indica el percentatge d’etanol. 
És a dir,  hi haurà el tipus “E5”, els “E10” i els 
“E85”. En canvi, el gasoil tindrà forma de 
quadrat i anirà acompanyat de la lletra “B” (de 
Biodièsel). En aquest cas es trobaran sortidors 
amb les indicacions “B7” i “B10”. 

Durant un període de temps, aquests codis 
conviuran amb els ja coneguts dièsel, gasolina 
95 i gasolina 98 i apareixeran a la part superior 
del sortidor. Per saber quin és ell tipus de 
combustible que utilitza el teu vehicle, només 
t’hauràs de fixar en l’etiqueta que hi ha al costat 
de les pistoles dispensadores de les estacions 
de servei. 
Aquesta mesura que ja ha entrat en vigor 
s’aplica tots els vehicles motoritzats. 

Trobada d’ajuntaments Xarxa Mai Més
A finals d’octubre, diversos ajuntaments 
catalans que formen part de la Xarxa Mai Més 
es varen reunir a Manresa a la quarta trobada 
oficial organitzada per aquesta xarxa.
L’objectiu principal de la Xarxa Mai Més i de les 
seves trobades és el de preservar la memòria 
històrica i vetllar perquè el feixisme no es 
repeteixi.
La quarta trobada d’ajuntaments de la Xarxa 
Mai Més es va fer a Manresa i serví per a seguir 
treballant amb l’Amical de Mauthausen i 
debatre conjuntament quines i com han 
de ser les polítiques públiques de memòria i 
de prevenció del feixisme. Amb l’objectiu 
de treballar per la memòria i dotar d’eines 
als ajuntaments per a prevenir el feixisme i 
defensar els Drets Humans.

En aquesta ocasió és va mostrar l’important 
creixement i ampliació territorial de la Xarxa, 
amb la incorporació de nous municipis per tot 
l’estat, i amb la signatura de nous convenis 
entre ajuntaments i Amical. A Manresa la 
Xarxa va seguir debatent sobre la organització 

municipal per a fer front al desenvolupament 
de les polítiques públiques de memòria sobre els 
espais de memòria de les ciutats (monuments, 
plaques, nomenclàtor de carrers, etc); sobre 
la definició, ordenació i difusió dels recursos 
didàctics, i les experiències municipals al servei 
dels tècnics i electes municipals. I el Treball en 
Xarxa i la coordinació intermunicipal, i el suport 
municipal als centres de secundària per poder 
arribar als joves.

Notícies Breus

43La Vírboladesembre2018



Entitats
Associació de Caça  de Riells i Viabrea

L’àrea privada de caça d’”El Morou” de Riells i Viabrea es va crear 
l’any 1982 amb la finalitat de donar servei al col·lectiu de caçadors de 
Riells. Aquesta associació també fa activitats medi ambientals com és 
la neteja de boscos i corriols. L’activitat cinegètica al Montseny és un 
element cultural, social i econòmic de gran importància. És fonamental 
contemplar la importància d’aquesta activitat per dur una gestió de les 
zones protegides i de la fauna del conjunt del massís. Cal tenir present 
que en el Montseny actualment hi ha gran quantitat de terrenys en 
règim cinegètic especial (cotos) on es pot practicar aquesta activitat.
La caça en aquest vessant implica que:
• És un mètode per controlar les poblacions de la fauna.
• És un mètode per disminuir els danys de la fauna als conreus i 

sobre determinades espècies vegetals i animals.
• Permet fixar població al territori en ser una font d’ingressos i complementària de l’activitat 
agrària tradicional.
El col·lectiu dels caçadors es converteix en una força impulsora de la conservació de les zones 
protegides, segons reconeix la pròpia Comissió Europea.
Només ens resta desitjar-vos de cor un Bon Nadal i Feliç Any Nou 2019, Visca Riells i Viabrea!!!!!

ADF Riells del Montseny
L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF Riells del Montseny) som una 
entitat sense ànim de lucre formada íntegrament per voluntaris. Tenim 
material per poder fer la primera intervenció en cas d’incendi forestal 
i així mirar d’evitar que es converteixi en un gran incendi. Disposem 
de dos vehicles 4x4 equipats amb 500 l d’aigua, mànegues, grups de 
pressió, xerrac...   
Nosaltres, a l’estiu, estem sempre alerta i en cas que s’iniciï un incendi 
mirem de fer-ne la primera intervenció i extinció el més ràpid possible. 
Durant la resta de l’any fem tasques de prevenció com per exemple, 
entre altres coses, netejar la vegetació del voltant de les dues basses 
d’aigua per helicòpters que tenim al nostre municipi.
També estem agrupats a la federació d’ADF’s de La Selva i això ens 

permet tenir l’ajuda de la resta d’ADF’s de la comarca en cas de necessitat; així com nosaltres 
també els ajudem si ho necessiten. Aprofitem l’oportunitat per demanar la col·laboració de 
tots els veïns i veïnes, en cas que veieu una columna de fum truqueu ràpidament al telèfon 112 
i als nostres telèfons d’emergències que són els 649 04 39 13 i 636 41 73 45. La rapidesa és vital 
per evitar que un petit incendi es converteixi en un gran incendi i un gran problema.
Una altra cosa molt important que podeu fer per ajudar-nos és autoprotegir els vostres 
habitatges tenint les parcel·les sempre netes.
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Associació AMBTU
Hola a tothom,

Les Festes de Nadal són de les més celebrades de l’any. Venen dies 
de reunions familiars, de grans àpats, de llargues sobretaules amb la 
família i els amics i, per descomptat, traurem del baül els grans propòsits 

per l’any 2019. 
Deixarem de fumar, anirem al gimnàs, farem dieta i sortirem a córrer, 
aprendrem un nou idioma, buscarem temps per trucar aquell amic o 

amics amb els quals hem perdut contacte i volem retrobar...
Des d’aquestes línies us proposem que afegiu un propòsit: practiqueu 

la solidaritat, és molt necessària.

Els integrants de l’Associació Ambtu us agraïm el vostre suport i us desitgem el millor per tots 
vosaltres. Bon Nadal i millor Any 2019!

Aigua és Vida
Aigua és Vida  per Tot Riells i Viabrea, associació de veïns per fomentar 
la participació ciutadana i defensar drets bàsics al nostre municipi, 
segueix fent camí. Estem dins la comissió d’estudi perquè l’Ajuntament 
assumeixi el servei municipal d’aigua, com obliga la llei, i determini la 
forma de gestió més convenient per les persones usuàries, que som el 
poble.

En aquest sentit convidem totes les persones de Riells i Viabrea a 
participar amb nosaltres per aconseguir l’aigua clara, de qualitat, 
transparent en la seva gestió, sense beneficis privats (reconeguts) del 
16% sobre la despesa total, amb  màxima participació ciutadana i 
màxim respecte pel nostre medi ambient.

Volem que aquest proper any s’acabi aquesta irregularitat de l’aigua del nostre poble, que en 
les decisions a prendre es consideri la ciutadania com eix central i,  si hi ha diferents opcions, 
es promogui una consulta ciutadana.

Bones Festes
Una altra cosa molt important que podeu fer per ajudar-nos és autoprotegir els vostres 
habitatges tenint les parcel·les sempre netes.
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Jo sóc de l’AMPA i tu?
L’AMPA no és només una Junta, és totes aquelles famílies sòcies i totes 
aquelles persones que col·laboren voluntàriament amb nosaltres, per 
això us volem dir “moltes gràcies” per acompanyar-nos. 
Volem reivindicar el paper de l’AMPA al poble, ja que una AMPA 
motivada i compromesa ofereix un ampli ventall d’activitats lúdiques, 
solidàries o culturals que repercuteixen positivament a l’entorn. 
Volem potenciar el paper de les famílies al sistema educatiu i que 
l’AMPA sigui l’interlocutor entre les famílies i l’escola, com a lligam de 
suma en positiu. 
Val la pena implicar-nos en tot allò que es pugui, ja que l’escola és 
com una comunitat, i el fet que les famílies i l’escola vagin de la mà 
afavoreix el desenvolupament dels nens i nenes. 

Hem inaugurat el curs amb la Festa de Benvinguda, una festa per a totes les famílies i, el dia 7 de 
novembre, es va representar l’espectacle “L’hort d’en Marçal”, per a promocionar el consum 
de fruita i verdura entre els nens i nenes de la nostra escola. Ho vam fer en col·laboració de 
l’Escola i la Fundació Oncolliga de Girona – Delegació de Riells i Viabrea. 
Aviat hi haurà més activitats relacionades amb la festa de Nadal, algunes de les quals hi esteu 
tots convidats. Us hi esperem!
També us volem desitjar unes bones festes i els millors desitjos!

Club Recreactiu de Riells i Viabrea
Ha tornat a passar un altre any, i ja estem de ple a les Festes de Nadal!!!
Des de la nostra entitat us volem desitjar unes bones festes a tots els que 
sou socis/es i també a tots els que no ho sou. Aquest missatge va dirigit 
especialment pels que no ho sou, us volem animar que en formeu part. 
És una qüestió de ganes, nosaltres estem aquí per fer poble, i activitats 
lúdiques i culturals per a tots els gustos, per a totes les edats. I ara més 
que mai amb un esperit de millorar i de portar noves activitats, i també 
acceptem noves propostes ...  
Les pròximes activitats que farem són, amb la col·laboració amb 
l’ajuntament, organitzar l’arribada dels Reis Mags, i el 17 de febrer farem 
la XIV Marxa de Llop que vam tenir d’ajornar per motius meteorològics. I 
seguidament els companys de la colla, amb bon rollo, faran el carnaval 

per diversos municipis de les nostres contrades i també estarem amb el carnaval de Riells i 
Viabrea. I el 7 d’abril farem la XVII assemblea de socis i l’1 de maig el tradicional dinar de 
germanor.
Així doncs, tot esperant que tinguem un Nadal feliç i que els Reis ens portin moltíssimes coses, 
us desitgem un:
Pròsper i Feliç any 2019 ple de salut i alegria.
Fins aviat amics!!!
Una altra cosa molt important que podeu fer per ajudar-nos és autoprotegir els vostres 
habitatges tenint les parcel·les sempre netes.
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Associació Quart Creixent
Pels voltants de nadal les tradicions xiulen a cau d’orella, que et paris a reflexionar i valoris l’any 
que se’n va. Valoració que ha d’esdevenir positiva, és clar...!!

Doncs bé al taller “Calaix de Sastre” això ho hem assolit...!!
L’exposició de la pel·lícula, La quarta paret, compta amb protagonistes 
riellencs, un elenc veterà d’infants de 5 a 12 anys. El dia de l’estrena 
es mostra a l’espai màgic del Teatre del Casal, que convertiríem en un 
improvisat i glamurós cinema, on és demanar l’entrada a taquilla, on feia 
olor de crispetes, es feia el passi a la pantalla gran i tot amb les llums 
apagades...

La pel·lícula ha servit com a peça inspiradora d’experimentació 
documental de Riells i Viabrea, impulsora a noves fórmules de creació 

cultural i participativa en l’àmbit social. Per tant aquest any que passa el tanquem amb 
positivitat, amb els millors dels afalacs, amb els sentiments més sincers i els lligams més profunds. 
Càlids van ser els aplaudiments finals, emoció i sorpresa pintada en les cares del públic, records 
que mai podrem oblidar amb el delit de tornar-la a veure tots junts i convidar a més.
Per sempre més els infants recordaran les paraules tècniques del cinema o que van rebre la 
visita del Regidor, el qual van entrevistar.
Aquest nadal, desitgem que la pau, la salut, el benestar, la felicitat i la sort, s’instal·li a les 
vostres llars...!!

GM Vertical
Primerament volem dir que amb el GEG ja hem aconseguit sis titulacions 
d’espeleologia per als nostres socis, i seguim explorant cavitats.

Ja estem preparats per al pròxim trimestre del Cau, que seran els mesos de 
gener, febrer i març. On faràs nous amics i amigues, t’ho passaràs molt bé, 
viuràs noves experiències i tindràs un món d’aventures. Per a nens i nenes 
a partir dels 6 anys i fins als 12. La quota serà de 80 euros pel trimestre i 
20 euros més per recollida a l’escola (gratuït per a socis de l’AMPA). Les 
inscripcions seran fins al dijous 20 de desembre al Centre Excursionista de 
Riells i Viabrea (dimarts i dijous de 18,00 a 19,00 hores).
Fes-te del Cau! Per la màgia que construïm tots junts.

I a partir del mes de gener volem oferir un programa formatiu d’esports verticals als joves de 12 
a 16 anys, amb l’objectiu que s’iniciïn i coneguin els esports de muntanya. La quota serà de 20 
€ al mes amb assegurança, material i monitoratge, i amb una programació anual de sortides 
a la muntanya.
Una altra cosa molt important que podeu fer per ajudar-nos és autoprotegir els vostres habitatges 
tenint les parcel·les sempre netes.
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Voluntaris per Riells i Viabrea
Benvolguts/des veïns i veïnes,
Amb el fred, les pluges i la neu se’ns acosten les festes Nadalenques, dies 
que conviden a pensar en els altres.
Des de la nostra associació és el que fem tot l’any, procurant ajudar amb 
aliments a qui més ho necessita. Entreguem aliments 2 vegades al mes.
L’Associació de Voluntaris de Riells i Viabrea, aquest any, ha crescut en 
nombre de beneficiats, més o menys atenem una mitjana de 60 – 70 
famílies que són unes 200 persones. 
Fa uns dies es va dur a terme el Gran Recapte i no volíem deixar passar 
l’oportunitat d’agrair aquells voluntaris que van dedicar part del seu 
temps a recollir aliments els dies 30 de novembre i 1 i 2 de desembre. Per 
descomptat també donar les gràcies a tots aquells que heu aportat el 

vostre gra de sorra per poder ajudar als qui ho necessiten.
Si en qualsevol moment alguna persona o empresa volgués fer alguna donació  (aliments) poden 
posar-se en contacte amb nosaltres directament o a través de l’ajuntament.
BON NADAL I MILLOR 2019.
ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE RIELLS I VIABREA
També us volem desitjar unes bones festes i els millors desitjos!

Athlètic Club de Riells i Viabrea
Com ja és habitual, des de l’Athlètic Club Riells i Viabrea, volem desitjar-
vos el millor per aquestes dates tan senyalades i que l’any nou que entrarà 
sigui encara millor.
Som un club en creixement gràcies a l’esforç de tota aquella gent que ha 
cregut fer-ho possible. Que ha cregut en el projecte d’un club petit però 
format de grans amics.
Aquest any, aquest club, ha crescut tant en la secció de patinatge com 
en la de futbol. I volem seguir creixent! En futbol hem passat de tenir dos 
equips en lliga a tenir-ne cinc, més tres que no fan competició. Tenim 
escoleta, pre-benjamí, benjamí, aleví, infantil, juvenil, primer equip i un 
equip femení. La secció de patinatge també ha crescut i ara tenim una 
vintena de patinadores i, fins i tot, algun patinador. Amb l’esforç de tots, 

a part del trofeu de St Jordi, aquest any també hem organitzat el trofeu St Marti, coincidint amb 
la festa del patró del nostre poble, i s’ha de dir que ha estat un gran èxit. Una fita aconseguida 
gràcies a l’ajuda de tots els pares i la col·laboració de l’Ajuntament.
Tots junts, uns i altres, esport i persones fem que el nostre municipi sigui més 
gran, portant el nom de Riells allà on anem a competir, jugar i participar. 
Us animem a fer-vos socis del nostre club.” per només 12 euros l’any. 
Informació a les oficines del camp de futbol dimarts i dijous de 17 a 19 hores.
BON NADAL I FELIÇ 2019
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Casal d’Avis de Riells i Viabrea
Ens agradaria explicar d’una manera clara i senzilla què fem a la nostra 
entitat. Però, abans de res, permeteu-me aclarir que un Casals d’Avis no 
és un espai per distreure els vells, sinó que és un lloc per mantenir-se actiu, 
despert i conèixer a gent nova. La gent que ve al Casal encara no són 
vells, una persona jubilada és una persona jove i entenem que es pot sentir 
bé al nostre Casal.
Al Casal fem moltes activitats: Tai-chí, els dimarts al matí. Juntament amb 
l’àrea dels Serveis Socials, cada dijous al matí, es fa el programa d’assistència 
a les persones: Pap. També seguim ensenyant a fer puntes de coixí el, 
dimarts i dimecres a la tarda de 4 a 7. També fem tallers de “patchwork” 

tots els dijous a la tarda. I partides de petanca de les 4 a les 6, de dilluns a divendres. Fem ball 
tots els diumenges de l’any i sempre amb música en viu. També col·laborem amb l’Ajuntament 
per Sant Jordi, Festa de la Vellesa, Festa Major, la Festa de Sant Llop i la Diada Nacional de 
Catalunya. Un dissabte al mes organitzem una excursió d’un dia per indrets de Catalunya. Fem 
caminades per la comarca de la Selva. Les caminades fan poble i les explicacions que es donen 
als visitants són per aprendre el que hi ha al voltant de les nostres contrades i als llocs destacats 
que es visiten.
Finalment destaquem el DINAR DE GERMANOR on cada any es fa un homenatge als socis que 
fan els 50 anys de casats. El 16 de desembre es fa el dinar que anomenem de “Pre Nadal”. Tots 
els socis que venen són obsequiats amb un lot de Nadal. 

Oncolliga  delegació Riells i Viabrea
Des de la delegació de Riells i Viabrea de la Fundació Oncolliga Girona 
– Lliga catalana d’ajuda al malalt de càncer volem agrair el suport i 
col·laboració que hem rebut al llarg d’aquest any. Ens hem sentit molt 
acompanyats en totes i cadascuna de les iniciatives solidàries que hem 
organitzat, des de la desfilada de moda fins a la postulació, passant pel 
7è Sopar de Germanor, el concert de l’Escola de Música i el Ball de Rams 
de la Festa Major. 

Gràcies a les vostres aportacions i donatius des de l’Oncolliga podem 
continuar treballant per millorar el benestar i la qualitat de vida dels 
malalts de càncer i les seves famílies. Acabem aquest 2018 amb la 
satisfacció de la feina ben feta i amb l’esperança de seguir comptant 

amb la vostra confiança durant molts anys més. 

BONES FESTES!
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Montcabrera teatre
Un “cicle temporal” estem prop de tancar que donarà pas a un de nou. 
Fet que es repeteix un any rere l’altre, com un “bucle” seqüencial. 
Satisfets estem de la tasca “escènica” tant teatral com poètica, havent 
establert relació amb altres ajuntaments propers interessats, i essent 
convidats a un recital poètic a Barcelona. Si afegim la incorporació de 
nous elements, podem sentir-nos satisfets del balanç d’aquest 2018... 
encara que la nostra ambició seria disposar de més  col·laboradors per 
poder oferir-vos espectacles més reeixits. 
Us animeu a participar-hi?... Vinga: no us talleu, ja sabeu on som tots els 
divendres de 21 a 23 hores si el “cuc” de l’escenari es desperta. Solament 
una “ombra” plana sobre el grup: tenim més èxit de públic fora de casa 
(Breda, Hostalric...) que a casa nostra. I és aquesta una “assignatura 

pendent” que, de moment, no hem pogut resoldre. Cal una reflexió i aquests dies són propicis 
per fer-la. 
Des d’aquesta revista us desitgem que tots els projectes, personals i d’entitats, siguin reeixits i 
us donin satisfacció, com també l’esperem pels nostres. Passeu unes bones festes, i fins a l’any 
vinent. 

Penya Barcelonista de Riells i Viabrea
Benvolguts veïns/es de Riells i Viabrea, 
Com ja és tradició des de fa 5 anys, fa pocs dies que hem fet la 5q sortida 
a l’estadi FCB durant el dia del soci solidari. Seguim treballant pel poble, 
tot i les dificultats que se’ns posen. 
És l’activitat de la qual estem més satisfets: portar al Camp Nou, un any 
més, a veure un partit del primer equip, amb l’única despesa del cost de 
desplaçament, a una bona quantitat de mainada, des de ben joves fins 
als més grans, amb un ambient molt amigable i familiar. 
A l’hora de tancar aquest escrit ja comptem amb 2 autocars plens i amb la 
possibilitat d’un tercer vehicle. És l’apropament a les dates nadalenques, 
dies de família, dies d’amistat. 
Des de la Penya Barcelonista del nostre poble, seguim contribuint que 

grans i petits puguin sentir-se propers al nostre Club, alhora que fem poble, gaudint plegats de 
les activitats que duem a terme i d’aquelles activitats a les que participem. 

Volem desitjar-vos un molt BON NADAL i un ben venturós any 2019, salut i felicitat per a tots 
vosaltres! 

Fins aviat amics!!!
Una altra cosa molt important que podeu fer per ajudar-nos és autoprotegir els vostres habitatges 
tenint les parcel·les sempre netes.
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Flora catalana Baix Montseny
L’associació Flora Catalana del Baix Montseny aquest any hem 
organitzat diverses activitats com l’Exposició fotogràfica “Els Colors 
del Montseny” amb les fotografies fetes la tardor passada a Sant Martí 
de Riells, exposició que després es va penjar a l’Oficina de Turisme de 
Sant Celoni. També una sortida a Can Draper a la riera d’Olzinelles, 
organitzada amb l’ajuntament de Sant Celoni. 

També hem participat en la fira Ecovita, una sortida als Cims del 
Montseny (Turó de l’Home i Les Agudes), una sortida per veure Orquídies 
a Seva i una sortida a la platja i a les maresmes de La Rubina guiada per 
Josep Gesti. Una exposició fotogràfica de les Orquídies del Montseny, 
una xerrada sobre les Orquídies de Catalunya i properament preparem 

una xerrada sobre les plantes carnívores. A més, també hem fet petites sortides com la de Sant 
Llop i el Parc de les Rieres a Hostalric. 

Un conjunt, doncs, d’activitats a les quals tots els riellencs sou convidats a participar-hi. 
Us hi esperem!

Entitats
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Karate Kyokushinkai 

KARATE KYOKUSHINKAI GRUP BODY - SPORT

ya estamos en Navidad y los alumnos y las alumnas de karate y Sensei 
Montse, les desean:

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!
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@ajuntamentRiV

Ajuntament de
Riells i Viabrea

Troba’ns a les xarxes socials

espaijoveriv

ajuntamentriv

Espai Jove Riells i Viabrea

@JovesRiells

Pol. Ind. de Riells
C. Hostalric, s/n
639 44 46 55

deixalleria municipal

n 
som?

ajuntament

DEIXALLERIA

horari d’hivern
a partir de l’1 de novembre

horari d’estiu
a partir de l’1 d’abril

MATÍ TARDA MATÍ TARDA

dilluns 10-13 16:30-18:30 10-13 18-20

dimarts 10-13 16:30-18:30 10-13 18-20

dimecres TANCAT 16:30-18:30 TANCAT 18-20

dijous 10-13 TANCAT 10-13 TANCAT

divendres 10-13 16:30-18:30 10-13 18-20

dissabte 10-13 TANCAT 10-13 TANCAT

diumenge 10-13 TANCAT 10-13 TANCAT

Entitats
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Grups municipals 
El passat dia 9 de novembre la Fina, la nostra companya, ens va deixar. Militant activa d’ERC de 
Riells i Viabrea fins el darrer moment, la Fina era una persona de buscar consensos, disposada 
a donar un cop de ma, mirant endavant i amb el cap ben alt. Diuen que la mort no és la fi de 
res, perquè  la gent només mor quan l’obliden. Dons així podem estar tranquils; tenim Fina per 
molt de temps.
En un altra ordre de coses, el nostre grup vol deixar clar el seu posicionament davant l’interès 
de certes entitats, mitjans o grups polítics en la creació de llistes unitàries. Quan nosaltres 
creem una llista per concorre a uns comicis ho fem a partir d’unes premisses, normalment 
força allunyades de ideologies polítiques i posant en valor a les persones. Empatia envers 
els altres, ganes de treballar i il·lusió per fer de Riells un poble millor i de futur són alguns dels 
elements que predominen en la confecció del grup municipal d’ERC del 
nostre municipi. Tothom qui tingui aquesta predisposició està convidat 
a formar-ne part. 
Ja sabeu on trobar-nos!

Bones Festes i millor Any Nou!!!

 4 coses que pensem que són del vostre interès i que han passat els darrers mesos:
- Fa pocs dies s´ha celebrat el ple dels pressupostos i no hi hem donat suport, donat que 
com la resta d´anys no els hem considerat ajustats a la realitat de les necessitats dels vilatans. 
A l´igual que la comissió especial de comptes tampoc no l´hem aprovada, perquè, a com 
les anteriors són molt mancades d´explicacions i el contingut tampoc no ens ha convençut 
(econòmicament parlant).
- Hem demanat a l´equip de govern que contemplin la possibilitat de fer una municipalització 
del servei de l´aigua. Tenien previst fer una adjudicació a 25 anys  a l´empresa actual ATT on 
hi treballa un dels regidors i no es plantejaven la possibilitat d´abaratir ni millorar el servei (això 
ens va semblar). Juntament amb la resta dels grups de l´oposició i l´associació “Aigua és vida 
per tot Riells i Viabrea” estem demanant que ens adherim a l´associació de municipis d´aigua 
pública, i que es faci un estudi curós de l´estat real de les instal·lacions. Tenim l´esperança que 
així ho faran i que voldran ser ben transparents; com l´aigua.
- Lamentem que amb les intensitats de les pluges, que val a dir que són importants, seguim 
quedant sense poder entrar o sortir del poble. Que els estats d´algunes rieres i passos de creuar-
les no estiguin adequats sobretot el de la zona de la farmàcia (alba de liste). La riera del barri 
de l´estació està molt bruta i envaïda d’arbres que amb un bon buidatge  
podria engolir molta més aigua.
- Que la circulació a la zona del carrer comerç segueixi essent un perill 
amb molts cotxes que en fan mal ús i surten en direcció contrària. El nostre 
grup va fer arribar una proposta que semblava que podia acabar amb el 
problema, però no s´ha dut a terme i han optat per altres opcions. 
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Ja torna l’època de l’any on toca fer balanç 
i nous propòsits.  El grup socialista de Riells i 
Viabrea vol defensar un municipi plural on 
hi hagi representades totes les idees i, per 
això, defensem el respecte i la pluralitat. El 
nostre grup va decidir, i així ho hem fet, que 
les mocions entrades al ple que no siguin 
de caràcter municipal, no votar-les. No 
consideràvem oportú sortir del consistori mentre 
es votaven, ens hem mantingut al marge, 
donat que considerem que aquestes mocions 
no representen a tots els vilatans de Riells. Ens 
volem focalitzar en els problemes reals del 
municipi: Mobilitat, seguretat, neteja, manca 
d’il·luminació i ocupació, entre d’altres.
També volem aprofitar aquest 
espai per felicitar les festes a tots, 
veïnes i veïns, i donar un especial 
escalf a les famílies que no podran 
passar aquestes dates com 
voldrien.

Molt Bones Festes!

Vuelve la época del año de hacer balance 
y nuevos propósitos. El grupo socialista de 
Riells i Viabrea quiere defender un municipio 
plural donde estén representadas todas las 
ideas, por esto mismo defendemos el respeto 
i la pluralidad. Nuestro grupo decidió, y así se 
ha hecho, que las mociones entradas en los 
plenos que no sean de carácter municipal, no 
votarlas. No considerábamos oportuno salir de 
la sala mientras se votan, nos hemos mantenido 
al margen, puesto que consideramos que 
estas mociones no representan a todos los 
habitantes de Riells. Nos queremos focalizar en 
los problemas reales del municipio; Movilidad, 
seguridad, limpieza, falta de iluminación y 

ocupación, entre otras.
Aprovechamos para felicitar las 
fiestas a todos, las vecinas y vecinos, 
y darles un especial apoyo a todas 
las familias que no podrán pasar 
estas fechas como ellos desearían.

Felices fiestas!

Queridos vecinos y vecinas,
Se acercan estas fechas tan especiales para todos 
y todas y deseamos que las disfrutéis en compañía 
de vuestros seres queridos, recordando, con cariño, 
a los que ya no están, pero nos acompañan 
también.
En estos momentos tan convulsos que estamos 
viviendo, con tantos e inesperados sucesos, hace 
mucha falta que los grupos nos unamos, debemos 
centrarnos en todo aquello que tenemos en común 
y dejar de fijarnos en lo mínimo que nos separa. 
Tenemos mucho en común y por eso, para aunar 
fuerzas, nuestro grupo, icv-entesa, pasa a integrar-
se en el Comú de Riells i Viabrea. Porque lo que nos 
une es Riells i Viabrea, nuestros vecinos y vecinas, y 
es a vosotros a los que os debemos todo. 
Por todo ello, desde Riells i Viabrea en comú os 
deseamos una Feliz Navidad y un Prospero 2019 que 
nos aporte tranquilidad, alegría y buenos cambios.
Salud y República

Jose Antonio Rodríguez
Regidor ICV-Entesa

Benvolguts veïns i veïnes,
S’acosten aquestes dates tan especials per a tots i 
totes i desitgem que les gaudiu en companyia dels 
vostres éssers estimats, recordant, amb afecte, als 
que ja no hi són però que ens acompanyen també.
En aquests moments tan convulsos que estem vivint, 
amb tants i inesperats successos, fa molta falta que 
els grups ens unim, hem de centrar-nos en tot allò 
que tenim en comú i deixar de fixar-nos en el mínim 
que ens separa. Tenim molt en comú i per això, 
per unir forces, el nostre grup, icv-Entesa, passa a 
integrar-se al Comú de Riells i Viabrea. Perquè el 
que ens uneix és Riells i Viabrea, els nostres veïns i 
veïnes, i és a vosaltres als que us devem tot.
Per tot això, des de Riells i Viabrea en comú us 
desitgem un Bon Nadal i un pròsper 2019 que ens 
aporti tranquil·litat, alegria i bons canvis. 
Salut i República

Jose Antonio Rodríguez
Regidor ICV-Entesa

Grups Municipals
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CAVALCADA DE REIS

CANÇONS I POESIES DE NADAL

ACTIVITATS, JOCS I TALLERS DE NADAL

EXPOSICIÓ NADALENCA

HORA DEL CONTE

VISITA DEL PATGE CARTER

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

Les 
festes 
de 
Nadal 
arriben 
a Riells i 
Viabrea

Dissabte 5 de gener

Dissabte 15 de desembre

Dissabte 22 de desembre

Dissabte 15 de desembre

Dijous 20 de desembre

Dissabte 22 de desembre

18:00h

20:00h

de 9 a 12:30

20:00h

17:00h

12:30h

amb la col·laboració del Club 
Jove Riells i Viabrea

La Coral de Riells i Viabrea de l’Escola de 
Música Güell i el grup de teatre MontCabrera 
Teatre oferiran un recital de nadales i poemes 
especialment escollits per a la celebració del 
Nadal.

A càrrec d’Enri Perez
L’activitat inclou monitoratge i esmorzar

A càrrec de Rosa Marquès i els joves del Centre 
Cultural

Un Nadal ple de contes a càrrec de Joan Boher
I tot seguit Caga Tió

Acosta’t al Centre Cultural i entrega 
personalment la teva carta al patge carter de 
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient!

En acabar hi haurà cava i torrons per desitjar Bon Nadal!

amb la col·laboració de l’AMPA Escola El Bruc
Inscripció al Centre Cultural fins el 20/12

Inscripció a la Biblioteca fins l’11/12

al Centre Cultural

al Centre Cultural

al Centre Cultural

a la Biblioteca

al Centre Cultural

BO
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