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SALUTACIÓ  DE L´ALCALDE
Estimats veïns i veïnes de Riells i Viabrea,La Festa Major ja torna a ser aquí. Estic segur que per a vosaltres, com per a mi, es tracta d’unes dates assenyalades. Com sempre, un munt d’activitats ens permetran gaudir de l’estiu, viure en germanor i oblidar la rutina de l’any. Viurem uns dies de festa en què sortirem al carrer i gaudirem d’un poble ple d’espectacles, d’activitats a l’aire lliure, de música i de diversió. Enguany tornarem a comptar amb activitats emblemàtiques, com ara els tobogans aquàtics (encara més llargs!), o fins i tot la gimcana marrana. També gaudirem d’un munt d’activitats lúdiques i festives, com són els sopars populars i diversos concursos. La Festa Major no seria possible sense el conjunt de persones que hi col·laboren de forma anònima. De fet, aquestes dates posen de manifest la vitalitat de les entitats municipals que, conjuntament amb l’Ajuntament, fan possible uns dies de gran participació ciutadana. Es tracta d’una oportunitat per al nostre municipi, amb una estructura molt disgregada, de trobar espais de convivència. La Festa Major no és només un conjunt d’actes, sinó que també un moment de l’any en què compartim experiències i tornem a trobar-nos.  Des de l’Ajuntament esperem que la Festa Major d’enguany sigui del vostre grat, que sortiu al carrer, que us ho passeu d’allò més bé i que participeu activament de les activitats que hem preparat amb tanta il·lusió. Però sobretot, volem que gaudiu i que estigueu orgullosos de la Festa Major del vostre poble.Gaudiu, així doncs, amb respecte i convivència, aquests dies màgics, amb seny però també rauxa! Bona Festa Major a tothom!Josep Maria Bagot BelfortAlcalde de Riells i Viabrea 





JO + ESPORT 2019
DIUMENGE 21 DE JULIOLTRESCADA PACO MUÑOZ Hora: 8:00 (convocatòria a les 7:30) Lloc: Ermita de riells Inscripcions: a través del link: https://runedia.mundodeportivo.-com/inscripcio/20191258/  o el mateix dia a les persones de l’Orga-nització Preu: Anticipat 15 euros, el mateix dia 18 euros Organitza: Associació de Veïns de Riells del Montseny amb la col•la-boració de l’Ajuntament de Riells i Viabrea  
DIVENDRES 26 DE JULIOL INYOGA, (classe oberta). Aquesta activitat està especialment pen-sada per a totes les edats i no requereix tenir experiència prèvia.Hora: 19:00h.Lloc: Esplanada de Sant Llop.Organitza: Ajuntament de Riells i Viabrea amb la col.laboració de Sandra Calin Preu: Activitat gratuïta.PEDALADA NOCTURNA(apte per a tots els públics, recorregut de 10Km. aprox.)Hora: 20:30h. concentració. 21h. inici pedalada.Lloc de sortida i arribada: Pavelló municipal Cal portar: Llums a la bicicleta i casc.A l'arribada entrepans i begudes per a tots els participants.Preu: Activitat gratuïta.Organitza: Ajuntament de Riells i Viabrea amb la col.laboració de la Penya Barcelonista de RiV

ACTIVITATS JULIOL



MÀSTER CLASS DE ZUMBA Aquesta activitat està especialment pensada per a totes les edats i no requereix tenir experiència prèvia.Hora: 22:00hLloc: Plaça de l'AjuntamentOrganitza: Ajuntament de Riells i Viabrea amb la col.laboració de Loli FernándezPreu: Activitat gratuïta. Refrigeri per a tots els participants.PETANCAHora: 21:00 Lloc: Petanca (al costat del camp de futbol) Preu: Gratuït Inscripcions: A l’OAC fins al 26 de Juliol a les 14:00 o Andrés (632046734) Organitza: Ajuntament de Riells i Viabrea amb la col.laboració de Bar Camp de FutbolHi haurà servei de bar, abans, durant i després de l’acte. Opció Sopar*Dissabte 27 de juliolTORNEIG DE FUTBOL SALA - FESTA MAJOR12 hores de futbol sala.Hora: 8:00h fins 20:00h.Lloc: Pavelló Municipal.+ info: jdpbriv@gmail.com o 629 259 465.Organitza: Penya Barcelonista de Riells i Viabrea amb la col.laboració de l’Ajuntament de Riells i Viabrea TORNEIG STREET FOOTBALL 3X3 TOTES LES CATEGORIES Hora: 18:00Lloc: Camp de Fútbol Riells i Viabrea A qui va dirigit: Escoleta, Prebenjami, Benjami, Alevi, Infantil, Cadet i Juvenil Equips: Els equips poden ser mixtes i han de ser de 4 jugadors/res(porter/a + 2 + 1 reserva).Inscripció: A l'Ajuntament, 972 870 752(fins divendres 26 de juliol a les 14:00h).Preu: 3 euros si es paga abans del 26 de Juliol (el mateix dia 5 euros)  



Obsequis per a tot/es els participants i premis per als guanyadors/res.Organitza: Athletic Club Riells i Viabrea amb la col.laboració de l’Ajun-tament de Riells i Viabrea Servei de bar durant l’acte. Entrepà + refresc: 5 euros FUTVETERANS Hora: 20:00Lloc: Camp de Fútbol Riells i Viabrea A qui va dirigit: A partir de 30 anys  Equips: Els equips poden ser mixtes, equips de mínim 7 jugadors. Inscripció:  A l'Ajuntament (972 870 752) (fins divendres 26 de Juliol a les 14 h), al Lolo (693 35 72 69) o el mateix dia.Organitza: Athletic Club Riells i Viabrea amb la col.laboració de l’Ajun-tament de Riells i Viabrea Preu: GratuïtDiumenge 28 de juliolTORNEIG TENIS TAULAHora: de 9:00 a 14:00Lloc: Pavelló municipal  A qui va dirigit: Tres categories (Infantil-juvenil, Aficionats, Federats) Inscripció: Gratuïta a l’OAC fins al 26 de juliol a les 14:00 o al contacte 646 16 41 42 (Pedro)Premis: Per als 3 primers classificats Organitza: Ajuntament de Riells i Viabrea amb col.laboració de Pedro  6ÉTORNEIG DE FUTBOL SETHora: 18:00h.Lloc: Camp de Futbol.Inscripcions: Ajuntament de Riells i Viabrea OAC fins el dia 26 a les 14:00Lolo: 693 35 72 69Organitza: Club Atlètic Riells i Viabrea amb la col.laboració de l’Ajunta-ment de Riells i Viabrea Preu: Activitat gratuïta ROCÒDROM I TIROLINAHora: 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h.Lloc: darrera Pavelló Municipal.Organitza: GM Vertical amb la col.laboració de l’Ajuntament de Riells i Viabrea Preu: Activitat gratuïta 



ASSESORIA ENERGÈTICA - INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTELECTRICITAT - DOMÒTICA -  ENERGIES RENOVABLESAIGUA - GAS - CALEFACCIÓ - AIRE CONDICIONATPISCINES - REGS
c/Girona, 12 - 17404 Riells i Viabreajventura.c@icloud.commorenosergi@gmail.comTels. 607 21 23 06 / 639 70 01 87OFICINAC/Olzinelles, 28. Polig. Ind. Sud Oest17404 Riells i Viabrea



Riells i Viabrea
festa 

PUNT D’INFORMACIÓ SOBRE DROGUESA càrrec de “El Tritó del Baix Montseny”Pl. de la VilaDivendres i dissabte de 23 a 3 hDIVENDRES 2 D’AGOST
CONCERT a càrrec de LA PRINCIPAL DE LA BISBAL Pavelló municipal20 hSOPAR POPULARAl costat del Pavelló municipal21.30 hReserves al 649557439 / 676007519 Organitza: Associació Club Recreatiu Jove Riells i ViabreaBALL DE FESTA MAJOR a càrrec de LA PRINCIPAL DE LA BISBAL Pavelló municipal23 hPREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec de MONTCABRERA TEATREPavelló municipal23.45 hCONCERT DE LOS 80 PRINCIPALES + DJ PEPE Grup de versions + DJ per gaudir durant tota la nit Pl. de la VilaA partir de les 22 h DJ PepeA partir de les 24 h Los 80 principales



DISSABTE 3 D’AGOSTCONCURS DE DÒMINOCamp de futbol municipal10 hInscripcions per parelles al 632046734 (Camp de Futbol), a l’OAC o al bar 9 On Sempre.  Premis per a les tres parelles finalistesACTIVITATS D’AIGUA AMB ELS TOBOGANS GRAN I PETITLlença’t per un tobogan de 129 metres de llarg i gaudeix de la festa! També hi haurà tobogan per als més petitsAv. Can Salvà11 hCONCURS DE PÒKERCamp de futbol municipal16 hInscripcions per parelles al 632046734 (Camp de Futbol), a l’OAC o al bar 9 On Sempre.  Premis per als tres finalistesFESTA DE L’ESCUMA DE COLORSDavant de la Biblioteca Pompeu Fabra17.30 hCONCERT a càrrec de L'ORQUESTRA SELVATANAPavelló Municipal19.30 hSOPAR POPULARAl costat del Pavelló municipal21 hReserves al 649557439 / 676007519 Organitza: Associació Club Recreatiu Jove Riells i ViabreaBALL DE FESTA MAJOR a càrrec de L’ORQUESTRA SELVATANA Pavelló Municipal23 h



NIT JOVE a càrrec de WASA CORPORATION + DJ PEPEPl. de la VilaA partir de les 22 h DJ PepeA partir de les 24 h Wasa CorporationDIUMENGE 4 D’AGOSTCONCERT-VERMUT a càrrec D’AMALGAMA Casal del Poble12.30 hPreu entrada (vermut inclòs): 2 €Venda d’entrades a l’OACGIMCANA MARRANA INFANTILAl costat del Camp de Futbol Nou16.30 hInscripcions a l’OAC i el mateix dia a partir de les 16 hEs recomana inscriure’s a l’OAC per tenir plaçaInscripcions de menors d’edat únicament amb el vistiplau dels tutors legalsDe 9 a 13 anysPlaces limitades, màxim 10 equips de 6 personesPremi als 3 primers equipsGIMCANA MARRANA +14 ANYSAl costat del Camp de Futbol Nou18 hInscripcions a l’OAC i el mateix dia a partir de les 17.30 hEs recomana inscriure’s a l’OAC per tenir plaçaInscripcions de menors d’edat únicament amb el vistiplau dels tutors legalsA partir de +14 anysPlaces limitades, màxim 16 equips de 6 personesPremi als 5 primers equipsANIMACIÓ INFANTIL a càrrec de ¾ DE 15Casal del PobleDe 3 a 9 anys18.30 h



CONCERT a càrrec de SUSANNA DEL SAZPavelló municipal19.30 hSOPAR POPULARAl costat del Pavelló municipal21 hReserves al 649557439 / 676007519 Organitza: Associació Club Recreatiu Jove Riells i ViabreaESPECTACLE DE DANSA I ANIMACIÓ,a càrrec de l’ESCOLA CONTRAJAZZ Pavelló municipal23.15 hNIT JOVE, a càrrec dels grups locals SUMMER ALE, NUCLEAR TORDERA i RUBEN STONES + DJ a càrrec del CLUB JOVE RIELLS I VIABREAPl. de la VilaConcert a les 23 h / DJ a partir de la 1 hDilluns 5 d’agost“DUES NITS DE NUVIS... O AVENTURES ERÒTIQUES DE LA TERCERA JOVEN-TUT”, DE NICK HASSY. A càrrec de MONTCABRERA TEATRE. Casal del Poble19.30 h Preu: 5 € entrada + entrepà i begudaVenda d’entrades a l’OACRESERVA DE LLOTGES FESTA MAJOR 2019Cada llotja consta d’una taula i 6 cadires. Qui ho desitgi, podrà reservar una o més llotges per als dies 2, 3, i 4 (divendres, dissabte i diumenge de Festa Major).La reserva d’una llotja per un dia val 20 €, la reserva per a dos dies 25 € i la reserva per als tres dies 30 €. També es podran llogar, de manera puntual, cadires addicionals, a una o més llotges, sempre que les condicions ho permetin.Les llotges es poden reservar a l’Associació Club Recreatiu Riells i Viabrea (637941686).L’horari d’atenció és de tardes de 15 a 20 h.La data límit per reservar les llotges és el dimecres 31 de Juliol.



DISSABTE 31 D’AGOSTAPLEC DE SANT LLOP – SOPAR POPULAR I ROM CREMATHavaneres a càrrec del grup “PESCADORS DE L’ESCALA”Esplanada de Sant Llop21 hPreu: 7 € botifarra a la brasa, pa amb tomàquet, beguda i postresVenda d’entrades a l’OACDIUMENGE 1 DE SETEMBREAPLEC DE SANT LLOPMissa i benedicció dels panets. Tot seguit, vermut popular.Ermita de Sant Llop12.30 hCol.labora: Casal dels Avis de Riells i ViabreaDIMARTS 10 DE SETEMBREMARXA DE TORXESPlaça de la VilaA les 21.15 h, repartiment de torxes a la Plaça de la VilaA les 21.30 h, inici de la marxa fins a Sant LlopA l’arribar a Sant Llop hi haurà un petit refrigeri per a tothomPreu: 2 € la torxaVenda a l’OACDIMECRES 11 DE SETEMBREDIADA NACIONAL DE CATALUNYAHissada de senyera, ofrena floral, lectura de manifest i actuació musical.Plaça de la Vila10 hDISSABTE 14 DE SETEMBRE8è SOPAR SOLIDARI A BENEFICI D’ONCOLLIGAPavelló municipal







La Delegació de la Fundació Oncolliga Girona a Riells i Viabrea us desitja una bona Festa Major i aprofita l´ocasió per fer-vos saber el que fem, mirem de cobrir el màxim possible de dife-rents necessitats psicosocials que és puguin tenir durant el procés oncològic.I mirem de cobrir totes les demandes que ens arriben des dels hospitals, de les persones malaltes i dels seus familiars.La seu central de l´Oncolliga és a Girona.A Riells i Viabrea necessitem voluntaris, aquí teniu els telèfons de contacte: 93 847 22 98 – 696 056 276.AQUESTA FESTA MAJOR FEM EL BALL DE RAMS, COM CADA ANY, I EL DIA 14 DE SETEMBRE EL 8È SOPAR SOLIDARI.Us hi esperem a tots.Bona Festa Major 2019!
 

FUNDACIÓ ONCOLLIGA



Benvolguts/des veïns i veïnes,Un any més la Festa Major és aquí, cada any supera l’anterior en activitats i participants. L’Associació de Voluntaris de Riells i Viabrea celebra l’èxit de les anteriors Festes Majors i estem segurs que aquest any seguirà en la mateixa línia.A l’Associació hi assisteixen les persones que després de passar pels Serveis Socials del municipi, aquests creuen que són mereixedores d’aquest servei.Per a nosaltres és una satisfacció poder atendre a tothom que arriba a la nostra Associació, encara que no és agradable veure la quantitat de persones que hi ha afectades per la situació econòmica i de manca de treball que viu la societat en general. De totes maneres des de l’Associació seguim treballant amb ganes i entusiasme per ajudar.Hem de dir que aquesta tasca la podem dur a terme gràcies a la col.laboració de L’Ajuntament i la seva Brigada.Esperem que tots puguem gaudir d’una Bona Festa MajorAssociació de Voluntaris de Riells i Viabrea 



Garden

 Ctra. Hostalric/St Celoni (C-35) Km 64,108470 Sant Celoni (Barcelona) SPAIN

GARDEN CENTERServicio de Rediseño de Jardines
VIVEROVenta y Exposición de Árboles

 (TEL)  (+34) 972 871 451(FAX)  972 871 452

C/ Sant Dalmau, 17 bis - 17430 Santa Coloma de Farners - Gironawww.novesrutes.com      Telf: 972 877 485 / 972 841 027 / 972 843 126
CONSULTEU LES PROMOCIONS DE CIRCUITS  AMB RESERVA ANTICIPADA         VIATGES AMB GRUP I   GUIA ACOMPANYANT 

Amb 30 anys d’experiència en el món del viatge, ens posem a la vostra disposició per ajudar-vos a crear i preparar les vostres estades, excursions i viatges per a clients particulars, grups i colles i tot tipus d’entitats.
Més de 30 anys fent viatges



Arriba la Festa Major de Riells i Viabrea 2019. L’Agrupació de Defensa Forestal estem a l’època de màxima activitat per el risc d’incendi que implica l’estiu.Tot i que la resta de l’any també desenvolupem moltes accions de prevenció d’incendis. Com per exemple, desbros-sada de basses, arranjament i desbrossada de camins...Aquest any hem pogut incorporar als nostres mitjans d’extin-ció una cuba de 8.000 litres d’aigua per a tractor. Era un projecte prioritari que volíem assolir desde fa temps i final-ment hem pogut aconseguir amb el nostre esforç i l’ajut dels Ajuntaments de Riells i Viabrea i de Breda.Demanem la màxima col.laboració de tots els veïns i veïnes, en cas que veieu una columna de fum truqueu ràpidament al telèfon 112. També podeu trucar als nostres telèfons d’emer-gències 636 417 345 i 649 043 913 .La rapidesa és vital per evitar que un petit incendi es conver-teixi en un gran incendi i un gran problema.És molt important que tothom auto-protegeixi els seus habitat-ges per minimitzar danys en cas de patir un incendi forestal.Podeu auto-protegir-vos tenint la parcel.la neta de vegetació, mantenint la teulada neta, al voltant de l’habitatge tenir com a mínim 2 m lliures de vegetació, els arbres del jardí haurien d’estar separats almenys 6m sense que no es toquin les bran-ques, evitar tanques de bruc sec...Si el vostre habitatge és aïllat heu de tenir una franja de pro-tecció de com a mínim 25 m Zd’amplada a tot el perímetre.  

ADF RIELLS DEL MONTSENY

L’ADF DE RIELLS US DESTIJAMOLT BONA FESTA MAJOR 2019 i UN ESTIU SENSE INCENDIS



Medicina interna

Cirurgies

Hospitalització

Diagnòstic per imatge

Servei veterinari de cavalls

Perruqueria canina

Alimentació i complements per la mascota

C/ Olzinelles nº 4 -17404 Riells i Viabrea  

Tel. 93 847 22 36 



AIGUA ÉS VIDA
Després de dos anys, a l’Associació de Veïns Aigua és Vida per tot Riells i Viabrea seguim fent camí per aconseguir l’aigua pública i democràtica per al nostre poble, evitant la mercantilització d’aquest bé comú reconegut com a Dret Humà el 2010.Tenim enveja sana de l’acord de govern al que han arribat a Maçanet els grups municipals de SOM MAÇANET (Pd-Cat-Junts), ERC-Acord Municipal i PSC-Candidatura de Pro-grés, que contempla en el seu programa d’actuació treballar cap a la gestió directa de l’aigua municipal i avançar en la municipalització de l’aigua de Residencial Parc donant solu-ció a la greu problemàtica que pateixen pel subministrament actual, gestionat per l’empresa Rec Madral.No renunciem a la celebració d’una consulta ciutadana sobre les alternatives per la gestió directa de l’aigua a Riells i Viabrea una vegada es realitzi l’auditoria del servei que s’ha de contractar  properament. També seguim estudiant i debatent com articular la lluita veïnal en altres temes que ens afecten a totes les persones del municipi.I anem, també, reforçant la nostra capacitat i mitjans per enfrontar els reptes que vindran.Si voleu participar, podeu contactar amb nosaltres al e-mail: aiguaesvidaxtotriellsiviabrea@gmail.com Que tinguem molt bona Festa Major!  



Servei de Taxi   FerranTAMBÉ SERVEIS PER A:Recuperacions, DiàlisiRadioteràpia, Aeroport...Paqueteria urgent a tota EuropaServei 24hPreus especials per a 3ª edatVehicle amb 8 placesferran.garcia.fg@gmail.comTel. 609 572 522

BODEGACAN VIÑASVins    Caves    Licors

C/ Major  4508476 La Batllòria93 847 02 11 



L’AMPA no és només la Junta, és totes aquelles famílies sòcies i totes aquelles persones que col·laboren voluntàriament amb nosaltres. Per això moltes gràcies per acompanyar-nos.Volem reivindicar el paper de l’AMPA en el  poble i el paper del poble en l’Escola.Aquest any l’Escola ha passat a ser comunitat educativa i volem animar a tots els riellencs i riellenques a formar part, participant com a voluntaris amb l’Escola.El fet que les famílies i l’escola vagin de la mà afavoreix el desenvolupament dels nens i nenes. Al llarg d’aquest any hem realitzat diverses activitats, algunes d’elles amb col·laboració amb altres entitats del poble. Volem destacar algunes de les activitats que hem fet i que estaven obertes a tots els riellencs i riellenques: el parc de Nadal (on varem col·laborar amb l’Ajuntament per fer l’es-morzar per tots els nens i nenes), la xocolatada solidaria per a recaptar diners per a la investigació del càncer infantil, la xocolatada de carnestoltes i xerrades per a pares i mares que s’ha organitzat des de la Biblioteca amb la col·laboració de l’AMPA. Si voleu més informació us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu ampaceipelbrucriells@gmail.com   

L’AMPA SOM TOTS

Per últim volem desitjar-vos  bona festa major i bones vacances a tots i totes.



Olzinelles, 20 - Pol. Riells sudoest

17404  Riells i Viabrea (Girona)

Tel. 938 470 186    Fax 938 472 264

1996 -2019

Empresa Familiar



Tenim davant nostre una nova Festa Major, i l’hem de gaudir-ne com cal, com és mereix.Hem heretat una tradició, forjada per avis, besavis i rebesavis, una il.lusió de festa col.lectiva, de petites jornades de lleure que trenquen la rutina de la feina i la vida diària, i ho fem ara igual  que ho van fer abans, tothom qui ens ha precedit.Recordem com s’juntava la família al voltant  d’una taula ben proveïda, la joia en que anàvem amb el padrí a la fira a pujar als “caballitos”, aquelles Festes Majors d’envelat i cassola, de vestits estrenats i vespres llargs, de il.lusió per arribar-hi, de goig per viure-la.Perquè la nostra Festa Major, és un tresor, una joia col.lectiva que heretem de les generacions anteriors i traslladarem a les venidores, una riquesa de la que avui ens toca ser dipositaris a nosaltres, i com a tals l’hem de cuidar, mimar i fer-la entre tots i per a tots. Des de l’ANC volem saludar a tots els vilatans i desitjar la millor Festa Major, perquè com la festa, som de la gent i en volem fer partícip a tothom. Treballem per assolir la independència de Catalunya?, cert; que això separa?, no pas, o en tot cas, no separa més que desitjar el contrari, o que reprimir les idees amb la dura presó i forçat exili.A l’ANC  creiem en dos conceptes clau de la societat actual: la democràcia i la noviolència. L’una és la eina bàsica que ens permet prendre decisions col.lectives i l’altre accions amb les que expressem les nostres demandes, el camí per explicar-nos.Ens agraden les tradicions mostrades, com allò tant català d’enraonar, per tant a l’ANC ens complau explicar les raons del nostre projecte, transmetre que treballem per construir una República que, al igual que les Festes Majors, esdevingui  feta entre tots i per a tots, on tothom hi tingui cabuda i ningú es senti refusat.Per les mateixes raons, volem que tots els nostres conciutadans de Riells i Viabrea i rodalies, es sentin cridats com nosaltres, a gaudir de la festa d’nguany.Bona Festa Major 2019! 

L´ANC



C/ Olcinelles, 1 (Plaça Mercat)

Tel. 938 472 386

Pre ITV - Pneumàtics - Aire Condicionatde dilluns a divendres:de 8:00 a 20:00 Dissabtes:de 9:00 a 13:00 Horari:



Des de l’AMPA de l’Institut us volem desitjar molt bona festa major 2019!!!!Som un AMPA petita que sense l’aportació dels pares i mares dels alumnes no podríem fer res.Aquest any 2018-2019 s’ha col.laborat amb la recollida i reciclatge de llibres, hem patrocinat dos esmorzars per tots els nens i nenes,  s’ha organitzat i finançat la decoració per la graduació dels nens de quart. Tot això sense els pares no seria possible, per això demanen més pares implicats de cara a l’any que vinent, així com més pares voluntaris per formar el nou AMPA de cara al Setembre.Molt bona festa a tothom.AMPA Institut El Bruc.    

AMPA INSTITUT  





FLORA CATALANA 
L’objectiu fonamental de l’agrupació local de Flora Catalana del Baix Montseny  és fomentar sobre el terreny el coneixe-ment de les plantes i recuperar la informació popular dels seus usos. Amb aquest objectiu, enguany  hem realitzat sorti-des de camp (Llobateres, Riera d’Arbúcies, Santa Fe del Montseny ... ), i hem participat  amb una carpa informativa a la fira Ecovita 2019 del nostre poble. També hem col.laborat en l’organització de l’exposició fotogràfica Flors del Montseny del company Quim Reberté (assessorada per Pere Barnola), inaugurada el dia 9 de juny al  Museu la Gabella d’ Arbúcies. Podrem veure aquesta exposició el proper mes de Setembre al Centre Cultural de Can Plana.Si esteu interessats en les nostres activitats poseu-vos en contacte amb nosaltres:baixmontseny.floracatalana@gmail.com.Amb uns versos del poeta Josep Maria Llompart que glosen la riquesa de la nostra flora, Flora Catalana del Baix Montseny desitja que tinguem una molt bona Festa Major:           CAMÍ FLORIT    Llevamà, card, fonollassa,   rosella,cascall, lletsó,   vinagrella, corritjola,   ginesta, aritja, fonoll,   passionera, cugula,   mareselva, safrà bord,   floravia, canyaferla,   baladre, argelaga, albó,   falguera, olivarda, estepa,   clavell de moro, coscoll,   heura, contell, englantina,   vidalba, murta, maimó,    cama-roja, campaneta,    ravenissa, bruc, guixò   (i en l’aire color de vauma   l’esgarrifança d’un poll). 



Us desitja una BONA FESTA MAJOR

Tel. 93 847 05 22 - Mòbil 620 570 691

josepcodina.electromecanica@gmail.com

C/ Montnegre, 33 Pol. Sud-Oest 17404 Riells i Viabrea

Instrumentación Industrial

para Presión y Temperatura

NUOVA FIMA, S.A.U.

Can Salvà. s/n. 17404  RIELL i VIABREA (Girona) España

Tel. +34 972 870 700 - Fax +34 972 871 100

www.nuovafima.com / infosp@nuovafima.com



Soy Sensei Montse, cinturón negro 4 Dan desde hace ya dos años y estoy dando clases de Karate Kyokushinkai en Riells i Viabrea.Otro año más con muy buenas  sensaciones, los alumnos son increí-bles y siempre me siento apoyada con sus progenitores, los cuales animan sin condiciones a sus hijos/as a superarse como karatekas.El pasado 9 de Junio se celebró la EXHIBICIÓN anual de FINAL DE CURSO 2018-19. Fue muy chula y nos lo pasamos muy bien. Los padres y madres vieron como sus hijos/as realizaban las técnicas tanto de kyon básico como de kumite.Tuvimos el gran placer de tener en nuestra exhibición alumnos de antes que ya siendo Sempais me ayudaron a arbitrar. Muchas Gracias!!!!Por otra parte el sábado 15 de junio participamos en un campeonato de Katas en Ciudad  Badia. Fue muy bien!!! Un Gran Éxito!!! Tras mucho entreno, repeticiones sin fin y mucha dedicación, se vieron sus frutos. Los alumnos: Ian Soler, Víctor García, Ferrán Amadò y Silvia Fuentes, quedaron campeones de cada una de sus categorías.Enhorabuena a todos!! Y seguir así.  
 

 GRUP BODY-SPORT



info@marbresemporda.com

17404 Riells i Viabrea (Girona)Ctra. de Batllòria a Breda  MENÚ DIARITel. 972 87 09 23



Tornem a ser-hi de Festa Major!Des de la Penya Barcelonista, seguim contribuint a que, grans i petits, puguin ser partícips d'activitats esportives i culturals, properes al nostre Club i al nostre poble.Ens plantegem iniciatives esportives que manquen al municipi, com el futbol sala, que ja l'estem treballant. Si bé no tanquem opcions a cap altre esport.Seguim en l´intent d'assolir un espai social, doncs som una entitat viva i amb moltes ganes de seguir creixent. Si algun dia s'assoleix, tots sereu benvinguts a la nostra Penya i a les activi-tats que organitzarem...Us desitgem, culers o no, que gaudim tots plegats d’una Gran Festa Major amb alegria i seny.Seguim...!!!Visca el Barça! Visca Riells i Viabrea! I Visca Catalunya!630 854 337jdpbriv@gmail.com
 

PENYA BARCELONISTADE RIELLS I VIABREA



Plácido Román

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

Reformes Integrals
Llauneria i electricitat

Pintura
Servei d´arquitecte i

Enginyer
Rehabilitacions

Ctra.C-35 Km. 56,5Pol. Ind.  Molí  de les PlanesTel.  938 486 854 SANT CELONI

TERÀPIES NATURALS I MASSATGESCarrer Santa Fe, nº3B 17404 - Riells i Viabreacaishen39@gmail .com 627 09 04 61 Teràpia Floral
AuriculoteràpiaTeràpies de MoxaCosmèticsReiki

MASSATGES:Relaxant cos sencerCanyes de bambúDescontracturantPedres CalentesCrani FacialQuiromassatge



Ja torna un any més la nostra Festa Major.Dies de gresca i animació sense parar, trobades familiars, amb amics... per això el Club Riells i Viabrea juntament amb els seus col.laboradors estem disposats a formar-hi part també amb els tradicionals sopars populars a la fresca de cada any, on amb esforç i alegria els preparem per a tots vosaltres. També hi haurà servei de bar per poder-vos refrescar amb aquestes caloroses nits d’estiu i continuar gaudint de la festa.Us animem a participar-hi.Si voleu encarregar taula pels sopars dels dies 2, 3 i 4 d’agost heu de trucar als telèfons 649.557.439 i 676.007.519, el més aviat possible.Us estem esperant per gaudir tots plegats d’uns dies diferents de festa.També recordar-vos que durant l’any anem fent activitats, on us convidem també a participar-hi.El Club Riells i Viabrea us desitja molt Bona Festa Major 2019!!!
 

CLUB RIELLS I VIABREA



 TRABAJOS VERTICALES, INTERIORES, PARKING Y TERRAZAS637 322 491C/Montenegre, 1 Riells I Viabrea Girona Info@pinturasrios.eswww.pinturasrios.es

C/ Turó de Morau, 218

17404 Riells i Viabrea



Ens hem proposat crear un punt de trobada per als infants i joves de Riells i Viabrea. I gràcies al gran suport rebut per part de l'ajuntament de Riells i Viabrea i la seva col·la-boració, aquest projecte es fa realitat. Aquest projecte neix per cobrir la necessitat d’ocupar el temps educacional no lectiu dels joves de Riells i Viabrea. Aquest és un temps on els infants i joves gaudeixen del seu temps lliure mentre els pares compleixen la seva jornada laboral. Per tant, nosaltres oferim un temps de lleure dins del temps lliure.DESAFIAMENT VERTICAL GRUP JOVELa nostra associació ofereix un programa formatiu d’esports verticals amb l’objectiu que els joves s’iniciïn i coneguin els esports de muntanya procurant donar la visió disciplinar esportiva que correspon a l’activitat, amb la possibilitat d’integrar-se a GMVERTICAL per aprofundir en els coneixements adquirits i continuar practicant aquests esports de muntanya.ESPLAI EL CAU DEL LLOPL’Esplai El Cau del Llop pretén que els joves entrin en contacte amb els esports de muntanya i visquin les seves primeres experiències a la natura amb altres joves, promovent el treball en equip i les relacions socials. També, a l'Esplai El Cau del Llop, les nenes i nens faran noves amigues i amics, s’ho passaran molt bé vivint noves experièn-cies i amb un món d’aventures.GRUP PALEONTOLÒGIC ROLINCol·lecció paleontològica i mineralògica de GMVERTICAL.GRUP ESPELEOLÒGIC I GEOLÒGICEl Grup Espeleològic i Geològic, és la nostra secció dedicada a l'exploració i l'estudi del món subterrani i la recerca de nous fenòmens i cavitats. Fem campanyes de prospeccions i expedicions. Sempre promocionant la pràctica de l'espeleologia mitjançant cursos d'iniciació. L’espeleologia és una activitat que s’ha d’emmarcar en l’àmbit de la natura, l’excursionisme, la tècnica, l’escalada, i la immersió. És una activitat complexa, que requereix un ampli coneixement d’allò que es vol fer, del lloc on es va, les seves característiques topogràfiques, a més d’una bona preparació física, però a canvi ens permet descobrir les meravelles subterrànies de la natura i gaudir d’una activitat amb els amics.Fes-te soci de GMVertical, gaudiràs de la muntanya.Estem al costat del pavelló poliesportiu de Riells i Viabrea.Telèfons: Silvia Raneda (Presidenta) 680 522 254 · Toni Benavente (Secretari) 649 584 893
Correu electrònic: info@gmvertical.comLa nostra web: www.gmvertical.catUs desitgem una molt bona Festa Major 2019!!! 

LA TEVA ENTITAT D'ESPORTS DE MUNTANYA



8 Places
Adaptat per movilitat reduïda
Recuperacions, Diàlisis
Viatges concertats
Aeroports
Empreses, Festes

T. 626 493 913
raugetaxirv@gmail.com

Cuina Casolana Esmorzar de forquillaMenú diariDiumenges i festius tancatCarrer Major, 35 Tel. 93 847 00 78  LA BATLLÒRIA (Barcelona)



INYOGA MONTSENY  
El Ioga promou plenitud de l'ésser humà en tots els aspectes - físic, emocional i mental. És una proposta d'estil de vida, que busca despertar la nostra consciència per a una vida saluda-ble, equilibrada i plena de satisfacció. Amb el Ioga busquem establir un camí de connexió entre l'individu i l'univers, resta-blint el contacte amorós amb nosaltres mateixos, amb la naturalesa i amb la societat del nostre voltant. La associació InYoga Montseny té un nou projecte. Obrirà local a Sant Celoni al Setembre d’aquest any per fer classes de Ioga, meditacions, cercles de dones, formació de profes-sors ….. a part de col.laborar amb altres professionals del mon espiritual i de la salut.InYoga Montseny imparteix classes al Centre Cultural de Riells i Viabrea, Ajuntament de Campins, Col.labora amb l´associa-ció de dones de Breda i a més fa classes particulars.Sandra Calin és la professora i la persona que dirigeix l´asso-ciació. InYoga Montseny. FacebookSandra Calin. FacebookTel. 603412948   





Les “Festes Majors” representen la pervivència en el temps de costums ancestrals que es remunten a les primeres socie-tats humanes. No és aquest l’espai per procedir a un anàlisi evolutiu de les mateixes (es pot trobar un altre lloc si ens interessa aprofundir en el tema), però sí que podem entendre que la “Festa Major” és l’espai compartit per tota la comuni-tat. En la cultura mediterrània s’acostumaven a celebrar, des de l’Edat Mitjana,  durant els mesos de juliol i agost, coinci-dint amb el fi de la collita de cereals, base de la nostra alimentació aleshores, encara què en alguns casos, pocs però significatius, també al Setembre després de la verema. Celebració comunitària de les collites que garantien la supervivència els durs mesos de l’hivern on la terra restava erma. No vivim ara les angoixes pròpies d’aquells temps, però conservem el costum de la tradicional celebració de la festa comunitària en la què molts aporten i tots hi participen.“MontCabrera Teatre” us presentarà un espectacle amb el format de “sainet”, estil escènic poc manifest ara però què anys enrere era habitual: peces còmiques curtes que es representaven en els entreactes d’obres “d’envergadura”... a vegades fent de contra punt al dramatisme de les mateixes.“Dues nits de nuvis”, de Nick Hassy, garanteix un “fi de festa” ple de comicitat. Un bon comiat. Gaudiu des del primer dia i  fins el darrer instant de la nostra Festa Major. 

MONTCABRERATEATRE



Enllaç Directewww.selvafm.cat

Escolta els informatius de proximitatCada dia a les 08.00 - 12.00 - 19.00

www.revistalazona.comE.mail: info@revistalazona
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EL MOROU
L’Àrea privada de caça d’”El Morou” de Riells i Viabrea, es va crear estatutàriament l’any 1982. Es creà amb la finalitat de donar resposta al col·lectiu de caçadors de Riells i comar-ca, així com donar resposta als danys a l’agricultura i boscos que fa la fauna silvestre. Igualment aquesta associació fa activitats interessants de cara al medi natural com ara la neteja de boscos i corriols, participació en la fira del poble i tota mena d’actes socials per tal de reunir al voltant d’una taula els aficionats a l’activitat cinegètica.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 a terme 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 és una activitat tradicional al Montseny que s’entén com a sostenible, com a mètode de gestió de la fauna i manteniment de l’equilibri territorial.LA CAÇA EN AQUESTA VESSANT IMPLICA QUE:- És un mètode per controlar les poblacions de la fauna.- És un mètode per disminuir els danys de la fauna en els conreus i sobre determinades espècies vegetals i animals.- Permet fixar població al territori al 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.A continuació us desglosarem algunes de les característiques de la nostra activitat:- Us raonable o sostenible.- La caça ha de ser compatible amb el manteniment de la població de les espècies d’aus en un nivell satisfactori i la seva pràctica no ha de comprometre els esforços de conserva-ció en la seva àrea de distribució (fins i tot fora de l’àmbit de Catalunya). En aquest aspecte la UE reconeix que gràcies a la caça s’han pogut preservar nombrosos espais naturals i que aquesta activitat és clau en la gestió i millora de les poblacions animals i en l’aportació de beneficis a la comunitat local evitant la pèrdua de biodiversitat del món rural i en concret de les zones humides.Planificació per part de la Generalitat· Regulació dels períodes de caça  · Zonificació de l’activitat cinegètica· Modalitats de caça   · Importància dels Plans Tècnics de Gestió Cinegètica                             PREVENCIÓ DE DANYSTenir sempre present la necessitat de mantenir un equilibri entre la població d’espècies cinegètiques i els danys agrícoles que ocasiona. Aquests últims anys a més estem recupe-rant antics conreus, netejant finques, repoblant espècies presa, com ara conills, perdius i faisans, que pràcticament han desaparegut de les nostres contrades, i fer vigilància contra incendis, a més d’estar al servei de l’Administració pública local i autonòmica per qualse-vol cosa que sigui de menester.DESPRÉS D’HAVER-NOS PRESENTAT I DONAR-NOS A CONÈIXER NOMÉS ENS RESTA DESITJAR-VOS DE COR UNA FELIÇ FESTA MAJOR 2019, VISCA RIELLS I VIABREA!!!!!  



Sant Celoni

Crtra. Vella, nº 27 - 938 674 170 / 647 596 706

Roger de Flor, nº 53 - 938 675 563 Riells i Viabrea

Major, nº 78 - 938 472 103 / 667 487 054

Llinars del Vallès
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PINTURA MURAL,  DECORACIÓ, DISSENY GRÀFIC
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Tania Ilustradora y Diseñadora
649 971 826

taniadesign13@gmail.com



Com ja fa uns anys, des de l’Athlètic Club Riells i Viabrea volem desitjar-vos el millor en aquestes dates tan assenyala-des i que la propera Festa Major serveixi per gaudir i pas-sar-nos-ho bé.Com ja sabeu som un Club en constant creixement, gràcies a l’esforç de tota la gent que ha cregut fer-ho possible.Tots junts, uns i altres, esport i persones fem que el nostre municipi sigui més gran, portant el nom de Riells i Viabrea allà on anem a competir, jugar i participar.Sense adonar-nos hem arribat a l’estiu, vacances, piscina, bones estones en familia o amb els amics, prenent alguna cosa fresqueta a una terrassa i també a la nostra Festa Major.És temps de festa, disbauxa, passar-s’ho bé i és per aquest motiu que des de l’Athlètic Club Riells i Viabrea us volem desitjar una  

ATHLÈTIC CLUBRIELLS I VIABREA

molt bona Festa Major 2019.  
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 Agraïm la col.laboració de totes les entitats, empreses i comerços que han participat en l´elaboració

d´aquest llibret i aprofitem per desitjar-vos una   BONA FESTA MAJOR 

L´AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREAUS DESITJA BONA FESTA MAJOR


