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Editorial
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Com podeu veure el format de l’editorial de La Vírbola 
ha canviat; D’ara en endavant serà compartida 
amb un regidor de govern on es farà una exposició 
del que es treballa des de cadascuna de les àrees 
que n’és responsable. Entenem que és una manera 
més fàcil pel vilatà/na a l’hora d’assimilar el/la 
regidor/a les responsabilitats de govern, i més en 
aquest començament de legislatura on hi ha noves 
incorporacions i canvis en les regidories. 
Portem 6 mesos de la nova legislatura, una legislatura 
marcada per una sentència judicial de caire urbanístic 
de la que se n’ha donat compta als veïns del municipi 
en els plens, en el web de l’Ajuntament i en un acte 
públic i específic en el passat mes de setembre. Una 
sentència que ens obliga, ara ja sí de forma definitiva, 
a afrontar, en els propers anys, un pagament de més 
de 2.150.000€. 
Però si això no fos suficient, la matinada del 23 
d’octubre a Riells i Viabrea vàrem patir una ventada 
molt important, un esclafit, que ha produït nombrosos 
danys, tant a particulars com en el espai públic, amb 
un pressupost aproximat de 80.000€ per a la neteja i 
recuperació d’aquest últim –recordem que ja venim 
d’unes despeses de gairebé 250.000€ derivades de les 
esllavissades produïdes per les pluges del novembre de 
2018-.  
Malgrat tot, aquest equip de govern ha agafat el 
compromís de que aquesta nova realitat provocada 
per aquests entrebancs no afectin en el dia a dia dels 
nostres conciutadans o que si n’hi ha d’haver algun 
aquest sigui el més imperceptible possible. 
Una clara demostració del que acabo de dir serien 
les obres que acaben de començar tant a Can Salvà 
–canvi de canonades d’aigua- com en el barri de 
l’estació – nova plaça a l’Avinguda Agustí Simó- o les 
obres d’Ordenació que estan en procés de licitació. 
També s’ha iniciat un nou projecte com és el Consell de 
Joves on es pretén que els nois i noies mostrin les seves 
inquietuds i facin aportacions en àmbits en els quals 
es puguin sentir-ne partícips. I tot això sense apujar els 
impostos!
Abans d’acabar vull aprofitar aquestes darreres ratlles 
per desitjar-vos unes molt bones festes en aquestes 
dates tan assenyalades que se’ns acosten i que les 
pugueu gaudir amb els vostres éssers estimats.
Bon nadal i millor entrada d’any!

Riells i Viabrea cada vegada està més informada, 
no només a través del web municipal, sinó també 
mitjançant altres xarxes com Facebook, Instagram 
o el canal de WhatsApp entre d’altres. WhatsApp 
està sent l’eina més utilitzada per la ciutadania per 
informar-se i estar al dia de totes aquelles notíci-
es d’última hora, avisos dels talls de llum o aigua, 
o com es gestionen les inclemències meteorològi-
ques (talls de carrers, ponts, etc.). També volem fer 
referència a altres mitjans d’informació que poden 
consultar els vilatans com és la revista semestral 
«La Vírbola» que arriba a totes les llars de Riells i Vi-
abrea, els programes trimestrals del Centre Cultural 
o de la Biblioteca. Aquest és el camí que hem de 
seguir per informar a la ciutadania, utilitzar més les 
xarxes envers la cartelleria en paper. Amb aquest 
petit gest, estarem contribuint a millorar el nostre 
planeta que sembla estar ferit de mort, per això en 
els pròxims mesos s’aniran retirant els panells infor-
matius més deteriorats i que pràcticament estan 
en desús.

La seguretat i el civisme en el nostre municipi és un 
tema que a totes i tots ens preocupa, fa mesos que 
estàvem treballant les diferents possibilitats. Ara po-
dem dir que l’estudi ja està fet i en poques setma-
nes s’instal·laran una sèrie de càmeres de trànsit 
arreu del poble. A l’estudi també hem contemplat 
posar alguna càmera a les àrees d’escombraries, 
sobretot en aquells punts més conflictius del poble. 
Esperem que aquesta proposta representi un pas 
endavant a la seguretat de Riells i Viabrea.

En l’àmbit d’implantació d’administració electròni-
ca, el nostre ajuntament ha fet un esforç molt impor-
tant que s’ha vist recompensat situant-nos entre els 
10 primers ajuntaments adherits a e-municipis de la 
Diputació de Girona. Aquest mèrit és de tots, també 
dels ciutadans i entitats del municipi que fan possi-
ble que tots aquests canvis siguin una realitat. 

A aquestes dates tan assenyalades, vull felicitar 
a tots els Riellencs i Riellenques, desitjant-vos unes 
Bones Festes i un Bon Any Nou!!! 

Felipe Juan González Martín (ERC)
Regidor de seguretat ciutadana, 

TIC, transparència, participació ciutadana, 
règim intern i comunicació

Josep M. Bagot i Belfort
Alcalde de Riells i Viabrea



Una Sentència de 2.157.000€

2.157.000€ és el que l’Ajuntament ha hagut de 
pagar per unes llicències d’obra i d’urbanització 
mal donades a l’any 2005.

A l’any 2005 l’empresa constructora Promotora 
1986 va presentar a l’Ajuntament un projecte 
d’edificació dins d’un sector urbanitzable al 
barri de l’estació. Aquest sector permetia una 
edificació total de 258 habitatges dels quals li 
corresponien 30 a aquesta empresa, segons 
la part proporcional de terreny de la que és 
propietària. Per altra banda una altra empresa, 
Turasa, va entrar al projecte d’urbanització 

-distribució dels carrers, distribució de serveis 
públics, etc - del mateix sector. Doncs bé, quan 
l’Ajuntament va concedir la llicència d’obres, 
aquesta es va donar sobre una densitat que 
era el doble del que permetia el Pla General 
del municipi, és a dir, es va aprovar acceptant 
la petició de l’empresa de poder-hi construir 
60 habitatges. Aprofitant-se d’aquesta situació, 
dues empreses més, Turasa i Holder, també 
van entrar en projectes d’edificació amb 
una densitat d’habitatges molt per sobre de 
la permesa, concretament 114 per Holder 
quan en podia construir 96, i 72 per Turasa 
quan en podia 26. El resultat, fent una simple 
suma, és que aquestes tres empreses haurien 
construït més del 95% dels habitatges quan, 
pel terreny adquirit, els corresponia el 59%, és a 
dir, en construirien 246 dels 258 possibles. Pura 
especulació urbanística.
El nou equip de govern sorgit de les eleccions 
municipals del 2007, ERC i PSC, va dir prou a 

Actualitat
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S’ha de dir que després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tant 
l’Ajuntament com l’empresa constructora varen presentar Recurs de Cassació al Tribunal Suprem 
que els va desestimar, esdevenint com a definitiva la resolució del Tribunal Superior de Justícia, 
el qual ja havia calculat l’IPC d’aquests anys de recursos: 1.838.796’02 + 202.268 (IPC) + 110.000 
(interessos) = 2.157.000€ (aprox.)     
        

Una bona gestió econòmica durant els darrers 
anys ha permès a l’Ajuntament, aquest passat 
mes de novembre, fer front al pagament de la 
sentència amb 1.157.000€ amb recursos propis tot 
i que ha estat necessària la petició d’un crèdit de 
1.000.000€ pel restant.

Una vegada exhaurida aquesta fase, es crearà 
una comissió d’estudi on es valoraran possibles 
responsabilitats econòmiques de les persones 
implicades en l’adjudicació d’aquesta llicència. 
Ens basem en uns dels punts de Fonaments de Dret 
en que es recolza la decisió dels jutges: on indiquen 

les connexions existents entre persones que feien els informes favorables per part del Consistori i 
persones relacionades amb les pròpies empreses constructores sol·licitants de les llicències.

aquesta situació il·legal i va intentar arribar a 
acords amb les empreses afectades, donant 
els seus fruits amb Turasa i Holder però no 
amb Promotora 1986. La seva realitat era molt 
diferent: era una constructora, com tantes 
en aquells anys 2008/2009, que entrava en 
concurs de creditors fruit d’una crisi molt dura 
i que va afectar de manera molt directa a la 
construcció. Era una empresa que havia fet 
diverses inversions en diferents municipis i la 
realitat del moment els va sobrepassar. Per tant, 
el seu interès estava més enfocat en treure un 
rendiment d’una llicència malt donada en el 
2005–possiblement amb el coneixement de 
la pròpia empresa- que en buscar una solució 
amb l’Ajuntament. 

La posició de l’equip de govern era molt clara:
• No permetre, tal com havíem, anunciat en 

el programa electoral del 2007, la continuïtat 
d’aquestes pràctiques urbanístiques en el 
nostre municipi.

• Retornar aquesta llicència a una densitat 
correcte segons el Pla General

• Refer el projecte de parcel·lació a la realitat 

física corresponent. Es feien constar com a 
metres edificables uns terrenys corresponents 
a un altre propietari.

• Refer el projecte d’urbanització. Els vials no 
s’ajustaven al propi projecte presentat per 
l’empresa.

El 2009 l’empresa Constructora 1986 va 
denunciar davant els jutjats a l’Ajuntament per 
haver-li donat unes llicències il·legals, és a dir, 
va dir el mateix que el consistori manifestava 
però amb finalitats diferents: l’empresa en volia 
treure un rèdit econòmic mentre l’Ajuntament 
volia tornar la situació a la legalitat. La 
demostració és que l’Ajuntament mai va aturar 
l’obra, més enllà d’un moment puntual en que 
es va suspendre durant 15 dies a l’espera que 
l’empresa presentés documentació requerida, 
continuant l’obra finalitzat aquest termini. La 
petició inicial d’indemnització arribava als 
10.894.566’79€.  

La següent taula resumeix quin ha estat el 
resultat de les diferents instàncies judicials:

Petició inicial
10.894.566’79€
+ dany morals

Jutjat de 1º instància
6.970.064’48€

+ IPC + interessos

Tribunal Superior Justícia
1.838.796’02€

+ IPC + interessos

Actualitat
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Enguany a l’Ajuntament de Riells i Viabrea, 
s’ha iniciat una nova trajectòria a les polítiques 
d’igualtat creant un nova regidoria. 

El tret de sortida va començar amb les jornades 
commemoratives del 25 de novembre on es 
van celebrar diversos actes els dies previs i 
posteriors.

Als centres educatius es van realitzar diverses 
activitats relacionades amb la temàtica del 
25N, com xerrades i tallers de sensibilització a 
l’espai jove. 

També es va organitzar un concurs de murals per 
classes a l’institut i el mural guanyador es pintarà 
en una de les façanes del Centre Educatiu 
entre els mesos de gener i febrer. Tanmateix 
s’ha realitzat una exposició bibliogràfica a la 
Biblioteca Pompeu Fabra. 

Aquest mural s’inaugurarà el proper 8 de març 
en commemoració amb el dia de la dona 
treballadora. 

Amb aquestes jornades s’inicia la nova etapa 
d’igualtat a Riells i Viabrea, que anirà creixent i 
on ens agradaria comptar amb la participació 
de la gent en les activitats per seguir generant 
polítiques d’igualtat tan necessàries en el 
nostre poble. 

Igualtat

Eleccions 2019
Aquests són els resultats de les eleccions que 
es varen obtenir al Congrés dels Diputats i al 
Senat el passat 10 de novembre. Els gràfics 
mostren els resultats obtinguts al Congrés, i 
també recullen les dades de Riells i Viabrea, 
Catalunya i Espanya.

6 La Vírbola | desembre2019
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Servei d’Atenció a Domicili (SAD) 
El Consell Comarcal ha canviat l’empresa que cobria fins 
ara el servei del SAD, per una nova empresa (SUMAR) amb 
més qualitat amb el servei  i respectant els drets laborals 
dels treballadors socials. 

Per tant, a partir de gener del 2020 l’Ajuntament de Riells i 
Viabrea es veu obligat a assumir un 86% d’increment en el 
cost del servei per tal de seguir donant el servei social que 
necessita la nostra ciutadania.

Taller de memòria
A Riells i Viabrea tenim un Taller de Memòria on la 
gent gran poden practicar habilitats amb un servei 
d’acompanyament que garanteix el seu benestar.

Una de les coses que volem destacar, és la col·laboració 
que existeix amb l’Escola el Bruc. Aquesta relació és 
beneficiaria per ambdues parts, ja que promou la 
relació comunitària entre diferents generacions.

El dia de la castanyada i Halloween a l’Escola varen 
tenir una visita molt especial, les dones grans que 
participen en el Taller de Memòria es van convertir en 
castanyeres en aquesta diada tan senyalada i junt amb 
els nens i nenes de l’Escola van passar un dia d’allò més 
entretingut.

L’experiència va agradar molt i esperem que es pugui 
tornar a repetir!!!!

Serveis  socials
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Els dies 16 i 23 de novembre els vilatans de Riells i 
Viabrea van poder gaudir d’una nova campanya 
de ‘xipatge’ gratuïta d’animals de companyia. Això 
comportava l’obligació de censar l’animal en el cens 
municipal. Entre gossos i gats es van identificar més 
de 60 animals. Amb la campanya van col·laborar el 
Consell Comarcal de la Selva amb la donació dels 
xips i el Centre Veterinari Riells que es va encarregar 
de posar-los.
Durant la campanya el Centre Veterinari també va oferir vacunacions i esterilitzacions a un bon 
preu, que molts dels nostres conciutadans van aprofitar. Volem recordar a la ciutadania que ha 
de tenir cura de la seva mascota, a part d’alimentar-lo, s’ha de vacunar, esterilitzar (en el cas 
dels gats és encara més important per no crear una plaga) i ha d’estar identificat en el cens 
municipal, no fer-ho pot comportar sancions de 100 a 1500€.

Nova campanya d’identificació i cens 
d’animals de companyia

Control de les colònies de gats
El control de la població de gats al nostre municipi és una feina que necessita molta dedicació. 
Ara mateix hi ha 15 colònies controlades i autoritzades per part de l’Ajuntament distribuïdes a les 
urbanitzacions, i que permeten l’alimentació, control sanitari i esterilització que han de garantir 
que la població de gats no es descontroli i provoqui problemes.

Properament se senyalitzaran les colònies amb un cartell 
identificador. Les esterilitzacions es fan amb recursos de 
l’Ajuntament i es realitzen a la  Clínica Veterinària Riells.

Els espais on hi ha el menjar i aigua de la colònia només poden  
ser manipulats per voluntaris acreditats per l’Ajuntament, 
ningú més. Només ells son els encarregats de l’alimentació i 
supervisió de les  colònies, com també la captura per a la seva 
posterior esterilització. Properament l’Ajuntament comprarà 

més gàbies per a facilitar-los la feina. Des d’aquí volem agrair-los la seva dedicació i compromís 
amb el benestar i control dels gats, que formen part del nostre paisatge quotidià i que ens  ajuden 
a controlar els rosegadors i d’altres animals perjudicials. Moltes gràcies per la vostra feina!!

Nova reunió amb 
el Departament d’interior
El 30 d’octubre va tenir lloc una nova reunió amb el Departament d’Interior de la Generalitat per tal 
de seguir treballant la nova llei de policies de Catalunya. Diferents municipis de la comarca de La 
Selva vàrem estar presents a la reunió. Es va informar el Director Sr. Jordi Jardí de la falta d’efectius 
de Mossos d’Esquadra a la nostra comarca, com també se li va tornar a demanar que tinguessin 
en compte als Vigilants o Guàrdies Municipals de molts dels nostres pobles a la redacció d’aquesta 
nova llei. A la reunió se li va fer la petició de flexibilitzar el pas a Policia Local en municipis com Riells, 
o si més no, intentar formar als nostres vigilants amb cursos d’especialització en algunes de les seves 
competències. 
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L’Ajuntament de Riells i Viabrea ja fa més d’un any que treballa amb l’administració 
electrònica. En aquest procés, tant els treballadors de l’ajuntament com la ciutadania ha 
hagut d’adaptar-se als canvis que han motivat els canvis legislatius.  El web i la seva seu 
electrònica són canals molt actius, no només d’informació, sinó que són d’utilitat per la 
ciutadania per poder realitzar diferents tràmits. 

Actualment tots els expedients a l’ajuntament neixen electrònicament i dins del rànquing 
dels municipis que estan sota el paraigua de la Diputació de Girona, s’ubica dins dels 10 
primers en el bon ús de l’administració electrònica.  Aquest fet és gràcies no només a tots 
els treballadors de l’ajuntament, sinó també a les entitats i la ciutadania que s’ha adaptat i 
col·laborat a aquesta nova manera de treballar.

https://www.riellsiviabrea.cat

L’administració electrònica a Riells i Viabrea

Administració electònica

Nova reunió amb 
el Departament d’interior
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La matinada del dimarts dia 23 d’octubre vam 
patir el pas d’un esclafit que, provinent del 
Montnegre, va arrasar una part important del 
nostre municipi. Va afectar de manera impor-
tant les urbanitzacions de Júnior Park, Can Pla-
na, Boscos de la Batllòria i Ordenació. Cente-
nars d’arbres de les parcel·les particulars i de les 
zones verdes es van esqueixar i d’altres es varen 
arrencar des de baix, caient i afectant direc-
tament algunes cases. El fortíssim vent també 
va fer que moltes teulades patissin destrosses i 
s’hagin hagut de reparar a corre-cuita.

A més, la caiguda d’arbres i el mateix vent ha 
fet que molts de pals de llum i telèfon hagin 
cedit, afectant greument les línies d’enllumenat 
públic i privat, i de telèfon i fibra.

La primera tasca que es va fer va ser retornar 
ràpidament el subministrament d’aigua mitjan-
çant generadors de corrent per a fer funcionar 
les bombes dels dipòsit, i alhora, alliberar els 
carrers de la brossa vegetal dels troncs i bran-
ques dels arbres, per a facilitar el pas dels vehi-
cles.

A partir d’aquí, es va anant recuperant, pro-
gressivament, l’enllumenat que subministrava 
a les cases i, amb posterioritat i de forma es-
glaonada, l’enllumenat dels carrers. També el 
telèfon i fibra. Paral·lelament es procedia a la 
retirada de les restes vegetals de les zones ver-
des i les vores dels carrers, per tal de tornar a la 
normalitat.

La feina de la Brigada Municipal ha estat molt 
dura i continuada, i cal agrair-los la seva gran 
dedicació. També cal agrair la feina de les ADF 
locals i d’altres pobles que ens han vingut a aju-
dar des del mateix dia 23, i als professionals que 
ho han deixat tot aparcat per a dedicar-se ex-
clusivament al nostre municipi.

Com a mesura per tal d’ajudar a tots aquells 
que han patit destrosses i que per tant hauran 

de fer reformes a la teulada, murs, etc. l’Ajun-
tament va aprovar  per  ple el no cobrament 
de les taxes corresponents en aquestes obres. 
També s’ha col·laborat en la retirada d’arbres i 
branques.

En tot cas, cal ser conscients que aquest feno-
men meteorològic ha posat de manifest que hi 
ha un perill molt important en tots aquells habi-
tatges que tenen arbres de gran alçada a prop 
de la casa, especialment pins pinyoners, que 
són molt perillosos perquè són molt sensibles a 
les fortes ventades i cauen amb una certa faci-
litat.

Esclafit a Riells i Viabrea

Medi Ambient
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“Cal tenir molta precaució 
també amb els pins 
pinyoners, per la seva 
fragilitat i possibilitat de 
caiguda.”

Les despeses en la retirada 
d’arbres, brossa i reparació de
l’enllumenat superaran els 70.000 €

Millores amb 
llums LED

Bonificacions 
llicències d’obres

Aprofitant que una part de l’enllumenat 
públic de Can Plana s’ha fet malbé per 
l’esclafit, l’ajuntament aprofitarà aquest 
fet per canviar les llumeneres a LED’s de 
moment als carrers afectats.

Com a mesura extraordinària el Consistori ha 
aprovat la bonificació del 100% de l’impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres, ICIO, així 
com de la Taxa per a l’expedició de llicències 
urbanístiques per a tota aquella persona que 
hagi de dur a terme obres derivades dels 
danys produïts per l’esclafit o en algunes parts 
cicló que es va produir en el nostre municipi la 
matinada del 23 d’octubre.

Aquesta bonificació cal ser sol·licitada abans 
del 31 de desembre.

Tels. 689 734 041 - 616 525 934
tonicoto@hotmail.es

c/Turó de Morau, 218 
17404 Riells i Viabrea

Medi Ambient
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25 anys 
dels focs del 1994
El 13 de setembre es va celebrar una 
xerrada commemorativa de l’incendi 
forestal que es va declarar a Riells i Viabrea, 
concretament els dies 10,11 i 12 d’agost de 
1994.

A l’acte hi van participar els membres 
de l’ADF Els Emprius de Riells i Viabrea, 
Francesc Clapés i Ricard Ferrer, que van 
explicar com havien viscut el foc i alhora 
com encaraven el present i s’organitzaven 
a dia d’avui.

El sots-inspector i cap dels GRAF de Girona 
Edgar Nebot va fer una explicació detallada 
del perquè d’aquell fatídic foc. Perquè 
es va produir i perquè va tenir l’evolució i 
afectació tan gran. També va alertar que 
el canvi climàtic i la creixent massa forestal 
-un 71% del territori català és de bosc- fa 
que el risc de grans incendis forestals sigui 
cada vegada més alt.

Durant dues setmanes es va exposar 
a la Sala d’Exposicions del Casal una 
quarantena de fotografies dels focs de 
1994. Volem agrair a tots aquells que ens 
les van fer arribar la seva col·laboració.

12
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Tota una nissaga de forners la 
vostra família, no?
Sí, tot comença amb el meu 
avi Pau al voltant de 1925. Va 
ser al casar-se que varen obrir 
una fleca a Hostalric. D’aquell 
matrimoni neix la meva mare, 
la Concepció, que en casar-
se amb el meu pare, en Ton, 
decideixen obrir una fleca a 
Breda. El meu pare ja havia 
treballat en dues d’aprenent, 
així que es podria dir que tot 
plegat era el més lògic.

Així que la primera fleca no 
ha estat aquesta?
On he treballat de forma 
professional sí per què ens 
vàrem traslladar a viure a Riells 
i Viabrea que jo encara era 
mainada. Va ser a l’any 1971 i 
jo tenia uns 11 anys. 

I aquest canvi de poble, a què 
va ser degut?
Com passa tantes vegades, 
el començament va ser 
molt dur pels meus pares. 
Així que per què els números 
sortissin el meu pare agafava 

la “Minsa”, una mena de 
ciclomotor amb un carretó 
lligat on hi posava el pa, i se 
n’anava pels carrers de Les 
Brugueres, els de La Batllòria 
i per les masies a vendre’l. Si 
el temps no acompanyava, 
per tal de protegir la càrrega, 
el recorregut el feia amb el  
tricicle, que estava cobert. 
I així, anant a repartir a La 
Batllòria, va ser com el meus 
pares es varen engrescar a 
provar sort en una urbanització 
que tot just començava a 
tenir vida.

I no només el negoci, la vida 
en ple va ser la que es va 
traslladar, no?
I tant, per mi representava 
buscar noves amistats 
però amb aquella edat 
se’n troben de seguida. 
Pel negoci era obrir-nos a 
noves oportunitats. Alba de 
Liste era una urbanització, 
una urbanització a peu de 
carretera i enganxada a 
un nucli històric com era La 
Batllòria, però no deixava 

de ser una urbanització que 
començava a créixer. Era 
començar de nou tot i que, 
és cert, que el canvi feia que 
ens acostéssim a una part de 
la nostra clientela.

En certa manera es podria dir 
que vàreu contribuir en fer de 
la urbanització un barri?
Vull pensar que sí. Tenir un 
forn de pa i una botiga de 
queviures a l’abast ajuda 
molt a fer poble. I nosaltres hi 
vàrem posar tot el nostre cor. 
Era un forn d’un petit barri 
on fins i tot deixàvem que la 
mainada posés el pa a dintre 
el forn amb la típica pala. Els 
meus pares treballaven sense 
parar i l’Antoni i jo, malgrat 
la nostra edat, ja ajudàvem. 
Literalment hem crescut al 
mig de pa de manera que els 
primers anys a Riells la vida la 
fèiem en espais al costat del 
forn, doncs les habitacions de 
la casa no estaven acabats.

L’entrevista
En Jordi Rosell és el fill petit 
d’una tercera generació de 
forners. Ell es qui regenta el 
forn de pa Rosell que està 
situat, des de fa gairebé 50 
anys, a Alba de Liste.

Jordi Rosell
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Varen passar els anys i us anàveu fent 
grans ....
Sí, nosaltres i el negoci. El repartiment va 
créixer fins a les masies i els restaurants 
de Riells, el barri de l’estació, les masies 
de Viabrea i de Sant Feliu de Buixalleu, 
a més del creixement de població que 
estava vivint el nostre poble. Penseu 
que de joves, abans de poder sortir de 
festa havíem de deixar feta la fornada. 
En Ton era molt exigent amb això.

I varen passar més anys ...
I el meu pare es va jubilar. Jo havia 
estat uns anys fora del forn però és un 
ofici que porto a la sang i amb el meu 
germà ho vàrem continuar. La meva 
mare encara continuava en el taulell 
–així anomenava ella a la botiga- tot 
i que teníem dependentes. En molts 
moments jo també he estat despatxant 
en el taulell. 

El relleu va ser fàcil, no?
Pel que fa a la feina sí, ho portàvem fent 
tota la vida, però en pocs anys varen 
passar moltes coses; la mort del meu 
pare, la meva mare es jubila, el meu 
germà emmalalteix, ..., I entremig la 
reforma del forn. Allò també va ser en 
bon problema. 

Ens ho pots explicar?
Per nosaltres sempre ha estat 
una prioritat el donar un 
bon servei i tenir als clients 
contents. Però va arribar 
el dia que havíem de fer 
reformes al forn de pa. Es 
feia necessari i urgent. Per fer 
això has de deixar d’enfornar, 
com és lògic. Per tant vàrem 
començar a buscar qui ens 
pogués fer el pa que nosaltres 
necessitàvem per servir a la 
clientela. Ens va costar molt 
trobar qui ens ho fes però 
finalment una panificadora 
de Calella ho va acceptar. 
Els hi estaré tota la vida 
agraït.  

Sempre que ens parles del forn ho fas 
amb molt d’orgull! 
És la nostra joia de corona. Estem molt 
satisfets del nostre forn. Contant la 
reforma de l’any 2000 ara ja s’acosta als 
50 anys. Té 4 metres de perímetre, el que 
el fa un dels mes grans forns de llenya 
de la comarca, conjuntament amb un 
d’Arbúcies, i possiblement també del 
Vallès Oriental. Mai s’apaga del tot, fins 
i tot el puc deixar dos o tres dies sense 
posar-li llenya i remuntar-lo en 2 hores. 
És excepcional!

Ha canviat molt aquest ofici en els 
darrers anys?
Sí i no. Jo vaig assumir la responsabilitat 

“El forn té 4 metres 
de perímetre, el que 

el fa un dels mes 
grans forns de llenya 

de la comarca” 
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del negoci a l’any 2002 i no he canviat 
la manera de fer el pa. Continuo fent-lo 
artesanalment, com em va ensenyar el meu 
pare, i coent-lo amb llenya. Cada fornada 
dura unes 5 hores. A més els divendres també 
preparo pastissos, croissants, coques,... . Això 
no vol dir que entre setmana en faci algunes, 
però molt menys. Tot això és bastant similar. 
El que sí ha canviat han estat les inspeccions 
de sanitat que són molt més exhaustives, i 
especialment la manera que he enfocat 
el negoci en els darrers anys: he eliminat la 
botiga de queviures i només despatxo pa 3 
hores al matí, també treballo al port major a 
diferents supermercats, no es fan repartiments 
a particulars i els diumenges tinc tancat.

De totes maneres, Déu n’hi do! 
Molts de dies m’aixeco a les 5’30 del matí i 
acabo l’última fornada a les 2 de la matinada. 
Cert és que durant el dia puc descansar algunes 
hores però són horaris força durs. Sort en tinc de 
la meva dona que em porta la comptabilitat!

Hi haurà una següent generació de forners ?
No ho crec. Ni els meus fills ni els meus nebots 
hi han mostrat interès. Ja ho veurem!. De 
totes maneres jo, de moment, no tinc ganes 
de jubilar-me. Aquí dintre hi he passat bona 
part de la meva vida, amb tot el que això 
representa, bons i mals moments, moments 
difícils i d’alegries. És el fil conductor amb els 
pares i el meu germà. Després de tants anys he 
conegut infinitat de persones, de bones 

persones, que mai hauria conegut si no hagués 
estat per aquesta feina. Veig com passa la 
vida a través de la gent que em ve a comprar, 
com alguns se’n van i n’apareixen de nous, 
com d’altres ja deixen de ser clients i passen a 
ser amics, ... . La veritat és que no em veig fora 
d’aquí.

“Diuen que la teva terra 
sempre t’estira, però 
veiem que la farina 

també!”

L’entrevista

15La Vírbola | desembre2019



Urbanisme i obres municipals

Des de fa temps hi ha inmissions de 
persones a les finques de les fàbriques 
de Gres de Breda i Arbresa, actualment 
sense activitat i amb les edificacions 
en mal estat. Per tal d’evitar riscs per a 
la seguretat s’han hagut de realitzar 
treballs de tancament de les zones, amb 
la finalitat d’evitar que persones alienes 
continuïn entrant.

Durant la tardor es van realitzar millores en la 
xarxa d’aigua de Can Salvà, concretament 
a l’avinguda Can Salvà, i als carrers Roselles, 
Montseny, Turó de l’Home i Agudes. El projecte 
ha estat promogut per l’Ajuntament amb 
un pressupost d’execució per contracte de 
106.622,51€.

Amb aquesta actuació es pretén actualitzar 
la xarxa del sector a les exigències actuals de 
materials, pressió, cabal, hidrants, entre altres. 
Per tal d’aconseguir-ho, es va connectar la 
zona al dipòsit d’Ordenació Riells i Viabrea, es 
va substituir la xarxa antiga per una de nova 
amb nous materials i seccions adequades, i 
també noves escomeses i nous hidrants.

Com a millora al projecte, també es va realitzar 
la correcció de la xarxa d’impulsió fins al dipòsit 
de Can Salvà. Així doncs, la canonada que 
fins ara passava per terrenys privats, s’anul·la i 
es fa passar per la via pública.

Actuacions de 
tancament del 
Gres de Breda i 
Arbresa

Actuacions de 
millora de la xarxa 
d’aigua a Can Salvà
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Urbanització de la plaça 
de l’Avinguda Agustí Simon
Durant el mes d’octubre i novembre es van 
realitzar les obres d’urbanització de la plaça 
de l’avinguda Agustí Simon. El projecte es situa 
a l’esplanada de terra que hi ha a la mateixa 
avinguda, entre les sortides del carrer Pou, la 
qual s’utilitza d’aparcament per als veïns. Es 
tracta d’una zona amb problemes de recollida 
de l’aigua de la pluja, amb fanals que sovint 
reben cops aparcant i des-aparcant cotxes, 
i no hi ha pavimentació excepte una vorera 
molt estreta.

Així doncs l’actuació consistia en recuperar una 
zona bastant degradada, amb la millora dels 
dos accessos al carrer del Pou, i la dignificació 

de la zona sense pavimentar entre ells, amb la 
pavimentació de la vorera. Amb això es pretén 
reordenar l’aparcament i ampliar la vorera a 
la banda sud de l’avinguda Agustí Simon, així 
com l’enjardinament de la zona. També es 
milloren les xarxes de serveis municipals, amb 
la recol·locació dels fanals d’acord amb la 
nova ordenació i la millora de la xarxa d’aigües 
pluvials. 

El cost de les actuacions ascendeix a un total 
de 39.942,54 €.
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Instal·lació de reixa interceptora al 
carrer Vicente Aleixandre
Durant les fortes pluges del mes de novembre de 
l’any 2018, es van produir diverses esllavissades en 
el municipi. Una d’aquestes va ser al carrer Vicente 
Aleixandre, quedant afectats també la vorera i els 
serveis que hi passen. 

Per tal d’evitar que l’aigua de la pluja continuï 
anant cap al punt afectat, s’ha col·locat una reixa 
interceptora en el punt immediatament superior. 
Amb aquesta actuació es pretén recollir totes les 
aigües del carrer Vicente Aleixandre i conduir-les a 
la xarxa de recollida d’aigües, minimitzant els riscs 
de que es torni a produir una nova esllavissada en 
un altre període de fortes pluges.

Per tal de resoldre la problemàtica dels talls de 
subministrament elèctrics que s’estan patint als 
equipaments municipals situats a l’entorn de la 
Plaça de la Vila: Edifici consistorial, Bar El Casal, 
Casal del poble, Biblioteca, oficina correu i de-
pendència social i Centre Atenció Primària (CAP), 
amb motiu de la instal·lació dels comptadors in-
tel·ligents per la companyia distribuïdora d’elec-
tricitat, l’ajuntament de Riells i Viabrea està duent 
a terme l’arranjament de la instal·lació elèctrica 
que alimenta a aquest equipaments.

A més, està prevista la instal·lació de la centra-
lització de comptadors que permetrà segregar 
els subministraments elèctrics del Bar el Casal i 
de l’equipament el Casal del Poble, així com de 
l’Edifici Consistorial i el Centre d’Atenció Primària. 

Arranjament instal·lació elèctrica que 
subministra a equipaments municipals 
situats a l’entorn de la Plaça de la Vila

18

Urbanisme

La Vírbola | desembre2019



Servei d’ocupació de Riells i Viabrea
Aquest darrer trimestre l’Ajuntament ha tornat a engegar la borsa de treball municipal per tal 
d’ajudar a disminuir l’atur entre la població i facilitar així un espai que actuï com a nexe entre 
treballadors/es a l’atur i les empreses que ofereixen llocs de feina.

L’horari d’atenció de la borsa de treball són els dimarts en horari de 9 a 14h  al Centre Cultural. 
També es pot concertar cita per correu electrònic a: borsadetreball@riellsiviabrea.cat

Des de l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Riells i Viabrea i amb la col·laboració 
de la Diputació de Girona, aquest 2019 s’han ofert diferents cursos de formació per a la gent del 
municipi. S’han realitzat cursos de manipulació de maquinària industrial com el d’escombradora, 
camió cistella, conducció segura de vehicles pesats i maquinaria en moviment de terres per la 
prevenció de riscos laborals, el curs de carretoners i el de plataforma elevadora, tots ells amb el 
seu corresponent carnet i acreditació. També s’han realitzat altres cursos amb molta demanda 
com la informàtica o el curs de com parlar en públic i altres més dirigits a temes comercials, 
tècniques de venda emocionals i persuasives. Hi ha participat prop d’un centenar de persones.

Des de l’ajuntament treballem per inserir el major nombre de riellencs i riellenques al mercat 
laboral.  El proper 2020 seguirem treballant per ampliar l’oferta de formació. Estigueu ben atents!

Promoció Econòmica

Horari d’atenció de la borsa de treball: dimarts de 9 a 14h  al Centre Cultural. 
També es pot concertar cita per correu electrònic a: borsadetreball@riellsiviabrea.cat

i
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Festa Major 

El tret de sortida de la Festa Major 2019 va 
ser l’espectacle de l’orquestra La Principal 
de la Bisbal, un concert en què el públic va 
poder gaudir dels clàssics d’ahir i d’avui. A 
continuació i després del sopar a càrrec del 
Club Riells i Viabrea, la mateixa orquestra 
va oferir un magnífic ball de Festa Major. En 
acabat, l’entitat MontCabrera Teatre va 
culminar l’espectacle amb un pregó ambientat 
en l’edat mitjana. Com és habitual, a la Plaça 
de la Vila s’hi va celebrar un altre concert, en 
aquest cas a càrrec de Los 80 Principales, que 
va fer vibrar durant tota la nit als joves del poble.

El dissabte 3 d’agost a primera hora va 
celebrar-se l’activitat més esperada de la 
Festa Major. Un tobogan aquàtic de 130 metres 
va envair l’Avinguda Salvà on famílies, joves, 
petits i grans van refrescar-se tot llançant-s’hi 
a tota velocitat. Els més petits, al seu torn, van 

gaudir d’una gran festa d’escuma davant de 
la Biblioteca Pompeu Fabra. Cap al vespre, 
la reconeguda orquestra Selvatana va oferir-
nos les millors versions musicals. Com ja va sent 
habitual, a la Plaça de la Vila va celebrar-
s’hi un concert a càrrec d’un dels grups de 
versions més de moda entre el jovent: els Wasa 
Corporation. Un grup irònic, molt de la conya 
i que va electritzar i despertar el somriure de 
molts dels nostres vilatans. 

El diumenge dia 4 al migdia el duet Amalgama 
va oferir-nos un concert de música clàssica 
amb les versions de cançons populars i íntimes. 
De la mà d’un violí i d’una guitarra, l’espectacle 
va transportar-nos a paisatges musicals com 
“El meu país”, de Lluís Llach o fins i tot “La 
Santa Espina”. Un concert per no oblidar i que 
el públic va aclamar amb grans aplaudiments. 
Cap a la tarda, es va celebrar la gimcana 

Fires i festes
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marrana, aquest cop amb dues categories: petits i grans. Un concurs molt divertit, on tothom 
va demostrar la seva capacitat de resistència davant del fang, els tobogans, l’aigua i els túnels. 
Paral·lelament, al Pavelló Municipal s’hi celebrava un concert encantador a càrrec de l’artista 
Susanna del Saz, i tot seguit una magnífica actuació de l’Escola de Dansa Contrajazz. Aquest 
últim un espectacle amb coreografies impossibles, grups de més de 20 ballarins i ballarines que 
van deixar bocabadat al públic. En acabat, la nit jove va celebrar-se a la Plaça de la Vila, amb 
actuacions musicals i DJ a càrrec del Club Jove. 

El dilluns dia 5 vam acomiadar-nos amb una actuació teatral de l’entitat MontCabrera. Un 
espectacle proper, molt de la conya i engrescador, preparat amb molt d’amor pels actors 
d’aquesta associació municipal que dia rere dia treballen perquè a Riells puguem gaudir de la 
cultura. 
Per últim, només agrair la col·laboració de totes les entitats que han ajudat a fer possible un any 
més que la Festa Major sigui un èxit!

Canvi de dates de la Festa Major 2020
Aquest proper any seran el 7 - 8 - 9- 10 d’agost!

i
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Festa de Sant Martí 
El passat dia 10 de novembre es va celebrar la 
Festa de Sant Martí de Riells del Montseny. Una 
jornada festiva que va acollir activitats familiars, 
com ara concursos de cuina, jocs infantils, 
concerts populars i tallers de tir amb arc, entre 
d’altres. Unes 150 persones, aprofitant el bon 
temps, van apropar-se a la festa.  

El tret de sortida el van donar les activitats del 
matí. Des de dos quarts de dotze, tant petits com 
grans van gaudir de jocs populars. Els xics van 
conèixer els jocs tradicionals amb què jugaven 
els seus pares, mares, avis i àvies. Alhora, els més 
grans van recordar els jocs de la seva infància. 
Per altre costat, el Club de Tir amb Arc de Sant 
Celoni va impartir un taller amb arcs i fletxes 
professionals, on tothom amb ganes de fer 
punteria va demostrar la seva destresa. 

Tot seguit, es van desenvolupar dues activitats 
de “cuina”, un concurs de Receptes de la 
Reserva de la Biosfera i un altre d’allioli, on els 
guanyadors van tenir obsequi. A més un vermut 
popular va precedir el dinar mentre una colla de 
Gaiters de la Casa de Galícia de l’Hospitalet de 
Llobregat tocaven música tradicional gallega 
amb les seves gaites.

L’acte principal va ser un dinar organitzat per 
l’Associació de Veïns de Riells del Montseny on 
van participar més d’un centenar de persones 
dins de dues grans carpes i van compartir la 
diada amb un bon àpat de mongeta seca, 
bolets i pollastre, aigua i vi, postres variats i rom 
cremat per acabar.
Entrada la tarda el foc de la castanyada va 
ajudar a resistir el fred. Els participants van 
acomiadar-se d’aquesta jornada festiva al 
redós del foc, la xocolata desfeta i les castanyes 
calentes. I els més petits, per arribar a casa 
feliços, van poder-se pintar la cara amb formes 
d’animalons del Montseny. 

La festa, com sempre, va 
ser coorganitzada entre 

l’Ajuntament de Riells i Viabrea 
i l’Associació de Veïns de Riells 

del Montseny.
La diada va acabar amb una missa. Cal valorar 
molt positivament la festa d’enguany per la 
major participació tot i el temps insegur.
Fins l’any que ve!!
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Sopar Concert
El passat dia 6 de juliol va celebrar-se al Centre 
Cultural la Casa Nova de Can Plana una nova edició 
del Sopar Concert. Aquest esdeveniment contempla 
una oferta musical de qualitat mentre s’acompanya 
d’un sopar a la fresca a càrrec d’un restaurant de 
prestigi. El teló de fons són les muntanyes del Montseny. 
L’escenari, el pati obert del Centre Cultural.

En aquesta edició els espectadors van poder gaudir 
de la música engrescadora de Maskarafalls, -un grup 
barceloní especialitzat en el jazz, la fusió i el rhythm 
& blues. Mentre el públic sopava, un espectacle 
d’acrobàcies va anar animant el moment. La gran 
qualitat de la música va seguir a l’experiència 
culinària a càrrec del reconegut restaurant Can 
Co d’Amer. En definitiva, un esdeveniment on l’art 
musical i el culinari van fondre’s en una nit inoblidable 
per als més de 80 assistents. 

Cultura

Concerts de Riells
El passat dia 20 de juliol va celebrar-se el tradicional 
Concert de Riells a l’Abadia de Sant Marí. Enguany la 
proposta musical va girar entorn de la música celta, 
i ho va fer de la mà del grup més veterà d’aquest 
tipus de música a Catalunya: Sláinte. Els espectadors 
van poder gaudir d’un tractament respectuós del 
repertori tradicional del folklore irlandès, així com del 
so dels instruments autòctons de terres celtes. Així 
mateix, es va oferir al públic una proposta musical 
variada, incloent música tradicional i folklòrica 
d’altres indrets del territori sonor, com ara Escòcia, 
Bretanya i Escandinàvia. 

En acabat, els espectadors van poder gaudir d’un 
pica-pica nocturn preparat pel restaurant Bell-lloc, 
que va incloure una oferta de tapes variades amb 
opció vegetariana. 
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Com cada any a principis 
de setembre es celebrà el 
tradicional Aplec a l’Ermita 
de Sant Llop. El dissabte 31 
d’agost a la nit els Pesca-
dors de l’Escala van oferir 
un espectacle multitudinari 
amb més de 300 assistents. 
Les havaneres van ser el 
leitmotiv de tota la festa, acompanyades d’un deliciós rom cremat a càrrec de l’Associació de 
Veïns de Riells del Montseny. Igualment, l’Associació Club Jove Riells i Viabrea va fer una boti-
farrada popular. Tot plegat va resultar en un ambient immillorable, amb una temperatura molt 
agradable sota la carícia dels estels.  

Enguany la participació s’ha incrementat notablement i l’esplanada de l’Ermita va quedar plena 
de gom a gom. Per descomptat, podem certificar la bona salut d’aquest esdeveniment, que any 
rere any guanya assistents. Tot plegat ho certifica que el públic s’aixequés en més d’una ocasió 

per acomiadar el mag-
nífic espectacle del grup 
Els Pescadors de l’Escala.

El diumenge dia 1 de se-
tembre va celebrar-se la 
tradicional missa de Sant 
Llop. Com mana la tradi-
ció, es van beneir els pa-

nets i es van entregar a tots els feligresos un cop finalitzat el ritual. En acabat, un pica-pica preparat 
pel Casal dels Avis de Riells i Viabrea va culminar aquesta diada festiva. 

El trimestre que ve al centre cultural hi haurà novetats! Gaudirem de teatre al poble que anirà 
a càrrec del Grup de teatre de Vilablareix i representaran l’obra “Com la vida mateixa”. Però 
també prepararem una sortida amb bus al teatre a Barcelona. Els més petits, un diumenge al 
mes també tindran un espectacle per a ells a càrrec de Cacauet teatre que tindrà lloc al Casal 
de poble.

A través de diverses sortides per conèixer millor el nostre entorn: el Montnegre i el castell d’Hostalric. 
Seguirem potenciant el ritme i la música a través de diferents tipus de dansa, aquest cop ens 
centrarem en la dansa oriental, la gitana i la sufí. I seguirem remenant cassoles tot fent un concurs 
de truites i cursos de pastisseria creativa. Les exposicions també tenen el seu espai al centre 
cultural, dues pintores locals exposaran els seus treballs. Tot això i molt més al Centre Cultural! 

Si no us voleu perdre res, podeu consultar el programa a www.riellsiviabrea.cat.

Aplec de Sant Llop

Properes activitats al 
Centre Cultural la Casa Nova
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El passat 19 de novembre nens i 
nenes varen poder llegir els contes 
que van escollir la Mia, la Tina i la 
Zoe. Elles són tres gossetes de terà-
pia d’ATAGI que els van acompa-
nyar explicant contes i compartint 
sobre la lectura.
El fet de treballar amb animals fa 
que intervenim en el funcionament 
social, cognitiu, emocional, físic i 
educatiu dels infants i varen gaudir 
d’una tarda d’allò més entretingu-
da.
Us esperem a les pròximes activitats!

ADQUISICIONS DE LLIBRES

El passat mes de setembre es celebrava la 37ena edició de “La Setmana del Llibre en Català” a 
Barcelona. Aquesta fira mostra la riquesa i la diversitat de l’edició en català així com la potència 
industrial del sector. La biblioteca Pompeu Fabra va ser una de les 102 biblioteques públiques 
convidades. I se’ns va dotar amb una subvenció de 500€ per comprar llibres a les casetes de 
la fira. Allà vam conèixer de primera mà els editors, les últimes novetats editorials i varem poder 
comprar llibres! A la biblioteca hi trobareu els llibres que vam adquirir preparats perquè us els 
endueu en  préstec!

Biblioteca

AUTORS LOCALS

Tens publicat algun llibre i vols que estigui a l’abast 
dels riellencs i les riellenques? Porta’l a la biblioteca i 
l’incorporarem al fons d’autors locals!

Cultura
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TALLERS TIC A LA BIBLIOTECA

Durant el segon trimestre del 2019 i amb la 
intenció de dotar de coneixements digitals 
a la gent gran, la biblioteca va portar a 
terme dos tallers TIC. Un d’ells destinat al 
coneixement més exhaustiu dels nostres 
telèfons mòbils i l’altre al coneixement 
i l’ús de les tauletes digitals. Tots ells van 
tenir una bona afluència d’alumnes!

BENVINGUTS NOUS RIELLENCS I RIELLENQUES

Ja hem fet quatre entregues de la cistella nadó des que l’Ajuntament va decidir donar una càlida 
benvinguda als infants del municipi conjuntament amb les empreses participants del projecte. 
Hem donat la benvinguda a més de 38 riellencs i riellenques, tots ells han rebut una caixa amb 
materials d’higiene per tal d’encarar els primers mesos de vida. 

Per altra banda, aprofitem per animar a totes les famílies a seguir gaudint de les activitats que la 
biblioteca promou per tal que els infants s’iniciïn en el plaer de la lectura.

PROPERES ACTIVITATS:

Els pròxims mesos a la biblioteca hi haurà activitats per a totes les edats! Els més petits de la casa 
(4 a 18 mesos) podran experimentar amb un taller sensorial amb masses sense tòxics, on podran 
tocar i embrutar-se a plaer.

Els nens i nenes més atrevits podreu tocar serps, granotes, tortugues i llangardaixos ens explicaran 
d’on venen, què mengen i perquè no els hem de tenir a casa. També començarem un club 
de lectura infantil que permetrà endinsar-nos en llibres d’aventures, d’humor, de ciència-
ficció, realistes... que comentarem tot berenant. Els adults podreu trobar 
presentacions de llibres d’autors locals, a més del club de lectura, un nou 
centre d’interès relacionat amb els totalitarismes i la repressió i una xerrada 
sobre l’empoderament femení pels volts del dia 8 de març, dia de la dona.
També hi haurà activitats per compartir en família com són el dia mundial de 
la poesia i el conte taller del monstre dels petons!

A més de tot això a la biblioteca també hi podreu trobar llibres, revistes, dvd’s, 
cd’s per emportar-vos en préstec. També disposeu d’ordinadors i connexió a 
wifi... veniu a visitar-nos!
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VI Trobada d’ajuntaments 
Amical Mauthausen
El passat divendres 15 de novembre una petita representació 
de l’Ajuntament de Riells i Viabrea va desplaçar-se a Sabadell, 
on va tenir lloc la VI trobada d’Ajuntaments de la Xarxa Mai 
Més. Aquesta trobada permet generar sinergies entre diverses 
institucions públiques i l’Amical Mauthausen per tal de seguir 
vetllant i difonent l’impacte del feixisme i la seva repressió.

Diada Nacional de Catalunya
Un any més desenes de persones han assistit a l’acte institucional de l’11 de Setembre a Riells i 
Viabrea. Pocs minuts després de les 10 del matí, la Guàrdia Municipal va hissar la Senyera a la 
Plaça de la Vila mentre sonava El Cant de la Senyera. Posteriorment, 14 de les entitats municipals 
van fer les seves respectives ofrenes florals a bandera. En acabat, un petit parlament de l’Alcalde 
va culminar l’acte institucional. 

La pluja va obligar a celebrar el concert dins del Casal del Poble. En Miquel Pasqual i en Toni 
Palante, vilatans de Riells i Viabrea, van oferir als assistents versions de música popular i tradicional 
catalana, així com també de pop contemporani català. Els assistents, a més a més, van poder 
gaudir d’un petit esmorzar popular amb coca preparat pel Casal dels Avis de Riells i Viabrea. 

A la tarda, molts dels assistents a l’acte institucional van anar a la manifestació 
de Barcelona amb els autobusos que va preparar la secció local de l’Assemblea 

Nacional Catalana. 

IÑAS
IÑAS

Cultura
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Educació
PARLEM D’EDUCACIÓ?...   
PER QUÈ NO?...
Aprofitem les oportunitats?...
L’exercici del magisteri m’ha ofert sempre 
excel·lents oportunitats per treure de la vida real, 
del dia a dia, recursos que em permetien avançar 
en el procés de maduració personal dels meus 
alumnes. Cuidant d’acompanyar-los en el procés 
del desenvolupament de les seves capacitats de 
raonament, de crítica, de reflexió... 

Hi ha una vivència, entre moltes, que sempre 
he recordat amb un especial afecte. Fou allà 
pels anys 80. Habitualment iniciava les classes 
del dilluns amb la lectura en grup d’una notícia 
o editorial de premsa destacades. Un clàssic 
“dictat” de la mateixa. Un dels alumnes l’escrivia 
en la pissarra per revisar l’ortografia... i mentre, ho 
comentaven entre tots per treure’n l’essència. 
La notícia d’aquell dia parlava d’un eixelebrat 

que, amb un martell, havia destrossat part 
de la meravellosa escultura “La Pietà”, de 
Miquelàngelo Buonarotti. En el debat sorgiren 
moltes opinions que jo procurava anar 
encaminant en la direcció correcta per treure 
“la conclusió del dia”. Aquesta fou què amb 
un martell semblant al que Miquelàngelo 
havia esculpit l’estàtua, aquell jove l’havia 
destrossada. La deducció era simple: “El be 
i el mal no està, molt sovint, en l’instrument, 
si no en la ma que el fa servir”. Si avancem 
en el temps i ens posem en el dia d’avui ens 
podríem plantejar, entre d’altres coses, si les 
“noves tecnologies” són el “be” o el “mal”. 
Molt possiblement ens hauríem de donar la 
mateixa resposta: depèn de la ma que la 
fa servir, no creieu?. Som els adults els qui els 
hem d’orientar. Com podeu suposar després 
del debat ens “barallàvem” amb els pronoms 
febles, els accents oberts i tancats... 

Rafael Aguilar i Latiegui

Tercera edició 
del Consell d’Infants Municipal (CIM)
El dia 8 de novembre es va celebrar una nova sessió del 
Consell d’Infants Municipal, la sessió inaugural va tenir 
lloc al Casal de poble que va  comptar amb l’assistència 
de tots els alumnes de cinquè i sisè de l’Escola el Bruc, 
les tutores de les tres classes que formaran part de 
la nova edició, els tècnics de participació i per part 
de l’ajuntament van assistir Núria Faucha (regidora 
d’Educació), Felipe González (regidor de Participació) 
i l’Alcalde Josep M. Bagot.

El tema que es treballarà enguany al CIM serà el medi 
ambient, en el que alumnes, mestres i els tècnics de 
participació plegats buscaran possibles solucions de 
com millorar el nostre entorn, el nostre país, en definitiva 
el nostre món mediambientalment parlant. La visió 
d’aquests alumnes s’ha de tenir en compte i per això el 
Consell d’Infants serà el lloc on treballar i consensuar les 
seves idees i opinions. Al final de la presentació, es va 
obsequiar als alumnes amb una bossa de roba i material 
que hauran d’utilitzar al llarg del curs. 
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El projecte es va iniciar amb la sol·licitud de la subvenció 
de participació de la Diputació de Girona. Des de l’àrea 
de joventut i l’àrea de cultura, es treballa per fomentar 
la participació del col·lectiu jove, i la posada en marxa 
d’aquest projecte que es durà a terme durant el curs 2019-
20, és una aposta de futur per fer créixer la participació i 
el sentiment de pertinença de les persones joves de Riells 
i Viabrea. 

En el primer trimestre del 2019, es va treballar la redacció 
del projecte i el reglament. Durant el Setembre amb l’inici 
del nou curs es va posar en marxa el procés per engegar 
la part de treball amb els alumnes de l’institut El Bruc. 

El primer contacte amb els i les alumnes de l’institut El 
Bruc, va ser tenir lloc el passat dia 11 d’octubre a la sessió 
de presentació al Centre Cultural de Riells i Viabrea. 
La valoració d’aquesta jornada ha estat positiva, la 
participació dels i les joves no ha estat únicament 
esdevinguda per l’assistència a la xerrada de presentació, 
si no que s’han implicat i han realitzat propostes que 
més endavant es detallen. La formació de la comissió 
permanent ha esdevingut un dels actes més importants de la jornada. Els i les joves han pogut 
presentar-se voluntàriament per representar als seus companys i formar aquesta votació. 
Finalment s’han escollit 15 joves dels 19 que s’han presentat per ser escollits representants. 

Una de les propostes més sonades, es l’ampliació de l’Skate Park per part dels i les alumnes de 
primer cicle i la rehabilitació de l’espai d’oci esportiu de Junior Park, aquesta última proposta 
també ha estat recolzada per els i les alumnes de segon cicle, que a més han afegit la 
creació d’un taller de hip hop o dansa urbana, la proposta d’una acampada jove durant 
l’estiu, la realització de partits de futbol i més activitats esportives les tardes entre setmana, la 
recuperació de l’espai musical a l’espai jove però amb una sala dels aularis i una competició 
de scooter a l’Skate Park. 

Joventut
Consell municipal de Joves (CMU)
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Obra social La Caixa amb els 
joves de Riells i Viabrea
Aquest any l’Obra Social “la Caixa” ha tornat a 
col·laborar amb el municipi de Riells i Viabrea. 
Aquesta vegada amb un projecte per la millora 
del reforç socioeducatiu i de dinamització juvenil 
en l’educació en el lleure.

Aquest reforç neix de la necessitat que tenen 
una part dels alumnes de l’Institut el Bruc, els 
destinataris del qual seran tots els joves del poble, 
amb especial atenció a aquells joves derivats de 
l’institut i de serveis socials.

Aquest reforç està coordinat per l’Institut i les Àrees 
de Joventut i Serveis Socials de l’Ajuntament.

Volem agrair l’aportació de 5.000€ de l’Obra 
Social “la Caixa” que anirà destinada als 
ordinadors, pissarra i altres materials per tirar 
aquest projecte endavant. 

Aquesta 3a edició del casal d’estiu, ens ha 
deixat a tots amb un record inoblidable.

Hi ha hagut 71 participants. L’equip de 
monitors ha estat compost per 5 premonitors/
es, 7 monitors/es i 1 directora de lleure.

Com sempre el que es vol oferir és una gran 
qualitat, atenent tant l’educació emocional, 
valors, companyonia, respecte i sense oblidar-
nos de què s’ho passin bé en totes les activitats 
que es fan dins el casal.

A part de les activitats diàries del Casal, hem 
fet sortides a Selva Ventura i a diferents llocs 
del nostre entorn, on els nanos han pogut 
gaudir de la natura. 
Cal remarcar que aquest any l’entitat 
“GM Vertical” ha vingut a col·laborar amb 
nosaltres per ensenyar a la mainada les 
diferents activitats que fan de muntanya com 
escalada o espeleologia.

Aquesta vegada hem anat més enllà, fins i 
tot, hem fet una acampada nocturna l’últim 
dia del Casal, on tots els nens i nenes s’ho han 
passat d’allò més bé, una nit junts i fora de 
casa.

Esperem retrobar-nos amb tots  l’any vinent. 
Gràcies per formar part d’aquesta màgica 
experiència!

Casal d’estiu 2019
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El passat 1 de novembre l’espai jove va obrir les 
portes a una nova iniciativa anomenada #es-
paijovenruta. Aquest hashtag recollirà les sorti-
des trimestrals que s’organitzin des de l’àrea de 
joventut.

La primera sortida va ser a Barcelona en auto-
car, on 28 joves van gaudir del transport gra-
tuït i de l’acompanyament de la tècnica de 
joventut, des del nostre municipi al recinte firal 
del Saló del Manga a Plaça Espanya, la des-
pesa va anar a càrrec de l’àrea de Joventut de 
l’ajuntament.

Aquesta fira enguany celebrava el 25è aniver-
sari, sent un gran atractiu per al públic jove que 
durant tota la jornada van poder comprar de-
talls d’interès de les seves sèries d’Anime pre-
ferides, van gaudir d’espectacles, activitats i 
concursos, es van fotografiar amb personatges 
disfressats de les sèries més famoses com “Cos-
play”. També van poder fer tastets de la gastro-
nomia japonesa que tan visible és a sèries ani-
mades com Doraemon o Shin Chan.
En definitiva, la primera sortida de #espaijove-
enruta va tenir molt bona acollida valorant-la 
positivament, per això ja s’està pensant a fer 
més sortides culturals i d’oci amb els joves.

Saló del manga 2019

#espaijovenruta

Joventut
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El dia 30 d’octubre una setantena de riellencs i riellenques de 
totes les edats van aconseguir superar l’scaperoom. Tots ells, 
es van transformar en l’equip policial dels “Swat”  i després 
de 60 intrèpids minuts desxifrant pistes i enigmes relacionats 
amb el fons bibliogràfic de la biblioteca va quedar clar que 
eren uns experts usuaris i van aconseguir desactivar a temps 
l’artefacte que hi havia col·locat. S’ho van passar bomba!  
L’endemà vam fer un taller de màscares pels més petits on no 
va faltar la creativitat!

La primera edició de la Festa Halloween de Riells i Viabrea, va ser tot un èxit. Aquest acte, 
organitzat des de l’àrea de joventut ha gaudit de la participació de uns 40 joves en total. 
La jornada va iniciar-se amb un sopar “pica-pica”, on vam poder tastar els panellets fets pels 
mateixos participants del taller de cuina. Tot seguit, vam iniciar un joc preparat pels referents de 
joventut i la regidora, en el que els i les participants es veien immersos en un atac “Zombie” que 
s’havia desencadenat després que es trobessin un virus amagat al Centre Cultural.  La policia 
va clausurar l’edifici i va declarar el Centre Cultural zona de màxim risc, els joves havien de 
fugir de l’atac de les persones infectades, després de veure com atacaven a la policia local, 
s’amagaren en el lloc més alt  a escoltar la història fictícia del Centre Cultural, que anys enrere 
havia estat un laboratori clandestí on s’experimentava 
amb humans i el resultat va ser desastrós per la població 
de Riells i Viabrea. D’immediat fugien a amagar-se en una 
altra ubicació, ja que les persones infectades començaven 
a accedir a l’edifici, els  joves trobaven uns antídots que els 
feien immunes al virus i també curaven als “Zombies”. 

Després, tancàvem la jornada amb una petita 
disco mòbil, amb una participació massiva per 

part dels joves del municipi. 

Halloween al Centre Cultural

A la biblioteca

Col·laborem un any més amb l’escola portant les castanyes i tot el 
que comporta per fer la Festa de la Castanyada!
Aquest any hem col·laborat amb 20 kg de castanyes, la llenya, els 
estris necessaris i el millor, els voluntaris i volutàries per preparar-ho 
tot. D’aquesta manera ajudem al centre i fem que els seus alumnes 
puguin gaudir de la Castanyada.
A més, com a novetat aquest any l’AMPA ha organitzat també el 
túnel del terror que ha sigut tot un èxit, i es va obrir  per a tothom del 
poble amb entrada gratuïta de les 16.30 a les 17.30 hores.  

Festa de la Castanyada a l’escola

Castanyada-Halloween
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Esports
La desena edició d’aquesta famosa cursa, en-
guany ha tornat al nostre municipi.  La cursa es 
va celebrar el passat 21 de juliol del 2019. El mo-
tiu de la nova posada en marxa és homenatjar 
en Paco Muñoz, que malauradament ens va 
deixar recentment. Aquesta activitat va ser or-
ganitzada per l’Associació de Veïns de Riells del 
Montseny, on en Paco Muñoz n’era el secretari 
general, junt amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Riells i Viabrea. 

La cursa va tenir un recorregut de 22 km, amb un 
desnivell de 700 m i 4 avituallaments que passa-
ven per diferents indrets del nostre municipi. Els 
participants vam poder gaudir del paisatge na-
tural del nostre entorn. 

Les valoracions al web de Runedia, van ser molt 
positives un 4,5 sobre 5, on es valoraven aspec-
tes com l’organització, l’ambient, el preu, els 
serveis, el recorregut i la dificultat. Vam tancar 
aquesta edició amb una bona participació de 
corredors. Des de l’organització es va poder re-
collir propostes de millora de cara a l’edició del 
2020. 

Des de l’Ajuntament volem agrair a l’Associació 
de Veïns de Riells del Montseny la posada en 
marxa de la Trescada i als ADF i  voluntaris per la 
seva col·laboració.

La Trescada

¡Los más sabrosos pollos asados 
y patatas al caliu de Riells!
¡Ven y pruébalos! Estamos en 
el mercado semanal, en la calle 
Olzinelles.
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Jo+ Esport
El cap de setmana del 26 al 28 de Juliol 
d’enguany, ha sigut l’edició de la setmana 
esportiva més participativa de les edicions 
fetes fins ara. Això ha sigut possible 
gràcies a la col·laboració de les entitats 
municipals, com són la Penya Barcelonista, 
l’Athletic Club de Riells i Viabrea, G.M. 
Vertical i l’Associació de Veïns de Riells del 
Montseny. 

La Trescada Paco Muñoz, va ser organitzada 
per l’Associació de Veïns de Riells del 
Montseny i va tenir lloc el cap de setmana 
abans el 21 de juliol, l’organització de la 
cursa estava contenta perquè cada any 
hi ha més participants. 

L’Ajuntament va organitzar activitats 
com la pedalada, amb una participació 
aproximada de 50 persones, els encarregats 
de repartir la beguda i el menjar als 
avituallaments varen ser els col·laboradors 
de la Penya barcelonista. 

El torneig de petanca es va celebrar a les 
pistes del costat del camp de futbol, tot 
seguit d’un sopar al bar del camp de futbol. 
Es van repartir paneres com a premis. 

34

Esports

La Vírbola |  desembre2019



La jornada del futbol durant el cap de setmana, va recollir partits de futbol 3x3, amb estructures 
inflables. Van participar petits i grans jugant diferents partits al llarg de la tarda on els veterans 
també van participar. El futbol va concloure diumenge amb un torneig de futbol 7. L’Athletic 
Club va col·laborar amb l’organització d’aquesta activitat, amb èxit de participació tant de 
jugadors com del públic familiar que es va apropar al camp de futbol. Es van repartir trofeus als 
classificats de les activitats de futbol. 

Diumenge, també va ser un dia important per donar visibilitat a altres esports com l’escalada o 
tirolina amb la col·laboració de G.M. Vertical o el torneig de tenis taula, amb tres categories: 
Infantil, Aficionats i Federats. 

Esports
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2n Trofeu 
de Sant Martí
Enguany hem celebrat el segon trofeu St. Martí 
de Riells i Viabrea.
Com l’any passat hi ha hagut una gran 
participació de clubs veïns com Breda, Hostalric, 
St Celoni, Palautordera i altres de més lluny com 
Palafolls, St Iscle de Vallalta , St Cebrià i Arenys 
de Mar.
Ha estat un trofeu molt divers, de diferents edats 
i categories, on sis de les patinadores de l’AC 
Riells han obtingut premi.

Des del Club volem donar les gràcies a tota 
aquella gent que fa possible que puguem portar 
a terme aquests trofeus, entrenadores, pares, 
col·laboradors i Ajuntament. Esperem repetir 
l’any vinent , malgrat la feina que comporta, la 
satisfacció ens ho compensa.

La junta.
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Ordenances fiscals

Taxa IBI

Reducció del 95% de l’ICIO en cas de 
catàstrofes meteorològiques

Impost de vehicles i taxa d’escombraries

Per tercera legislatura consecutiva, seguim  donant sortida al compromís del nostre 
programa de no pujar l’IBI. Així mateix tampoc es puja la taxa d’escombraries i 
vehicles motor.

En les noves Ordenances fiscals aprovades en el passat mes de novembre s’ha 
inclòs una reducció del 95% de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions o Obres 
a totes aquelles reparacions fruït de futures catàstrofes meteorològiques.

Novament el 2020 l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) i la taxa 
d’escombraries no pujaran. Des de l’ajuntament es planeja però, en el cas que no 
millori el nivell de reciclatge, l’augment de la taxa de cares a l’any 2021.

=

Com sabeu, les urbanitzacions i nuclis del 
municipi estan envoltades de boscos bruts, i per 
tant, sensibles a un possible incendi forestal. El 
canvi climàtic ens afecta de ple i cada any ens 
trobem amb setmanes amb un altíssim risc de 
foc, que ja comença a principis de juny.
Recomanats pel Cos de Bombers, Agents Rurals 
i amb el consell i assessorament de la Diputació 
de Girona, hem decidit implementar una taxa 
que permeti netejar cada any tota la franja 
perimetral del nucli urbà, per a la tranquil·litat 
i seguretat de tots els veïns en cas d’incendi 
forestal. Això ha de permetre que el foc quedi 

aturat abans que arribi a les cases del perímetre i 
així no pugui entrar dins de les parcel·les interiors 
i zones verdes.
La normativa obliga a aquesta neteja i 
manteniment i cal prevenir tota probabilitat 
-ben real- que en cas de foc aquest pugui tenir 
un efecte semblant al de fa 25 anys. La taxa es 
va aprovar el dia 4 de novembre en Ple, amb 
el vot a favor de tots els grups representats a 
l’Ajuntament. 
La taxa ha quedat fixada en 18 €/any.

Fins ara el servei de recaptació i cadastre, que es donava el primer dijous de cada mes, passarà 
a ser els divendres a partir de desembre d’aquest any. El servei serà igualment el primer divendres 
de cada mes (excepte els dies festius), en horari de 9.00 a 13.00 hores. 
El motiu és donar un millor servei als usuaris i evitar la confluència amb el servei del jutjat que 
també es donava els dijous al matí. El primer divendres que es va  posar en funcionament aquest 
canvi va ser el 13 de desembre de 2019.

Taxa per la  neteja de les franges perimetrals

Canvi de dia del servei  del Consell Comarcal
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Pol. Ind. de Riells
C. Hostalric, s/n
639 44 46 55

On ens 
podeu trobar?

DEIXALLERIA municipal

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

Calendari fiscal 
per a l’exercici 2020
Recaptació del Servei de Gestió Tributària
del Consell Comarcal de la Selva

Concepte
Taxa guals - Taxa franges perimetrals
IVTM - escombraries
IBI urbana (1a fracció) - IBI rústica
IBI urbana (2a fracció)
IAE/cementiri

febrer/març
març/abril
maig/juny
octubre/novembre
setembre/octubre

Dies de cobrament al municipi: el primer divendres de cada mes (excepte festius) 
de 9 a 13.30h, substituint el dia si s’escau festiu per l’endemà hàbil.
Període : febrer a desembre (excepte agost)

Període de cobrament
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Entitats
Colla Poca Vergonya

Ja ha arribat el final d’un any més, i amb ell les festes 
més ressenyades, el Nadal, i volem tancar l’any amb el 
nostre desig més important, que és que sigueu feliços.

De part dels més de 40 membres de la Colla Poca 
Vergonya us volem animar que formeu part de la nostra 
entitat, que es dedica a fomentar les festes populars 

amb activitats lúdiques i culturals de la nostra terra i fer que els nens i nenes que la componen 
gaudeixin de totes elles donant-li el valor que comporta. Valorem l’any que deixem amb bona 
nota, però que sempre pot millorar i aprofitarem aquestes festes per ajuntar-nos amb la família 
i amics i sempre amb un somriure que és la millor idea per al Nadal. Us desitgem que tingueu la 
felicitat suficient que us faci sentir extraordinaris, prou entrebancs que us facin forts, la tristesa 
suficient que us faci humans i prou esperança perquè sigueu feliços. 
Bones Festes i bon any 2020.

 

COLLA POCA VERGONYA 
Ja ha arribat el final d’un any més, i amb ell les festes més ressenyades, el Nadal, i 
volem tancar l’any amb el nostre desig més important, que és que sigueu feliços. 

De part dels més de 40 membres de la Colla Poca Vergonya us volem animar a que 
formeu part de la nostra entitat, que es dedica a fomentar les festes populars amb 
activitats lúdiques y culturals de la nostra terra i fer que els nens i nenes que la 
componen gaudeixin de totas elles donant-li el valor que comporta. 

Valorem l’any que deixem amb bona nota, pero que sempre pot millorar i 
aprofitarem aquestes festes per ajuntar-nos amb la familia i amics i sempre amb un 
somriure que és la millor garnalda per al Nadal. 

Us desitgem que tingueu la felicitat suficient que us faci sentir extraordinaris, prou 
entrebancs que us facin forts, la tristesa suficient que us faci humàns i prou 
esperança perquè sigueu feliços.  

Bones Festes i bon any 2020. 

 

Aigua és Vida
HO DEFENSAREM: l’AIGUA, MILLOR PÚBLICA AL 100%
Novament aprofitem aquesta oportunitat d’escriure a la Vírbola per 
mostrar el nostre absolut desacord en la forma poc transparent amb 
que l’equip de govern municipal gestiona el futur del servei d’aigua del  

nostre poble.
Concretament els seus esforços estan clarament orientats a la constitució d’una empresa públic-
privada tal com ERC va incloure en la seva revista d’abans de les eleccions municipals. Només 
així s’entén que, a dia d’avui:
• Seguim sense resposta a un bon nombre d’instàncies d’aquesta AAVV demanant informacions 

importants sobre el servei.
• Seguim sense l’anunciada reunió amb una empresa auditora que a més es va contractar 

sense comptar amb les opinions de la resta de grups polítics i d’aquesta Associació de Veïns, 
resultant inquietant aquest “secretisme”. ( A més es va dir per l’equip de govern en el darrer 
Ple Municipal que l’empresa contractada rebaixa el preu perquè no s’inclourà l’estudi jurídic 
quan una part important de la situació a analitzar és la suposada propietat de l’empresa AAT 
SL de part de les instal·lacions del servei ).

• Que segueixen sense tenir en compte que l’empresa està utilitzant uns actius de l’Ajuntament 
sense cap mena de contraprestació econòmica coneguda.

• Que continuen sense voler explorar altres formes de gestió que no sigui la que ells ( i suposem 
l’empresa) volen.

• Que l’equip de govern manifesta que, en el tema de l’aigua, tothom es posa 
d’acord en contra seva enlloc de comprendre que són ells els qui estan en 
contra de tota la resta.

Necessitarem tot el suport veïnal possible per aconseguir aturar el projecte de 
mantenir vius els interessos de l’empresa AAT SL per seguir negociant amb l’aigua 
de totes. Podeu contactar a aiguaesvidaxtotriellsiviabrea@gmail.com
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Continuem creixent com a AMPA
Continuem amb l’objectiu principal d’anar creixent, any rere any, aquesta 
gran família que som, amb la confiança plena de que estem fent les coses 
bé gràcies al suport i recolzament de tota la comunitat educativa.
La nostre associació es de caràcter obert i participatiu i està sempre 
oberta a noves incorporacions. Gràcies a aquesta filosofia continuem 
creixent en número de famílies sòcies, en voluntaris, en il·lusió, en ganes, 
en noves iniciatives, en nous projectes,...

Continuem apostant per projectes d’inclusió, de solidaritat, d’educació en valors, de comunitat,...
Tots ells amb benefici directe per a les famílies del nostre centre i del nostre poble, com per 
exemple la 2n Xocolatada Solidaria que organitzarem al mes de febrer.
I un any més volem fer extensiu el nostre agraïment a totes les famílies sòcies de l’AMPA el Bruc ja 
que sense elles i sense l’aportació econòmica que realitzen desinteressadament totes elles no es 
podrien realitzar activitats com ara la Castanyada o el Passatge del Terror, que tant d’èxit a tingut 
en la seva 1era edició d’aquest curs.
Sense totes elles i sense tots els voluntaris i voluntàries que ens acompanyen amb moltíssimes 
ganes, l’AMPA no tindria la força que te actualment. 

GRÀCIES

Club Recreactiu de Riells i Viabrea
A tornat a passar un altre any, i ja estem de ple a les Festes de Nadal!!!
Des de la nostra entitat us volem donar unes bones festes a tots els que 
sigueu socis/es i també a tots els que no ho sou, i en especial els que no 
ho sou us volem animar a que en forméssiu part, és una qüestió de ganes, 
nosaltres estem aquí per fer poble, i activitats lúdiques i culturals per a tots 
els gustos, i per a totes les edats, i ara més que mai, amb un esperit de 
ganes de millorar i de portar noves activitats, i també acceptem noves 
propostes,....  
Ara, les pròximes activitats que fem són la col·laboració amb l’ajuntament 
de portar a terme l’arribada dels reis mags, el 2 de febrer farem la XV 
Marxa de Llop, seguidament els companys de la colla amb bon rollo, es 

fara el carnaval per diversos municipis de les nostres contrades i també estarem amb el carnaval 
de Riells i Viabrea. El pròxim 19 d’abril la XVIII assemblea de socis i el 1 de maig el tradicional dinar 
de germanor.
Així doncs que tot esperant que tinguem un Nadal feliç i que els reis ens portin moltíssimes coses, 
us desitgem un :
Pròsper i Feliç any 2020 ple de salut i alegria
Fins aviat amics!!!
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Ha estat aquest un any complex per la situació que vivim, hem d’admetre-
ho. I en un escrit que ha de glosar la significació de les festes que ens esperen 
hem de ser valents encara que algú pugui mal interpretar la nostra opinió: no 
podem evitar... no hem d’evitar fer una crida a la reflexió, al diàleg seré, obert 
i conscient, a la concòrdia... I potser que el mateix símbol d’aquests dies en 
els què tots ens desitgem pau, joia i... i... i... tantes coses amb el somriure a flor 

de llavi, hem de fer per mor que aquestes paraules, que aquest somriure, no siguin solament una 
espècie de rutina, de formulisme que es repeteix any rere any sense què aprofundim en el seu 
significat. El què es diu, vulgarment, “una frase feta”. I no hauria de ser-ho, pensem. Intentem-ho. 
Tots. Els d’aquí i els què no són d’aquí.

Ha estat també per a “MontCabrera Teatre” un any força enriquidor. Hi ha hagut baixes... però 
també altes, i ens hem consolidat com a grup convidat a les poblacions veïnes de Breda i Sant 
Feliu de Buixalleu: estem fent camí. No ens conformem. Ens agrada que ens considerin com 
un grup amateur representatiu del “Baix Montseny”. Amb col·laboradors de Breda, de Gualba, 
de Sant Celoni, uns de permanents i uns altres ocasionals: l’Eva, la Dolors, en Joan, en Jordi, 
en Jaume, l’Albert, el magnífic Ferran Llavina... quan pot. A banda de les representacions de 
muntatges escènics som convidats al “Racó de la poesia” a Ràdio Tordera alguns dissabtes al 
matí. I per celebrar-ho el 28 de desembre us oferirem “El pessebre vivent del procés”, de producció 
pròpia, que en clau d’humor compara la situació que estem vivint amb el què podria haver 
passat a Judea l’any “0” si les circumstàncies haguessin estat les mateixes. Però us reservem una 
sorpresa: no aneu a l’OAC a buscar entrades anticipades: no n’hi hauran. Entreu lliurement a la 
Sala d’Actes. Ja us ho trobareu. I per si no ens veiem, MontCabrera Teatre us desitja que passeu 
unes bones festes.

MontCabrera Teatre

GM Vertical

Entitats

41La Vírbola | desembre2019



Benvolguts/des riellencs i riellenques, des del Banc d’Aliments, volem 
celebrar el Nadal i el Cap d’Any 2019 amb tots vosaltres amb la nostra 
solidaritat amb aquelles persones més necessitades.
Agraïm a tots aquells/es que col·laboren amb nosaltres per a fer possible 

aquesta solidaritat: participants en el Gran Recapte, Ajuntament, Brigada, Serveis Socials.........
Per a totes aquelles persones que ja són solidàries i les que encara no ho són perquè s’animin a 
ser-ho, aquest poema de: LEÓNIDAS PROAÑO
 
POEMA SOLIDARI 
Mantenir sempre atenta l’oïda, al crit dels demés
i escoltar el seu crit de socors, és SOLIDARITAT
Mantenir la mirada sempre alerta i els ulls estesos sobre el mar
buscant algun nàufrag en perill, és SOLIDARITAT
Sentir com a quelcom propi el dolor del germà d’aquí i del d’allà
fer pròpia l’angoixa dels pobres, és SOLIDARITAT
Arribar a ser la veu dels humils, descobrir la injustícia i la maldat,
denunciar l’injust i el malvat, és SOLIDARITAT
Compartir els perills de la lluita per viure en justícia i llibertat
arriscant en l’amor fins i tot la vida, és SOLIDARITAT

Aquest poema ens deixa unes bones reflexions per aquestes dates.
BONES FESTES

Voluntaris per Riells i Viabrea

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 us donem les gràcies per les 
vostres aportacions i col·laboració.
Potser el record dur dels dies passats us envolta i commou.
En el Nadal d´avui, el Nen no somriu, plora. 
El Pare des del cel diu “ja ni ha prou”.

Esperem anar-nos retrobant, que l´esperit del Nadal, la PAU i l´AMOR, ompli els vostres llars en 
aquestes festes i us acompanyi tot l´any.

Salut i feliç any 2020,
Oncolliga Riells i Viabrea
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Penya Barcelonista de Riells i Viabrea

AMPA Institut

Benvolguts veïns/es de Riells i Viabrea.
Entrem a les dates nadalenques, dies de família, dies d’amistat.

Aquest any, tenim la feliç notícia, de poder oferir-vos que vingueu a la nostra seu 
social, a gaudir de bones estones.

Des de la Penya, sempre hem contribuint a 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 hi participem.
Ara, tenint la seu social, posem tota la voluntat d’ampliar els nostres serveis a la ciutadania 

riellenca i a les seves entitats.
Oferim tots els partits de futbol del primer equip del Barça, alhora que volem oferir els partits 
importants de les seccions esportives del club, partits de futbol d’altres equips que puguin tenir 
interès, així com volem fer debats esportius, conferències esportives, accions culturals vinculades 
a l’esport i tot allò que sigui de suport a l’esport, a la cultura catalana, a les tradicions catalanes i 

al nostre meravellós idioma. Seguirem treballant per l’esport, la cultura, el municipi i el país.
Volem fer un agraïment al nou Regidor d’Esports, qui ens ha facilitat molt el camí per a assolir 

aquesta fita tant important per a la nostra Penya.
En breu, farem la inauguració d’aquest espai, el que esteu convidats tots els riellencs i riellenques.
Volem desitjar-vos un molt BON NADAL i un ben venturós any 2020, salut i felicitat per a tots 

vosaltres.
PENYA BARCELONISTA DE RIELLS I VIABREA

Des de l’entitat AMPA SIN el Bruc, volem aprofitar l’oportunitat de desitjar 
unes bones festes a tots els veïns i vilatans de Riells i Viabrea.

Que aquests dies de joia i pau siguin per regalar temps i moments amb 
família.

Que el sentiment del Nadal, ens ajudi a fomentar i compartir valors, 
solidaritat i amor entre tots.

Des de l’AMPA SIN el Bruc continuarem treballant en projectes i activitats 
per contribuir a fraternitzar i donar suport i empenta els nostres joves, ja que són el nostre futur.

Sense més preàmbul....
Us desitgem un Bon Nadal i un pròsper Any Nou 2020! 

Entitats
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Assemblea.cat
Quan llegim aquestes línies farà més de dos anys de l’empresonament dels 
presos polítics.
Hem conegut la sentència del Judici a la democràcia i a l’autodeterminació.
Una sentència dura, injusta i que només busca venjança. El Tribunal Suprem 

condemnant-lo a ells i elles, condemna els drets fonamentals de totes i tots nosaltres.
Presó per reivindicar el dret a vot, presó per manifestar-se pacíficament, presó per exercir la llibertat 
d’expressió. En definitiva, presó per exercir els drets i les llibertats que ara han condemnat amb aquesta 
sentència que és un càstig a persones innocents.
És la seva venjança al referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre. El dia que recordarem sempre. 
Vam sortir al carrer malgrat les amenaces i la repressió. L’Estat espanyol va ensenyar la seva cara més 
fosca, amb la brutalitat policial com a resposta a l’exercici d’un dret humà. Dos anys després, els poders 
de l’Estat encara no han condemnat la violència i es neguen a investigar-ho.
Mostrem el nostre rebuig a aquesta sentència que és un intent d’enviar un missatge de por a tots aquells 
ciutadans i ciutadanes que opinem diferent. Però hem de dir ben alt i ben fort, que no tenim por. Que 
continuarem sortint al carrer exigint la llibertat de tots els presos i preses polítiques i exiliades i exiliats.
Finalment, davant d’aquest atac sense precedents a la democràcia i a l’autodeterminació ens cal una 
resposta política i institucional a l’alçada d’aquest moment històric. Ens cal més unió que mai. Perquè 
hem de seguir demostrant que hem estat, som i serem una societat pacífica. Davant d’aquells que ens 
volen violents, serenor i tranquil·litat. 
No caurem en provocacions. 
Seguirem fins a la plena llibertat.
Objectiu independència!

Bon Nadal, 
pintem de groc el Nou Any, 
que ens ompli de serenor els ànims i ens doni la força suficient, 
per continuar.

RIELLS i VIABREA

A partir d’aquest 
proper trimestre, 
tota la informació 
del Centre Cultural, 
la Biblioteca i 
l’Ajuntament en un 
mateix fulletó!

En breu a les 
vostres bústies!

i
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Grups polítics
El 14 d’octubre va sortir l’esperada sentència sobre els 9 presos polítics que estan a la presó des 
de fa ja més de 2 anys. Com era d’esperar, l’Estat va recargolar els fets per a construir un relat fals 
sobre el que va succeir el 20 de setembre i 1 d’octubre per tal de condemnar a 100 anys de presó 
als nostres presos. Pensada com una venjança i no pas com a un judici just -només cal veure 
com les justícies dels països on hi tenim els exiliats els mantenen en llibertat per no considerar-los 
culpables de res- l’estat ha condemnat a tots aquells que volem resoldre el conflicte per la via del 
diàleg i de les urnes, com a solució democràtica per al futur del nostre país. Nosaltres seguirem 
endavant, sense cap por.

Sí,Cal seguir endavant, amb força i esperança, i fer-ho per ells i per nosaltres mateixos. Per un 
futur millor.En aquestes dates us convidem a participar de les activitats que s’organitzaran des 
de l’Ajuntament, a fer de les Festes un espai de trobada amb amics, família i de viure-les amb 
plenitud i alegria. A retrobar-nos tots plegats i a estrènyer llaços que ens fan més humans i més 
persones.
Bon Nadal i Bones Festes per a tothom!!!

Bones festes i bons pressupostos/ Felices fiestas y buenos presupuestos

Des del grup socialista de Riells i Viabrea volem aprofitar aquestes línies per desitjar-vos unes bones 
festes a tots els veïns del municipi. Per a l’any vinent, els socialistes volem un municipi més inclusiu i 
amb millors oportunitats per a tothom. Per això s’ha de treballar les grans línies de la política social: 
la cura als més grans, la immigració, la salut, plans ocupacionals, habitatge i cultura. Totes elles 
matèries que s’haurien de reforçar en els pressupostos municipals del 2020 -que quan escrivim 
aquestes línies encara no s’han presentat-. Nosaltres voldríem que aquesta vegada el govern 
municipal ens permeti als grups polítics contribuir al disseny d’aquests pressupost; un pressupost 
que tant de bo faciliti que tots tinguem un bon any 2020.

Desde el grupo socialista de Riells i Viabrea queremos aprovechar estas líneas para desearos unas 
buenas fiestas a todos los vecinos del municipio. Para el año próximo, los socialistas queremos un 
municipio más inclusivo y con mejores oportunidades para todos. Para ello debemos trabajar en las 
grandes líneas de la política social: el cuidado de los mayores, la inmigración, 
la salud, planes ocupacionales, vivienda y cultura. Todas ellas materias que 
deberían de reforzarse en los presupuestos municipales de 2020 –que cuando 
escribimos estas líneas aún no se han presentado-. Nosotros querríamos, desde 
luego, que en esta ocasión el gobierno municipal nos permita a los grupos 
políticos contribuir al diseño del presupuesto; un presupuesto que ojalá facilite 
que todos tengamos un buen año 2020.
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Benvolguts Riellencs i Riellenques,

Des del grup municipal de JUNTS per Riells i Viabrea us volem agrair el suport 
que ens vàreu donar en les darreres eleccions generals del dia 10N . Gràcies
per la confiança i per seguir creient en el projecte d´unitat.

Us recordem que ens podeu fer arribar les vostres propostes o suggeriments
per tal de treballar-los JUNTS.
                    Instagram: Junts_x_riells_i_viabrea
                    Facebook:  JUNTS X Riells i Viabrea
                    Whatsaap:  628494187  (Glòria)

Aprofitem per desitjar-vos unes Bones Festes i un pròsper any 2020.

Troba’ns a les xarxes socials

@ajuntamentRiV

Ajuntament de
Riells i Viabrea

ajuntamentriv espaijoveriv

Espai Jove Riells i Viabrea

@JovesRiells
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Arribada de Ses Majestats els 
Reis de l’Orient
Estació de tren Riells i Viabrea

Benvinguda institucional a Ses 
Majestats els Reis de l’Orient
Pl. de la Vila

A continuació Cavalcada de Reis
Recorregut: Estació de tren, Av. 
Mn. Pere Ribot, Ctra. GI 552, c/ 
Santa. Fe, C/ Riells, Ctra. GI 552, 
Av. Salvà i Pavelló Municipal.

Tot seguit al Pavelló:
Entrega de llaminadures 
i obsequis a la mainada

18h

Diumenge 5/01

18.45h

CA
CA

Organitza:Col·labora:

Reisde

Riells i Viabrea
2020

VAL
DA



Visita guiada i interpretació de l’exposició 
nadalenca Temps de Llum. En acabat, hi 
haurà cava i torrons per a tothom.
Destinataris: Tots els públics
Lloc: Centre Cultural la Casa Nova

INAUGURACIÓ I VISITA GUIADA DE 
L’EXPOSICIÓ TEMPS DE LLUM

a càrrec de l’Albert Ordi
Dilluns 9/12| a les 19h

Destinataris: Tots els públics
Lloc: Centre Cultural la Casa Nova

CONCERT DE NADAL

a càrrec de l’Escola de Música Güell
Dissabte 14/12| a les 20h

Acosta’t al Centre Cultural i entrega 
personalment la teva carta al patge 
carter de Ses Majestats els Reis Mags de 
l’Orient.
Destinataris: Nens i nenes
Lloc: Centre Cultural la Casa Nova

VISITA DEL PATGE CARTER 
a les 12.30h

a càrrec de Mònica Torra i Bocamoll, 
Vins i coses bones!
Destinataris: Adults
Lloc: Biblioteca Pompeu Fabra 
Preu: 5 € 

TAST DE CAVA I CONTES PICANTONS

Inscripció prèvia a la Biblioteca. 
Places limitades

Inscripció prèvia a la Biblioteca

Dijous 13/12 | a les 19h

Destinataris: Tots els públics
Lloc: Pl. de la Vila 

CAGATIÓ a càrrec de l’Ajuntament
Dijous 19/12 | a les 17h

a càrrec de l’Ajuntament de Riells i Viabrea
Un trenet portarà els nens de tot el 
poble al Centre Cultural perquè puguin 
entregar la carta al patge. Es farà un 
recorregut per tot el poble amb parades 
a diferents punts (Pl. Estació, Pl. Vila, 
Escoleta, Pl. Mercat i Centre Cultural).
Destinataris: Famílies

CARRILET DE NADAL de 9 a 12.30h

Cal que els menors vagin acompanyats 
d’un tutor

Dissabte 21/12 

a càrrec de l’Ajuntament de Riells i 
Viabrea i col·laboració de l’AMPA 
Escola El Bruc
Destinataris: Nens i nenes
Lloc: Centre Cultural la Casa Nova

ACTIVITATS, JOCS I TALLERS DE NADAL

Inscripció prèvia al Centre Cultural 
fins el 20/12

de 9 a 12.30h

a càrrec de Montcabrera Teatre
Representació en clau còmica d’un procés 
polític en la Judea sota domini romà l’any 0. 
Després de la representació, hi haurà copa 
de cava o refresc per a tots els assistents.
Destinataris: Tots els públics
Lloc: Casal del Poble

EL PESSEBRE VIVENT DEL PROCÉS 

Reserva d’entrades a l’OAC

Dissabte 28/12 | a les 19.30h

a càrrec de l’Ajuntament i el Club Riells i 
Viabrea
Destinataris: Tots els públics
Recorregut: Estació de tren, Av. Mn. Pere 
Ribot, Ctra. Gi 552, C/ Sta. Fe, C/ Riells, Ctra. 
Gi 552, Av. Can Salvà i Pavelló Municipal.

CAVALCADA DE REIS
Diumenge 05/01 | a les 18h

NA
DAL
2019

+ info a riellsiviabrea.cat|

19h


