
VIDRERES
FESTA

2019
DEL 30 D’AGOST
AL 2 DE SETEMBRE

MAJOR



Delta Business Center
Carrer Tecnologia, 17 - 08840 Viladecans



festa major 2019

3

CRÈDITS

Edita: Ajuntament de Vidreres
Programació: Regidoria de Festes de 
l’Ajuntament de Vidreres i entitats participants
Coordinació de continguts:
Centre Cívic Francesc Llobet de Vidreres
Coordinació publicitat: Estudi de Comunicació 
Intus, S.L. (www.intus.cat)
Disseny i maquetació: Estudi de Comunicació 
Intus, S.L. (www.intus.cat)

Jordi Camps
Alcalde de l’Ajuntament de Vidreres

Arriben dies 
de Festa!

Un any més , amb el final de l’estiu, s’acosta la Festa Major, i es nota 
en l’ambient dels nostres carrers. Tot just abans de tornar a la rutina 
del dia a dia, del curs escolar, de les temporades esportives, a Vidreres 
ens disposem a celebrar la nostra festa. Aquests han de ser dies de 
retrobament entre veïns i veïnes als carrers i places de la nostra vila, 
on poder divertir-nos i passar bones estones plegats. Moments com 
aquests són molt importants a les vides, perquè més enllà de deslliu-
rar-nos de la rutina diària ens permeten relacionar-nos amb els veïns 
d’una manera molt més intensa, estrènyer lligams i continuar teixint 
comunitat. Sortiu i viviu el carrer!

Deixeu-me dedicar unes paraules d’agraïment a totes les persones 
que heu col·laborat en fer possible unes festes de tothom i per a 
tothom, una festa acollidora i participativa. Una Festa Major recone-
guda com a capdavantera pels pobles de l’entorn. Moltes gràcies! 

Aquest programa de la Festa Major reflecteix l’essència de Vidreres, 
un poble actiu, participatiu, amb una gran vida associativa, cultural-
ment ric, cívic i solidari. Gaudim, ballem, fem-nos nostres els carrers, 
sempre sense perdre de vista el respecte a l’altre, el descans veïnal i el 
respecte a viure i a moure’s en llibertat, sense cap agressió masclista 
ni cap discriminació envers cap col·lectiu.

Finalment, només dir que de ben segur que al llarg d’aquests dies 
tindrem l’oportunitat de retrobar-nos, fer petar la xerrada i recordar 
aquells moments inoblidables que hem viscut en altres festes majors. 

Us animo a participar de tot aquest ventall de propostes que demost-
ren la riquesa associativa, cultural i patrimonial de Vidreres. 

Us desitjo una bona Festa Major!
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Francesc Baltrons
Regidor de Cultura i Festes                                

Arriba la 
gresca a 
Vidreres!

Un any més per aquestes dates, la Festa Major arriba a Vidreres. Com 
sempre, és una festa major carregada d’actes lúdics, esportius i cultu-
rals que busquen la màxima participació de tots i totes.

Enguany, ja fa setmanes que entitats, treballadors de l’Ajuntament, 
associacions... s’aboquen de valent en la preparació de tots i cadas-
cun dels actes. Per això, un any més m’agradaria agrair la plena 
dedicació de totes les persones, comissions, entitats i col·lectius que 
fan possible la Festa Major des de l’entrega i el treball i amb l’afany que 
tothom faci vibrar els carrers i places de Vidreres en aquests dies tan 
especials.

Arriben dies d’estar al carrer i de gaudir de la vila, que permetran a la 
ciutadania participar en aproximadament unes 100 activitats diverses, 
pensades per a tots els gustos i edats. Busqueu i remeneu, però no us 
perdeu cap detall, teniu aquest programa de Festa Major, que recull 
totes les activitats que s’han preparat des del consistori i que pretén 
ser una guia útil per seguir el dia a dia de la festa.

Sortiu al carrer, gaudiu, nit i dia o dia i nit, feu-ho amb intensitat. 
Espero que ens puguem veure per places i carrers per gaudir al 
màxim de la nostra festa.

Visca la Festa Major!

Visca Vidreres!



E C O N O M I S T E S
ASSESSORIA FISCAL-COMPTABLE-LABORAL-JURIDIC MERCANTIL I ASSEGURANCES

GIRONA
C/Barcelona, 33 2n B
Tel. 972226444
Fax. 97222760

LLORET DE MAR
Rbla Romà Barnés, 11 1r
Tel. 972371128
Fax. 972367128

TOSSA DE MAR
C/ Estolt, 13
Tel. 972340462
Fax. 972342652 

VIDRERES
Av. Costa Brava, 200
Tel. 972851164
Fax. 972851536 
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Parroquia  
de Vidreres
Un any més tornem a preparar la Festa Major del 
nostre poble, i sembla que la de l’any passat va 
ser fa quatre dies. I un cop més rebo la trucada de 
l’Ajuntament demanant-me unes línies de felicitació 
als vidrerencs i vidrerenques per al programa. Uf! I què 
hi posaré aquest cop? Què us puc dir? 

I mentre “passejo” per l’ordinador a veure si m’inspiro 
topo amb un vídeo al youtube que promociona 
el projecte educatiu d’una escola: uns nens que 
juguen alegres i somrients responen a la pregunta 
que sovint els fem: - “què vols ser de gran?”; les 
respostes: - “bomber, metge, mestre”... i seguidament 
a la pantalla apareix una reflexió: - “I si en lloc d’això 
els preguntem: com vols ser de gran?”; i les mateixes 
criatures responen:- bomber molt servicial; metge 
que estimi els pacients; mestre que es preocupi de 
fer els alumnes savis i bones persones. 

Això m’ha fet reflexionar: som persones, som un 
poble, som veïns, som amics, som entitats, som 

festa, som relacions personals... però l’important de 
tot això és com ho som. Com som persones, com 
som poble, com som veïns i amics. Com som festa i 
com fem festa? 

Santa Maria, -prop de la seva festa de la Nativitat 
celebrem la nostra Festa- ens en dóna una resposta: 
tot això ho podem ser estimant, compartint, 
lluitant per estar contents i per fer feliços als altres 
treballant junts per construir un poble millor, 
amb esperit de servei i senzillesa. Practicant una 
innovadora forma de xatejar, “whatsappejar” i 
“facebookejar” en directe a través de la veu i en 
3D que han descobert els científics: fent un toc, 
passejant i gaudint per les diverses activitats de la 
Festa Major amb la família, amics i veïns. 

Molt bona Festa Major a tots i totes.  
Mn. Jordi Pascual Bancells 

DILLUNS, 2 DE SETEMBRE

Missa Solemne
de festa major

A 2/4 de 12 h, amb l’orquestra La Flama de Farners,  
en honor de Santa Maria, titular de la Parròquia. 

Acte 
religiós Tothom esta convidat



Pol. Ind. Can Cuca
C. Primer de maig, 4
17410 Sils (Girona)

M. 671 631 398
T.  972 168 180
F.  972 168 201

info@revalora.cat
www.revalora.cat



Entraràs en el 
sorteig d’un premi!

PENJA A INSTAGRAM LA TEVA 
FOTOGRAFIA DE LA FESTA 

MAJOR I ETIQUETA-LA AMB 

#FMVidreres2019

1. Es podrà participar al concurs des del dia 29 d’agost fins les 
00 h del dia 2 de setembre.
2. Podrà participar al concurs tothom major d’edat que tingui 
Instagram, amb perfil obert, independentment de la seva 
procedència i que segueixi el perfil d’Instagram de @ajvidreres.
3. Les imatges es presentaran a través d’Instagram. Els participants 
hauran de tenir en compte que el seu perfil haurà de ser públic 
i les imatges s’hauran de publicar amb l’etiqueta/hashtag 
#FMVidreres2019.
4. El tema del concurs és la Festa Major de Vidreres.
5. Hi haurà tres premis: 1r premi: 60€ en vals de descompte, per 
bescanviar als establiments associats a la ACESV / 2n premi: 
maridatge de cerveses La Selvaseria amb embotits, formatges i 
pa de coca amb tomàquet per a dos persones a Can Gruart / 3r 

premi: 2 menús a un restaurant de Vidreres.
6. S’escolliran 5 finalistes i tu, amb els teus vots, escolliràs els 
tres finalistes, essent el 1r guanyador aquell que més m’agrades 
aconsegueixi i el succeiran el 2n i 3r.
7. S’ha de ser l’autor de la fotografia. Es demanarà l’original.
8. Els participants autoritzen l’Ajuntament a exposar 
públicament les imatges presentades en exposicions, pàgina 
web municipal i xarxes socials.
9. Es farà una exposició amb una selecció d’imatges del 
concurs, a l’antic Escorxador. Els premis es lliuraran durant el 
cap de setmana de la Fira de la Cervesa.
10. El jurat pot declarar deserts un o diversos premis, per baixa 
participació i/o baixa qualitat de les fotografies.

BASES DEL CONCURS



23 D’AGOST - 21 h

VIDRERES BIG BAND
De l’Escola Municipal de Música de Vidreres
L’any 2014 va sorgir la possibilitat de crear la Big Band de l’Es-
cola de Música de Vidreres. Aquesta agrupació instrumental, 
basada en la clàssica formació de les orquestres de jazz d’ini-
cis del segle XX, de seguida es va nodrir d’alumnes i exalum-
nes de l’escola que tenen el nivell suficient per a interpretar 
música moderna en gran format (jazz, soul, blues, etc.). 

BIG BAND JAZZ MARESME
Big Band Jazz Maresme. Fa més de deu anys que tiren 
endavant aquest projecte. En aquests 10 anys, la Big 
Band ha evolucionat, ha compactat el seu so i actual-
ment té l’habilitat d’assolir els repertoris dels diferents 
projectes, molt més ràpidament que al principi. També 
han evolucionat individualment com a músics, ja que 
han hagut d’estar al nivell d’exigència que l’orquestra, di-

rigida per Gerard Nieto, demanava. Com va dir el direc-
tor al principi han de ser ”una orquestra de jazz professi-
onal, capaç d’assolir qualsevol repertori o projecte”. No 
va dir res sobre fer-ho “en poc temps i pocs assajos”, que 
és el que fan usualment. Com en la resta de les coses de 
la vida sempre es va a l’últim moment: les partitures arri-
ben tard o és difícil coordinar 17 persones (pitjor encara).

24 D’AGOST - 21 h

SELVA BIG BAND
“DUKE ELLINGTON vs COUNT BASIE”
Un concert de Jazz clàssic de l’estil anomenat Swing, la mú-
sica emblemàtica dels anys 30’s als 50’s: l’Era del Swing Un 
repertori representatiu de les dues big bands amb més nom 
d’aquests anys: l’Orquestra de Duke Ellington i l’Orquestra 
de Count Basie. Agrupació orquestral formada per 13 mú-
sics professionals sota la direcció del compositor-pianista 
Francesc Gener i del saxofonista-arrenjador Ramon Alsina. 
Durant més de 27 anys han realitzat 250 concerts entre els 
que destaquen la seva participació en diversos Festivals de 
Música (Palma de Mallorca, Lleida, Barcelona -Palau de la 
Música (2007), Auditori (1999), Saragossa, Tarragona (1998 y 
2007), Platja d’Aro, Girona i La Seu d’Urgell. 

6a EDICIÓ DEL 23, 24 I 25 D’AGOST DE 2019

Festival de Jazz a la fresca



COL·LABORA:

L'era del Swing, la batalla de les Big Bands

Madre nuestra  
que estás en los suelos

Farsa/Tragicomèdia · 65 minuts · castellà
Ja ho saps tot sobre la vida i el dia a dia als carrers de Colòmbia? 
El dijous 29 d’agost, anima’t a sortir de casa i apropa’t al teatre. La 
companyia El Fuelle arriba al Teatre Casino La Unió amb una farsa 

tragicomèdia de creació pròpia que no et deixarà indiferent. No 
t’ho pensis, recolza la cultura i ajuda a omplir l’espai!

DIJOUS 29 D’AGOST · A LES 20.30 H ·  AL TEATRE CASINO LA UNIÓ

25 D’AGOST - 18 h

BLANES BIG BAND 
Del Col·legi Santa Maria de Blanes
Creada l’any 2012 com a complement indispensable pels nos-
tres joves músics, tant pel desenvolupament tècnic de l’ins-
trument com per una comprensió clara dels components 
més importants de la música: ritme, harmonia i melodia. En 
aquest sentit, la improvisació juga un paper fonamental en 
el desenvolupament de la tècnica i la creativitat. Ofereix un 
repertori format per la interpretació de peces musicals amb 
narració, que explica els inicis del jazz, passant per les grans 
orquestres dels anys 30 i finalitzant amb el funky, sempre 
amb la dinàmica que caracteritza als seus joves intèrprets. 
El repertori es compon de temes de llatí-Jazz, blues, samba, 
bossa-nova, funky o swing, entre d’altres, amb una força vi-
sual impactant amb una vintena de joves músics en escena.

BARCELONA JAZZ ORQUESTRA 
La Barcelona Jazz Orquestra té més de 20 anys d’histò-
ria. Està integrada per alguns dels millors especialistes de 
Jazz de Catalunya. Considerada com una de les millors 
big bands d’Europa, actua regularment acompanyant a 
cèlebres figures com Benny Golson, Phil Woods, Jon Fad-
dis, Frank Wess, Jon Faddis, Kurt Elling o Ann Hampton 
Callaway. Ha participat a grans Festivals europeus i ha tin-
gut el plaer d’actuar al Lincoln Center de Nova York.



Vidreres, molt bona festa major!

wifiboo vidreres.indd   1 22/07/2019   12:47

Hem renovat
la nostra exposició
Vine a visitar-nos!

Pol. Ind. Vidreres, parcel·la A · Vidreres · Tel. 972 851 413
C/ Grevol, 5 Urb. Aiguaviva Parc · Vidreres · Tel. 972 167 043
comercial@materialesachon.com · www.materialesachon.com

Achón
ceràmiques · banys · materials de construcció
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Dissabte 24 d’agost

 21.30 H
NIT DE LA SARDANA 
amb la cobla Jovenívola de Sabadell. 

 a la Plaça Lluís Companys.
A càrrec de Bella Dansa. 

Dijous 29 d’agost

 20.30 H
FITAG MUNICIPIS amb l’obra de teatre 
“Madre nuestra que estás en los suelos” - 
Colòmbia

 a la Sala del Teatre Casino la Unió.

 21  H
TORNEIG DE FUTBOL  
FESTA MAJOR de Vidreres,  
CEF Sporting Vidrerenca (3era  
Catalana)– Bescanó CE 2ona Catalana)

 al Camp Municipal d’Esports.
A càrrec de Sporting Vidrerenca.

Cobla jovenívola  
de sabadell

L’any 1974, per tal de 
trobar solucions a la 
manca de músics de 
cobla, l’ACF Sabadell 
Sardanista i els Pueri 
Cantores de l’Escolania 
de Sant Agustí van 
constituir l’Escola 
Experimental de 
Música per a Cobla. 

Per encàrrec de Sabadell Sardanista, els primers contactes els 
realitzaren Salvador Saumoy i Joan Galobart amb el director de 
l’Escolania, pare Josep Vidal i Bachs, que va acceptar amb molt 
interès la proposta, i va donar totes les facilitats i l’impuls necessari 
perquè el projecte es convertís en realitat.

FITAG
Ens va dir La Señora Chicha amb el 
seu cos de totuma i la seva memòria 
de blat de moro que allà a Colòmbia els 
camperols recullen aliments per tot un 
país i el país només recull abandonament 
i pobresa per ells. Ananías Neuta Tunjo, 
un camperol, després que la seva esposa 

morís i la seva única filla s’oblidés d’ell; 
cansat de la fam, el fred i la soledat, 

decideix vendre les seves terres al primer postor per emprendre 
el seu últim viatge cap a la ciutat en busca d’un nou horitzó, un paradís 
que li oferirà fred, asfalt i soledat. Mare nostra que estàs en els terres és un 
pregó, una oració que en forma de cant invita a treure’s les sabates i a posar 
els peus al terra, que cada vegada és menys terra i més asfalt

Without End
Als “WITHOUT END” ens agrada 
tant tocar i cantar que no trobem 
mai un final als temes que fem. 
Som 5 i, tot i que el Rock & Roll 
ens tira molt també hem volgut 
provar altres estils. 

I6
Tenim la voluntat. Tenim les 
possibilitats i els arguments, 
només ens faltes tu per portar-
ho allà a on siguis. La música 
ens mou!
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 21 H
BICICLETADA NOCTURNA 
“A la llum de la lluna”. 

 sortida a la plaça de l’església. 
A càrrec del Club BTT Vidreres. 

 23 H
“NITS DE GRUPS LOCALS” 
CONCERT “PLAYMUSIC2K19”  
amb Without End, 3/4 de Quinze,  Erràtiks, 
Midnight in Tokio i I6. A càrrec de Creamus.

Divendres 30 d’agost

 11 H
TALLER INFANTIL DE FESTA 
MAJOR Activitat gratuïta, places limitades. 
Inscripcions a la Biblioteca fins el 26 d’agost.

 a la Biblioteca Joan Rigau i Sala. 

 18 H
CONTE EN ANGLÈS STORYTIME: 
Gina Ginger and Charlie Chives.

 al Teatre del Casino
A càrrec de l’AFA St. Iscle. Organitza Kids&Us

Erratiks
Si ens voleu conèixer, 
acompanyeu-ho 
PlayMusic, allà ens 
trobarem! Salut i música!

Dijous 29 d’agost

Midnight 
inTokio
Amb moltes ganes de fer-vos 
ballar sense parar, hem format 
aquesta banda per compartir 
moments amb tothom qui vulgui 
passar una bona estona

La Ribera
Amb el variat repertori d’havanera clàssica 
i sardana, el grup interpretarà per primera 
vegada a la comarca de la Selva la corranda 
marinera “El rem de trenta-quatre”, recent 
composició musical pròpia del grup 
inspirada en la novel·la (1904) original del 
cèlebre escriptor Joaquim Ruyra (1858-1939)  
i d’argument basat en pescadors blanencs 
 de darreries del S. XIX i inicis del XX.



Servei de Gasoils a domicili

Vidreres

972 850 214 · 645 955 590 · 638 445 504

vehicles equipats amb comptador volumètric precintat

Gasoil A (automoció)
Gasoil B (Agricola)
Gasoil C (Calefacció)

Ctra. Lloret, núm. 48-50 VIDRERES · Tel. 97 285 07 92 · 97 221 70 71
vidreres@calderseconomistes.com · info@calderseconomistes.com · www.calders-e.cat

Economistes - Laboral -Advocats-Auditors i Consulting

Ctra. Lloret 48-50, VIDRERES - Telf. 972 85 07 92  - 972 21 70 71 - Vidreres@calderseconomistes.com · 
info@calderseconomistes.com · www.calders-e.cat
·
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 22 H
PREGÓ DE FESTA MAJOR
a càrrec del Grup d’Esplai Vidrerenc en 
motiu del 25è aniversari de l’entitat

 a la plaça Lluís Companys. 

I a continuació,
PRESENTACIÓ CANDIDATS A 
PUBILLES I HEREUS DE VIDRERES.

 22.30 H
HAVANERES
amb el grup La Ribera. I repartiment de 
Rom Cremat, per la Comissió de Ranxo.

 a la plaça Lluís Companys 

Tot seguit,
BALL amb el conjunt Band Gogh.

 22.30 H
CONCERT JOVE 
amb, RELAT + LILDAMI +  
BUHOS + BANDA NEON

 a zona Barraques. 

La Band 
Gogh
Tres artistes amb molts 
anys d´experiència. Un 
espectacle  que barreja art, 
música, pintura, elegància, 
bogeria i professionalitat a 
la seva màxima expressió. 

Juntament amb una diversitat en el seu repertori que complau 
a tot tipus de públic.  Amb LA BAND GOGH volem escenificar el 
nostre Lema: “La quantitat no és sempre qualitat”.

Relat
És un projecte nascut a Olot 
que ha aconseguit destacar amb 
força i energia en el panorama 
musical català, sent actualment 
els semifinalistes del prestigiós 
concurs Sona9 i el grup 
seleccionat per la incubadora musical de la Xarxa de Cases de La Música 
per 2019. En el temps que porten de vida han aconseguit desenvolupar 
un so únic i personal, fusionant estils clàssics com ara el reggae i dub 
amb pop, música electrònica i urbana, creant així una gran versatilitat.

Lildami
Cantant de rap/ trap en català, que 
destaca per un missatge positiu allunyat 
de l’estereotip de drogues o violència 
i que actualment ja acumula més  de 
3.900.000 visualitzacions i més de 
19.000 subscriptors al seu canal de Youtube. Aquest any presenta 
un disc i una gira d’inici prometedors com cap altre . Sí, als PPCC 
també tenim escena rap/trap en català, i de la millor.

Banda Neon
Una nit de festa no es pot il·luminar 
de qualsevol manera. Apaga el llum 
de sempre, encén el lila de la Banda 
Neon i benvinguts a una gresca 
on res és impossible. Els Neon 

ofereixen un concert brillant i esplendorós de dues hores i mitja de 
versions, que frueix entre els temes mítics de la música disco dels 
80’s, la millor rumba i rock de tots els temps.

Buhos
Premi Enderrock 2018 a millor 
cançó de pop-rock per “Volcans”. 
Present i futur del panorama musical 
català, la banda de Calafell ja és un 
dels grups festius referencials dels 
Països Catalans. El seu últim disc ‘La 
gran vida’, també s’ha mantingut imbatible en els cims de les 
principals llistes d’èxit de la radiofòrmula i també com un dels 
més reproduïts a Spotify i Youtube del país.

Divendres 30 d’agost



Optimitzar la seguretat, informàtica i teleco-
municacions de les empreses, indústries i 

institucions.

ARRIBEM A LLOCS REMOTS

OPERADORS DE SERVEIS D’INTERNET
I TELEFONIA FIXA I MÒBIL

c/ Sant Jordi, 28
17411 Vidreres
(Girona)

c/ Tramuntana, 99
17411 Vidreres
(Girona)

668 880 803
972 850 155

info@nimbustelecom.cat

668 880 803
972 850 155

info@aliartsl.com

c/ Sant Jordi, 28
17411 Vidreres

(Girona)

668 880 803
972 850 155

info@aliartsl.com
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Dissabte 31 d’agost

 12 H
EXHIBICIÓ DE TWIRLING
a càrrec del Club Twirling Vidreres

 a la plaça Lluís Companys. 

 13 H
CONCERT VERMUT
amb R4 Jazz trio
a càrrec de Creamus

 a la Pista Jardí del Casino la Unió.

 16.30 H
TARDA DE MÀGIA
amb l’espectacle “La màquina del temps” 
de la CIA Aliskim

 al Teatre del Casino la Unió.

 17 H
CORREBOUS

 esplanada davant del pavelló (pàrquing 
gratuït). A la mitja part, Sercam Show amb 
Santi Serra.  Servei de bar/restaurant.
A càrrec de Correbous de Vidreres.
 

R4  
Jazz trio
És una proposta emergent 
creada a partir de l’entusiasme 
de tres joves de les comarques 
gironines. Utilitzant el jazz com a 
punt de partida vol allunyar-se de 
la solemnitat que sovint envolta 
aquest tipus de formacions, 
oferint-nos un espectacle 
polivalent i obert a tothom.

LA Maquina 
del temps
El cèlebre professor ALISKIM, 
inventor i científic de reconegut 
prestigi, ens presenta la seva 
darrera creació: la màquina 
del temps. Gràcies a aquesta 
andròmina, podrem viatjar en 
l’espai i el temps... Cap al passat, 
però també cap el futur. Una  
màgica aventura per a tota la 
família.



Normes de seguretat del correfoc

PER ALS PARTICIPANTS:
• Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i 
pantalons llargs.
• Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se 
el clatell amb un mocador de cotó.
• Protegir-se els ulls.
• Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.).
• Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls 
de les explosions pirotècniques.
• No demanar aigua als veïns.
• Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
• Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, 
havent d’utilitzar únicament els preparats pels organitzadors.
• Respectar les figures de foc, els seus portadors i els 
músics.
• Adoptar una actitud correcta amb els diables i no 
obstaculitzar el pas ni fer-los caure.
• Seguir en tot moment les indicacions dels diables.

• Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i 
dels punts d’assistència sanitària.
• En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als 
punts d’assistència sanitària.
• En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.
 

PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS:
• Retirar tots els vehicles estacionats als carrers de l’itinerari.
• Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que 
en disposin.
• Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb 
cartons gruixuts.
• Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
• No tirar aigua als participants ni als espectadors del 
correfoc per la perillositat que representa.
• Desconnectar tot tipus d’alarmes.
• Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui 
dificultar el pas dels actors, organitzadors i participants al 
correfoc.

Prevenció foc
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 18 H
CERCAVILA GEGANTERA
amb les Colles de: Vidreres, Campllong, Vilobí 
d’Onyar, Maçanet, La Cellera i El Port de la Selva.

 Recorregut: Pavelló, Barcelona, Quirze 
Jordà, Cellera, Pl. Església, Catalunya, Costa 
Brava, Pau Casals, Pl. Lluís Companys. 
A càrrec de la Colla Gegantera de Vidreres.

 20.30 H
XXXÈ FOCS, TRACA, BALL I 
XOCOLATADA POPULAR
amb “Àngel i Pol”

 al carrer Sant Maurici.
A càrrec de l’Associació de  
Veïns del Carrer St. Maurici.

 22 H
CORREFOC AMB FAMÍLIA
pel centre de la Vila, amb els Diables de 
l’Onyar.
Recorregut: Zona Barraques, Barcelona, 
Quirze Jordà, Ponent, Cellera, Barcelona i 
Pl. Església. 

ANGEL  
I POL
Dos noms ben simples 
que defineixen una llarga 
trajectòria artística. Les 
melodies i els arranjaments 
de les seves interpretacions 
no només conviden a ballar 

sinó que permeten que hom gaudeixi com si d’una audició 
es tractés. El valsos, els boleros, els tangos, els swings, tots 
prenen forma i contundència sota la batuta d’aquests grans 
músics que, entre dos, donen el rendiment de cinc gràcies a 
degut a la seva alta i acurada preparació musical. No us els 
perdeu que valen la pena.

Diables de llOnyar
Diables de l’Onyar és molt més que una colla de Diables amb 30 anys 
d’història. Pot ser una companyia d’espectacles, una associació de 
joves, pot ser perfomance, percussió, castells de focs, una rua, pot ser un 
espectacle visual, participatiu, per a tots els públics, un espectacle que 
va més enllà de la tradició dels correfocs.
El nostre és un espectacle per ser vist des de dins (deixant-se perseguir 
pels diables) o des de fora (gaudint de l’espectacle visual, la música i la 
pirotècnia). El que presentem no és un simple correfoc , ja que té una 
clara vocació d’espectacle, que parteix del concepte del correfoc però 
que acaba per combinar diferents disciplines. Sense cap mena de dubte, 
un dels correfocs més singulars que es pot veure arreu.

Dissabte 31 d’agost



c/ Catalunya 12 | Tel. 972 85 01 80        c/ Sant Maurici 8 | Tel. 972 85 03 35        VIDRERES

Carns i 
embotits 
d’elaboració 
pròpia
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 22.30 H
CONCERT JOVE
amb, BLUE JOY + EL DILUVI +  
ELS CATARRES + SIXTUS

 a zona Barraques.

 23.30 H
BALL DE FESTA MAJOR
amb el conjunt Chocolat

 a la Plaça de Lluís Companys.

 0 H
SOM.NIT: Stand d’informació, prevenció 
i reducció de riscs associats al consum 
de drogues,  a zona barraques. A càrrec 
d’Atlètic Vidreres FSCE.

Blue Joy
Està portant la força imparable del seu directe a tot arreu. 
Reconeguts pel jurat professional del concurs BROT com “una 
de les joves formacions amb més talent i qualitat musical a casa 
nostra”, aquest 2019. Està més que preparat per transportar-te al 
seu món amb molta festa i bona música!

Sixtus
Sixtus s’ha consolidat com un 
dels grups de versions amb més 
projecció dels Països Catalans. 
Amb les seves últimes gires han 
recorregut tota la geografia del 
país. Imperen els temes dels 
grups més consolidats de l’escena 
cultural i festiva catalana, sense 
perdre la referència dels grans 
clàssics, dels himnes del rock, ska, 
punk i reggae d’última generació.

Els Catarres
L’actual auge del panorama musical 
dels Països Catalans no es podria 
entendre sense Els Catarres. 
La banda és responsable del 
ressorgiment de la música festiva 
a les nostres festes i ha aconseguit 
fites històriques que han marcat 
l’èxit dels grups catalans. Han estat la 
primera banda en actiu que, oferint 
un concert en solitari, omple les 
4600 localitats del Sant Jordi Club.

Chocolat
A finals de gener de 2012 es 
va començar a crear el grup 
musical ChocoLat i a hores 
d’ara ja està complet. Va ser al 
desembre de 2012 quan es van 
establir com a grup i van auto-produir un EP per presentar-se al públic. 
Aquest constava de quatre temes propis i diverses versions. Aquest 
any 2012 van gravar el seu primer videoclip amb la cançó ”Hoy”.

El Diluvi
El moment de salut del panorama musical al País 
Valencià s’ha d’entendre amb grups indispensables 
com EL DILUVI, present i futur de la música dels 
Països Catalans, amb una curta  biografia que no 
els ha impedit en els darrers dos anys trepitjar bona 
part del territori amb més de 150 concerts.

Dissabte 31 d’agost



C. Catalunya, 15 · 17411 VIDRERES (Girona) · T. 972.85.00.57

casino
VIDRERES1866
LAUNIÓ

Amanides | Plats combinats | Pizzes | Entrepans | Tapes

Farmàcia
Júlia Vilardell Fajula
Carrer de Girona, 37
Tel. 972 87 50 09
17411 Vidreres
juliavilardell@cofgi.org
info@farmaciajuliavilardell.com
www.farmaciajuliavilardell.com

Bona festa major a tothom!
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Diumenge 1 de setembre

 7 H
BATUCADA DE BOUS 
pels carrers de la vila.

 Sortida del c/ Maçanet fins al c/ Pau 
Casals i tornada fins a la plaça de bous 
situada a l’esplanada davant del pavelló.
A càrrec Correbous de Vidreres
 

 8 H
TRADICIONAL BOUS AL CARRER

 pels carrers de la vila

Tot seguit, 
BOUS AL CARRER INFANTIL
amb inflables

 a l’entrada de la plaça de bous
A càrrec de Correbous de Vidreres
 

 8.45 H
BOTIFARRADA POPULAR
un cop finalitzat Bous al Carrer

 a la plaça de bous.
Venda anticipada de tiquets
A càrrec de Correbous de Vidreres

 9 H
VI TROBADA DE VESPES I MOTOS 
CLÀSSIQUES + ESMORZAR
de botifarra pels participants

 a l’antic Escorxador



Assistència en carretera 24h per a 
turismes, camions i autocars.

Transport de vehcles i maquinària

info@gruesvinolas.com
www.gruesvinolas.com

Ctra. N-II Km. 692
17411 VIDRERES · · GIRONA

Tel 972 87 50 88
Fax 972 85 06 52
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 10.45 H
XII CURSA INFANTIL  
AL CENTRE DEL POBLE 
Categories 
- Infantils: de 0-3 anys, de 4-7 anys, de 8-11, 
de 12-15 anys; 
- Absoluta: de 16 i més.  
Inscripcions a la plaça Lluís Companys. 
Premis per tothom i trofeus pels guanyadors.
A càrrec del Club Olímpic Vidreres.

 11.30 H
VI RUTA DE LA TROBADA DE 
VESPES I MOTOS CLÀSSIQUES 
PELS VOLTANTS DE POBLE

 sortida al centre del poble i tornada a 
l’Escorxador

 13  H
CONCERT VERMUT DE JAZZ
amb Cotton Swing Trio

 a la Pista Jardí del Casino la Unió

 16.30 H
SARDANES
amb la Cobla La Selvatana

 a la Pl. Lluís Companys

Cotton Swing Trio 
Cotton Swing trio és un grup format per tres joves de les 
comarques gironines. Tots tres, apassionats de la música negra, 
s’han centrat en el jazz per conformar un repertori dels standards 
més purs d’aquest gènere i també d’algunes versions adaptades a 

aquest estil musical. 
Tanmateix, interpreten 
els temes buscant una 
sonoritat acústica, 
natural, fresca i 
propera, per tal de 
compartir la música 
amb el públic des d’una 
vessant més íntima.  
Anna Fonalleras - Veu 
· Rubén Paz - Guitarra · 
Santi González - Baix

Selvatana
L’Orquestra Internacional Selvatana és la formació ideal que 
no pot faltar en una festa major de prestigi, ja que ofereix un 
ampli ventall de possibilitats musicals i d’espectacle, que 
van des del concert clàssic fins al ball de gala.

Diumenge 1 de setembre



CONSTRUCCCIONS I REFORMES

Mas Banyoles, s/n · 17411 VIDRERES (Girona) · Mòbil 679.897.645
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 17 H
CORREBOUS

 esplanada davant del pavelló (pàrquing 
gratuït). A la mitja part, Sercam Show amb 
Santi Serra. Servei de bar/restaurant. 
A càrrec de Correbous de Vidreres

 17 H
BARRAQUES PER XICS 
amb en Rikus se’n va a la Selva

 a la zona barraques

 18 H
FESTA HOLI

 a la zona barraques

 18 H
CONCERT
amb l’Orquestra La Selvatana

 al pavelló municipal

 19 H
ACTE D’ELECCIÓ DE LA PUBILLA 
I HEREU DE VIDRERES,
amb la col·laboració de representants del 
Pubillatge d’arreu de Catalunya

 al pavelló municipal

 20.30 H
BALL DE GALA 
amb l’Orquestra Selvatana

 al pavelló municipal. 

Rikus  
se'n va a la Selva 
En Rikus fa un viatge per la selva misteriosa...  tota una peripècia 
on junts haureu de jugar amb bèsties salvatges, enfrontar-vos 
a serps, imitar molts animals, aprendre nous idiomes, ballar 
les danses de la tribu ZIGA ZAGA, descobrir noves espècies, 
travessar rius i explorar tot de racons exòtics! Tota una 
experiència on els espectadors ajudareu a en Rikus a superar 
proves per poder aconseguir tornar a casa... a la muntanya.

Festa Holi
La festa Holi té una duració d’1 h, portem un equip de música i 
fem animació! Una activitat molt divertida, tant els nens com 
els adults i poden participar i passar-ho molt bé. Les nostres 
bosses de colors són sense gluten.

Diumenge 1 de setembre
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 20.30 H
XVI CERCATASQUES
amb la txaranga “Bufant Fort”.  
Tiquets: 20€ no socis/ 5€ socis, a la 
Societat Casino “la Unió” - Places limitades. 

 Punt de trobada Societat Casino “la Unió”. 

 23  H
NIT JOVE
amb Los 40 on Tour

 a la zona Barraques

Dilluns 2 de setembre

 11.30 H
MISSA SOLEMNE  
DE FESTA MAJOR
amb La Flama de Farners

 a l’Església.

 13 H
CONCERT VERMUT
amb la cobla La Flama de Farners

 a la pista del Casino.

 17.30 H
SARDANES
amb la cobla La Flama de Farners

 a la Pl. Lluís Companys.

Los 40 On Tour 
Música d’ara i d’abans amb projeccions 
espectaculars a través de dues pantalles 
de leds gegants i molta música amb els 
discjòqueis Adrià Ortega i Neus González.
Els dj’s i locutors de l’emissora punxaran 
alguns dels temes que estan marcant l’estiu 
i d’altres que han marcat els estius de les 
nostres vides, entre ells, ‘Despacito’, de Luis 
Fonsi; ‘Súbeme la radio’, d’Enrique Iglesias, o 
‘Me enamoré’, de Shakira.

La Flama  
de Farners
La Flama de Farners es va fundar l’any 1981, per tant, en 
un parell d’anys celebrarà el seu 40è aniversari. És una 
de les cobles habituals de terres catalanes, de fet al llarg 
de l’estiu compten amb un bon grapat d’audicions.

Bufant Fort 
Bufant Fort som una banda de carrer de vent i percussió. Vam 
començar a donar la nota el 2012 i estem formats sobretot 
per joves talents de les comarques de Girona. Animem festes 
majors, festes menors, cercaviles, correbars i el que faci falta 
amb bona música, ballaruca i mooooolta gresca! El nostre 
repertori va des de temes actuals, swing, balcànic, música 
popular catalana fins al funky passant per la música de 
txaranga, el dixieland i el pop.

Diumenge 1 de setembre



Bona Festa Major!
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 19 H
CONCERT
amb l’Orquestra Gerunda

 al pavelló municipal.

 20 H
BALL DE VETLLA
amb l’Orquestra Gerunda

 al pavelló municipal.

Diumenge 8 de 
setembre

 12.30 H
CONCERT 
amb l’Orquestra de Cambra de l’Empordà 
“ Serenata d’Aniversari”

 al Teatre del Casino la Unió.

Dimecres 11 de 
setembre
Actes de la Diada Nacional  
de Catalunya

 10 H
TROBADA DE TERRANEGRA
entre els municipis de Tossa de Mar, 
Llagostera, Caldes de Malavella i Vidreres. 
Esmorzar popular, entrepà de botifarra
a càrrec de la Comissió de Ranxo. 

Gerunda
Amb un repertori de més 
de 240 cançons dedicades 
al ball de saló, música per 
jovent i concert de festa 
major. Continua amb el mateix 
esperit de superació des de 
l’any 1990, quan es va fundar.
Coneguda arreu per la 
seva “solera”, amb grans 
professionals, que fan gaudir 
a tota mena de públic que els 
escolten. Un equip d’artistes 
i tècnics, que s’adapten a 
l’esdeveniment més petit 
per reduït que sigui, fins a la 
macrofesta més important.

Orquestra Cambra 
de l'Emporda
L’Orquestra ha actuat a la seu del Parlament Europeu 
d’Estrasburg, on va ser nomenada Membre d’Honor 
del Consell Internacional del Moviment Europeu. El 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
li va atorgar al 1992 el Premi Nacional de Música en la 
modalitat d’intèrpret de música clàssica. L’Orquestra 
de Cambra de l’Empordà celebra enguany el seu 30è 
aniversari i ho fa de la mà del seu nou director titular 
Diego Miguel-Urzanqui.

Dilluns 2 de setembre

ACTES de la DIADA NACIONAL de CATALUNYA



• Aigua- electricitat - Calefacció
• Aire condicionat - Gas
• Il·luminació especialitzada
• Música ambiental
• Xarxes d’informàtica
• Regs automàtics
• Terra radiant
• Ventilacio
• Energies renovables
• Solar fotovoltaica
• Llar de foc/gas
• Aire condicionat
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ACTES de 
la DIADA 
NACIONAL de 
CATALUNYA

 10.30 H
SARDANES
amb la Cobla Sta Maria

 a la plaça Onze de Setembre
A càrrec de Bella Dansa.

 11.30 H 
CONCENTRACIÓ  
PER L’OFRENA

 a la plaça Onze de Setembre.

 12 H
OFRENA FLORAL I  
LECTURA DE MANIFESTOS
amb la participació de l’Escola de Música 
Municipal i la Cobla Santa Maria de Blanes.

 a la plaça Onze de Setembre.

Cobla Sant Maria 
de Blanes
La “Banda i Cobla del Col·legi Sta. Maria de Blanes” és 
una associació musical sense ànim de lucre.

Està formada per joves estudiants amb edats 
compreses entre els 8 i els 18 anys, que dediquen 
una gran part de les seves hores lliures al món de la 
música.

Aquests joves, segueixen els estudis reglamentaris 
musicals que els correspon segons les seves edats 
a la nostra Escola de música (o altres escoles), fins a 
quart de grau mig. Alguns d’ells continuen els estudis 
en diferents conservatoris.

El nostre objectiu principal és la formació musical 
dels nois i noies que formen part de les nostres 
formacions, així com facilitar l’accés a aquest tipus 
d’estudi a tothom que vulgui, tot atenent la diversitat 
d’interessos, motivacions i actituds. S’intenta que 
els alumnes assoleixin un bon nivell d’interpretació 
musical, a la vegada que siguin capaços 
d’assolir les proves d’accés a algun 
conservatori, desenvolupant estudis de 
música i posant especial interès en la 
interpretació de música en grup. Intentem 
que els alumnes assoleixin un bon nivell 
d’interpretació musical, combinant 
l’aprenentatge teòric amb la pràctica i 
posant especial interès en la interpretació 
de música en grup.

La Banda i la Cobla del Col·legi Santa Maria 
és reconeguda com inici i origen de grans 
músics.

Dimecres 11 de setembre



C/ Catalunya, 48 
17411 Vidreres · 972 85 05 75 nou servei de whatsapp 677 43 86 35

info@farmaciamore-vidreres.cat

segeui-nos a 

De dilluns a divendres,  
no tanquem al migdia!

ZAFRA
f i n q u e s

Bona Festa Major!
LLOGUER ·  COMPRA · VENDA

Plaça de l’Esglesia 1 Baixos
17411 Vidreres, Girona
Tel. i fax 972 850 234 / 616 87 06 13

info@finqueszafra.com
www.finqueszafra.com

francisco.vidreres@gmail.com
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PRESENTACIÓ DELS CANDIDATS
Es presentarà als candidats i candidates el divendres 
de la Festa Major un cop finalitzat el pregó de la Festa 
Major a la Pl. Lluís Companys.  

ELECCIONS I RESULTATS
A les 18 h a l’inici del concert que es farà sencer sense 
interrupcions.
A les 19 h, després del concert de la SELVATANA,  es dona-
rà pas a l’Acte d’Elecció de la Pubilla i Hereu de Vidreres, 
on es farà públic el resultat de les votacions electròniques 
que s’han fet i es pronunciarà la proclamació de la Pubilla i 
Hereu de Vidreres entrants. Tanmateix es farà un petit acte 
de comiat de la Pubilla i Hereu sortints. 
I tot seguit, en el començament del Ball de Gala es 
dedicarà un vals als nous representants del Pubillatge, 
convidant personalitats i familiars a participar-hi. 
A continuació Ball per tothom amb l’ORQUESTRA 
INTERNACIONAL SELVATANA

COMPONENTS DEL PUBILLATGE
Tots els candidats a Hereu i Pubilla, passaran a ser 
pubillatge de Vidreres. Per tant, els components del 

Pubillatge del municipi serà de vuit persones repartides 
de la següent manera, segons votació: 

Una Pubilla (Màxima representant del sector femení.) /
Quatre Dames d’Honor. / Un Hereu (Màxim representant 
del sector masculí.) / Dos Fadrins. 

En cas que s’hagi donat un empat entre els aspirants, la 
selecció es portarà a terme mitjançant una mà innocent, 
de l’hereu o pubilla sortints, que haurà de treure un paper 
amb el nom dels candidats empatats.

PROTOCOL DELS

2018-2019

· A dins se us demanarà el vostre DNI i se us mostraran tots els candidats i 
podreu triar un hereu i una pubilla.
· Només es podrà votar una vegada per DNI i cal estar empadronat a Vidreres.
· Pot votar tothom que tingui 16 anys complerts.
· El vot serà secret i confidencial.
· Les dades quedaran en dipòsit a l’Ajuntament i només es farà ús pel què han 
estat creades.
· Amb aquest mètode es procura que hi hagi més participació en les votacions 
per escollir l’hereu i la pubilla alhora que sigui més objectiu i transparent el 
procediment.
· Podeu passar per la biblioteca o l’antic escorxador si no disposeu de les eines 
per poder fer el vot electrònic.
· Divendres durant l’acte de presentació del pubillatge i les havaneres s’habilita-
rà un punt de votació per aquelles persones que desitgin fer la votació.

Votacions
electròniques

A partir del dia 19 d’agost i fins  
el diumenge 1 de setembre a les 18 h 

a la plana web de l’Ajuntament 

www.vidreres.cat

actes de pubillatge

2019-2020





pubilles i hereus 2019

39
pu

bi
lle

s 
i h

er
eu

s 
20

19

Aina
Brugué 
Carreras

Entrevista
Com t’agradaria que fos el món en el futur? 
M’agradaria un món més ecològic on hi hagués 
més respecte pels animals i que tinguéssim més 
precaució pel medi ambient.

Quina opinió tens sobre el pubillatge? L’elecció 
d’hereu i pubilla és una tradició que he vist des de 
petita i crec que és una bona oportunitat per fer 
coses pel poble.

Perquè et presentes com a candidat/a al 
pubillatge? Què creus que pots aportar al poble de 
Vidreres? Em presento per seguir una tradició que 
fa molts anys que es duu a terme i no m’agradaria 
que es perdés

Presentació 
Em dic Aina, em defineixo com una 

persona extrovertida, simpàtica, amiga 
dels meus amics tot i el meu caràcter fort.

M’agrada ajudar als meus quan es dóna 
l’ocasió i sempre que ho necessitin 

realment donar un cop de mà. 

Un color?  Blanc
Mar o muntanya? Muntanya
Una persona?  El meu avi Salvi
Un personatge? Albert Espinosa
Un llibre?  Los doce hilos de oro 
Una pel·lícula?  War Horse
Un viatge?  Austràlia 
Interior o exterior? Interior
Estudiar o treballar? Treballar

Recordo...  
quan recollia les bales de palla amb el meu avi 
Somric quan... faig el que m’agrada
Ploro si... si em falta una persona important
Estimo... als que m’estimen
Escolto... la gent que vol el millor per a mi
Vidreres... el meu poble

Test d’agilitat



BAR  
CA LA PAQUI
MENÚS DIARIS · TAPES . ESMORZARS

DIUMENGE TANCAT
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Aina
Ros 
Frigola

Entrevista
Com t’agradaria que fos el món en el futur? 
M’agradaria que fos un lloc sense desigualtats soci-
als, on tothom tingués les mateixes oportunitats per 
triomfar. M’agradaria que en un futur proper la lluita 
feminista que estem fent actualment fes fruit i les 
dones per fi aconseguíssim els drets i igualtats que 
ens mereixem. També m’agradaria un món on tothom 
estigués conscienciat de les conseqüències del canvi 
climàtic i tothom prengués mesures per tal d’aturar-lo. 
El futur som els joves, i si des d’ara no fem un canvi de 
consciència res d’això serà possible.

Quina opinió tens sobre el pubillatge? Penso que 
el pubillatge és una tradició molt bonica, una de les 
moltes que té Catalunya, i que representa la cultura 
d’aquest país.

Perquè et presentes com a candidat/a al pubillatge? 
Què creus que pots aportar al poble de Vidreres? Em 
presento perquè des de petita m’ha fet il·lusió veure 
les pubilles i els hereus i és una cosa que només pots 
fer un cop a la vida. Penso que puc donar a conèixer  
les tradicions i l’encant de Vidreres a altres pobles.

Presentació 
Sóc una persona oberta i extravertida. Sempre 

estic disposada a escoltar i ajudar als meus 
amics. També sóc tossuda, però alhora tre-

balladora. Si em proposo alguna cosa intento 
aconseguir-ho amb moltes ganes.

Un color?  Blau cel
Mar o muntanya? Mar
Una persona?  El meu germà, en Jordi
Un personatge? Carrie Bradshaw
Un llibre?  El diari d’Anna Frank 
Una pel·lícula?  Querido John
Un viatge?  Roma 
Interior o exterior? Exterior
Estudiar o treballar? Estudiar per treballar   
    d’allò que vols.
Recordo...  
els estius a St. Antoni de Calonge
Somric quan... estic feliç
Ploro si... pateix algú que estimo
Estimo... a la meva família i als meus amics
Escolto... els bons consells
Vidreres... el poble on sempre tornaré

Test d’agilitat
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Anna
Vall-llosera 
Petit

Entrevista
Com t’agradaria que fos el món en el futur? 
M’agradaria que en el futur les persones prenguessin 
consciència de que és necessari un canvi en l’àmbit 
del medi ambient, que hi hagués un canvi de mentali-
tat per aconseguir més igualtats, i que entre tots acon-
seguíssim un món més just, sostenible i respectuós.

Quina opinió tens sobre el pubillatge? És una 
oportunitat per aprendre més coses sobre el nostre 
poble i sobre cultura, participant en una tradició 
molt maca i aportant el que sigui necessari a la 
nostra vila.

Perquè et presentes com a candidat/a al pubillatge? 
Què creus que pots aportar al poble de Vidreres? 
Per participar en una tradició molt maca del poble 
i conèixer més a fons la cultura, festes i actes que 
s’hi duen a terme. Crec que puc ajudar a que perdu-
ri aquesta tradició, aportar noves idees i tot l’ajut i 
alegria que faci falta.

Presentació 
Sóc una persona molt sociable, alegre 

i carinyosa, amb moltes ganes d’apren-
dre coses noves. També em considero 

molt treballadora, persistent i empàtica. 
M’agrada estar sempre amb les perso-

nes que estimo i ajudar-les i recolzar-les 
en tot el que pugui. La meva afició 

principal és el futbol des que era petita, 
en general m’encanta l’esport.

Un color?  Turquesa
Mar o muntanya? Mar
Una persona?  La meva iaia Teresa
Un personatge? Richard O’Barry
Un llibre?  Si tu em dius vine ho deixo  
   tot… però digue’m vine 
Una pel·lícula?  El club de los incomprendidos
Un viatge?  Itàlia 
Interior o exterior? Exterior
Estudiar o treballar? Estudiar

Recordo... el meu primer entrenament de futbol
Somric quan... tot està bé
Ploro si... ho necessito
Estimo... a qui em fa feliç
Escolto... a qui ho necessita
Vidreres... part de mi

Test d’agilitat
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Carla
Casals
Micó

Entrevista
Com t’agradaria que fos el món en el futur? M’agradaria 
que el món fos just, que la riquesa estigués equilibrada, 
que no hi haguessin guerres, que s’acabés la fam... però 
si no col·laborem tots, si no mirem de millorar les coses 
referents a la destrucció del medi ambient, ni aquest 
futur ni cap altre serà possible per a nosaltres.

Quina opinió tens sobre el pubillatge? Crec que és una 
tradició molt bonica, que és una manera de recordar el 
passat del nostre país, penso que és important conèixer 
la nostra història, i sé que a través del pubillatge es pot 
arribar a conèixer Catalunya des de les seves arrels.

Perquè et presentes com a candidat/a al pubillatge?  Des 
de petita he vist cada any l’elecció de la pubilla i l’hereu i 
sempre he dit que quan tingués l’oportunitat m’hi presen-
taria per tal de viure aquesta experiència des de dins. 

Què creus que pots aportar al poble de Vidreres? 
Crec que Vidreres és un poble molt bonic, i tot i que se-
gurament hi ha coses que s’hi poden aportar, el que sí 
que estarà a les nostres mans és representar-lo arreu 
de Catalunya donant a conèixer les nostres tradicions.

Presentació 
Sóc una persona emprenedora, exigent, treba-
lladora, responsable i constant, no em fan por 

els reptes; el contrari, m’agrada complir-los.

Em considero amiga dels meus amics i gaudei-
xo de la bona companyia. Les meves aficions 

són llegir, el bàsquet, la música i viatjar.

Un color?  Lila
Mar o muntanya? Crec que tots dos llocs 
tenen el seu encant especial
Una persona?  La meva millor amiga, la 
Paityn
Un personatge? Beatrice Prior
Un llibre?  El diari d’Anna Frank 
Una pel·lícula?  Bajo la misma estrella
Un viatge?  Viatjar és una cosa que 
realment m’agrada molt, i un dels viatges que 
m’agradaria fer és la ruta 66 
Interior o exterior? Hi ha moments per tot
Estudiar o treballar? Estudiar per treballar.

Recordo... la primera vegada que vaig veure a la 
meva família americana.
Somric quan... Jugo a bàsquet
Ploro si... estic trista
Estimo... a tothom a qui considero família
Escolto... i tinc en compte totes les opinions
Vidreres... el poble en el que crescut, el poble al 
que tant estimo

Test d’agilitat
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CELESTE
TORRES 
ACEITUNO 

Entrevista
Com t’agradaria que fos el món en el futur? M’agrada pensar, 
desitjo i espero que el món en un futur no gaire llunyà serà un lloc 
just, lliure, igualitari i tolerant. Un món en què tots treballarem per 
mantenir la salut del planeta. En què el color de la pell, el gènere i 
l’orientació sexual no seran cap impediment perquè tots tinguem 
els mateixos drets i les mateixes oportunitats. Penso en una socie-
tat més justa, amb llibertat d’expressió. En què no es qüestionin les 
persones de manera injusta, en què no calgui lluitar per fer enten-
dre una cosa tan elemental com que un no, és un no. En definitiva, 
m’agradaria un futur lliure de prejudicis, on l’essència del que som 
tingui molt més valor que qualsevol aparença. 

Quina opinió tens sobre el pubillatge? Em sembla molt important 
que preservem les nostres tradicions, especialment les que ens 
enriqueixen i ens posen en contacte amb altres persones i indrets 
del país, com el pubillatge. La cultura és, al cap i a la fi, una part 
indispensable de qualsevol poble.  

Perquè et presentes com a candidat/a al pubillatge? Què creus 
que pots aportar al poble de Vidreres? He de ser sincera: la 
meva família no és de Vidreres de tota la vida. Jo mateixa no vaig 
néixer al poble. Però aquest és el meu poble. Aquí he crescut i 
he après, aquí he fet amistats que espero que durin per sempre. 
He col·laborat en activitats culturals i socials del poble. Per això, 
m’agradaria poder fer més coses per Vidreres com a pubilla. 
Indiscutiblement, viuria el poble d’una manera diferent. 

Presentació 
Els meus amics i els que m’envolten em 

defineixen com una persona molt alegra, 
afectuosa, sensible, empàtica, bastant 

responsable i generosa. M’agrada ajudar 
tothom que ho necessiti i estimo molt a 

qui m’estima. Aprecio molt els petits detalls 

Un color?  Violeta
Mar o muntanya? Mar
Una persona?  La meva mare 
Un personatge? Elisabeth Eidenbenz
Un llibre?  Brúixoles que busquen     
    somriures perduts 
Una pel·lícula?  Las posibles vidas de Mr Nobody
Un viatge?  Bali 
Interior o exterior? Exterior
Estudiar o treballar? Estudiar per treballar

Recordo... els estius al Cabo de Gata
Somric quan... veig que la gent que m’estimo és feliç
Ploro si... ho necessito,si algú pateix o si les coses no van bé.
Estimo... per sobre de qualsevol cosa a les persones 
que m’estimen i em donen vida.
Escolto... tothom, ja que penso que tothom mereix  
      ser escoltat en un primer moment
Vidreres... és el poble que m’ha vist créixer 

Test d’agilitat

i dono molt de valor als moments i a les persones que ens fan 
veure la vida amb uns altres ulls, més agradable. A tall d’exem-

ple, mirar com el sol es pon i dóna pas a les estrelles em sembla 
una de les coses més boniques que es poden fer en aquest 

món. En el futur, per molt típic que pugui semblar, m’agradaria 
veure món i visitar quants més països millor, especialment els 
tropicals. Perquè, penso, viatjar ens aporta moltes coses, però 

sobretot ens fa créixer. En aquest sentit, també voldria fer volun-
tariat allà on pugui i sigui necessari. Així, a més d’ajudar els que 
ho necessiten, podria apreciar millor tot allò que donem per fet. 
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Joel
Jiménez
Sosa

Entrevista
Com t’agradaria que fos el món en el futur? 
M’agradaria que fos un món amb menys contamina-
ció. Hem de ser més responsables del medi ambient 
ja que nosaltres i els nostres fills ho patirem. Mirar de 
no utilitzar tant de plàstic, reciclar les escombraries... 

Quina opinió tens sobre el pubillatge? El pubillat-
ge a Vidreres és una tradició que hem de mantenir, 
penso que és una manera de conèixer gent del meu 
poble i d’altres.

Perquè et presentes com a candidat/a al pubillatge? 
Què creus que pots aportar al poble de Vidreres? Em 
presento per passar-m’ho bé i viure l’experiència. Al 
poble de Vidreres hi puc aportar la meva manera de 
veure les coses i puc ajudar a qui em necessiti.

Presentació 
Sóc un noi feliç, divertit, amable, espontani, amic 

dels meus amics, responsable, una mica boig però 
em diuen que tinc molt bon cor. M’agrada sortir amb 

els meus amics i passar l’estona rient, parlant o bé 
ballant quan sortim de festa. Vaig estudiar al Sant 

Iscle i tinc molts bons records de tots els professors 
com en Serrà, l’Àngels, la Quimeta... Gràcies als meus 

pares he après que en aquesta vida per aconseguir 
alguna cosa has de lluitar i esforçar-te de valent.

Un color?  Vermell
Mar o muntanya? Les dos
Una persona?  Els meus pares que els    
   estimo moltíssim
Un personatge? Will Smith
Un llibre?  No m’agrada llegir, m’agrada   
   més veure pel·lícules. 
Una pel·lícula?  Totes les de “A todo gas”
Un viatge?  M’agradaria anar a Brasil 
Interior o exterior? Exterior
Estudiar o treballar? Treballar

Recordo... quan el meu avi Pedro em portava al seu   
       camió
Somric quan... estic amb els meus amics
Ploro si... estic molt trist
Estimo... a la meva família
Escolto... els bons consells que em puguin donar
Vidreres... ho peta!

Test d’agilitat
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Pau
Montesinos
Calvet

Entrevista
Com t’agradaria que fos el món en el futur? Un món 
just amb la gent que treballa i es guanya el seus drets. 
Un món on tots siguem iguals i no ens jutgin per on 
venim si no per qui som.

Quina opinió tens sobre el pubillatge? És una bona 
oportunitat per donar a conèixer als joves de Vidreres 
més enllà del que s’hi veu a primera vista. Pel que he po-
gut veure és una tradició que no s’hauria de perdre amb 
el pas del temps que fa que els joves siguin reconeguts i 
aquests s’impliquin i així coneixen més el poble.

Perquè et presentes com a candidat/a al pubillatge? 
Què creus que pots aportar al poble de Vidreres? 
M’he presentat perquè m’agrada participar en les 
tradicions del meu poble i compartir bons moments 
amb companys del meu any. En aquesta edició que 
m’ha tocat viure considero que puc aportar transpa-
rència, riures i empatia pels demés.

Presentació 
Hola Vidreres, sóc en Pau. Les meves passi-
ons són el futbol sala i viatjar. Segurament 
molta gent em coneix per ser una persona 

positiva, riallera, amb molt d’humor i un xic 
mandrós i no s’equivoquen! Però a més, sóc 
una persona que aprèn del seu entorn, soci-
able i empàtica, si algú necessita ajuda pot 

comptar amb mi. Aquest any ha sigut, sense 
dubte, un any que ha marcat un abans i un 

després a la meva vida i és per això que apro-
fito aquesta oportunitat perquè el meu poble 

em conegui una mica més i jo estic segur 
que m’enduré molt bones experiències.

Un color?  Blau
Mar o muntanya? Muntanya
Una persona?  El meu avi
Un personatge? George R. R. Martin
Un llibre?  Joc de trons 
Una pel·lícula?  El Reino de los cielos
Un viatge?  Roma 
Interior o exterior? Exterior
Estudiar o treballar? Estudiar

Recordo... quan era petit i jugava a la meva plaça 
amb els amics
Somric quan... em fan riure
Ploro si... estic trist
Estimo... a qui m’estima
Escolto... a qui em parla
Vidreres... el meu poble

Test d’agilitat
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QUIM
DURa
PIBERNAT

Entrevista
Com t’agradaria que fos el món en el futur? Un món 
que no només consisteixi en una cursa de beneficis 
i es respecti el medi ambient. 

Quina opinió tens sobre el pubillatge? És una tra-
dició molt arrelada en el poble i ben valorada pels 
antics participants.

Perquè et presentes com a candidat/a al pubil-
latge? Què creus que pots aportar al poble de 
Vidreres? Per seguir la tradició del poble.

Presentació 
Em dic Quim Durà, tinc 18 anys, visc al 

poble de Vidreres des que sóc ben petit. 
Em considero una persona alegre, sim-

pàtic, amic dels meus amics, treballador 
i responsable. M’agraden molt els animals 

i la muntanya.

Un color?  M’és igual sóc daltònic
Mar o muntanya? Muntanya
Una persona?  El meu Avi
Un personatge? Marc Márquez
Un llibre?  Wonder 
Una pel·lícula?  Dios dame paciència
Un viatge?  Egipte  
Interior o exterior? Exterior
Estudiar o treballar? Estudiar

Recordo... les paelles del meu avi
Somric quan... estic amb els meus 
Ploro si... ho necessito
Estimo... als que m’estimen
Escolto... a tothom
Vidreres... és un poble molt bonic, on he crescut i 
sempre el portaré al cor

Test d’agilitat
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ACUNAPATATA 
Estimats vidrerencs i vidrerenques 
Aquest any el nostre escrit va dirigit 
a la nostra petita gran lluitadora i 
fundadora de l’associació que ens ha deixat però ens ha 
donat una lliçó de força i valentia a tots els que hem tingut 
l´honor de conèixer-la.
La nostra associació continuarà ajudant a altres famílies 
en situacions similars en el seu honor, hem après tots molt 
d’ella i aquest és el nostre homenatge a la nostra petita 
valenta Dania Pelay Aibar filla de Vidreres i que tant ha 
gaudit de les festes d´aquest poble, ha marxat molt jove 
però ens ha deixat molta feina per fer, ja que malgrat  la 
seva situació sempre estava disposada a ajudar als altres.
Petons al cel de part de tots els vidrerencs.
Sempre amb nosaltres petita capitana Dania. 

Bona Festa Major a tots!

AECC VIDRERES 
Benvolguts amics i veïns, 
Des de la Junta local de l’AECC-Catalunya contra el Càncer 
de Vidreres ens adrecem a vosaltres per agrair-vos la 
vostra col·laboració en els diferents actes que organitzem 
al llarg de l’any. 

Gràcies a la vostra solidaritat, podem seguir ajudant a 
més de 4.000 persones cada any a tota la província de 
Girona, entre malalts i familiars, a través de tots els nostres 
departaments: assistència social, fisioteràpia, teràpia 
psicològica, logopèdia i acompanyament del malalt per 
part del nostre equip de voluntaris. 
I l’ajuda no s’acaba aquí: es formen professionals perquè 
el malalt oncològic rebi una assistència de qualitat, es 
financen projectes d’investigació oncològica, es fan 
campanyes de prevenció, cursos per deixar de fumar i es 
mobilitzen als poders públics i a la societat.
També feu possible el servei Infocàncer 24 h (900 100 036), 
servei d’atenció gratuïta telefònica 24 h, que ofereix de manera 
interrompuda, informació, recolzament i assessorament 
mèdic, psicològic i social tant a pacients com a familiars.
Totes aquestes fites són possibles gràcies a vosaltres i 
seguiran creixent gràcies al suport de tots vidrerencs i 
vidrerenques. Així doncs, celebrem-ho!

Ens trobarem en els carrers i places del poble! Bona Festa 
Major!

Junta Local de Vidreres
AECC-Catalunya contra el Càncer

ANC VIDRERES
Objectiu: INDEPENDÈNCIA
L’Onze de setembre tornem a 
reivindicar-nos com a poble que té 
dret a decidir el seu estatus polític. 
Ens manifestarem a Barcelona. L’ANC 
de Vidreres organitza autobusos per anar-hi  i  us hi podeu 
inscriure en el següent enllaç: https://www.inscripcions.
cat/vidreresobjectiuindependencia
A la Diada Nacional de Catalunya, ara per ara, commemorem 
una derrota: que fa 300 anys, com a poble, vam perdre les 
institucions pròpies d’autogovern pel Decreto de Nueva Planta 
que va imposar-nos el Borbó de torn de l’imperi castellà.  
Avui, el que resta de l’imperi –Espanya- segueix pel pendent 
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agònic de la seva liquidació; cada any es veu més proper 
el final, en què els pobles ibèrics originals viuran millor per 
separat i cooperant. Avui l’imperi –Espanya indivisible- ja 
no aporta res als pobles, només serveix per mantenir la 
sangonera d’un Estat al servei d’una casta, fins i tot Castella 
també s’alliberarà. Està tan esgotat l’Estat, i sense més 
projecte polític que mantenir el” tinglado” monàrquic, que ja 
fa una dècada que només sap dir que NO i donar respostes 
burocràtiques. Se sent arrogantment fort; però com més, 
més es debilita; tot el que fa, més d’hora que tard, aporta 
energia a la desunió; escleròtic, és incapaç de flexibilitzar-se 
i integrar la diversitat a la qual diu servir. Per això, tot i que 
ens fa patir veure els partits republicans cadascú estirant 
pel seu costat, diem allò tant encertat que “Espanya mai no 
ens falla”. Això és més determinat que el desacord estratègic 
en què s’ha instal·lat la política catalana.
I és que la societat catalana ha canviat, vol canvi i 
democràcia real, és republicana: l’1 d’octubre va cristal·litzar 
la ruptura definitiva del catalanisme amb l’Estat. El canvi més 
transcendental és que, en el catalanisme, el marc mental 
hegemònic ara ja és sobirà, autocentrat en allò català, 
no mira primer les ‘necessitats’ d’Espanya, s’afirma amb 
dignitat. Les terceres vies són dissenys de l’imperialisme 
madrileny que ja no quallen en aquesta societat. La gent del 
poble -de dretes i d’esquerres- seguim tenint com a objectiu 
la independència; fins i tot, facin el que facin els partits 
republicans, si ens desconcerten més que no concerten, 
fins i tot si algú vol fer autonomisme amb retòrica 
d’independència, la consciència de la gent va per davant, no 
defalleix en l’objectiu: INDEPENDÈNCIA! Ho tornarem a fer! 
L’11 de setembre tornem al carrer!

Vidreres per la independència

ASSOCIACIÓ ASVIC
C63 LA SELVA
Des de fa anys, la carretera que ens uneix a tots 
els que vivim als voltants de la C-63 i circulem per ella, ens 
ha generat debats i diversitat d’opinions tant pel seu estat 

com per l’ús que en fan alguns usuaris. És important que 
entenguem que el mal ús de les carreteres no és només el 
factor o la causa majoritària dels danys que es poden arribar 
a causar a moltes famílies. La nostra associació (ASVIC 
C63 La Selva) neix des de la mala experiència i vivència 
de la pèrdua i necessitat de recolzament a les famílies 
que per causes diverses han perdut algun familiar, amic o 
conegut en aquesta carretera. Treballem per proporcionar 
aquest recolzament i aconseguir les mesures necessàries 
per tal que aquesta carretera millori oferint la seguretat 
necessària, i per conscienciar de veritat als conductors de 
la C-63 que cal utilitzar-la correctament. Treballem per tot 
això i, recolzats per altres associacions d’altres comunitats, 
ja comptem amb un bon grup d’associats que cada 
vegada va creixent. En breu, ASVIC estarà oferint un major 
recolzament a les necessitats sol·licitades, des d’un punt 
de referència que s’indicarà a la nostra pàgina de Facebook 
ASVIC Afectadors por los accidentes de la C-63.

ATLÈTIC VIDRERES
12 anys! 12 Festes Majors!
Quan el 2004 la pilota comença a rodar, 
després el 2006 és fundat el Club, i el 2007 
decidim fer la nostra primera Barraca, 
no ens imaginàvem que més de 10 anys després el Club 
creixeria com ho ha fet. Part important d’aquest creixement 
és, sens dubte, gràcies a tots els membres de les 
diferents Juntes que hem tingut, patrocinadors, jugadors, 
entrenadors, familiars, pares i mares dels equips base, rivals 
dels diferents encontres, membres de l’Ajuntament, etc. 
Però si hem de destacar unes dates al llarg de l’any, és la 
nostra ininterrompuda participació a la Festa Major, a la Zona 
Barraques. És un acte que ajuda molt al Club a continuar 
amb la seva activitat, ens carrega piles... En definitiva és el 
punt d’inici de cada nova temporada, de noves il·lusions, 
objectius, propòsits... I tots vosaltres que en algun moment 
o altre hi passeu, feu que sigui un èxit. Mil gràcies a tots i 
a totes! Aquest any anem a per la 12, i les que vindran! Us 
desitgem, de tot cor, una Genial Festa Major 2019!



TRANS
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BRIGADA AIRSOFT
Que ja és FESTA MAJOR!!  Sant tornem-
hi, un altre any! Esteu preparats per una 
festa major que no oblidareu mai, oi? 
Ja se senten les fires i la festa major. 
Que seran uns dies inoblidables!
Esperem que com cada any, la viviu i la 
gaudiu al màxim.
 
Molt Bona Festa Major des de l’Associació Brigada Airsoft 
Vidreres!

CANTHAVANERES 
La nostra Entitat ha continuat 
treballant en iniciatives durant l’any. 
Els recents canvis en la plana web 
coincidint amb canvi de servidor han suposat actualitzar 
nous vinils a la col·lecció. D’altra banda, a les propostes 
músico-literàries actuals en relació amb havaneres de 
nova composició ens plantegem cara al 2020 la idea 
d’introduïr mapeig de petita escala en alguna iniciativa 
puntual. Amb l’estiu se’ns ja apropat la setmana de Festes 
i des de l’Associació volem desitjar-vos una molt bona 
Festa Major 2019. Moltes gràcies.

Associació CantHavaneres. 2019

CLÀSSIC MOTOR 
CLUB VALL D’ARO  2019
El setembre ja és aquí i amb ell la nostra Festa Major. 
Després de l’estiu ens arriba la Festa que ens porta una 
mica de frescor i alegria.
L’activitat principal del nostre club és organitzar sortides 
i trobades per a les persones que tenen algun tipus de 
vehicle clàssic. Tant poden ser cotxes, motos, bicicletes, 
com tractors, qualsevol vehicle de més de 30 anys. Ens 

trobem un cop al mes els 
diumenges i fem sortides 
amb un interès cultural 
afegit com pot ser visitar 
un castell, una fàbrica, 
un museu... Les darreres 
activitats organitzades han 
estat anar a Andorra i la 
benedicció dels vehicles 
clàssics per Sant Cristòfol 
a Castell d’Aro.
El 29 i 30 de juny vam fer 
una sortida a Andorra. 
Vam sortir de Vidreres 
direcció Olot on es va 
fer un reagrupament, 
ens vam parar a Ripoll a 
esmorzar i cap Andorra 
a dinar.  El diumenge 
vam tornar a Vidreres 
després de dinar a Olot. Hem de dir que tots els vehicles, 
un total de 82,  vam anar i tornar  amb molt poques avaries 
que en tots els casos es van reparar en el mateix moment. 
S’ha de dir que portem una grua i un equip de mecànics 
per si fa falta.
El proper dissabte 28 de setembre organitzem el Retro 
Motor Ralf Kosidlo a Platja d’Aro, ja fa 22 anys que 
s’organitza. Hi participen més de 100 expositors i s’hi 
pot trobar qualsevol cosa relacionada amb els vehicles 
clàssics. Us hi esperem.
El diumenge 17 de novembre, per la Festa Petita i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament tornarem a organitzar la 
trobada de vehicles clàssics al centre del poble. Aquesta 
concentració fa 17 anys que s’organitza, esperem que faci 
bon temps i hi pugui assistir molta gent.

Molt bona Festa Major a tothom i en particular als 
propietaris de vehicles clàssics. 
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 CLUB 
AEROMODELISME
El 2002 es va fundar el Club 
Aeromodelisme Vidreres, després 
d’esta en actiu des del 1978 com a 
secció dins del Club Olímpic.
El 1982 es va inaugurar la primera pista asfaltada de vol 
circular a les Bòries.
El 1988 el Club va organitzar la primera competició 
internacional, esdevenint una prova pionera a Espanya i 
de referencia.

EL CLUB AEROMODELISME VIDRERES US DESITJA 
BONA FESTA MAYOR!

CLUB OLÍMPIC 
Són temps convulsos. La 
política, la societat, el clima. Tot 
està canviant a gran velocitat. I 
l’esport també. Estem perdent la 
seva essència. Valors com la disciplina, el treball en equip i la 
constància estan en desús. Des del Club Olímpic la nostra 
voluntat és recuperar aquests valors i ensenyar als nens i 
nenes que no tot és guanyar. Que l’important és l’esforç i la 
confiança en un mateix. Que tenim tota la vida per guanyar 
curses, que ara toca formar esportistes en valors. Que 
competir és bo però amb seny. Que no tots els nens i nenes 
són Messi.
Aquesta filosofia és la que ens mou per continuar 
creixent com a Club. Esportistes que gaudeixen del seu 
esport i dels companys. En el Club Olímpic tenim una 
secció d’atletisme i una altra secció de voleibol. Clar que 
competim, però el més important no són els resultats sinó 
la formació. Per tot això us convidem a formar part del 
nostre Club i a participar en la Cursa de la Festa Major de 
Vidreres 2019.

Bona Festa Major, Club Olímpic Vidreres.

CLUB TWIRLING  
GIMNÀSTIC VIDRERES 
Un any més tornem a celebrar la nostra Festa 
Major. Una festa que és possible gràcies a 
tots als vidrerencs i vidrerenques, i també a 
totes les entitats de la nostra vila.
La festa ens ofereix l´oportunitat de retrobar-nos de nou 
amb els amics i familiars més allunyats, i poder gaudir 
de les nostres tradicions, dies plens de diversió, música i 
diversos espectacles per a totes les edats.
A Vidreres, la il· lusió per millorar el poble segueix endavant, 
perquè al nostre poble és fàcil sentir-se volgut, alegre, 
esperançat i sentir-se viu per a construir el millor d’un 
en bé de tots. Que tots amb cor obert, esperit inquiet i 
sincer, aportem noves iniciatives que es plasmin en nous 
projectes que enriqueixin les nostres vides, fent-nos sentir 
vius i útils, no importa l’edat, només es necessita la il·lusió 
i la imaginació.
Per això volem agrair al nostre alcalde Jordi Camps i a tots 
el regidors i regidores, i tot el personal de l’ajuntament, 
tota la seva implicació a crear noves oportunitats de 
desenvolupament per a tota la població.
El Club Twirling Gimnàstic Vidreres us desitja que passeu 
una feliç festa major i gaudiu de cada moment viscut amb 
totes les activitats que el nostre poble ofereix aquests dies! 
Són dies plens d’alegria, vivències, retrobaments, afecte, 
nostàlgia... una muntanya russa de sentiments que sabem 
que cadascú de vosaltres guardareu en el vostre cor.
Així doncs, només queda dir-vos: gaudiu de la festa major 
de Vidreres 2019, viviu-la i participeu.
Bona festa major a tothom!

Atentament,  
Club Twirling Gimnàstic 
Vidreres



 

                                            

Avda. Torderola 15 – 17412 Maçanet de la Selva (Girona) – Telf. 972 168 595 – autisel@autisel.com-  www.autisel.com 
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Us desitgem una Bona Festa Major! 
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CLUB  
TWIRLING  
VIDRERES 

Sóc President d’un Club Esportiu, el Club Twirling Vidreres.
Un Club format per atletes que practiquen un Twirling 
de màxim nivell. Amb entrenadores d’alt nivell. I ho 
practiquem d’aquesta manera perquè els mateixos atletes, 
i els seus pares així ho volen.
Podríem fer-ho d’altra manera, també és respectable. Però 
nosaltres hem escollit aquesta.
Els i les nostres atletes s’esforcen, donant tot el que poden 
per estar als primers llocs. I al cap de dos anys de competir, 
han aconseguit ser campions de Catalunya i d’Espanya en 
diverses categories. El seu camí serà llarg i ple de sacrificis. 
Però els hi valdrà la pena.
Ara marxarem cap a Llimoges (França), on competiran a la 
Copa del Món. I ho podran fer gràcies a VIDRERES.
Un VIDRERES amb majúscules. Perquè majúscul ha estat 
el suport que ens heu donat.
He pogut comprovar que Vidreres és viu, que participa, que 
es mou, i ara també puc dir que és solidari.
Us heu bolcat amb nosaltres, ens heu fet costat, ens esteu 
ajudat econòmicament. Empreses, petits comerços, i fins i 
tot persones que veuen les nostres atletes pels carrers, els 
fan aportacions econòmiques. Us donem les gràcies.
Us ho tornarem en esforç, entrega, humilitat, participació, 
orgull, i tota la nostra estima. Fa tres anys no érem ningú. 
Ara som i ens feu sentir part de vosaltres.
Vaig a reunions plenes d’entitats, amb persones que 
de manera desinteressada, fan actes i participen en 
moviments lúdics, esportius, culturals, etc. La implicació 
d’aquestes persones, d’aquestes entitats amb Vidreres, 
és total. Puc dir que en altres pobles, que tripliquen la 
població de Vidreres, no hi ha la meitat d’entitats. Suposo 
que des dels diferents departaments de l’Ajuntament, i 
des de les diferents regidories, alguna cosa han d’estar 
fent de manera encertada. No vull dir que altres persones, 
representants d’altres partits, no ho poguessin fer igual o 

millor. De fet penso que una gran oposició obliga a fer una 
gran opció de govern. Felicito a tot l’Ajuntament en Ple.
Des del Club Twirling Vidreres, us desitgem que gaudiu 
de la Festa Major, que balleu, que canteu, que viviu totes 
les tradicions. Un poble amb tradicions és un poble viu, i a 
Vidreres neix la vida, a cada un de tots els seus racons.

Visca el Twirling, Visca Vidreres i Visca Catalunya.

COLLA GEGANTERA 
 DE VIDRERES
Diu aquella cançó...
El gegant del pi ara balla ara balla, 
El gegant del pi ara balla pel camí,
I pel camí arriba la festa major i els gegants de Vidreres.
Ja ho tenim tot a punt per iniciar la festa més important, la 
cercavila pel pobla amb la companyia de tots vosaltres.
A l’Iscle, la Victòria, en Suret, en Baldiri, la Tecleta i en 
Sidru els hi agrada moltíssim que sortiu al carrer, que els 
acompanyeu, que balleu i piqueu de mans, així que no us 
ho penseu molt i veniu a gaudir amb tots nosaltres d’una 
de les festes més tradicionals de Catalunya.
Us esperem! Que tingueu una molt bona festa major.

COMISSIÓ  
DEL RANXO 
Internacionalització del Ranxo!
La Festa Major és el tancament de 
l’any pel teixit associatiu de Vidreres. 

És el moment de fer balanç i avaluar la feina feta.
Enguany creiem que podem estar molt orgullosos de totes 
les activitats que hem dut a terme al nostre poble i hem 
realitzat els màxims esforços per col·laborar al màxim dins 
les nostres possibilitats.
Dins el marc de reconeixement de la nostra festa, 
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treballem per fer difusió del Ranxo arreu de Catalunya i 
el món. Al llarg de la història hem participat en moltes 
trobades i esdeveniments on hem fet Ranxo fora de 
Vidreres: Granollers, Lloret de Mar, Gelida, La Seu d’Urgell, 
Ponts, Verges, Castellterçol, Capmany, Girona... fins i tot 
hem estat fora del nostre país una vegada, l’any 2016 a 
Asteasu (Euskadi). 
Però si fem l’exercici de ressaltar una de les tasques que 
hem dut a terme durant aquest any, no hi ha discussió 
que ha estat la de fer Ranxo a Copenhaguen, el passat cap 
de setmana del 27 i 28 d’abril de 2019, dins el 32è Aplec 
Internacional que organitza anualment l’associació Adifolk; 
una Federació que agrupa la cultura i folklore català per 
fer-ne difusió a nivell mundial. La festa s’integrava en el 
48TIMER FESTIVAL de la capital danesa.
La internacionalització del Ranxo ja és una realitat, gràcies 
a l’esforç de tota la comissió però sobretot gràcies a l’esforç 
personal de tres ranxers: l’Elena Gomez, en Jordi Presas 
i l’Enric Gual, que hi han posat tot i més perquè aquest 
somni d’internacionalitzar la nostra festa sigui una realitat.
Hi havia molts dubtes i molts reptes a superar, però amb 
molta tenacitat i ganes de tirar endavant el projecte, ens 
n’hem sortit i hem pogut fer Ranxo a tota una capital 
europea. També volem agrair el suport de l’Ajuntament i 
la visita d’en Jordi i la Margarita durant la nostra estada a 
Dinamarca.
D’altra banda, ens sentim molt afortunats del suport que 
tenim per part de tothom: ciutadans, polítics, comerciants 
i en definitiva de tothom que estima i gaudeix del “Ranxo, 
l’orgull i la tradició d’un poble!” i esperem que ben aviat 
sigui considerat patrimoni del nostre país. De tot cor, 
moltes gràcies a tothom per l’estima i l’ajuda. 
De cara a la propera edició del Ranxo, se’ns presenten 
altres reptes, com és la reorganització de la plaça Lluís 
Companys i millora del tancament de la plaça aprofitant 
que l’Ajuntament ha millorat el paviment dels principals 
carrers i places del centre del poble. Des de la Comissió del 
Ranxo i amb el suport de l’Ajuntament de Vidreres, volem 
millorar el tancament de la plaça i l’organització dels espais 
on elaborem el Ranxo. Tot amb els objectius de millorar la 

seguretat, facilitar el repartiment i fer més visible el procés 
d’elaboració perquè tothom pugui gaudir més de la festa.
Visca Vidreres i visca el Ranxo: l’orgull, la tradició i el 
PATRIMONI d’un poble!

Molt bona festa major plena de FESTA, SENY, SALUT i 
AMOR! Visca Vidreres i visca Catalunya!

          @Ranxo_Vidreres  /          comissiodelranxovidreres
comissiodelranxo@gmail.com

CORREBOUS  
VIDRERES
Benvolgudes Vidrerenques i Vidrerencs.
Ja tornem a tenir aquí l’esperada Festa Major! Durant 
aquests dies els Vidrerencs compartim uns dies de festa, 
alegria i diversió amb amics i familiars, tot gaudint dels 
diferents actes que es duen a terme a la nostra vila.
Els amics del Correbous Vidreres encarem aquesta nova 
edició amb el desig que tots els vilatans de Vidreres i 
veïns d’altres poblacions passin una bona estona amb 
les activitats que des de la nostra entitat durem a terme. 
Com ja és tradició els actes del Correbous tenen lloc 
durant la Festa Major de la nostra població. Engeguem 
ja el dijous amb la botifarrada 
per la bicicletada nocturna, 
el dissabte i el diumenge a la 
tarda se celebren els bous a la 
plaça amb show a la mitja part 
i vaquetes per als més petits. El 
diumenge al matí arrenquem 
ben d’hora amb la batucada que 
precedeix l’“encierro”, en què 
vaquetes i corredors recorreran els carrers de la vila fins 
arribar a la plaça de bous. Seguidament se celebrarà el ja 
consolidat “encierro” infantil, ja que el més petits també 
volen participar a la festa. I a continuació, es podrà gaudir 
de la botifarrada popular a la plaça del Correbous.
Els bous a la plaça són una festa que se celebra des de 



Bona Festa Major
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fa molts anys a diferents 
poblacions de Catalunya, a 
Vidreres enguany celebrem 
la 33a edició amb la 
finalitat de passar una bona 
estona sempre des de la 
SEGURETAT I EL RESPECTE 
pels animals.  
Per últim, i no pot ser 
d’un altra manera, volem 

acabar aquest escrit agraint la col·laboració i participació 
desinteressada de molta i molta gent que fa que el 
Correbous, l’”encierro”, el bar, etc. siguin un èxit any rere any. 
Desitgem de tot cor que tothom gaudeixi d’una molt bona 

Festa Major i VISCA VIDRERES!
www.correbousvidreres.cat

CREAMUS 
Benvolguts amics i veïns de 
Vidreres.
Quina alegria, un any més, a 
través de la nostra entitat, poder 
formar part de la Festa Major 
del nostre poble. Tornen aquells 

dies tan singulars per als vidrerencs que fan de pont entre 
estiu i tardor, creant aquell contrast que accentua el pas 
del temps.
Torna el so dels auto-xocs, l’olor de xurros, aquell fred que 
costa de rebre i que sovint ve amb una mica d’aigua. Són 
dies de retrobament… amics que han perdut el pèl, que 
fan panxa, ja van tres nens, mares que ja són àvies i nenes 
adolescents.
Doncs així, el temps va passant… i quina satisfacció per 
als músics del nostre poble, poder continuar amb il·lusió, 
mantenint aquell esperit musical que tants companys han 
aportat al nostre poble amb el pas del temps.
Ja complim sis anys amb la nostra entitat, sense entrar en 
detalls i deixant de banda tot l’enriquidora que és la nostra 

activitat, no voldríem deixar de comentar la dificultat que 
suposa treballa de manera independent per fer valorar i 
defensar el treball dels músics i artistes, en un context on 
la paraula cultura sembla més destinada a ser feta com 
a eina d’especulació o recurs ideològic que no pas per 
apropar-nos els uns als altres i a nosaltres mateixos.
Aquest any tenim el privilegi d’encetar els concerts a la 
zona barraques amb un concert ben especial, un concert 
on més de trenta artistes locals s´han organitzat per 
muntar uns repertoris i assajar, amb l’única intenció de 
compartir i gaudir de l’experiència de tocar en directe. Una 
sort de festa de la música popular, que malauradament 
tot i el poc suport que rep aquest tipus d’activitat per part 
de les institucions públiques que tant parlen de cultura, la 
iniciativa, amb l’esforç de molts companys serà una realitat 
i una satisfacció per a tots nosaltres, perquè puguem 
gaudir d’aquest concert al qual esteu tots convidats.
Doncs, així, esperem que gaudiu molt d’aquests dies de 
Festa Major. I a qui no li faci il·lusió o simplement no tingui 
el millor moment, esperem que amb una mica de paciència 
se’ls hi facin els dies més agradables.
Desitjar… per a tothom una bona Festa Major.

CARISMA TEATRE 
Un any més arriba la Festa Major, i 
Vidreres es disposa a gaudir de tota 
l’oferta lúdica i cultural amb la que 
tenim la sort de comptar. Activitats 
que ja són una tradició i d’altres que 
són de nova creació, i que esperen 
amb els braços oberts el seu component més important: 
vosaltres, la gent del poble. Tot i que hem fet el possible per 
tornar a participar, aquest any les circumstàncies no ens 
ho permeten. Però tornarem al novembre amb la comèdia 
esbojarrada “La Cage” amb tanta energia o més de la que 
sempre portem, esperant compartir-la amb vosaltres i fer 
altre cop, amb la vostra participació, un gran espectacle.
Des de Carisma Teatre us desitgem una celebració plena 
de creativitat i de diversió. Bona festa major!
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GRUP 
ESPLAI 
VIDRERENC 
Com cada any, amb l’arribada de la 
Festa Major, s’acaba l’estiu i s’enceta 

un nou curs. Una època convulsa on la nostàlgia d’un 
estiu magnífic viscut durant la campanya d’estiu de 
l’esplai es difumina amb l’alegria pel record de tants bons 
moments, ja sigui vivint mil i una aventures al casal-casalet 
o descobrint amb el Camp de Treball i el Workcamp 
internacional, els misteris i secrets que amaga sota terra 
el castell de Sant Iscle. I d’això ens en queda sobretot 
l’empenta per començar de nou les tardes d’esplai amb 
energia i ganes renovades. I tu ja formes part de la família 
de l’esplai? Si no tens clar què fem, t’ho expliquem amb 
poques línies. 
L’esplai educa a través del lleure. Es tracta d’una educació 
informal que posa al centre el participant, tot fomentant 
l’esperit crític i participatiu, posant per davant la 
cooperació a la competició, generant espais de confiança 
i companyerisme, reflexionant de forma col·lectiva i posant 
de relleu que el que val són les pròpies conviccions i 
creences més pures i instintives i que són aquestes les que 
poden modular, encara que sigui en l’àmbit personal i en 
el col·lectiu més immediat, les nostres realitats. I que si ho 
fem tots junts, les coses poden ser diferents. Feu-vos més 
lliures, fent que els vostres fills i filles creixin lliures. Porteu-
los a les tardes d’esplai i a totes les activitats organitzades 
pel Grup d’Esplai Vidrerenc! 
I ara només ens resta descansar i agafar embranzida, 
convidar-vos a la barraka que muntarem a la zona de 
concerts per recaptar fons per fer més accessibles les 
nostres activitats i gaudir molt entre tots i totes d’aquesta 
Festa Major. 
 
Visca l’esplai i Visca la Festa Major!
Grup d’Esplai Vidrerenc
http://www.grupesplaividrerenc.com/

GRUP
TEATRAL 
VIDRERENC
50 anys de teatre a Vidreres
Comença el setembre i a Vidreres això vol 

dir FESTA MAJOR  i vacances. A tots ens agrada d’aprofitar 
aquests dies de descans i de festa. 
El GRUP TEATRAL VIDRERENC  també està de festa 
grossa, tot i que ho celebrarem per la Festa Petita, perquè 
aquest any commemorem els 50 anys del grup. En tots 
aquests anys hi ha participat molta gent i volem tenir un 
record per tots aquells que en un moment o altre hi han 
col·laborat.
Aquest any tenim un repte molt important: actuarem al 
TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA. Per a nosaltres és una 
gran il·lusió i al mateix temps un enorme compromís. El 
28 d’agost, en vigílies de la FESTA MAJOR, representarem 
el “RETAULE DEL FLAUTISTA” al Municipal de Girona 
en la Campanya del FITAG (Fira Internacional de Teatre 
Amateur de Girona) organitzada per la Diputació de 
Girona amb la que venim col·laborant de fa temps tant en 
aquesta campanya com en la de Teatre Amateur. Gràcies 
a aquestes campanyes i a l’esforç de la Diputació de 
Girona podem oferir-vos diferents obres de teatre tant a la 
primavera com a la tardor.
Aprofito aquestes ratlles per felicitar a tots els que 
participen d’aquest projecte i encoratjar a aquells que ens 
vulguin donar suport i escalf bé sigui com a socis, bé sigui 
amb la seva presència en les nostres actuacions. La vostra 
assistència és vital per continuar treballant a fi de poder 
oferir obres d’altres companyies de teatre amateur.
Ens sentim reconfortats amb la vostra assistència i 
companyia i us ho volem agrair desitjant-vos una MOLT 
BONA FESTA MAJOR 2019

Visca el teatre!
Visca el Grup Teatral Vidrerenc!
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GRUP 
VITRARIS
CULTURA I 
TRADICIÓ 
Un poble unit, alegre i combatiu
La societat civil és el gran motor del nostre poble. 
Tenim associacions i entitats ben variades: esportives, 
culturals, lúdiques, socials, mediambientals, 
tradicionals... que al llarg de l’any organitzen i impulsen 
un munt d’iniciatives i activitats. És una gran riquesa 
que no només la trobem al nostre municipi, sinó que 
s’estén arreu dels pobles de Catalunya. 
La gent forastera queda admirada en veure la capacitat, 
l’activitat i l’energia del nostre teixit associatiu, que és 
capaç, fins i tot, d’afrontar reptes solidaris i polítics de 
gran envergadura: la marató de TV3, el gran recapte, el 
referèndum de l’1 d’octubre... Malgrat tot, hi ha el perill 
que la “societat del benestar” teledirigida, que fomenta 
l’individualisme, l’egoisme i la insolidaritat, comporti 
la desaparició de totes aquestes iniciatives socials. 
És necessari, doncs, que cuidem i ampliem el nostre 
moviment associatiu. Impliqueu-vos i participeu a 
les entitats del poble, perquè l’enriquiment personal i 
col·lectiu és extraordinari. Sortiu de casa i gaudiu del 
món associatiu. Segur que trobareu una entitat o altre 
que us pot interessar. 
I ara que és la festa major, és el millor moment per 
a conèixer les diferents propostes que ofereixen les 
entitats. Des de Grup Vitraris hem programat, pel 
proper dissabte, 21 de setembre, la “Diada participativa”, 
on podreu gaudir de l’actuació musical del Cor Mentha 
i també podreu assaborir un deliciós berenar popular.  
Us encoratgem, doncs, a participeu dels actes que 
s’han organitzat des de l’Ajuntament i des de diverses 
entitats del poble; i també, us animem a que assistiu a 
la gran manifestació que es farà el dia 11 de setembre 
a Barcelona. Tal i com deia el poeta Vicent Andrés 
Estellés:

No et limites a contemplar
aquestes hores que ara vénen,
baixa al carrer i participa.
No podran res davant d’un poble
unit, alegre i combatiu.

Que tingueu molt bona festa major!

BARRI DE LA 
GOBA – SANT 
JAUME

Ja està, ja arriba, ja la tenim aquí!!! És temps de Festa Major 
pels vidrerencs i vidrerenques i el Barri de La Goba s’uneix 
a la Festa. Aquests 365 dies han passat volant per a uns i 
lentament per a altres, però és temps viscut per a tots, ple 
d’experiències que potser compartirem amb els amics i 
veïns aquests dies de Festa Major.
Els nostres carres s’omplen d’activitats i de joia, la que 
portem les persones als nostres cors, i es per això que 
aquestes Festes desitgem a tots i totes que treguin a 
passejar la seva millor versió. D’aquesta manera l’alegria 
de la nostra gent estarà present i continuarem fent poble, 
treballant la nostra identitat i barrejant tradició i cultura 
amb molta diversió. Bona festa a tothom!

PLATAFORMA 
PER LA HIPOTECA 
VIDRERES

Un any més, la PAH de Vidreres, la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca us vol desitjar una bona festa major!
Us informarem sobre les activitats i assessorament que 
portem a terme per ajudar a tothom.
Per qualsevol dubte o qüestió, us atendrem amb molt 
de gust al telèfon: 656918924 i presencialment durant 
tot l’any a Can Xiberta (dimecres no festius de 18 a 21 h).
Salut i bona Festa Major per a tothom!

 

ᏅᏅ 
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LA XARXA 
D’ESPECTACLES 
INFANTILS A 
VIDRERES
Benvolguts vidrerencs i vidrerenques:
Un any més ens plau convidar-vos a gaudir de la festa major 
de Vidreres i de tots els espectacles que la nostra entitat 
organitza al llarg de tot l’any. Vidreres és un poble amb una 
llarga tradició en l’organització d’espectacles infantils, des 
de fa més de 25 anys un grup de persones voluntàries ens 
dediquem a organitzar espectacles familiars per a tots els 
infants del poble al Teatre Casino un cop al mes. Des de 
l’entitat Xarxa, antigament Rialles, us volem animar a venir 
al teatre i enguany hem programat un seguit d’espectacles 
infantils per a tots els públics on trobareu màgia, clown, 
titelles, teatre musical i contes clàssics.
Com a novetat per a la temporada 2019-2020, us volem 
informar que tots els espectacles seran gratuïts, per 
fomentar la cultura teatral al nostre poble.
La programació està plena de novetats i estrenes, que 
esperem que agradin a petits i grans, a més de participar 
en l’organització d’espectacles infantils durant les festes 
locals del poble.
Recordeu que si és el vostre aniversari també rebreu un 
petit obsequi i alguna sorpresa!
Us desitgem una bona Festa Major i que gaudiu aquests 
dies de la festa, de la música, de les activitats de carrers i 
dels espectacles. Visca la festa i visca Vidreres!
Grup La Xarxa Vidreres

LLAR DE JUBILATS 
No voldríem dir el de sempre, però... 
és que és cert. Ja hi som altre cop en 
els temps estiuencs de la Festa Major.
Als nostres socis no els sap gens greu 
perquè això vol dir un any més a les nostres vides, perquè 
també aquest any hem acomiadat a alguns del nostres 

amics, uns per haver canviat de lloc de residència i d’altres, 
lamentablement per haver marxat més lluny, però mai no 
deixarem perdre el seu record.
Ara anem per les coses bones, que aquest any n’hem tingut 
forces. Entre d’altres, la Jornada de Gimnàstica,. Bé, l’hauríem 
d’anomenar correctament: “Trobada d’activitats físiques”, 
(com és natural de la Gent Gran). Aquest any ha tingut lloc 
al nostre Pavelló Municipal. Varen intervenir amb nosaltres 
quatre Casals més (Vidreres, Caldes, La Cellera, Sta. Coloma 
de Farners i Riudellots), amb un total de 113 participants.. Va 
resultar molt maco, que de tots ells, 41 varen presentar dues 
modalitats, cosa que demostra l’afició que hi varen posar 
tots els participants en totes les seves actuacions. Varen 
ser demostracions de Taixí, Pilates, balls en Línia, Country 
i Dansa per a Adults. Els companys del nostre Casal, amb 
34 gimnastes, varen actuar en les modalitats de Country i 
Dansa per a Adults. Això també fa palesa la voluntat, treball 
i dedicació de les seves professores. Després vàrem fer 
un dinar de germanor, on tots i totes vàrem gaudir de la 
companyia inestimable de persones del nostre Ajuntament 
que, a més de ser el nostre suport procuren assistir a 
tots els actes possibles. Així com també varen ser-hi els 
representants del Consell Consultiu de la Gent Gran de la 
Comarca de la Selva. 
Tenim ànims i força per continuar, tant en seguir impartint 
les diferents classes que portem oferint ja fa temps; les 
xerrades puntuals sobre temes molt interessants, tant 
en el cas mèdic, com consells de seguretat. També les 
diades de celebracions i exposicions de treballs dels 
nostres socis que mai perden l’ànim ni el somriure, encara 
que molts diuen allò tan conegut de: “Si no fos...”
Bé doncs, un any més agraïm en aquest escrit a tots 
els col·laboradors, és a dir, els diferents professors; als 
socis que aporten el seu temps en ajudar a les nostres 
celebracions. De vegades encara que només sigui la seva 
presència, cosa molt important per a la gent gran. Per tot 
això, us desitgem a tots, grans i joves del nostre poble, que 
gaudiu de concerts; ballarugues i totes les actuacions que 
es fan tots aquests dies per animar-nos la vida. 
BONA FESTA MAJOR! Us desitgem. LA JUNTA
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MOTO
CLÀSSICA
VIDRERES
Benvolguts  Vidrerencs;

Un any més, un estiu més. Ja fa temps que correm 
per aquí. Aquest any però, hem volgut recuperar 
una tradició oblidada feia uns anys, la benedicció de 
vehicles per Sant Cristòfol.
Per fer-ho hem comptat amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Vidreres que ha cedit l’espai dels Horts 
d’en Pere Pau i ha patrocinat els 100 primers esmorzars 
dels participants. També han col·laborat  els amics del 
club TWIRLING VIDRERES, que s’han encarregat de fer els 
esmorzars i servei de bar durant l’esdeveniment.
A més, aquesta festa major com ja és costum i ja va la 
sisena edició, farem la trobada de motos clàssiques com 
sempre a l’antic escorxador el diumenge al matí. 
Esperem que us animeu a treure la pols a aquella moto 
que era del pare o de l’avi i que encara està a un racó del 
garatge. Aquella moto que quan la veus penses, “segur 
que encara es posaria en marxa”, “un dia ho provaré”, i et 
vénen al cap aquells records de quan eres petit i pujaves 
amb el pare o l’avi a fer un volt. Doncs no t’ho pensis més, 
dóna-li una altra oportunitat. 
Bé, feu el que us vingui més de gust però això sí, gaudiu 
d’aquesta festa major.
Molta salut, gas i benzina a tots i totes.
Festa Major 2019.

NOU PATI
VIDRERENC 
El nostre esport és així: caus, t’aixeques, t’esforces i 
aprens, vius l’esforç i la superació a diari; Aquí, al nostre 
club ens posem els patins, sortim a la pista i vivim i 
sentim aquest esport com una manera de viure, de 
superar-nos; hi ha dies on la frustració pels resultats d’un 
campionat, prova o entrenament et remouen sentiments 

que superes quan t’adones que allò que fas, no ho fas per 
un resultat, sinó que ho fas perquè t’agrada, perquè ho 
gaudeixes i sents que formes part d’un club on, des del 
patinador més principiant que necessita d’un altre per 
mantenir-se en peu, fins al patinador que ha participat 
en un mundial, pares, entrenadors, TOTS, formem part 
d’aquest gran equip.
Des del Nou Patí Vidrerenc, us desitgem Bona Festa 
Major!
Gaudiu de l’esport!

ONCOLLIGA 
Enguany la delegació a Vidreres de la Fundació Oncolliga 
Girona s’estrena com a nova entitat al poble. Volem 
aprofitar aquest espai per desitjar-vos una bona Festa 
Major i que gaudiu dels actes que es programen.
Recordar-vos que representem una entitat sense ànim 
de lucre que té per objectiu ajudar a les persones que 
pateixen càncer i als seus familiars perquè el procés els 
sigui més lleu.
Ja estem treballant en diverses activitats amb l’objectiu 
de recollir fons per les activitats que duu a terme la 
Fundació. Us anirem informant.
Bona Festa Major!
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PENJATS 4X4
Des de l’entitat PENJATS 4X4 us volem 
desitjar una molt bona Festa Major. 
Encara que aquest any no hem pogut 
celebrar el circuit 4x4, per motius aliens 
a la nostra entitat i no per falta de 
ganes, intentem estar presents en els 

diferents actes que es porten a terme al poble. 
Esperem poder tornar a celebrar el circuit ben aviat 
i contribuir a fer un bon espectacle! Mentrestant, us 
animem a què gaudiu de tots els actes programats durant 
la Festa Major. 
Molt bona festa major vidrerencs i vidrerenques!

PENYA 
BARCELONISTA  
DE VIDRERES
Vidreres és Vidreres cada dia. 
Però durant uns dies, cada any, 

Vidreres és Festa Major. O festa grossa. Amb música 
i ball, pregó i cremat a la plaça, activitats, barraques... 
enguany ni més ni menys amb tot el que consta al 
programa que teniu a les mans; en definitiva, gaudi i 
alegria, celebració.
La Penya Barcelonista de Vidreres, durant tot 
l’any també som Vidreres, és clar, amb la nostra 
afició principal, que és seguir el Barça, però també 
col·laborant en actes diversos i organitzant-ne. Unes 
activitats que comporten el seu esforç i per a les 
quals intentem d’involucrar com més vidrerencs 
i vidrerenques, millor. Res no és fàcil. I nosaltres, 
seguidors del futbol, ho sabem ben bé. Perquè en la 
competició abans de començar no hi ha res decidit. 
I de vegades, amb el Barça, per sort molt sovint, en 
sortim ben parats, guanyadors, però no sempre és 
així i també rebem algunes decepcions (ara no direm 
quina aquesta temporada). 

Però el cas és que això és la vida en un poble com el 
nostre, Vidreres, cada dia, i per això ara saludem la 
Festa Major i esperem que tots plegats en gaudim i la 
celebrem amb alegria. 

Visca el Barça i visca Vidreres, cony!

SPORTING 
VIDRERENCA CLUB 
ESCOLA FUTBOL
Acabem un altre any esportiu del nostre 
club Sporting Vidrerenca CEF, ha tancat una 

altra temporada. Deixem enrere la temporada 2018-19 i ja 
posem la mirada en la propera temporada, en la que farem 
canvis perquè any rere any, el nostre Club sigui una mica 
més gran i mirar de millorar.
Des del club volem aprofitar per agrair els voluntaris i 
jugadors la feina que ha fet durant aquesta temporada, i 
els que ens deixen per anar a probar en altres clubs tinguin 
molta sort, i sempre tindran les portes obertes aquí.
Durant aquest any hem tingut entrenaments i partits 
de les Seleccions Territorials de Girona Femeni, Sub-12, 
Sub-14 i Sub-16, on hi ha participat alguna jugadora del 
nostre club.
Durant la presentació dels equips del club aquest any es 
va fer una col·laboració amb l’Hospital San Joan De Déu 
(Pediàtric Càncer Center Infantil), una petita donació. 
Esmentar la gran gestió feta pels coordinadors esportius 
del club.
Com ja és tradició s’ha celebrat el 20è Torneig 
Comarcalet en que han participat diferents clubs de la 
nostra província i algun també de Barcelona. Va ser un 
èxit d’assistència com cada any; en el que els nens van 
gaudir i van viure un ambient de germanor i respecte. 
Esperem poder continuar organitzant aquest torneig, 
ja que creiem que és una bona experiència pel nostres 
jugadors.
S’ha consolidat el 8a edició Jornada de tecnificació 
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futbol (tarda del mes juliol). Aquest ha 
anat adreçat a nens i nenes de Vidreres i 
pobles veïns. L’objectiu del club és millorar 
la tècnica individual i col·lectiva en el futbol 
i promoure uns valors que ens semblen 

que són molt importants pel creixement del nen, tant 
esportivament o/i com a persona.
Són un moments molt díficils per portar a bon port 
els projectes de l’entitat, per això des de la gent que la 
gestionem demanem un petita col·laboració a la gent 
de Vidreres, fent-se socis, a les botigues i empreses 
col·laborant amb publicitat... I el principal, venint el cap 
de setmana a donar suport al camp de futbol els partits.
Aprofitem per agrair a les famílies dels jugadors, 
empreses, entitats del poble i totes aquelles persones, 
que sense la seva col·laboració, no seria possible que el 
nostre club tirés endavant.

A tots vosaltres, molt bona Festa Major 2019!

VEÏNS DEL  
CARRER DE  
SANT MAURICI 
Els veïns del carrer Sant Maurici us conviden a la 
tradicional xocolatada.
Hi haurà ball, focs i traca.  

BONA FESTA MAJOR! 
AQUEST ANY 
GAUDIU DEL JOC 

La Laura compra a la Selva
Aprofitant el ressò que va tenir el conte «La Laura 
desco breix la Selva» (editat el 2018), l’Associació 
de comerciants i empreses de serveis de Vidreres, 
juntament amb els co merciants deis altres municipis 
que formem la Federació de Comerç de la Selva, estem 
treballant en un joc de tau la adreçat als infants. 
Com a comerciants i botiguers, anem sempre buscant 
ca mins per donar bones experiencies de compra 
als nostres clients. Ens impliquem en projectes de 
col·laboració amb altres comerços de la comarca i 
ens inventem iniciatives per dur a terme al nostre 
propi negoci. El joc de «La Laura compra a la Selva» 
pretén fomentar la compra de proximitat, responsable 
i sostenible. Es tracta de convidar a la mainada a 
conèixer que a tots els pobles s’hi pot comprar tot el 
que necessitem. A més, incorporem la descoberta del 
patrimoni natural, cultural i turística deis municipis 
implicats. 
Per donar un caràcter més social i responsable al 
projecte, comptarem amb la col·laboració deis centres 
d’inserció de joves amb dificultats que tenim a la 
comarca. Seran ells qui s’ocuparan del manipulat del joc. 
A causa de l’important cost del projecte, cada 
associació disposarà únicament de 20 jocs de tau la que 
distribuirà una part via sorteig a través d’una campanya 
de fidelització de clients i la resta a les escales i 
biblioteca dels pobles parti cipants. S’ha previst, a més, 
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la construcció de jocs gegants que formaran part d’una 
activitat participativa i de dinamit zació perquè en festes 
de cada municipi es puguin presen tar i jugar plegats. 
La Fira de la Cervesa Artesana de Vidreres, que recull 
anu alment una desena de productors artesans de 
proximitat, serà el marc on es presentara el joc. 

L’activitat de dinamit zació del joc gegant, formarà part 
dels actes d’aquesta fira que ja està molt arrelada a la 
població.

L’Associació de comerciants i empreses de serveis de 
Vidreres us desitja una molt bona Festa Major!
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