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FESTAMAJOR

VIDRERES del 30 d’agost al 8 de setembre de 2014

FESTAMAJOR2014
SALUTACIÓ
Benvolguts Vidrerencs i Vidrerenques
Un any mes estem a punt de començar la Festa Major, una Festa plena
de sentiments, tradició i cultura que aporten a tot vilatà un ampli ventall
d’emocions molt difícils de descriure. Per aquest motiu, des de l’Equip de
Govern i com a Alcalde, és un orgull poder viure i veure la festa des de la
perspectiva en què la vivim.
La nostra Festa Major ens allarga el temps festiu estiuenc i ens depara moments de convivència i celebració en què ens retrobem amb els
amics, veïns i familiars, i en què podem compartir i divertir-nos amb actes de format tradicional o amb altres de més novedosos.
Concerts i actuacions, concursos, balls, cercaviles, «encierro» i correbous, sardanes i havaneres són alguns dels actes que podrem viure
durant aquests dies.

Jordi Camps
Alcalde de l’Ajuntament de Vidreres

Ballarem i gaudirem de l’Orquestra Selvatana i de grups com Diversiones, Txarango, els Pets, The Pepper Pots, entre altres, com també es podrà gaudir d’un bon futbol amb el partit del primer equip de la Vidrerenca
contra el Palamós CF, actes per a totes les edats i gustos.
Seran dies de molta activitat, amb molta gresca, xerinola i alegria però
entre tots hem de fer el possible perquè la nostra festa sigui un exemple
de diversió i disbauxa, però alhora de civisme, companyerisme i respecte per a tots els que hi participem.
Per últim i de cara a la celebració de la Festa Major d’aquest any, volem
agrair a les entitats del poble la feina realitzada per tal d’oferir-nos un
programa d’actes tan divers i complert.

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)

En nom de tot l’Equip de Govern i meu us convidem a compartir aquests
dies de festa amb tots els vilatans i a fer sentir el batec de Vidreres des
de ben lluny i esperem que passeu: UNA MOLT BONA FESTA MAJOR!
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Educar o instruir

Recordo que uns pares, en una ocasió, em mostraven la seva preocupació per les notes escolars del seu
fill adolescent.Creien que amb la manca d’excel·lents, trontollaven les possibilitats futures d’èxit del seu fill.
Pensaven en l’èxit del fill i, en certa manera, en satisfer el seu orgull de pares. Estaven molt concentrats en les
notes i, com passa sovint, l’arbre no els deixava veure el bosc. Insistien que el seu fill estudiés i no parlaven
amb ell d’altra cosa que no fossin els deures i les lliçons. Havien oblidat (o, tal vegada, desconeixien) que, com
a pares, els correspon el deure d’educar els fills. De la instrucció ja en té cura la institució escolar.
“Educar és ajudar el noi a ser un bon minyó i donar sentit a la vida”, deia Lluís Folch i Torres, un dels més insignes pedagogs del nostre país. I aquest deure de donar sentit a una vida ha anat evolucionant al llarg dels anys.
Per això educar exigeix una constant actualització. El que era vàlid fa uns anys pot haver deixat de ser-ho avui.
Perquè referent a l’educació dels últims temps, cal reconèixer que, malauradament, s’ha perdut el respecte a
tot i els valors. Qui educa avui els fills? Com sabem, un infant s’educa dels del moment que neix. I la societat
on l’infant viu és: la casa, la família, l’escola, el carrer. Si de petits se’ls ensenya a respectar les normes de
casa, respectaran les normes de l’escola i del carrer. Aquesta paraula ho diu tot: respecte. I això és el que s’ha
perdut els últims anys. L’infant, en general, ha perdut el respecte a casa, als pares, a la família, a l’escola, als
companys i ciutadans. L’escola, com sabem, és el lloc de treball de l’alumne. I per aprendre aquest treball, falta
respecte, educació, bones formes i molt d’esforç. I si a més alguns pares no col·laboren i ho permeten tot...
després aquests infants trobaran que a la vida tot vol molt d’esforç i és llavors quan es traumatitzen.
Tant de bo les coses canviïn, es facin menys plans nous cada moment. I potser que a les escoles hi torni a haver
llibres, que mai s’havien d’haver tret, urbanitat, civisme o com se’n vulgui dir. Avui dia hi ha molts plans d’estudi
però manca una assignatura tan important com la d’aprendre a conviure i respectar les persones, els béns
aliens i el poble, que és la casa de tots els vilatans.
Al “Casal d’Estiu Parroquial” que va funcionar durant 15 anys els dos mesos d’estiu i que tenia un caire formatiu
i lúdic, cada dia es dedicaven uns minuts a l’educació. Ho recordaran els que avui són pares i aleshores nens
del casal.
Educar vol dir que hi ha d’haver una relació amb els fills que fomenti un clima propici en què madurin els sentiments, els instints, els valors i la raó. Qualitats que només seran realitats si hi ha un espai diari per al diàleg
obert, sense noses.
I referent als joves, les tasques educatives d’avui exigeixen encaminar-los cap a la generositat i l’ús responsable del diner, cap a l’amor a la veritat, cap a la tolerància i l’estima a tots els homes. I més que educar en el
desig de l’èxit, cal educar en el desig de ser un mateix i de tenir un coneixement ampli sobre el nostre món.
I si educar és donar sentit a la vida, aleshores no podem oblidar la responsabilitat que tenen els pares que els
fills no els manqui mai l’amor per la vida, per tota la vida i per totes les manifestacions de la vida.

Actes religiosos
Diumenge 7 de
setembre
Misses:
A les 10, 12 (Missa solemne)
i 20.30 h
Dilluns 8 de setembre
A 2/4 de 12 Missa Solemne,
amb l’orquestra La Flama de
Farners, en honor de Santa
Maria, titular de la Parròquia.
És la missa de la Festa Major.
Tothom està convidat!

Per això és tan important que els pares tinguin clar el seu paper com a educadors dels fills. I que deleguin, amb
responsabilitat i exigència, el paper de la instrucció a l’escola.
Mn. Lluís Mitjà, pvre.
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dimecres

30 3

3 setembre, dimecres
NIT

FERRETERIA · CONSTRUCCIÓ · PINTURA · JARDÍ I PISCINA

V Torneig de Futbol Festa Major
de Vidreres

CEF Sporting Vidrerenca (2ª Catalana) - Palamós CF
(3a Divisió-degà del Futbol Català)
Hora: 20.30 h | Lloc: Camp Municipal d’Esports.
A càrrec de: Sporting Vidrerenca

La cobla Ciutat de Girona

La cobla Ciutat de Girona neix l’any 1975 a partir de la iniciativa de diversos excomponents de les millors cobles-orquestres del moment, com ara de la Principal de la Bisbal i dels
Montgrins, encapçalats per en Lluís Buscarons.

NIT

NIT
CONSOLUCIONS MIL S.L.

amb les cobles Ciutat de Girona.
Hora: 22.30 h | Lloc: Plaça Lluís Companys.
A càrrec de: Bella Dansa
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4 setembre, dijous

30 d’AGOST, dissabte
XXXIII NIT DE LA SARDANA

dijous

XII BICICLETADA NOCTURNA

“A la llum de la lluna”
Opcionalment, sopar final a la plaça
de bous a càrrec de Correbous de
Vidreres.
Preu refresc/cervesa: 2 euros
Preu sopar (beguda + buti): 5,5 euros
Venda de tiquets a Carnisseria Batllossera, supermercat Can Batallé, i granja
l’Espígol. També es vendran tiquets a la
plaça abans de l’inici de la Pedalada
Hora: 21.00 h
Sortida: Plaça de l’església.
A càrrec de: Club BTT Vidreres.

CONCERT DE ROCK
A LA BARRACA DE SO’R’OLL I Dj

Hora: 23.00 h
Lloc: Zona Barraques.

programació actes

dissabte

Del 4 de setembre al 2 d’octubre

Exposició Víctor Mora,

Repàs a l’obra de l’autor de clàssics com El Capitán Trueno
Lloc: Biblioteca Joan Rigau
Durant els dies de Festa Major,

Exposició de pintures de Salvador
Barrera,
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament Vell

Possibilitat de contractar el montatge · distribució a tota la província
Polígon Industraial Parc A, Vidreres | Tel. 972.851.413 | comercial@materialesachon.com | www.materialesachon.com

Tots els actes del programa són gratuïts!
exceptuant el Correbous,
Cerca-tasques i el teatre
7
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divendres

5

possar la montura i la brida/ prepararse pels examens oficials de la FCH/
Dimarts, Divendres o Dissabtes (opció d’obrir nous grups). Nens i nenes a partir de 4 anys
65€/mes · Dissabtes 70€/mes. Es recomana reservar · Per a mes informació:

T. 699 968 385/699 968 395 • www.clubhipicvidreres.com

Taxecs

Taxeks es va iniciar el curs 2008-09 com a extraescolar de l’IES
de Celrà. Al cap de dos cursos es va consolidar com a entitat de
Celrà, durant el curs es fan diferents tallers per infant i joves i
adults. Els diferents grups es diuen «Petixeks» i «MassaBloko».
Taxeks ha participat en diferents concursos guanyant el premi
Energia,ha actuat en el Circ-Cric amb en Tortell Poltrona i fa
“bolos” durant tor l’any per Catalunya i França.

5 setembre, divendres
Correstelada pel centre del poble amb la
banda de percussió Taxecs.
Hora: De 17.00 a 20.00 h
Inici: Plaça de l’església
A càrrec: de la ANC

PREGÓ DE FESTA MAJOR

a càrrec de Dones Contra el Càncer
- Junta Local AECC
Hora: 22.00 h
Lloc: Plaça Lluís Companys
A continuació

PRESENTACIÓ CANDIDATS
A PUBILLES I HEREUS DE
VIDRERES

Havaneres Port Bo

El grup Port-Bo neix l’any 1966 a Calella de Palafrugell amb
motiu de la presentació del llibre: “Calella de Palafrugell i les
havaneres”. El trio inicial, format per Josep Xicoira, Carles Mir
i Ernest Morató, sovint era acompanyat al piano per el mestre Frederic Sirés autor de la popular havanera “La gavina”.
El grup, juntament amb altres amants del gènere, és
l’impulsor de la cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell, havent participat en totes les seves edicions.
Durant les diferents etapes del grup han enregistrat 23
discos amb més de 220 temes diferents. El repertori heretat en gran part dels vells cantaires de Calella, està
format per havaneres clàssiques i noves, valsos mariners, balades, boleros, sardanes, cançó catalana, etc.
En l’actualitat el grup el formen, Alfons Carreras (Fonso) tenor, Irineo Ferrer (Mineu) baríton i Carles Casanovas, guitarra
i direcció musical.

HAVANERES amb el grup Port Bo
I repartiment de RoM
Cremat

programació actes

Activitats: Descobrir l’entorn dels ponis i cavalls/ agafar-los, respallar-los/

NIT

Classe de prova - iniciacio i tecnificació

TARDA

Activitats extraescolars
entre ponis i cavalls!

FESTAMAJOR2014

Hora: 22.30 h
Lloc: Plaça Lluís Companys
A càrrec: Comissió de Ranxo

Tot seguit
ball amb el conjunt Boogie Woogie

CONCERT JOVE

KTR + Tram’s + Txarango + Di-versiones
+ Germà Negre
Hora: 23.00 h
Lloc: Zona Barraques.
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divendres

www.joguineselninot.com
equipa’t per la tornada a l’escola

El conjunt Boogie Woogie es va iniciar l’any 1990 a Banyoles.
Durant els primers 8 anys van funcionar com a duet, teclats
i bateria. Actualment el grup el formen cinc músics: David
Soteras, guitarres i veu, Xavier Roger “Richi”, saxos i veu,
Josep Reig, bateria i veu, Marc Mas, teclats i veu i la cantant
Encarni Mogedas.
Tots els components del grup tenen una llarga experiència
en el món de la música, especialment en grups i orquestres
de ball.
El seu repertori inclou des dels balls de saló més clàssics
fins als ritmes més actuals, a més també poden oferir una
selecció de temes de sempre i jazz, molt adients per a música ambiental. Això els converteix en un grup molt versàtil
i els podeu trobar tant en una gran Festa Major, en una sala
de balls de saló, en un càmping o en qualsevol restaurant
amenitzant una celebració.
Actualment tenen dos CD enregistrats: «Vine a ballar» i «No
paris de ballar», una mostra força clara de les pretensions
del conjunt. Han intervingut, també, en dues pel·lícules i en
el programa de televisió «Ei Si Va» que es va emetre a la
xarxa de televisions locals.
El grup Boogie Woogie participa amb la campanya «Ballem
en Català» i gaudeix del segell 100% Directe, que atorga Musicat, i que garanteix la interpretació totalment en directe.

GERMÀ NEGRE

L’espectacle de GERMÀ NEGRE assegura ballarusques, somriures i festa amb aquesta trepa d’arriats que ens repassen
un repertori de musiques del país amb sonoritats de folk castís. En el repertori de GERMÀ NEGRE hi podem trobar tot tipus d’adaptacions de cançons tradicionals i populars, plenes
d’arranjaments propis i amb un clar aire festiu que fan dels
seus concert una autèntica festa popular. Però això no acaba
aquí, aquests amants del folk català saben sorprendre amb
temes d’autors més recents com Quico Pi de la Serra i Ovidi
Montllor, o plenament actuals com La Troba Kung-Fú, Quimi
Portet o Pomada, sempre fidels a l’estil propi de GERMÀ NEGRE: perversió de les lletres i arranjaments explosius
GERMÀ NEGRE en el seu primer any de vida ja havia fet més
d’una quarantena de concerts en espais tan emblemàtics
com la Fira Mediterrània de Manresa, les Festes d’Agost de
Banyoles, l’Auditori de Banyoles, la Festa del Porc de Moià,
la Festa de Sant Joan de Banyoles...i han estat finalistes del
concurs DBUT! organitzat per les Joventuts Musicals de Girona, Figueres i Banyoles en la categoria d’arrel. I també han
actuat en aplecs, bars, sales, casals i en un llarg reguitzell
d’escenaris surrealistes i de caire popular.
Aquest 2014 el banyolins van arrencar la temporada acompanyant Els Catarres a l’aniversari de la Sala Clap de Mataró, amb tot l’aforament venut, i als tres concerts de la gira
de sales Curtcircuit, a la Pasternak de Vic, la Faktoria de Terrassa, i al Centre Cívic de Rasquera, on de nou, es va esgotar
totes les entrades (més de 2000 en total).

programació actes

Boogie Woogie
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Bona Festa Major!
c/Centre, 5 · Tel. 972 840 137 · Sta.Coloma de Farners
c/Catalunya, 42 · Tel. 972 875 728 · Vidreres
11
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cafeteria gelateria

Plaça de l’Església 5
Vidreres

KTR
Tram’s

Tram’s és un grup novell. Són amants del reggae, l’ska i la
rumba. Combinen temes propis amb versions molt especials que fan vibrar tot el públic. Els seus concerts es respira
l’optimisme i l’alegria. Els seus components són molt joves,
d’entre 14 i 19 anys, són de Vidreres, Girona i Maçanet de
la Selva. Les gallines els acompanyen a tot arreu. Potser
després del concert que oferiran ple de festa i rauxa podrem
entendre qui són aquestes gallines.

DI-VERSIONES

economistes - advocats -auditors

Ctra. Lloret, 48-50 VIDRERES - Telfs. 972 85 07 92 -972 21 70 71 Fax 972 21 52 86 vidreres@calderseconomistes.com - www.calders-e.cat - calders@calders-e.cat

L’Orquestra Di-Versiones neix en una
terrasseta, a la fresca, en un bar de
costa, fent unes canyes i unes tapes...
aquest és el millor lloc per engegar un
projecte divertit i esborrajat, sense
pretensions, només am un objectiu:
passar-ho bé i fer-ho passar bé.
Podríem definir la banda com una colla de «freaks» esborrajats, una màquina de fer «canciones del verano»
de la manera més personal i sense complexes. Dit d’una
altra manera, fer cançons amb la patilla, crear una bona
dosi de ritmes desenfadats i de «karaoke» popular, una barreja de himnes dels anys 60, 70 i 80’s amb pinzellades de
les cançons de ràdio fórmula dels últims anys. Di-Versiones
s’ha consolidat com un dels grups estrella del gènere amb
un espectacle per a tots els públics.

KTR (Ke Trabaje Rita) som un grup de música que sorgeix a
partir d’un dels combos de modern de l’escola de música de
Vidreres, format amb membres d’arreu de la comarca. Les
nostres versions van del soul al funk, passant pel rock’n’roll i
els últims èxits d’avui en dia. Ens veiem pels escenaris! Salut
i que la feina la faci algú altre!

Txarango

Txarango ha estat una de les grans aparacions de la música
catalana de l’última dècada. Amb un sol disc, i un directe
sense fissures, el grup ha obtingut el reconeixement dels
espectadors, programadors i la crítica. La seva música s’ha
escoltat als principals escenaris catalans i de set països
més, arribant a públics molt amplis.
Aquest 2014 Txarango torna per la porta gran amb Som Riu,
el seu nou disc, i La Tempesta, una nova gira amb la que
recorreran de nou els Països Catalans, Europa i debutaran
al continent americà. Els 120 concerts de l’anterior etapa
han fet més gran la proposta. La seva energia i alegria són
més intenses que mai. La seva paleta musical també ha
crescut. Els tons intensos del reggae, dub i latin que ja
coneixien, ara comparteixen espai amb colors vius d’arrel
mediterrània.
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programació actes

Dgust

5

FESTAMAJOR2014

13

dissabte

TARDA

6
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6 setembre, dissabte
CORREBOUS

Hora: 17.00 h | Lloc: Davant del Pavelló
A càrrec de: Correbous de Vidreres.

TARDA DE MÀGIA amb
l’espectacle Màgia sense límits de la
Cia Aliskim & Luna i Eclipse
Hora: 17.30 h | Lloc: Teatre del Casino
la Unió

Aliskim & Luna i el mag Gerard, ens conviden al seu món
meravellòs on tot és possible. Un món divertit i sorprenent on la
màgia no té límits.

Tot seguit CERCAVILA
Recorregut pels carrers: Quirze Jordà,
Ponent, Nou, Pompeu Fabra, Pl. Lluís
Companys, Pau Casals, Costa Brava,
Catalunya, Pl. Església, Cellera, Ponent,
Maçanet.
A càrrec de: Colla Gegantera de Vidreres

programació actes

Màgia sense Límits

PLANTADA GEGANTERA

Colles convidades: Calonge, Maçanet
de la Selva, Lloret de mar i colla Gegantera
de Vidreres. Hora: 18.00 h
Lloc: Pavelló Municipal

XXVIè FOCS, TRACA, BALL
i XOCOLATADA POPULAR

Notes D’or

Maite Jordi. Som un duo professional de música de ball en directe. Actuem com a cantants i instrumentistes d’òrgan, trombó
violí, etc. Per adaptar-nos a diferents estils, des del ball de saló
més clàssic al més marxós. Adaptant-nos a les preferències del
nostre públic. les nostres actuacions són en restaurants-sopar
ball grups etc. Festes-barris, urbanitzacions, etc. Sales de festa-balls. Casaments-banquet, música a la cerimònia. Disposem
d’equips de so i il·luminació.

amb el Conjunt Notes d’Or
Hora: 20.30 h
Lloc: carrer Sant Maurici
A càrrec de: AAVV del Barri de Sant Maurici

Correfoc amb família
amb els Diables de l’Onyar.

15

15

dissabte

The Pepper Pots

The Pepper Pots publicaran el seu nou disc el 12 de novembre, “We
must fight”, després de 10 anys i 6 discos, varies gires mundials
amb parades a Estats Units, Japó, Anglaterra, França, Rússia o
Alemanya i col·laboracions amb alguns dels artistes més importants de la història recent del soul (Binky Griptite, Eli ‘Paperboy’
Reed) i passat (the Impressions, Maxine Brown). 10 anys que han
servit per madurar la seva idea de la música soul old school fins
aconseguir el seu millor treball discogràfic, un salt endavant pel
que respecta a les lletres i el so del grup. “We must fight”és un
disc amb molts canvis, el més evident el trobareu a les veus, per
primer cop a la seva història està format per un duet, Adriana Prunell i Aya Sima, que s’encarreguen de les veus multiplicant el seu
efecte emocional al llarg del disc fins arribar a cims molt alts. Potser ajudin alguna de les lletres més personals del grup fins la data,
unes lletres que reflexen els problemes socials que tenen al voltant
i la seva necessitat de canvi contra la injustícia social, sense deixar
de banda la diversió, l’alegria, la vitalitat i l’amor, una altre gran
inspiració del disc. De la mateixa manera que les lletres i veus,
el so del grup ha seguit evolucionant, combinant el só Motown
que els ha convertit en un dels grups imprescindibles del nou soul,
amb el deep soul de finals dels 60/ començaments dels 70, dotant
al seu só d’una profunditat que ja apuntava “Train to your lover”.

EL TREN DE
LA COSTA
El conjunt ha optat sempre per un repertori amb
tota mena d’estils, des
Balls de Saló, Cumbias,
Salsa, fins Rock & Roll, Reggae, Beat, Disco, incloent els últims
èxits del moment. Totes les seves actuacions han estat sempre
en directe, sense instruments pregravats i seguint sempre una
mateixa línia de professionalitat en l’execució del repertori i posada en escena.

6 setembre, dissabte
Recorregut: Barraques, Barcelona, Quirze Jordà, Ponent,
Cellera, Barcelona, Eres, Dr. Deulofeu i Pl. Església
Hora: 22.00 h | Lloc: centre de la Vila

CONCERT JOVE

Amb els grups Why note + Komplot + The Pepper Pots +
Els Pets + Tutú-keké + Afrochi Guawa,
Hora: 23.00 h | Lloc: Zona Barraques

Som.Nit: Stand d’informació, prevenció i reducció de riscs
associats al consum de drogues
Lloc: Zona Barraques. A càrrec de: Atlètic Vidreres FSCE

BALL DE FESTA MAJOR

Amb el conjunt El Tren de la Costa
Hora: 23.30 h | Lloc: Plaça de
Lluís Companys

programació actes

NIT

6
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Diables de l’Onyar

Diables de l’Onyar és molt més
que una colla de Diables amb més
de 25 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.
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 i combina diferents disciplines. Sense cap mena de dubte, un dels correfocs
més singulars que es pot veure arreu.
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FISIOTERÀPIA ESTHER GIL
Fisioteràpia teràpia Manual
Reeducació Postural Global RPG®
Fisioteràpia pediàtrica
Fisioteràpia pre-post part
Fisioteràpia esportiva i assessorament esportiu
Tractament individualitzat i grups de gimnàstica postural

Pau Casals, 27 (17411 Vidreres)
Hores convingudes
603602958 / 972851118

INSTAL·LACIONS TONI MARTIN
ELECTRODOMÈSTICS
ELECTRICITAT
FONTANERIA
CALEFACCIÓ
REGATES
GAS
Carrer Nou, 25 · tel. 687453156 / 637404100 · Vidreres

KOMPLOT és un grup de
joves amb consciència i
ganes de canviar-ho tot que toca música combativa, en escenaris
reconeguts de les comarques gironines i fins i tot de Barcelona.
Aquesta força es transmet a través de cançons amb lletres contundents i crítiques amb l’actualitat, i amb una posada en escena
vibrant que anima el públic a ballar i saltar. Als nostres concerts
es pot escoltar des del punk de grups com Boikot, Piperrak o Kortatu, fins a música de l’escena valenciana com ho són Obrint Pas
o La Gossa Sorda, passant per música d’estil reggae, ska i rock
entre la qual s’hi troben els nostres temes propis.

Why Note!!!
Els Why Note !!!, som un grup
de joves d’entre 13 a 16 anys,
que hem estudiat a l’escola de
música de caldes de Malavella.
Nosaltres, som uns adolescents als quals ens encanta la música i
que gaudim en interpretar-la, el nostre estil de música és molt variat, però bàsicament el que nosaltres fem són versions actuals.
El grup té 7 components: Piano: Jordi Boadas; Veu: Carme i Elena;
Saxo: Eduard; Clarinet: Pere; Guitarra: Frederic i bateria: Tomàs

Tutú- Keké
Grup de reconeguts músics Vidrerencs. El grup
va néixer degut a l’interès mostrat pels seus
components d’oferir un
ampli ventall de “covers” de diferents estils, al voltant del PopRock més contundent. No només té una base rítmica de qualitat, sinó que també, els solistes ofereixen moments emblemàtics. El grup convida a gaudir d’una bona audició i de ballar amb
el seu trepidant ritme.

6

Els Pets
Amb “L’àrea petita” Els Pets s’espolsen del damunt un silenci voluntari de tres anys i ho fan amb un
disc que aposta rotundament per
una voluntat de girar full i mirar endavant. I és que amb aquest
nou disc el grup de Constantí ha decidit redefinir el seu so sense
perdre la essència que els ha fet ser probablement l’únic grup
veterà encara vigent per les noves generacions. Ajudats per en
Raül Fernández “Refree” a la producció Els Pets han construït un
disc lluminós i artesanal on es reinventen sense perdre la seva
manera de fer. A “L’àrea petita” no hi ha pilots automàtics ni
repetició d’esquemes antics, hi ha una voluntat de despullar les
cançons d’artificis i trampes per ensenyar-les sense cap vergonya. És probablement el disc més arriscat de la seva carrera però
això no amaga una voluntat tossuda de que manin les melodies
i el que expliquen, anant a l’arrel de la cançó de la manera més
directa sense maquillatges ni impostures.
El títol del disc ens dona algunes pistes. “L’àrea petita” és la zona
on cal definir-se, on no es possible cap tipus d’especulació. És el
lloc on et retrates de debò, on no pots fingir o contemporitzar si
no vols ser castigat.

AFROCHI GUAWA
Aire fresc que t’enrinxolarà
els cabells i t’eriçarà la pell a
cop de festa permanent.
Amb un repertori que eia
temps que el públic d’esperit
més jove reclamava, Afrochi Guawa ja és un dels directes de
versions més aclamats per arreu de Catalunya i enguany es postula
com un dels grups de versions més contractats.
Treu a passejar les teves ganes de gresca i deixa’t portar per
aquests 8 músics intrèpids a un concert on res s’estalvia per les
vostres ganes de festa!
19
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4 cantons
Amb els seus instruments, la guitarra, el contrabaix i la bateria,
les inquietuds i les influencies d’aquests tres músics conflueixen
en jazztons trio als quals es suma la paleta de colors del saxo per
crear un vehicle que satisfà les ganes d’expressar-se a través dels
grans clàssics del jazz i altres temes, cabdals en la història de la
música, que els han seduït, tractant-los de forma personal, buscant
la originalitat i la sorpresa.
Músics: Albert Comaleras: Saxo, Josep M. Soler: Guitarra, Agustí
Alvarez: Contrabaix, Ricard Santaló: Bateria

7
MATÍ

7 setembre, diumenge
BATUCADA de bous pels carrers de la vila.
Hora: 7.00 h | Sortida: carrer Maçanet
Recorregut: fins al carrer Pau Casals i tornada fins a la
Plaça de bous situada a l’esplanada davant del Pavelló
A càrrec de: Correbous de Vidreres
TRADICIONAL BOUS AL CARRER

Hora: 8.00 h | A càrrec de: Correbous de Vidreres

BOTIFARRADA POPULAR

Hora: 8.45 h, un cop finalitzat Bous al Carrer
Lloc: Pl. de Bous (davant del Pavelló)
Preu: 4 € | A càrrec de: Correbous de Vidreres

I Trobada de vespes i motos
clàssiques

Band The Marxa

Band The Marxa neix la primavera de l’any 2008 a Molins de
Rei. Després de preparar-se durant uns mesos, l’aventura
xaranguera de Band The Marxa comença públicament a la Festa
Major de Molins 2008, al setembre, en què la xaranga s’estrena
amb el primer Gran Cercatasques Popular, autoorganitzat pels
mateixos bandthemarxeros, i que molts molinencs i molinenques
recordaran com una gran nit!
Després d’aquella increïble actuació de presentació, Band The
Marxa comença a voltar, tocar i fer festa per la comarca i pel país,
i espera i desitja poder arribar a tots els vostres racons i fer-vos
gaudir amb els ritmes més xaranguerament originals: des d’una
havanera a un ska, passant per la sardana i les melodies populars
i pasdobles de tota la vida.
Volem arribar al teu carrer, al teu barri, a la teva entitat, a casa
teva, a la teva ciutat o al teu poble...
Perquè Band The Marxa és això: LA XARANGA DEL POBLE!

Hora: 9.30 h | Lloc: Escorxador
10.00 h Esmorzar a l’esplanada del correbous
11.30 h Ruta de la 1ª Trobada de vespes i motos
clàssiques, pels voltants de poble i tornada al escorxador
12.30 h Sorteig en record commemoratiu de la trobada,
una pintura de Teresa Carbonell, entre altres obsequis
A càrrec de: Amics de les Motos.
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electricitat
aigua
gas
calefacció
refrescament
terra i sostre radiant
aire condicionat
energia solar
tractament d’aigües
eficiència amb il·luminació de led
domòtica
servei d’assistència tècnica i manteniment
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Fira desfilada de cavalls, genets
i carruatges

Participació gratuïta. “Rebujito” i premis.
Es prega correcció en el vestit. Hora: 10.30 h
Lloc: Pl. de Bous (davant del Pavelló)
Després de l’espectacle, recorregut pel centre de la
Vila. Organitza: Correbous de Vidreres.

IV CURSA INFANTIL

Premis per a tothom i trofeus pels guanyadors
Categories Infantils: de 0-3 anys, de 4-7 anys, de 8-11,
de 12-15 anys; i Absoluta: de 16 i més.
Inscripcions: Plaça Lluís Companys
Hora: 11.30 h | Lloc: al centre del poble
A càrrec de: Club Olímpic Vidreres
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CONCERT VERMUT

Amb el quartet 4 CanTons
Hora: 13.00 h | Lloc: Pista Jardí del Casino la Unió

SArdanes

amb la Cobla Selvatana
Hora: 16.30 h | Lloc: Pl. Lluís Companys

CORREBOUS

Hora: 17.00 h | Lloc: davant del Pavelló
A càrrec de: Correbous de Vidreres

Selvatana

Els MABSUTINS arriben
disposats a actuar, amb el
nas ben arrelat i les celles enlairades, troben el
moment indicat i comença
l’espectacle. Són el Denguito, el Birutilla, el Fúfur i
el Peshosho i ho tenen tot
preparat i controlat… o almenys això es pensaven!Caigudes,
bufetades i puntades de peu els sorprendran enmig de bromes
i números de circ.

Nas Arrelat de la Cia Mabsutins | Hora:
17.30 h | Lloc: Pl. de l’Església.

CONCERT Amb l’Orquestra Selvatana
Hora: 18.00 h | Lloc: Al Pavelló Municipal.
Durant l’acte el públic podrà fer les votacions
del Pubillatge.
I tot seguit

acte d’elecció de la Pubilla
i l’Hereu de Vidreres, amb la

col·laboració de representants del Pubillatge
d’arreu de Catalunya.

programació actes

MABSUTINS

ESPECTACLE Infantil amb el grup

NIT

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

La tardor de 1913, tres músics de les comarques gironines: el
tible Pere Mercader, de l’Escala; el fiscornaire Pere Arpa, de
Cornellà de Terri; i el tenor Ramon Serrat, de Sant Joan de les
Abadesses; que des del primer moment va assumir la direcció de
la formació–, consolidaven plens d’entusiasme un projecte que
tindria un llarg i brillant futur: la creació d’una cobla-orquestra.
La van batejar amb el nom de SELVATANA per fer honor al seu
lloc de naixement: Cassà de la Selva. En 99 anys de rutilant trajectòria professional han passat per la SELVATANA músics de
gran prestigi, tots ells punt de referència d’una formació que ha
fet com el bon vi: en envellir, ha millorat. Instrumentistes de renom i directors de categoria han fet possible que la SELVATANA,
actualment dirigida pel mestre Jesús Santaliestra, s’hagi consolidat com una de les cobles-orquestra gironines de més prestigi.

BALL DE GALA

amb l’Orquestra Selvatana
Hora: 20.00h | Lloc: Al Pavelló Municipal

IX CERCA-TASQUES

Animació musical de la xaranga Band The
Marxa. Hora: 20.30 h | Punt de trobada:
Casino la Unió
Preu: 12€ no socis / 3€ socis | A càrrec de:
Casino la Unió

VI KARAOKE POPULAR DE FESTA
MAJOR
Hora: 22.30 h | Lloc: Zona Barraques

NIT JOVE

Va Parir Tour de Ràdio Flaixbac
Hora: 1 h | Lloc: Zona Barraques
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dilluns

MATÍ

8

8 setembre, dilluns
MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR

amb La Flama de Farners | Hora: 11.30 h | Lloc: a l’Església

montecarlo

AUTOMATISMES INDUSTRIALS

Programem

+ Instal.lem

Enginyeria de l’automatisme al servei de la indústria

Muntatge i instal·lació de quadres elèctrics de potència i comandament
Programació de tot tipus de PLC i sistemes SCADA del mercat
(Siemens, Omron, PCS7, Wonderware,...)
Únics Partners tecnològics de Siemens a la província de Girona

US DESITGEM UNA MOLT BONA FESTA MAJOR
Av. Torderola, 15 · 17412 Maçanet de la Selva (Girona) · T. +34 972 168 595 · F. +34 972 168 560 · autisel@autisel.com · www.autisel.com

TARDA

CONCERT VERMUT. Amb la cobla La Flama de Farners
Hora: 13.00 h | Lloc: Pista del Casino
SARDANES. Amb la cobla La Flama de Farners
Hora: 17.30 h | Lloc: al Pavelló Municipal
BALL DE VETLLA. Amb el conjunt Montecarlo
Hora: 20.00 h| Lloc: Pavelló Municipal

Flama de farners
Un plaer presentar-vos els components de la Flama de
Farners de la nova temporada. Uns grans músics i millors
persones. Esperem compartir moltes activitats al vostre
costat.
Com sempre, incloem una varietat important, renovant la
majoria de títols de l’any anterior, i combinant els autors
de sempre amb les noves produccions.
Audicions de sardanes, oficis, cercaviles, balls
vuitcentistes, etc. Concerts per a música de cobla i
sardanes
Desitgem que les ballades siguin amenes i facin gaudir a
parts iguals als que ballen i als que escolten.
25
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tallersartau@gmail.com

LA MONTECARLO es podria dir que és un grup adaptat
pels temps que corren avui dia. Camaleònic, musicalment
parlant, depenent del públic que es trobin al seu davant.
Guardonats l’any 2011 com el millor grup de festa
major, segons els premis que atorga l’Associació de
Representants Musicals de Catalunya, i reconeguts
enguany per la revista musical catalana “Enderrock”
com la formació més contractada de Catalunya durant la
temporada 2012.
Dins del seu producte ofereixen un concert de música
tradicional catalana, un ball fresc i divertit i versions
pel jovent més engrescat de la festa major. Són el que
podríem dir un grup complet, és a dir, tot terreny. Si a tot
això hi afegim que en el seu ampli repertori hi inclouen
temes propis, i tot plegat amb un rigorós directe, podem
dir que és un grup adequat per a qualsevol festa major.
Els seus components actuals són Sara Renau (veu), Josep
Masó (teclats i veu), Josep Reixach (guitarra i veu), Ferran
Muñoz (teclats i veu) i Santi Gifre (bateria i veu).
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11 de setembre, dijous
Últim Signa un vot per la
independència a Vidreres

Hora: de 10.00 a 11.30 h | Lloc: Ajuntament
vell. A càrrec de l’ANC.

TROBADA DE TERRANEGRA

Entre els municipis de Tossa de Mar,
Llagostera, Caldes de Malavella i
Vidreres. Esmorzar popular
Hora: 9.00 h

La Cobla Nova Germanor
Va ser amb l’arribada de vuit nous músics que la cobla
Germanor va enriquir-se musicalment a finals del 2009, per
ells començava una nova etapa. La cobla Nova Germanor,
creada dins d’una nova associació: la ADMCat . “ La
nostra ambició és fer ballar els sardanistes! És per això
que la nostra elecció del repertori es basa en un criteri
simple: les sardanes que oferim han de ser “balladores!””

SARDANES

Amb el grup La Cobla Nova Germanor
a càrrec de Bella Dansa
Hora: 10.30 h | Lloc: plaça de Can Xiberta

a la Plaça de Can Xiberta i marxa cap a
l’Ajuntament Vell.
Hora: 11.30 h | A càrrec de: l’ANC.

CONCENTRACIÓ PER L’OFRENA

Hora: 12.00 h
Lloc: davant l’Ajuntament vell, C/ Catalunya

OFRENA FLORAL I LECTURA DE
MANIFESTOS

TARDA

Amb la participació de l’Escola de Música
Municipal
Hora: 12.30 h | Lloc: Pl. Onze de Setembre

DIADA NACIONAL de catalunya

Marxa “Vidreres per la
independència”, concentració

Sortida de busos cap
a la Manifestació per a la

Independència a Barcelona. Compra de
tiquets al Casino la Unió.
Info a: vidreres2014@gmail.com.
Hora: 14.30 h | Lloc: pavelló municipal
Organitza: ANC.
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PROTOCOL DELS ACTES DE PUBILLATGE VIDRERES 2014-2015
Presentació dels candidats:
Es presentarà els candidats i candidates el divendres de la Festa
Major un cop finalitzat el pregó de la Festa Major a la Pl. Lluís
Companys.
Elecció de la Pubilla i l’Hereu:
A les 18 h durant el Concert de tarda es lliurarà una butlleta de
votació a tothom que vagi entrant al recinte.
A les 19 h es tancarà la votació i els Hereus i les Pubilles sortints,

seguidament portaran a terme l’escrutini.

www.famarciajuliavilardell.com

Entre les 19.15 h i les 19.30 h, quan acabi el concert es donarà pas a

l’Acte d’Elecció de la Pubilla i Hereu de Vidreres, on es farà
públic el resultat i la proclamació de la Pubilla i Hereu de Vidreres
entrants. I també es farà un petit acte de comiat de la Pubilla i
Hereu sortints.

Components del Pubillatge:
Tots els candidats a Hereu i Pubilla passaran a ser Pubillatge de
Vidreres.
Per tant, els components del Pubillatges del municipi serà de
catorze persones repartides de la següent manera, segons votació:
· Una Pubilla (Màxima representant del sector femení.)
· Les restants com a Dames d’Honor.
· Un Hereu (Màxim representant del sector masculí.)
· Els restants com a Fadrins.
En cas d’empat, 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.

A les 20 h en el començament del Ball de Gala es dedicarà un vals

als nous representants del Pubillatge, convidant personalitats
i familiars a participar-hi.

PUBILLATGE 2014 . 15

Aigua · Electricitat · Gas · Calefacció · Terra Radiant · TDT · Satèlit · Energia Solar · Aire condicionat

Instamat la Selva S.L.
Sempre al teu servei
Av. Costa Brava, 112 - 17411 Vidreres (Girona)
Tel./Fax Botiga: 972 85 04 37 - Tel./Fax Oficina: 972 87 52 76
Mòbils: 629 71 28 97 - 660 03 22 55
instamatlaselva@gmail.com

2014-2015
2013-2014

Representants del Pubillatge de Vidreres 2014-2015
Gràcies a l’Àlex, la Cristina, l’Eladi, la Gemma, la Maria, la Meghan, la Txell, el Sergi i la Sílvia.

festa major 2012
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ENTREVISTA

Ana Boada
García

Com t’agradaria que fos el món en el futur?
M’agradaria que en un futur, no hi hagués tantes desigualtats
socials. Que la sort de les persones, no depengués, en gran mesura, del lloc i la família en la que han nascut i que tothom es
respectés mútuament.

I si no pots?
Voler és poder, si no ho intentes mai no aconseguiràs res.

TEST D’AGILITAT

I Vidreres, com hi encaixa?
Vidreres hi encaixa perfectament, sempre ha sigut un poble
molt humà i solidari.

Blanc o negre? Blanc
Mar o muntanya? Mar
Una persona? La meva mare
Un personatge? Nelson Mandela
Un llibre? Wonder
Una pel·lícula? Precious
Un viatge? Grècia
Interior o exterior? Exterior

PRESENTACIÓ
El grup pensa que l’Ana és una noia alegre que
sempre porta un somriure a la cara. L’Ana té molt
de companyerisme i és molt simpàtica. Lluita pel
que vol aconseguir fins al final i li agrada molt viatjar i conèixer món.

Recordo... Els dinars de diumenge amb tota la
família

PUBILLATGE 2014 . 15

Què faràs tu, per canviar-ho?
Valorar a la gent per lo que realment és i no pas pel seu aspecte
o condició social.
No cal anar gaire lluny per ajudar a qui ho necessiti. També es
pot ajudar als altres a prop de casa i, des de no fa gaire, sóc
voluntària a la Creu Roja.

Somric quan... En tinc la més mínima
oportunitat
Ploro si... M’emociono
Estimo... Amb tot el meu cor.
Escolto... A tothom qui parli amb respecte
Vidreres... El meu poble meravellós.

Estudiar o treballar? De moment, estudiar.

Lifting facial amb acupuntura

festa major 2012
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Bernat Mazó
Oliver

ENTREVISTA
Com t’agradaria que fos el món en el futur?
En general un món millor, entre altres coses amb menys desigualtats i sense tanta violència. També un món sostenible perquè si se segueix amb aquests nivells de contaminació finalment les generacions futures no podran viure en aquest món i
finalment, un món respectuós i tolerant amb totes les persones
que hi viuen.

I si no pots?
Si es vol sempre es pot fer alguna cosa, encara que sigui a petita escala.
I Vidreres, com hi encaixa?
Vidreres, com qualsevol altre poble o ciutat, també hauria de
canviar i per què no com a pioner d’aquest canvi?

PRESENTACIÓ
El grup pensa que en Bernat és un noi molt responsable i introvertit. Tot i ser introvertit li agrada molt fer broma amb els seus amics. És un noi
molt humil i vidrerenc de tota la vida.

TEST D’AGILITAT
Blanc o negre? Negre
Mar o muntanya? Mar i muntanya
Una persona? Els meus avis
Un personatge? Isidre Esteve
Un llibre? Inferno de Dan Brown
Una pel·lícula? Django unchained
Un viatge? Austràlia

PUBILLATGE 2014 . 15

Què faràs tu, per canviar-ho?
Intentar aplicar algun dels punts anteriors (si és possible tots) i
intentar no ser l’únic que comenci aquest canvi, implicar a més
gent perquè una sola persona no pot canviar-ho tot, hauria de
ser un canvi global.

Interior o exterior? Interior
Estudiar o treballar? Estudiar per treballar
Recordo... molts moments feliços
Somric quan... estic molt content.
Ploro si... ho necessito
Estimo... la meva família		
Escolto... a tothom
Vidreres... el meu poble

festa major 2012
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Doménica
Galindo Avellán

ENTREVISTA

Què faràs tu, per canviar-ho?
Tot el que estigui al meu abast. Sobretot intentaré ajudar a tots
aquells que necessitin ajut de qualsevol mena, encara que no
la demanin, perquè a vegades no som conscients del que ens
passa fins que algú ens ho fa veure.
I si no pots?
Al meu parer tot es pot si es vol el suficient. Potser no arribaré
a guanyar el premi Nobel de la Pau, però faré el que pugui.
I Vidreres, com hi encaixa?
Com l’inici, seria la peça inicial on ajudar a gent.

PRESENTACIÓ
El grup pensa que la Dome és una noia molt
atenta i sempre intenta que la gent estigui a
gust. És una noia molt familiar i viatgera. Sempre
està contenta i és molt responsable.

TEST D’AGILITAT
Blanc o negre? Negre
Mar o muntanya? Muntanya
Una persona? La meva àvia
Un personatge? Alex Munday, de Charlie’s Angels
Un llibre? Qualsevol de Dan Brown
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Com t’agradaria que fos el món en el futur?
Per mi el món ja és bonic, però com tot, té les seves imperfeccions.
Si només pogués treure una de les que té diria que prefereixo
tenir un món on tothom tingués les necessitats bàsiques cobertes, és a dir, que tothom tingui accés a aliments, metges,
educació, habitatge... Coses clau que ja han estat escrites en la
Declaració de Drets Universals, l’ideal seria que es compleixi el
que diu perquè no només té en compte les necessitats fisiològiques sinó també les psíquiques i d’altra banda iguala a totes
les persones en tots els sentits i àmbits.

Una pel·lícula? El diablo viste de Prada
Un viatge? Noruega
Interior o exterior? Interior
Estudiar o treballar? Estudiar
Recordo... bons moments a Menorca amb els amics
Somric quan... Sempre que puc
Ploro si... Els altres ploren
Estimo... A tothom qui ha sigut important per mi
Escolto... A qui em vulgui parlar
Vidreres... Sinònim d’amics

festa major 2012
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INSTAL·LACIONS

INSTAL·LADOR AUTORITZAT DE:
LLUM - AIGUA - GAS - CAL·LEFACCIÓ
Tel. 972 85 18 23 - Mòb. 620 91 08 38
info@perecasassayas.com
www.perecasassayas.com
C/ Orient, 21 - 17411 VIDRERES (Girona)

Com t’agradaria que fos el món en el futur?
M’agradaria un món en el futur on l’educació pogués ser neutral
i eficaç, on rebéssim la informació de tot arreu sense necessitat
de passar per un filtre o una opinió (que per molt que a vegades
s’intenti evitar, no s’aconsegueix). M’agradaria aconseguir que
la gent no estudiés per obligació o com a passatemps o excusa,
m’agradaria aconseguir despertar realment l’interès de la gent:
em plantejo moltes vegades com pot ser que algú senti o vegi
quelcom desconegut i no busqui encuriosit què pot ser! M’agradaria que la gent pogués moure’s per sí mateixa. M’agradaria
poder trobar un sistema en què tothom treballés i tingués allò
que mereix (i que n’anés en busca!). M’agradaria un món en el
qual la gent deixés de posar qüestions de fe o tradició per sobre de qüestions de vida. M’agradaria, suposo que com a tots,
que ens moguéssim més per qüestions de felicitat i satisfacció
personal que per assumptes econòmics. M’agradaria un impossible...?
Què faràs tu, per canviar-ho?
Mantenir-me activa i fixar-me petits objectius factibles per arribar a aconseguir grans coses.
I si no pots?
Si no puc jo, segur que ja hauré aportat alguna cosa que o haurà
millorat, encara que sigui molt poc, el món o haurà arribat a
algú, que podrà seguir la tasca.
I Vidreres, com hi encaixa?
Vidreres és el meu niu. Des d’aquí me n’aniré (o ho intentaré),
per poder aconseguir els meus objectius. Però no crec que me’n
desconnecti mai.

Elena Balbín
García

PRESENTACIÓ
El grup pensa que l’Elena és una noia alegre i riallera, tot això es veu quan la gent no pot deixar
de riure quan està amb ella. És intel·ligent. Està un
xic boja i mai passa desapercebuda.
M’agrada mirar les coses des de diferents perspectives. Em considero bona persona i, tot i que és difícil
arribar a conèixer-me de debò, per la meva timidesa,
puc ser un gran suport per la gent.

TEST D’AGILITAT
Blanc o negre? No podria decidir-me.
Mar o muntanya? Ambdós
Una persona? Teresa de Calcuta
Un personatge? David Attenborough
Un llibre? El perfum
Una pel·lícula? Intocable
Un viatge? Un només?!
Interior o exterior? Exterior
Estudiar o treballar? Encara no puc opinar!
Recordo... i enyoro tots els temps passats.
Somric quan... em poso nerviosa, estic contenta, intento
estar contenta... (el 96% del temps).
Ploro si... em toquen profundament.
Estimo... a la meva manera.		
Escolto... i imagino.
Vidreres... i la seva olor.
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Maria Caamaño
Sendón

ENTREVISTA

ITATS
ACTIV GLÈS
EN AN

• Classes d’equitació

• Festes d’aniversari

• Excursions a la natura

• Ponis per als més petits

• Activitats extraescolars

• Casals vacances escolars

www.clubhípicvidreres.com

Com t’agradaria que fos el món en el futur?
El món en un futur m’agradaria que fos igualitari, respectuós,
just i sobretot un món on no hi hagués patiment i tothom fos
feliç.
Un món on tothom tingués les mateixes oportunitats i tingués
dret a l’educació i a la sanitat.
Un món on no hi hagués guerres, nens que passen gana, epidèmies, fam, terrorisme, injustícies socials...
Un món en el qual totes les persones respectessin la natura i no
hi hagués contaminació.
Què faràs tu, per canviar-ho?
Per a una sola persona canviar totalment el món és impossible
perquè el món el formem totes les persones que hi habitem i
no hi ha manera possible de canviar totalment la vida de tants
milers de persones.
L’objectiu està en aportar el meu petit granet de sorra per intentar construir un món millor intentant fer feliç a la major quantitat de persones que estigui al meu abast. Creant poc a poc un
món més just i net i una societat millor.

PRESENTACIÓ
El grup pensa que la Maria és molt extravertida.
Té facilitat a l’hora de relacionar-se amb la gent
i és molt sociable. El seu cor pertany a Vidreres
però no s’oblida de la seva terra: Galícia.

TEST D’AGILITAT
Blanc o negre? Blanc
Mar o muntanya? Mar
Una persona? El meu germà

I si no pots?
Una sola persona en el món no pot fer grans canvis, però lluitant
tots units podem aconseguir grans coses.

Un personatge? Al Gore

I Vidreres, com hi encaixa?
Vidreres hi encaixa perfectament ja que és un poble amb molta
força, un poble amb ganes de canvi i sobretot un poble amb
molta empenta.

Un viatge? Galícia

Un llibre? El diari d’Anna Frank.
Una pel·lícula? Avatar
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Us desitja una
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bona Festa M

Interior o exterior? Interior
Estudiar o treballar? Estudiar per poder tenir una feina digne
Recordo... els bons moments.
Somric quan... sóc feliç
Ploro si... necessito plorar.
Estimo... als que m’estimen.		
Escolto... a qui té alguna cosa important a dir-me.
Vidreres... el poble on he crescut

festa major 2012
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Miquel Dalmau
Doltra

ENTREVISTA
Com t’agradaria que fos el món en el futur?
M’agradaria estar en un món més lliure amb una economia estable que beneficies a tots per igual.
Què faràs tu, per canviar-ho?
Faré tot el que estigui a les meves mans i dins les meves possibilitats.

NOU RAV 4

I si no pots?
Sabré que com a mínim ho hauré intentat.
I Vidreres, com hi encaixa?
Vidreres hi encaixa com a punt de partida i sempre serà el meu
poble.

PRESENTACIÓ

El grup pensa que en Miquel és un noi senzill tímid i reservat però quan el coneixes veus que és
simpàtic i alegre.

TEST D’AGILITAT
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NOU C-4 CACTUS

Blanc o negre? Negre
Mar o muntanya? Muntanya
Una persona? El meu germà.
Un personatge? Adam Sandler
Un llibre? Qualsevol llibre de Botànica.
Una pel·lícula? Sóc llegenda
Un viatge? Florida
Interior o exterior? Exterior
Estudiar o treballar? Estudiar.
Recordo... la primera vegada que em vaig marejar en un avió
Somric quan... sempre que puc
Ploro si... no ho puc evitar
Estimo... els més propers a mi.		
Escolto... a tothom que ho necessiti
Vidreres... el meu poble
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Núria Soler
Zurita.

ENTREVISTA
Com t’agradaria que fos el món en el futur?
M’agradaria un món en el qual no hi haguessin desigualtats culturals, socials o de gènere. Un món on tothom fos feliç per igual
i ningú s’imposés per sobre d’altres.
Què faràs tu, per canviar-ho?
Primer de tot ho començaré aplicant jo, i si puc intentaré convèncer als del meu voltant.

Bona Festa Major!

I Vidreres, com hi encaixa?
Vidreres és el meu poble i per tant i encaixa a la perfecció. Encara que ara mateix tingui moltes ganes de viatjar, sempre hi haurà la tornada a casa que serà on tinc als meus amics i familiars
i on he viscut una primera etapa de la meva vida.

PRESENTACIÓ
El grup pensa que la Núria és una noia molt independent, esportista i responsable. Sempre té
empatia amb l’altra gent i ajuda sempre que pot.
Té les idees clares i iniciativa pròpia.

TEST D’AGILITAT
Blanc o negre? Blanc
Mar o muntanya? Mar
Una persona? El meu avi.
Un personatge? Nelson Mandela
Un llibre? Brúixoles que busquen somriures perduts
Una pel·lícula? Titànic
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I si no pots?
Sí que podré, tot és possible així que amb esforç, constància i
paciència algun dia ho aconseguiré.

Un viatge? Roma.
Interior o exterior? Exterior
Estudiar o treballar? Estudiar
Recordo... els estius a Granada quan era petita.
Somric quan... sóc feliç.
Ploro si... sento impotència.
Estimo... a totes aquelles persones que tinc al costat dia a dia
Escolto... tot allò que m’interessa
Vidreres...el poble on vaig néixer

festa major 2012
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Hotels, vols, viatges a mida, viatges organitzats,
creuers, Disney, lleure, IMSERSO, aventures i
esport, escapades o grans viatges, espectacles i
l’agència especialitzada dels Països Nòrdics

viatgesvidreres@gmail.com
JORDI PRESAS MORAGAS

SUSANA RUIZ
IBAÑEZ

ENTREVISTA
Com t’agradaria que fos el món en el futur?
En un futur m’agradaria poder viure en un món just, on la solidaritat i la igualtat entre les persones sigues una realitat. Un
món en què tothom tingui les mateixes oportunitats per poder
assolir els seus objectius i en el qual tothom pogués tenir un
lloc de treball.
Aquest món també m’agradaria que tingués com a prioritat les
persones i no els interessos econòmics i polítics d’una minoria.
Què faràs tu, per canviar-ho?
Per poder canviar el món en què vivim es necessita molt de
temps, però tot és començar! Intentaria col·laborar en aquest
procés des de l’àmbit jurídic ja que és el que em vull dedicar i
poder aportar el màxim possible. Crec que faria falta un canvi
de mentalitat global i amb la unió de les persones canviar-ho.

PRESENTACIÓ

I si no pots?
Si vols, pots! I si encara que a la primera no surtin les coses
com a un li agradaria, aixecar-se i seguir treballant per poder
aconseguir-ho. Però si les coses surten diferent com a mínim
s’haurà intentat!

TEST D’AGILITAT

I Vidreres, com hi encaixa?
Vidreres seria un poble que juntament amb els altres pobles
faria la base per poder canviar el món. Ja ho diuen, els grans
canvis comencen des de baix!

Un personatge? Nelson Mandela

El grup pensa que la Susana és una noia molt
sociable i amigable. Li agrada sortir, quedar amb
els seus amics i conèixer a gent nova. És una persona divertida amb qui sempre rius i responsable.
Li agrada l’esport i viatjar.

Blanc o negre? Blanc
Mar o muntanya? Mar
Una persona? El meu avi
Un llibre? El món groc de l’Albert Espinosa
Una pel·lícula? El diario de Noa
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VIATGES
VIDRERES
&
Nord Tours

Un viatge? Menorca!
Interior o exterior? Exterior
Estudiar o treballar? Estudiar
Recordo... els bons moments amb les persones que estimo
Somric quan... sempre que puc

FORMES MODERNES VIDRERES SL
C/Catalunya 39 · Vidreres 17411 · 972.875.576 / 610.722.872 · info@formesmodernes.com
www.formesmodernes.com

Ploro si... recordo moments tristos		
Estimo... a les persones que dia rere dia estan amb mi		
Escolto... els bons consells
Vidreres... el meu poble i el que m’ha vist créixer
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IMATGE
COMUNICACIÓ
ESTRATÈGIA
Carrer Blancafort, número 7, local 1,
08530 La Garriga (Barcelona)
Telèfon: 93 845.76.45
info@intus.cat, www. intus.cat,
fb: Intus Estudi de Comunicació

Un any més ens trobem davant la festa major, són moltes les
festes que hem viscut, encara que per a nosaltres sigui el segon
any com a entitat. Encara que no siguem molt coneguts a nivell
de poble, volem aprofitar l’ocasió per presentar les nostres intencions de l’entitat. Joves Actius de Vidreres és una associació creada per joves emprenedors i carregats de ganes d’oferir una bona
oferta d’activitats, amb la finalitat de dinamitzar un col•lectiu
de gent del poble, tant des d’una vessant d’oci com també cultural. Des de sempre i durant moltes generacions, hi ha hagut la
sensació que entre les edats més avançades de l’adolescència
i l’edat adulta hi ha un buit d’oportunitats per fer vida al poble,
obligant a aquests a desplaçar-se a altres localitats. En conseqüència, com a grup de joves volem donar resposta a aquesta
necessitat i fomentar la dinamització del poble dins d’aquests.
Algunes de les propostes que volem fer realitat o que ja s’han dut
a la pràctica són: el tast de gintònics, garantir la continuïtat de
la festa del pijama, poder recuperar activitats que s’han perdut
al poble com la baixada de carretons o el cinema a la fresca,
organitzar sortides lúdiques i, a preus assequibles, festa dels
80, organitzacions de concerts per potenciar les festes existents
al municipi (fira dels tractoristes, festa petita...) i moltes altres!
Volem destacar que com entitat del poble estem oberts a noves
propostes que sorgeixin dels interessos dels vidrerencs i vidrerenques. A la vegada també oferir el nostre suport a qualsevol
entitat que necessiti col•laboració en qualsevol dels seus actes.
Per últim ens agradaria acomiadar-nos desitjant-vos una molt
bona festa major!!

Nou Caulès
Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns,
No ens hem adonat i ja tenim a tocar la nostra Festa Major.
Volem acomiadar com cal l’estiu i donar la benvinguda a un nou
curs escolar i un nou curs d’activitats esportives i nous reptes.
El poble es transforma en el punt de trobada dels vidrerencs i vidrerenques que sortim al carrer per viure i gaudir de tots els actes
de la Festa Major. Com a entitat del poble de Vidreres, l’Escola de
Bàsquet Nou Caulès, estem orgullosos de pertànyer a un poble on
el continuo flux d’activitats demostra que estem en el bon camí
cap a un futur millor com a poble i com a país.
La Festa Major és ball, música, espectacles, compartir estones
amb els amics, gaudir del moment, els correbous, l’elecció de
l’hereu i la pubilla, audicions de sardanes, activitats infantils...
Per això us volem desitjar una molt bona Festa Major a tothom!
VISCA LA FESTA MAJOR, VISCA L’ESCOLA DE BÀSQUET NOU
CAULÈS I VISCA VIDRERES !

entitats

Joves Actius de Vidreres

9Caulès
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www.assemblea.cat
vidreres@assemblea.cat

PLÁSTICOS GONZÁLEZ, S.A.
Fabricants des de 1972 de tot tipus de taps i articles per
a la higiene personal, neteja i farmàcia
C/ Costa Brava, 33 - 17411 Vidreres (Girona)

Un any més i una altra Festa Major. I un any més ens empolainarem i sortirem al carrer, escoltarem havaneres, anirem a barraques, ballarem sardanes, farem el vermut, ens emocionarem
amb el concert, portarem la mainada als cavallets, als gegants…
Prepararem canelons i rostits, brindarem amb cava i ens trobarem
amb la família i els amics.
Costums repetits any rere any. I ens semblarà que és una Festa
Major igual que l’última que vam celebrar i que l’altra i l’altra.
Però no. Aquesta s’assemblarà a totes les altres però ja veureu
que el divendres, Vidreres s’omplirà d’estelades, el poble anirà
mudat, estigueu atents que trucaran a casa vostra i l’ANC us
n’oferirà una perquè la pengeu a la finestra, al balcó o on faci
més bonic.
El Correstelada serà la nostra col·laboració en aquesta Festa
Major; volem que Vidreres es vesteixi de vint-i-un botons i per
això us regalarem el millor vestit per a la façana de casa vostra.
Penseu que aquesta serà l’última Festa Major que celebrarem
privats de llibertat, parleu-ne a taula amb els vostres amics i amb
la vostra família, parleu de quin país voldrem, de com el construirem, il·lusioneu-vos... falta molt poquet pel 9N, el dia que anirem
a votar que SÍ, que SÍ, que desitgem un país lliure on poder viure
lliurement.
Penseu-hi i sigueu-ne ben conscients, estem vivint un moment
únic i històric; recordeu, la propera Festa Major de Vidreres serà
la Festa Major d’un poble d’un país lliure.

10 anys d’Atlètic de Vidreres

Deu anys de Festa Major i vuit d’anys de barraques. Acaben les
vacances i comença una altra temporada, el tret de sortida són
les barraques. Jugadors i jugadores del sènior, pares i mares de
l’escola, entrenadors i delegats, voluntaris i membres de la junta
treballant i gaudint com una gran família amb l’objectiu de fer
créixer el club. Participar en la barraca ens dóna aquella sensació de pertinença i d’implicació que ens fa gaudir més de la Festa
Major de Vidreres. Perquè si una cosa he après en aquests anys:
és que ésser vidrerenc no és només haver nascut o crescut en
aquest poble sinó participar-hi i gaudir de les activitats que es
fan al poble.
A més de la Festa Major, aquest és un dels valors que el nostre
club vol que experimentin els jugadors, perquè això no s’ensenya
sinó que s’ha de viure.
Com ja he dit, la Festa Major és l’inici d’una temporada, però
també la fi de l’anterior. Jugadors que pengen es botes, companys que emprenen altres aventures, d’altres que canvien el
seu rol dins el club, alguns que es prenen un descans i tornen
després... però no ens hem d’entristir per aquestes marxes, sinó
alegrar-nos pels anys que ens han acompanyat en aquest camí.
El club porta una mica de tots ells, perquè aquest club és de tots
aquells que se senten de Vidreres i de l’Atlètic.
!!!!!BONA FESTA MAJOR I FORÇA ATLÈTIC!!!!!

entitats

Assemblea Nacional Catalana
Vidreres per la independència

Ens trobarem en els actes de la Festa Major i ens els de la Diada
Nacional de Catalunya.
Visca Vidreres i Visca Catalunya lliure!
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Quan arribi el mes de setembre, el Clàssic Motor Club Vall d’Aro
estarem en plena activitat perquè estarem preparant la 17a Descarregada del Vehicle d’Època, més conegut com el RetroMotor de
Platja d’Aro que serà el proper 27 de setembre a la zona de l’aparcament Masia Bas. Des de les 9 del matí fins a les 19 h del vespre
es podrà passejar, tafanejar, vendre, comprar... hi hauran més de
100 expositors especialitzats amb el món del motor clàssic. Per a
més informació podeu consultar el web: www.retromotor.cat.
I el 16 de novembre, la delegació del Clàssic Motor Club Vall d’Aro
a Vidreres col·laborarà amb la Festa de Sant Iscle i Santa Victòria,
organitzant la 12a Ruta dels Tapers. Durant el matí de diumenge,
el centre de la vila estarà ocupat per clàssics de dues i quatre
rodes. Des d’aquestes línies us volem convidar a participar i gaudir
d’aquestes activitats.
No ens voldríem acomiadar, sense desitjar-vos una molt bona
Festa Major!

info@transportesjprats.com
www.transportesjprats.com

C. Costa Brava, 21
17411 Vidreres (Girona)
T. 972.85.02.01 F. 972.85.12.08

C. Cas Rossos, s/n - Pol. Ind. Son Noguera
07620 Llucmajor (Balears)
T. 971.66.26.69 F. 971.66.24.39

Club Escola de Futbol
Sporting Vidrerenca
Hem passat un altre estiu i el Club Escola de Futbol Sporting Vidrerenca ha tancat una altra temporada. Però deixem enrere la
temporada 2013-2014 i ja posem la mirada en la temporada vinent
que farem canvis perquè any rere any, el nostre Club sigui una mica
més gran.
Des del club volem aprofitar per donar les gràcies a l’Oscar Prieto
per la feina que ha fet durant quatre anys com a coordinador i que
seguirà lligat amb nosaltres amb la tasca d’entrenador del primer
equip.
També donem la benvinguda el nou coordinador Josep Manzano
que amb l’ajuda d’en Juanjo Cáliz volen donar un nou impuls, amb
noves idees, amb moltes ganes de fer feina ben feta i amb il·lusió.
Els hi desitgem molta sort perquè així, podem anar creixent, dia a
dia, com a club. I ser així un bon referent esportiu i de treball de
valors per als nens del nostre poble i rodalies.
Com ja és tradició s’ha celebrat el 15è Torneig Comarcalet en què
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 pels nostres jugadors.
S’ha consolidat el Campus de tecnificació essent aquest, el tercer
any que es porta a terme. Aquest ha anat adreçat a nens i nenes de
Vidreres i pobles veïns, nascuts entre el 2000 i 2008. Els objectius
que s’havia proposat el club s’han complert. La millora de la tècnica individual i col·lectiva i promoure uns valors que ens semblen
que són molt importants pel creixement del nen, esportivament o/i
com a persona.
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!

entitats

Clàssic motor Club Vall d’Aro
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Papereria
Llibreria
Complements
Enquadernacions

Platificacions
Fotocòpies
Impressions

REMEI ROJAS LUQUE
C/ Santa Maria, 25 · Tel. i Fax 972 875 319 # 17411 Vidreres · remediosrl@hotmail.com

Carrer Pau Clarís, 9 - 17411 Vidreres - Girona
Telèfon 659 87 25 00

Correbous Vidreres
Estimades Vidrerenques i Vidrerencs,
Encarem aquesta Festa Major 2014 amb especial il·lusió i entusiasme. L’alegria i l’èxit assolits en la celebració del 27è aniversari
del Correbous durant la passada Festa Major, ens motiva a seguir
endavant, i ens dóna energia per seguir treballant pas a pas perquè no es posi fre a aquesta bonica història.
Fa tres anys vam recuperar un acte que s’havia deixat de fer
durant anys: “l’encierro”. Ens sentim molt orgullosos de com
anat aquests anteriors anys i del comportament de tots els participants i espectadors; i estem infinitament agraïts de tots els
pagesos, transportistes, agents municipals, Ajuntament de Vidreres i tots els col·laboradors que ens ajuden a fer-ho realitat. És
un acte en el qual pot assistir tothom, petits i grans s’aixequen
ben d’hora del llit per poder anar a gaudir de “l’encierro”, que
aquest any serà un “SAN FERMIN”, ja que arribem fina la plaça
de braus. Des de l’entitat, això és tota una injecció de moral:
veure com l’acte cada any va agafant més importància i molta
gent ens demana si pot donar un com de mà per tal que la festa
surti el millor possible.
És per aquest motiu i per molts d’altres que la grandesa del Correbous, seguirà en peu i en ple funcionament, per tal de fer una
Festa Major de més qualitat, més gran, més atractiva i amb molta
més vitalitat.
Any rere any aquesta festa agafa més renom. Fa temps que
aconseguim que el Correbous surti a primera pàgina de diaris,
revistes, reportatges... i per nosaltres és un orgull veure com una
revista amb el renom de BOUS AL CARRER, ens guarda una pàgina de la seva edició impresa per fer un escrit de la nostra festa.
Volem remarcar que altres poblacions amb molt més renom només hi tenen un petit article, i això demostra la feina ben feta i
l’amabilitat del nostre poble. Alhora, val la pena comentar que
hem tornat a sortir en un DVD venut arreu de l’estat espanyol,

Portugal i França. Tots aquests aspectes us poden semblar que
no són rellevants, però des de l’organització pensem que és una
manera de fer publicitat de la festa, i sobretot del nostre poble,
animant a qualsevol persona a venir i gaudir del Correbous de
Vidreres i de totes les festes que s’hi organitzen.
És fàcil recordar però impossible citar tota la llarga llista de persones que han col·laborat amb el Correbous. La nostra entitat us
vol agrair de tot cor la vostra impagable col·laboració, imprescindible per haver gaudit de 27 anys plens de diversió, èxits, festa i
respecte pels animals.
L’any passat l’entitat va impulsar un nou acte dins la festa major,
i aquest any ho tornarem a repetir, durant el diumenge al matí,
ja que veiem que durant els anys anteriors no es feia res i no
podia ser. Aquest acte començarà un cop finalitzat l’encierro i
finalitzada la botifarrada popular. Es realitzarà una desfilada de
cavalls i carruatges per dins la plaça de braus, on cada genet
podrà exhibir el seu cavall ( tota aquella persona que vulgui venir
amb el seu cavall està convidat). És un acte totalment gratuït on
hi pot assistir tothom!!!
També volíem recalcar que aquest any tornarem a tenir el “Bar
Correbous”, és un bar situat al costat de la plaça on podran menjar entrepans, carn a la brasa feta al moment i plats cuinats al
forn de llenya, per tota aquella persona que vulgui anar a esmorzar o sopar.
Per acabar, esperem que aquest any gaudeixin del Correbous, de
“l’encierro” pels carrers de la Vila i de l’espectacular show que hi
haurà a la mitja part .
Per a més informació i tota l’actualitat, visiteu la nostra pàgina
web: www.correbousvidreres.cat
Gràcies i molt bona Festa Major, salut i Correbous a tothom!

entitats

l’avanç

www.correbousvidreres.cat
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Casal del Jubilat i Pensionista
de VIDRERES”
Sembla mentida i ja tornem a ser a la Festa Major, i és que el
temps passa molt i molt de pressa, tant que, fixeu-vos bé, ja complirem vint-i-cinc anys, un quart de segle que ha passat sense gairebé adonar-nos. Bé, això és una manera dir perquè en realitat ens
han passat moltes coses d’ençà que vàrem començar.
Han passat diferents Juntes, dinars d’aniversaris, dinars amb d’altres Casals, i també, trobades sense “dinars”. És broma!
Va ser el 27 de gener de 1990 quan es va fer realitat el que anàvem
preparant des de feia un temps, amb tota la il·lusió d’uns quants
pioners de la idea original. Van col·laborar l’Ajuntament i La Caixa,
també molt entregats a un objectiu preferent per donar actualitat
al que per molts pobles i ciutats petites ja era una realitat, tenir
un punt de trobada per la gent gran fora del Casino, que era i és
una entitat privada.
Tots els primers idearis del projecte varen fer reunions per la destinació de cada espai, és a dir, quins departaments haurien d’haver-hi, o quins actes eren els més adients: que s’haurien de fer
xerrades culturals; o de reeducació de la gent gran per donar-los
més independència vital; o ensenyar a fer puntes de coixí; gimnàstica; ball etc.
Finalment, el dia 27 de gener d’aquell any, Mossèn Lluís Mitjà,
Rector de la nostra Parròquia, a les quatre de la tarda, va fer la benedicció de les instal·lacions, donant-les per inaugurades. A partir
de llavors es varen fer socis la majoria de persones de més de 65
anys, per col·laborar tot el possible amb la nova entitat.
Avui, la Junta actual, volem fer un homenatge escrit a tots els primers iniciadors d’aquesta casa, dels quals, malauradament, ens
queda només una persona. Ara no es tracta d’homenatjar als de
més edat, això ja es fa cada aniversari. També ho fa, amb molta

cura, el nostre Ajuntament en l’Homenatge a la Vellesa. No, avui
ens dirigim a tots els socis que queden d’aquells dies, i als que
tenim en ment, que no oblidem ni ho farem mai perquè, a més
de tenir-los al cor, tenim un testimoni fotogràfic que avui també
volem publicar.
Primera Junta Directiva del Casal del Jubilat i Pensionistes de Vidreres.
President: Josep Sardà i Serra
Vice-President: Pere Balló i Vila
Secretari: Josep Viñoles i Bardalet
Vice- Secretària Pilar Bayell i Julià
Tresorer: Anita Camps i Figueras
Vocals: Vicens Fullà i Massa – Jaume Budallé i Jané –
Dolors Riera i Serra - Dolors Olivència i Rodríguez
Dolors Pons i Bou – Jeroni Gascons i Ruhi 			
De moment, estem madurant fer una festa especial per aquest
aniversari tan important, sembla que els números rodons, com el
vint-i-cinc, cinquanta etc. deuen ser d’imprescindible especial celebració.
Felicitats a tots el que vareu viure aquell nostre primer moment.

Associació de Comerciants

Club Volei Vidreres

Ja tenim la Festa Major aquí!!! Dies d’àpats en família, amb
amics on hi haurà un bon pa, un bon pollastre ben cuinat o peix.
Potser hem canviat les tradicions i ens hem passat a la pasta italiana, tant és, el més important és celebrar la festa. I si us fa mandra, tenim l’opció d’anar de restaurant que els tenim ben a prop.
A Vidreres tenim bones cuineres i cuiners, molt bons productes i
vilatans que ens agrada la bona gastronomia. Els més petits s’oblidaran per uns dies que l’escola ha començat, pels més grans són
dies de ballaruca i alegria en els quals estrenarem alguna peça
de roba o anirem a fer-nos un tallat de cabell ben bonic. També
haurem de passar per la farmàcia, sí, clar, per si fem excessos...

El nostre petit equip de volei va sorgir ara farà quatre anys, quan
un grup de noies amb ganes de fer esport i aprendre, es van reunir un dia, per emprendre un nou projecte comú, amb moltíssima
il·lusió i ganes.

Per tal que gaudiu i visqueu una bona Festa Major, els comerços
i empreses de Vidreres estan sempre a la vostra disposició, i us
desitgen ,

Tot i tenir fiblades molt sovint, i a part d’esforçar-nos per aprendre voleibol, tenim alguna cosa molt millor encara, som un equip,
i això significa cohesió, suport, unió, humilitat, superació, generositat i confiança en tu i en els altres. Però per sobre de tot això,
el més important és que ens ho passem molt bé, i això finalment
és el que compte!

Molt Bona Festa Major!!

Ens vam retrobar amb la nostra gent de sempre, amb les amigues
amb qui comparties jocs de petita, i amb les que ara tornem a
jugar, com en aquells dies en què jugàvem a fet i amagar al pati
de l’escola. Hem crescut, però la il·lusió i les ganes de passar-ho
bé sembla que no han canviat. Perquè per molt que el temps hagi
passat, qui no té ganes de continuar jugant?

Vidreres ha estat i és un poble viu, actiu, inquiet i ens en sentim
orgulloses, per això us animem a venir, o emprendre projectes
comuns, siguin els que siguin, per fer una mica més gran el nostre
petit poble i la seva gent.
Des del Club Volei Vidrerenca, tindrem les portes ben obertes per
a tothom que s’animi a venir a passar una bona estona!
Us desitgem a tots que passeu una molt bona Festa Major! I
us esperem la pròxima temporada per a poder compartir junts
aquest projecte.
BONA FESTA MAJOR A TOTHOM!
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Grup Teatral Vidrerenc i Set Pax
Encara que sempre anem plorant, que si no ve prou gent a la
sala, que si ningú no parla de les nostres actuacions, us hem de
dir que no és del tot cert. Tenim bastants espectadors que quan
acabem una actuació, ja demanen una altra. Ens feliciten, ens
són fidels. Bé, nosaltres sempre parlem també dels nostres fidels,
com a l’església, i és cert que tenim els mateixos problemes que
les parròquies actualment, que només assisteix gent gran i per
desgràcia van desapareixent d’entre nosaltres. Això sí, els joves
van a veure i sentir els monòlegs, que ja està bé, és el tipus d’actuació de moda. No s’ha d’oblidar que ja Shakespeare escrivia
munts i munts de monòlegs, només s’ha de repassar una mica les
seves obres. Però és clar, això ara no “mola”, només en alguns
teatres de la capital central.
L’altre dia, precisament, en parlaven a l’emissora Rac1. Deien els
tertulians que, aquest estil divertit el va començar en Gila i l’escampà per tot arreu. Més endavant el va seguir en Pepe Rubianes
al teatre Capitol.
En aquell moment, ni els periodistes; crítics i públic, li feien cap
cas, el criticaven per passar-se més d’una hora parlant sol i explicant bestieses que ell mateix reia. Segons ells, a ningú interessaven, amb l’inconvenient de què de tant en tant deixava anar alguna grolleria. Anava poc públic, fins i tot s’havia tornat a repensar
a reprendre a impartir classes a l’escola com havia fet abans,
perquè fer d’oficinista no li agradava i, siguem clars, tampoc no
trobava feina en lloc. En realitat, ell va confessar que volia imitar
a l’únic monologuista conegut i famós, fins llavors, és a dir, en
Gila, amb la diferència del telèfon, perquè deia que hagués estat
massa “cara dura” utilitzar aquell aparell com feia el gran còmic.

Doncs bé, tan bon punt va sortir a la televisió, portat per alguns
dels seus amics, i fer-lo parlar, sense actuar, això deia ell, va passar a tenir admiradors. Tenia una especial manera de mentir, amb
tanta gràcia i tan mal parlat, que va obtenir un triomf entre els
més joves. Així va insistir més i més amb els disbarats verbals,
que era el que en realitat xocava de la seva manera de parlar.
Nosaltres no fem més que teatre de text i poesia, sense paraulotes.
Ara, el text ha de ser de riure, per això fa ja tres o quatre anys
que nosaltres fem coses alegres, i divertim als actors i al públic. Per tant, aquesta temporada, tal com vàrem dir al Rec Clar,
estrenarem una obra una mica boja, no de paraules, però si de
situacions. “Dia d’assaig” Si veieu el títol, ja podeu imaginar de
què va la cosa. Una companyia professional està intentant amb
dificultats econòmiques assajar una obra (real com la mateixa
vida amateur) en la qual els actors tenen converses i problemes
que expliquen indirectament a l’espectador. Hi ha una picabaralla
entre actrius, perquè totes volen ser importants. Faran el possible
per triomfar, a vegades cantant, altres contractant joves gigolós
per sortir a les revistes del cor; altres tenint “padrins” que les
empentin a la faràndula, en fi, fins i tot una mica de novel·la de
misteri. Esperem que vingueu i us agradi.

Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca
La PAH, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca us vol desitjar unes bones festes. Aprofitem l’avinentesa per convidar-vos a
tots, petits i grans, afectats i no afectats, interessats i curiosos,
a visitar l’estand informatiu sobre la història d’aquest moviment
social, des dels seus inicis fins ara que disposarem els dies 5, 6 i
7 de setembre a la Plaça de l’Església.
Ens agradarà veure-us, no falteu!			

Associació Soroll De Vidreres
Som una associació musical que porta més de 10 anys dinamitzant culturalment i musicalment el nostre poble de Vidreres.
Aquest any a més hem fet la cinquena edició de l’Actitud Fest,
festival ja consolidat dins el panorama nacional i català de música independent.
Un festival que ha portat a Vidreres una vintena de bandes nacionals i internacionals amb el cor, energia i actitud necessàries per
participar al festival “do it yourself” vidrerenc. Amb això volem
reivindicar que la música, sigui l’estil que sigui, s’ha de viure amb
passió i no només com a fil conductor de les nits de festa on no
importa el grup que està sonant pels altaveus i que com a altres
cultures com el cinema o teatre s’ha de mantenir i és necessari
comprar una entrada per poder pagar als músics, tècnics, etc....
cosa que de vegades sembla una cosa difícil de comprendre,
doncs sí! la música també és cultura!
Aquest any s’han acostat de totes les parts de la península
Ibèrica més de 800 persones en els quatre dies que ha durat el
festival. Ha estat un èxit i una trobada de segells discogràfics,
distribuïdores, músics, promotors etc.....que consolida Vidreres
com una de les cites més importants del panorama alternatiu.

Club Olímpic Vidreres
Festa i esport van de la mà. La gent que practica esport, és gent
sana amb ganes de passar-ho bé. La Festa Major de Vidreres ho
fa possible amb l’ajuda de l’Ajuntament i de totes les entitats que
participem. Aquesta alegria fa que durant uns dies siguem una
mica més feliços i deixem de banda les preocupacions diàries.
Des del Club Olímpic Vidreres volem ajudar a llevar-te les penes
i a fer-te una mica més feliç. Visca l’esport, visca la Festa Major
i visca Vidreres.

Us desitgem una
Festa Major de
Vidreres plena de
música que us faci
emocionar i gaudir
la festa.
Salut, festa i rock
and roll!
Bona Festa Major!
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Comissió de la Fira
de Tractoristes de Vidreres
Estimats vidrerencs i vidrerenques,
Un any més, encarem aquesta Festa Major amb la mateixa il·lusió
i entusiasme que sempre. Festa Major no significa uns dies de
descans sense anar a treballar, sinó que celebrem la Festa Major
per gaudir, retrobar-nos, participar, compartir, riure, ballar...
Una de les virtuts del nostre poble és l’alt grau d’organització i
participació en activitats al llarg de l’any. I és que, un gran nombre d’aquestes activitats venen organitzades i canalitzades per
les nostres entitats de manera totalment altruista (amb el suport
de l’ajuntament), però també es complementen per l’alt grau de
participació i col·laboració de la resta de vidrerencs i vidrerenques. Tot plegat fa reconèixer el nostre poble com “un poble que
té ganes de fer coses”. I, certament, tot l’any està farcit d’un
ampli ventall de propostes culturals, artístiques, musicals, esportives...
Sota aquest context, i coneixedors que la nostra cultura i tradició
són un bell exponent del nostre poble i del nostre país, la Comissió de la Fira de Tractoristes, com cada any, organitzem la Fira
dels Tractoristes. Bé, de fet, ajudem a organitzar, ja que són moltes les persones que fan possible aquest gran esdeveniment. És
fàcil recordar però impossible nombrar totes i cadascuna de les
persones que, any rere any, col·laboren en aquesta festa, perquè
la llista és immensa. La nostra entitat us vol agrair de tot cor la
vostra impagable col·laboració, que ha fet que la Fira dels Tractoristes hagi gaudit de 39 anys plens de diversió, èxits, records,
demostracions i, sobretot, d’ambient popular.

Gegants de Vidreres
Estem enormement satisfets per l’edició d’enguany, la qual ens
anima i ens encoratja a començar a perfilar la pròxima 40a Fira
de Tractoristes. Ens sentim enormement il·lusionats per tal de
dur a terme aquesta edició tant especial, que de ben segur la
farem amb força, energia, passió... però sobretot amb molta responsabilitat, procurant portar el treball i l’esforç per aconseguir
un esdeveniment festiu a l’alçada que es mereix el nostre poble.
Per acabar, animem a tot el jovent i a la societat civil en general,
a entrar a formar part del teixit associatiu de Vidreres, el qual
és molt important per tal de mantenir viu el nostre esperit com
a poble.
Voldríem dedicar aquestes últimes línies a desitjar-vos que tots,
grans i petits, veïns i forasters, participeu i gaudiu molt i molt
d’aquesta Festa. Molt bona Festa Major!!!

Arriba el mes de setembre i s’acaba l’estiu ......i sabeu que, comença la festa Major de Vidreres!!!!!!

Associació Veïns
Aiguaviva Park

Són els dies abans que els nens anem a l’escola, on ens retrobem
amb els amics i ens expliquem que hem fet durant l’estiu i el que
més m’agrada de tot, és que tots junts podem anar a veure els
gegants de Vidreres. Ja que dissabte de festa major surten a fer
la cercavila pels carrers del nostre poble.

AIGUAVIVA es un curioso y carismático barrio de Vidreres, que
sin estar enclavado dentro del propio casco urbano, constituye
un complemento más, para dar realce y deleite a la confraternización que componemos todos los vecinos de nuestro estimado
pueblo.

Sí, sí, sí...aquest any, jo, en Biel, surto a tocar el tambor junt amb
els meus germans i altres nens de la colla gegantera. Tots junts,
al so de la gralla toquem el tambor i els gegants Iscle i Victòria
amb el petitó Suret cobren vida i ballen al so de la nostra música.

Todos los años, además de participar en las festividades periódicas de nuestra villa, celebran las fiestas populares de la barriada,
que constituyen una armonía alegre de cooperación y colaboración de los habitantes de la zona y de la que participan también
todos los vecinos de nuestro querida ciudad.

Només fa un any que la meva família i jo participem amb els
gegants, on hi hem trobat nous amics, on ens han acollit a la gran
família de la Colla gegantera de Vidreres i sabeu que.....els nens
i les nenes que som de la colla, ens ho passem d’allò més bé
tots junts. Toquem i ballem per arreu de Catalunya representant
el nostre poble i coneixent molta i molta gent que com nosaltres
estimen els gegants i se’ls fan seus.
Jo voldria animar a tots els pares i mares de Vidreres a venir a la
colla gegantera perquè així també formaríeu part d’un bocí del
vostre poble.

En un ambiente fraterno y entrañable, se realiza una impresionante butifarrada acompañada de una sucesión de actividades
para los más pequeños y una armonización combinada de esparcimientos musicales, concursos, premios y otros eventos que dan
todavía mayor esplendor a la convivencia de todos los vecinos.
El barrio de AIGUAVIVA celebra sus fiestas populares el primer fin
de semana del mes de Agosto.

I part acabar,
que tothom tingui una bona
festa major i......
Fal·lera, fal·lera,
fal·lera gegantera!!!!!!!
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Grup Rialles Vidreres

Estimats vidrerencs i vidrerenques,
Un any més escrivim aquestes línies per desitjar-vos una
bona Festa Major. Com ja sabeu molts de vosaltres, Rialles
Vidreres és una entitat que fa més de 15 anys que organitza
espectacles infantils i juvenils al Teatre Casino.
Un cop al mes, els nostres fills i filles poden gaudir d’espectacles de màgia, titelles, contes, musicals, clown i pallassos.
Enguany la programació està plena de novetats i estrenes,
esperem que vingueu a veure tot el que hem preparat.
Recordeu que si és el vostre aniversari també rebreu un petit
obsequi, una 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!!!

Comissió del Ranxo
Primer cap de setmana de Setembre és sinònim de festa i, no de
qualsevol festa, sinó de Festa Major!!! Els carrers estan engalanats. Les estelades i les senyeres tenyeixen els balcons de la
vila. A la ment de la gent gran es reviuen experiències passades
amb l’emoció i esperança de repetir grans moments, adults i joves enllesteixen els últims detalls per assegurar l’èxit de la gran
festa ansiosos de gaudir-la, la il·lusió i la felicitat es dibuixa a les
cares de la mainada, i és que ha arribat el gran moment, la Festa
Major és a punt de començar!
El tret de sortida és a la plaça Lluís Companys amb l’inici del
Pregó. Quins bons records que ens venen al cap en fer memòria
de l’oportunitat que el poble ens va brindar deixant-nos fer el
pregó de fa dos anys, on tota la família del Ranxo aconseguia la
complicitat de tot el poble present a la plaça.
Enguany també hi serem presents, com sempre, mentre gaudiu
de les havaneres us servirem el rom cremat amb l’ajuda del les
Pubilles i Hereus en el que serà el seu últim acte amb els ranxers.
A tots ells els agraïm l’ajuda i l’entrega oferta al llarg de l’any.
Ens han contagiat la seva il·lusió i han demostrat la seva maduresa i estima per Vidreres. Gràcies jovent!

C.E.Nou Patí Vidrerenc

Des del C.E.Nou Patí Vidrerenc volem dessitjar-vos que passeu una fantástica festa major i animar-vos a provar el nostre
esport.
El primer mes és gratuït i us deixem els patins. I si us agrada,
per una quota mensual de 20 euros, podeu continuar.
Ens podeu trobar al pavelló dilluns, dimecres i dijous de
18.00 a 20.00 h. O si preferiu podeu trucar al 727 76 74 83.

Exigim a tothom que sigui molt feliç, que gaudeixi la Festa Major
de manera responsable, amb intensitat, respecte i alegria. Desitgem de tot cor que tothom ho pugui gaudir en família i amics,
amb molta SALUT i recordant especialment aquells que són una
mica més lluny i que sempre portem dins.
Bona festa Major! Molta salut i molt d’amor!

Vitraris
Una estelada de llum
Vidrerenques i Vidrerencs
Des de Grup Vitraris Volem animar-Vos a participar de la festa
major. ViViu amb intensitat tots i cadascun dels actes programats
des de l’Ajuntament i des de les diVerses entitats.
Però, a banda d’això, també Volem recordar-Vos que el nostre
país, des de fa un parell d’anys, està immers en un moment transcendental de la seVa història. No Valen excuses. No podem eVitar
el nostre posicionament amb respostes Vagues del tipus “no Vull
opinar perquè és una qüestió política”... perquè... tot és política
i ja ho deien els saVis grecs: “la política... o la fas... o te la fan”.
Ens cal, compromís, ens cal defensar els Valors democràtics, ens
cal Valentia per Vèncer i superar els entrebancs que ens posaran
des del país Veí, ens cal unitat per ser capaços de Vertebrar una
societat més justa i solidària, ens cal poder Votar i ens cal poder
Vèncer, el pròxim 9 de noVembre.
“No preguntis què fa el teu país per tu... Pregunta’t, què fas tu
per al teu país”
Així, doncs, us esperem el pròxim 11 de setembre a la gran manifestació de Barcelona per fer una gran i massiVa “V”, perquè tothom pugui Veure que el conjunt de la societat catalana, pacífica i
democràticament, Vol decidir el seu futur com a poble.

Grup d’Esplai Vidrerenc
Sempre fa la sensació que el mes de setembre és moment de fer
balanç dels darrers mesos. Després de l’estiu tothom sembla estar
amb energia renovada per començar un any més. La Festa Major
ens recorda que encara som estiu, vacances, platja, bon temps,
festa, amics, família, temps lliure, música… però que un nou curs
està al caure. De fet, el mes de setembre és l’únic mes de l’any que
nosaltres, el Grup d’Esplai Vidrerenc, estem “de vacances”, després d’un any d’esplai regalant temps i somriures cada dissabte i
després d’un intens estiu non-stop amb desenes d’activitats durant
els dos mesos. Bé, això que estem de vacances és un dir, perquè el
setembre és quan ens posem en marxa per organitzar el que serà
el nou any d’esplai. Com dèiem, si fem balanç d’aquest any passat,
se’ns dibuixa un gran somriure perquè aquest, no ha estat un any
qualsevol, com molts ja sabreu, ja que hem celebrat els nostres 20
anys. Què ràpid es diu! Ha estat un any emocionant per tots nosaltres i per tots els que algun dia o altre han fet esplai, perquè esplai
som tots: monitors, monitores, exmonitors, exmonitores, nens, nenes, pares, mares, regidors, regidores, vidrerencs i vidrerenques.
Un cop tancat aquest any, us donem altre cop les gràcies i us demanem que seguiu confiant amb nosaltres un any més, perquè tornem
amb la mateixa força que fins ara! Carregats de sorpreses i il·lusió,
amb l’objectiu de seguir fins a 20 anys més. Gràcies a tots i totes i
molt bona Festa Major!

Bona festa major.

Visca Vidreres i visca el Ranxo: L’orgull i la tradició d’un poble!
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S’han fet moltes coses aquest any en favor de “Mans Unides de Vidreres”. No han estat celebracions, ni “comilones”,
nosaltres no les podem fer aquestes coses, no perquè ho
tinguem prohibit, ni res d’això, però nosaltres tenim poques
possibilitats econòmiques. Justament si fem alguna actuació teatral, venda de llibres o sortejos, és exclusivament per
aconseguir diners per la “Campanya Contra la Fam”, però la
fam de la gent pobre.
De tota manera, no tan sols demanem diners per donar de
menjar, sinó que també per donar coneixements a dones i
nens, perquè la cultura és l’aliment dels ignorants. En els
últims anys hem fet compres de maquinària agrícola de tot
tipus a més de instructors per treballar el camp i aconseguir
bones collites de verdures i cereals a pobles sense instruments ni iniciatives per fer-ho. També ho fem per edificar
ambulatoris mèdics; petits hospitals; ensenyar a construir
un futur sabent com crear els aliments, per allò que cal ensenyar a pescar en comptes de donar el peix.
Aquest any, a més d’actuacions estel·lars, a base de trentasis actuants, entre cantants, recitadors, músics, etc. Hem fet
la presentació de la novel·la “Victoria” per donar a conèixer
l’última creació literària de “Persy”, els beneficis de la qual,
com sempre solidària, van destinats a la nostra organització.
Més endavant, segurament, desenvoluparem alguna altra
idea per continuar amb la nostra bona acció. No sabem encara quin serà el projecte d’aquest any, volem dir a què ho
destinarem, generalment això és fa conjuntament amb els
pobles del nostre entorn i ho sabrem cap allà l’octubre.
Confiem amb vosaltres, veïns de Vidreres perquè miquetes
amb miquetes, sense exigir-vos res, puguem fer un bon sac
per ajudar als que tenen ben poca cosa.

“una dècada pedalant sota la llum de la lluna…”
Novament ens trobem un any més celebrant la Festa Major del
nostre poble amb tots vosaltres. Pel nostre club la Pedalada Nocturna de la Festa Major representa l’inici de la temporada, aquest
cop però, amb un plus d’il·lusió degut a que arribem a la seva 10a
edició! Veiem que any rere any hi ha un nombre d’assistents més
elevat i per aquest motiu us volem donar les gràcies, ja que la
presència de tots vosaltres (petits i petites, joves, pares i mares,
avis i àvies...) fa possible una nit molt agradable pedalant tots
plegats pels voltants del nostre poble sota la llum de la lluna.
Gràcies per motivar-nos a seguir endavant!
Per un altre costat i com a principal activitat en la pràctica
de la bicicleta de muntanya a nivell base, el club organitza mensualment una sèrie de sortides infantils a través de
les quals s’aprèn no tan sols anar en bicicleta correctament,
sinó a valorar altres aspectes com la seguretat, civisme, companyonia, i el respecte pel medi ambient. Ells són el futur…
Pel que fa a la resta d’activitats per aquest 2014 i 2015, seguim
amb la mateixa intenció i filosofia de sempre com és la d’ajudar
i col·laborar amb l’Ajuntament i totes les empreses, clubs esportius i entitats socials de Vidreres.
Salut, pedals, i molt bona Festa Major 2014!

·
·
·
·
·
·

Portar roba de cotó, preferible-ment 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 mutanya, etc.).
Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques.
No demanar aigua als veïns.
Obeïr 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 correcte 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 dels 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 cartrons 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 els pas dels actors, organitzadors i
participants al correfoc.
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del correfoc

ENTITATS

Per als participants:

ELS DIABLES DE L’ONYAR
www.diablesonyar.org
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