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Urbanisme 

El Ple ratifica l’aprovació del projecte de la nova 
Llar de Jubilats a l’Hotel d’Entitats

El nou emplaçament de 4 plantes comptarà amb un pati i una terrassa

sant per les festes de la castanyada i 
carnaval, les sortides al teatre, fins a les 
excursions i viatges. 
La Llar de Jubilats està ubicada en un 
edifici al mig del nucli urbà, però amb 
grans mancances estructurals i de mo-
bilitat, ja que hi ha molts escalons i ba-
rreres arquitectòniques que dificulten 
l’accessibilitat dels seus usuaris. A més, 
és un edifici sense pati  i sense llum 
natural i, fins i tot, la part del darre-
re que dona a la riera mai ha disposat 
de sortida d’emergència. Per tot això, 
fa uns mesos tant des de l’Ajuntament 
com des de l’Associació de Jubilats es 
va considerar que calia dur a terme una 
reforma total de la Llar de Jubilats per 
les greus deficiències arquitectòniques 
que té. L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garri-
ga, assegura: “S’ha de buidar tot l’edifi-
ci de dins: des de la teulada fins al pati 
de butaques del teatre. S’ha de fer la 
teulada nova perquè hi ha goteres, les 
bigues estan molt deteriorades i, en al-
guns espais, els serveis tècnics han ha-
gut de limitar l’aforament”. 

la llar d’avis municipal entre els anys 
1982 i 1983 i, durant aquests 35 anys, 
ha permès una gran dinamització de 
la gent gran del nostre poble a través 
de les diferents activitats que organitza 
l’Associació de Jubilats i Pensionistes, 
des del teatre, el club de lectura, pas-

El Ple de l’Ajuntament d’Arbúcies va ra-
tificar el decret d’alcaldia d’aprovació 
inicial del projecte de reforma i amplia-
ció de l’Hotel d’Entitats per convertir-lo 
en la nova seu de la llar de jubilats. 
L’actual edifici de Cal Xic, que data de 
mitjans del segle XIX, es va convertir en 
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El poble que tots somiem

S’acaba l’any i per molta gent és mo-
ment de fer repàs de tot allò que s’ha 
fet i de tot allò que ens hem deixat de 
fer. I també és el moment dels pro-
pòsits pel nou any que està a punt de 
començar. Sempre són bones inten-
cions que, malauradament, no sempre 
s’aconsegueixen. Però ens hi posem i 
ho volem fer.

Això mateix que cerquem a la nostra 
vida personal, professional i familiar 
ho hem de traslladar a la vida pública. 
Hem de proposar-nos quines coses po-
dem i hem de millorar al nostre poble 
perquè veritablement sigui un lloc més 
humà, més humanitzat. Hem de pren-
dre decisions, clares i netes, per posar 
el nostre gra de sorra en quin poble 
volem i com ho volem fer.

Arbúcies està al fons d’una vall mag-

Pere Garriga Solà 

nífica. I això ens dona aquesta bellesa 
de la que tan orgullosos ens sentim. I 
dia a dia entre tots el millorem i el fem 
més bonic, més net i més agradable. 
Carrers, places i espais públics llueixen 
més i millor.

Però aquest mateix fet ens perjudica 
quan, per exemple, ens hem de moure 
d’un costat a un altre o a on ubiquem 
els contenidors d’escombraries i quin 
ús en fem. Segurament aquestes són les 
dues assignatures pendents que encara 
tenim com a societat, com a col·lectiu, 
però, sobretot, com a Ajuntament.

Millorar-ho depèn de nosaltres, sobre-
tot de l’ajuntament, però necessitem 
l’ajuda de tothom. I si volem ho podem 
aconseguir. Només ens ho hem de pro-
posar i fer-ho de veritat. Pel benefici 
comú.

Que aquest sigui un propòsit que ens 
fem plegats per aquest any nou. To-
thom en sortirà beneficiat.

Que tinguem unes molt bones festes 
en companyia dels que estimem i que 
el 2019 sigui millor que aquest 2018.
Us ho desitjo de tot cor.

Ben vostre, 
Pere Garriga Solà
Batlle d’Arbúcies

La veu de l’alcalde
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Urbanisme 

Davant d’aquests fets, es van plantejar 
dues opcions. La primera era la de tras-
lladar temporalment la llar d’avis en un 
altre espai mentre es duien a terme les 
obres a Cal Xic, que segons la previsió 
dels serveis tècnics de l’Ajuntament, 
durarien entre 16 i 18 mesos. Però el 
regidor de Gent Gran Manel Serras, 
afirma: “Amb aquesta opció la Llar de 
Jubilats seguiria sense tenir ni pati ni 
llum natural”. 
La segona opció era la de traslladar la 
llar de jubilats en un altre espai però de 
forma permanent. En aquest cas, Serras 
explica que es van reunir la junta de l’As-
sociació de Jubilats, el serveis tècnics i 
l’Ajuntament per explicar les alternati-
ves. Després d’aquesta primera reunió, 
els Jubilats van celebrar una assemblea 
i van proposar tres emplaçaments per 
la nova llar de jubilats: Can Delfí, l’Hotel 
d’Entitats i a la Farga, on hi ha un solar 
edificable de 300 metres quadrats. 

CASINO ARBUCIENC / CAFÈ DE CAL XIC / LLAR DE JUBILATS

L’any 1852 els terrenys del carrer Sorrall foren adquirits per la família Roquer amb la finalitat de construir-hi un casino. 
Aquest nou edifici fou la seu de l’antic Casino Arbuciense fins al 1888, en què es traslladà al carrer Camprodon. A principis 
del segle XX s’hi instal·là l’entitat Societat Recreativa del Renaixement Arbucienc, formada en els seus inicis pels “nois de 
ca l’Ayats”. Aquesta societat va crear el 1918 el Cafè de Cal Xic, on també s’hi representaven obres teatrals i cinema. Poste-
riorment, l’edifici va passar a mans municipals i l’Ajuntament el va destinar, a principis dels anys vuitanta, a Llar de Jubilats.
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amb l’aula d’informàtica, una aula per a 
usos múltiples, amb el servei de podolo-
gia i d’una terrassa exterior. I, finalment, 
la tercera planta s’hi ubicaran els tallers 
i el magatzem.  A més, l’alcalde explica 
que s’està treballant per adquirir tota la 
zona d’horta que hi ha darrer de l’Hotel 
d’Entitats perquè el pati tingui una ma-
jor superfície i també per poder-hi reu-
bicar les pistes de petanca, que actual-
ment es troben al costat de la Capella de 
la Pietat. 

manera: 
La planta baixa serà l’àrea administrati-
va i s’hi ubicaran els serveis de gestió i 
administració de l’Associació de Jubilats, 
així com també els serveis de perruque-
ria.  La primera planta estarà dedicada 
més a la part social de la llar i acollirà 
la sala d’usos múltiples, la sala de tele-
visió, la sala polivalent, la cafeteria, el 
billar i el pati. La segona planta estarà 
dedicada a l’àrea docent i formativa i 
comptarà amb una aula de manualitats, 

En aquest punt va començar un procés 
participatiu entre els socis de l’Associació 
de Jubilats per decidir el futur emplaça-
ment de la llar d’avis, que finalment va 
acordar-se que seria l’Hotel d’Entitats, 
ja que es tracta d’un edifici situat també 
al mig del poble, amb llum natural, amb 
un gran pati per realitzar-hi activitats du-
rant els mesos de primavera i estiu i que 
satisfà les necessitats dels usuaris. 
Aquest edifici, que disposa de quatre 
plantes, quedarà repartit de la següent 

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES

Es tracta d’una de les entitats més nombroses del nostre municipi, ja que té 709 socis i el president actual és en Lluís 
Danís. Es va fundar el 17 de gener de 1981 i des de llavors l’entitat ha tingut per objectiu dinamitzar la vida cultural i social 
dels jubilats d’Arbúcies mitjançant les diferents activitats que s’organitzen al llarg de l’any: manualitats, taller de teatre 
infantil i sènior, classes d’informàtica, club de lectura, sortides al teatre, viatges, excursions, berenars, festes, sessions de 
ball, Els Pastorets, la Festa de la Gent Gran, trobades de germanor, la coral Veus de Tardor. I també ofereix els serveis de 
perruqueria, podologia, control auditiu i de bar.  Així com gestiona l’ús de l’actual edifici de la Llar de Jubilats. 
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Obres

Dos grans esvorancs a la 
carretera de Fogueres

Les fortes pluges fan caure l’edifici 
de Can Valdiviejas

Les intenses pluges d’aquests mesos van 
provocar dos grans esvorancs a la carre-
tera de Fogueres de Montsoriu a causa 
de l’esfondrament del talús on se susten-
tava la carretera. L’accident va tenir lloc el 
vespre del dijous 15 de novembre, justa-
ment el dia en què van caure 89,6 litres 
per metre quadrat a Arbúcies, dia en què 
ha plogut més entre els mesos d’octubre 
i novembre, segons dades de Meteoar-
búcies. El tram de via, que correspon a la 
carretera d’accés al castell de Montsoriu, 
es troba passat coll de Castellar en di-
recció a la urbanitzció de Fogueres.  Tot 
i l’espectacularitat dels forats, que estan 
separats per una distància de 300 me-
tres, no es van haver de lamentar danys. 
Actualment, la zona es troba acordonada 
i només hi ha un carril d’accés. L’alcalde 
d’Arbúcies, Pere Garriga, ha explicat que 
el cost d’arranjament de la carretera és 
d’aproximadament 273.000 euros i no es 
podrà arreglar fins passat el període de 
pluges, ja que primer de tot s’haurà de 
refer el talús malmès i assentar-lo per po-
der, després, refer el tram de carretera. Un dels esvorancs de la carretera de Fogueres 

La nit del dissabte 27 d’octubre el sostre 
de l’edifici del carrer Camprodon conegut 
com a Can Valdeviejas va dir prou i una 
part de la teulada es va esfondrar. 
L’inicident va tenir lloc després de molts 
dies d’inteses pluges. Fins aquell dia 
havien caigut a Arbúcies durant el mes 
d’octubre 215 litres per metre quadrat, 

segons dades de Meteoarbúcies. Aquest 
2018, fins a 28 de novembre, a Arbúcies 
han caigut 1.229,2 litres per metre qua-
drat. Una dada que duplica les pluges 
del 2017, quan en tot l’any havien caigut 
578,8 litres per metre quadrat. 
Per sort, l’accident va tenir lloc a una hora 
de la nit en què no passava cap vianant 

per la vorera ni tampoc cap vehicle en 
l’instant que el sostre va cedir. No van te-
nir tanta sort els cotxes aparcats davant 
de l’edifici que van patir alguns danys, ni 
l’àrea de contenidors, ni el fanal, que va 
quedar tombat al mig de la carretera. Els 
contenidors que hi havia van quedar aixa-
fats i per això s’han hagut de substituir 
temporalment per uns altres fins que es 
pugui recuperar la zona i poder instal·lar 
els nous contenidors soterrats. 
Arran de l’esfondrament, s’ha procedit a 
enderrocar tot l’edifici per evitar futurs 
accidents.  
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Aquest mes de desembre han començat 
els treballs de desmuntatge de les actuals 
piscines municipals per a la construcció de 
les noves piscines exteriors. Ja s’han des-
muntat les instal·lacions dels vestidors i la 
recepció, així com també s’ha procedit al 
desmuntatge de tota la zona de motors. A 
més, també s’han dut a terme els treballs 
per desplantar els plàtans de la zona de la 

gespa i que mentre durin les obres es tras-
lladaran al víver de Riells i Viabrea. 
El regidor d’Obres i Activitat Física, Àngel 
Cabrero, ha manifestat la seva il·lusió de 
veure com es posa la primera pedra per-
què les noves piscines municipals siguin 
una realitat a partir de l’estiu de l’any que 
ve. “És un projecte que em fa molta il·lu-
sió i ja hem començat el camí per tenir 

aquest nou complex esportiu, una obra 
llargament reivindicada”. En aquest sentit, 
però, Cabrero ha puntualitzat: “No només 
es tracta d’un tema merament esportiu 
sinó també de salut”. Cabrero ha explicat 
que el juny 2019 estaran fetes les piscines 
exteriors i els vestidors i que, a finals del 
mateix any, la piscina climatitzada i les sa-
les de gimnàs. 

Comencen les obres de les noves piscines exteriors
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Política

El 13 de novembre, la Xarxa d’Entitats 
d’Arbúcies en col·laboració amb l’Ajun-
tament va organitzar una xerrada, amb 
el títol La judicialització del procés, a 
càrrec de l’advocat Jaume Alonso-Cuevi-
llas, membre de l’equip jurídic del presi-
dent Carles Puigdemont.
El teatre de Cal Xic va quedar petit amb 
la presència de 200 persones, que van 
seguir les explicacions de Cuevillas i 
van participar en el col·loqui posterior. 
Cuevillas va destacar “la fortalesa del 
moviment independentista quan actua 
de manera unitària” i va augurar una 
resolució positiva, en un període relati-
vament curt, pels interessos de la causa 
catalana.
La presentació de la figura de Jaume 
Alonso-Cuevillas va estar a càrrec del 
Jutge de Pau d’Arbúcies i membre de la 
Xarxa en representació de Gratanúvols 
del Montseny, Jaume Tarrés.
La XEDA ja ha començat a preparar el 
calendari d’activitats pel 2019 amb la 
voluntat de seguir contribuint, des de 
l’àmbit local arbucienc, en el camí de 
construcció de la República catalana. 

Ple de gom a gom a la xerrada de 
l’advocat de Carles Puigdemont

Presentació de l’Oficina per a la 
Defensa dels Drets Civils i Polítics 

Jaume Tarrés i Jaume Salmeron van presentar l’acte organitzat per la XEDA i l’Ajuntament 

L’Ajuntament d’Arbúcies va organitzar, el 
passat 5 de desembre, l’acte de presentació 
de la recent creada Oficina per a la Defensa 
dels Drets Civils i Polítics, espai que impulsa 
el Govern de Catalunya, a càrrec del seu di-
rector, Adam Majó i Garriga. Majó acredita 
una llarga trajectòria de lluites pels drets 
socials i humans, primer com a regidor a 
Manresa i després com a comissionat pel 
centre històric de la seva ciutat.
Aquesta presentació suposa la primera 
fora de Barcelona i va permetre conèixer 
de primera mà les funcions i competències 
d’aquest nou ens públic. Majó va explicar 
que l’oficina pretén vetllar pel respecte als 
drets fonamentals a tot el territori català i 
exercir com a finestreta de denúncies i bús-
tia de suggeriments, davant de situacions 
que violin drets de la ciutadania.
A poc a poc, l’Oficina anirà obrint possibili-
tats d’actuació al territori utilitzant les ma-
teixes delegacions territorials o dependèn-
cies del Govern ja presents al territori.
El nou director va ser presentat per l’alcalde 
d’Arbúcies, Pere Garriga, que va destacar 
“el compromís del nostre poble en la de-
fensa dels drets humans i de ciutadania”, i 
va valorar positivament la creació del nou 
ens i la seva territorialització. La presentació es va fer a la Llar de Jubilats
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El subdelegat del govern visita les 
carrosseres arbucienques 

El subdelegat del govern a Catalunya, 
Albert Bramón, ha dut a terme aquest 
novembre una visita institucional a Ar-
búcies i s’ha reunit amb representants 
municipals, així com diferents empre-

saris de la indústria carrossera del mu-
nicipi per tal de conèixer les seves ne-
cessitats. 
Una visita que va servir perquè el sub-
delegat del govern conegués de prime-

ra mà el sector carrosser arbucienc, un 
dels sectors industrials més rellevants 
de la comarca de la Selva i les pro-
blemàtiques amb les quals es troben en 
el dia a dia. A la reunió amb empresaris, 
a la qual també hi era present l’alcal-
de d’Arbúcies, Pere Garriga, la junta de 
propietaris del polígon industrial Torres 
- Pujals va traslladar a Bramón les difi-
cultats d’accés amb què es troba el polí-
gon i la imperiosa necessitat de dur-hi a 
terme unes obres de pavimentació, de 
construcció de voreres i l’enllumenat. 
A banda de la reunió amb empresaris, 
el subdelegat del govern també s’ha 
reunit amb l’alcalde i representants 
municipals. En aquesta trobada, Garri-
ga ha traslladat a Bramón la situació 
d’emergència que es viu a la carretera 
de Fogueres de Montsoriu, per l’esfon-
drament de la carretera a causa de les 
intenses pluges, així com altres danys 
que ha patit el municipi per culpa de 
les precipitacions d’aquests últims me-
sos. Garriga ha dit: “Cal ajuda de les 
institucions supralocals per l’alt cost 
d’aquesta emergència, que ascendeix a 
273.000 euros”. 
A més, el subdelegat també va visitar 
les obres del nou Ajuntament situat a 
l’edifici de Molí del Roquer, Can Delfí. 

El subdelegat del govern acompanyat de l’alcalde d’Arbúcies amb empresaris carrossers  

L’enllumenat públic de l’entrada del mu-
nicipi al polígon industrial del Pont Cre-
mat s’ha canviat tot per noves lluminàries 
led. Aquest canvi de llums de sodi a llums 
de tecnologia led correspon a una actua-
ció que es durà a terme al tram urbà de la 
GI-552, altrament dita variant. Per poder 
tirar endavant aquesta actuació, l’Ajunta-
ment ha aconseguit una subvenció de la 
Diputació de Girona en el marc del pro-
grama Del pla a l’acció amb l’objectiu de 
millorar l’eficiència energètica i reduir les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle. 
L’Ajuntament d’Arbúcies, amb la signa-
tura del Pacte d’alcaldes i alcaldesses, es 
va comprometre a planificar i implantar 
accions contra el canvi climàtic per mitjà 
del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible 
(PAES) i, així, assolir la reducció del 20 
per cent de les seves emissions de CO2, 
incrementar un 20 per cent l’eficiència 
energètica en l’àmbit municipal i aconse-
guir que un 20 per cent del subministra-
ment energètic provingui de fonts reno-
vables al 2020. Amb la implantació de la lluminària led es reduirà el consum de l’enllumenat públic

Es canvien les lluminàries d’accés 
a l’entrada del municipi
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El Ple aprova la congelació de les 
ordenances per al 2019 

vinent. 
Es mantindran congelats els principals 
impostos, taxes i preus públics d’Arbúcies 
com l’IBI (impost sobre béns i immobles), 
l’impost sobre vehicles de Tracció Mecà-
nica, altrament dit, impost de circulació, 
l’impost sobre construccions, instal·la-
cions i obres (ICIO), l’impost sobre activi-
tats econòmiques (IAE), l’impost recollida 
d’escombraries, els preus de la llar d’in-
fants, el de les instal·lacions municipals, 
entre altres. 
Un any més, l’equip de govern munici-
pal ha pres aquesta decisió per tal de no 
perjudicar econòmicament els ciutadans, 
ja que al llarg de tota la legislatura ha 
mostrat una especial sensibilitat amb les 
problemàtiques de caire social i econò-
mic dels arbuciencs i les arbucienques. 
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, asse-
gura: “La congelació d’impostos ha estat 
una constant durant aquest mandat, on 
hem continuat realitzant una gestió res-
ponsable dels recursos. La nostra tasca 
és gestionar amb rigor els diners de tots 
els veïns i veïnes, perquè són recursos 
limitats”. L’Ajuntament d’Arbúcies reivin-
dica que és un dels municipis que té els 
impostos més baixos de la comarca de la 
Selva.

del passat 29 d’octubre, en el qual també 
es van aprovar per unanimitat les modifi-
cacions de les ordenances fiscals de l’any 

L’Ajuntament d’Arbúcies torna a congelar 
tots els impostos i taxes per l’any 2019, 
segons es va decidir en el Ple municipal 

Sessió plenària 

Arbúcies visita  Carles Puigdemont L’alcalde i els regidors de l’equip munici-
pal d’Entesa de l’Ajuntament d’Arbúcies 
amb altres alcaldes i regidors de la co-
marca de la Selva van visitar al mes de 
novembre el president Carles Puigde-
mont a la Casa de la República catalana, 
ubicada a Waterloo, Brussel·les. 
Durant la reunió, de prop de 2 hores, els 
regidors van poder parlar amb el pre-
sident de la situació política que està 
vivint Catalunya en aquests moments i 
li van traslladar el seu suport per tirar 
endavant la República catalana i el nou 
projecte de país. 
A la trobada, amb altres alcaldes i regi-
dors de la comarca van firmar el llibre 
d’honor de la Casa de la República en 
nom i representació de tota la gent d’Ar-
búcies i en defensa de la democràcia i 
del dret a decidir. A més a més, durant 
la reunió els representants municipals 
van fer-li un petit obsequi a Puigdemont 
perquè es trobi una mica més a prop de 
Catalunya i, en el cas d’Arbúcies, li van 
fer entrega d’un saquet de sorra de la fa-
geda del Parc Natural del Montseny. 

Hisenda i Política
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50 anys de l’Associació Montseny-Guilleries

Atenció a les persones

El passat 10 de novembre, l’Associació 
Montseny Guilleries d’Arbúcies va com-
memorar el seu 50è aniversari amb un acte 
a les instal·lacions de l’entitat, que va aple-
gar prop de 200 persones, entre famílies, 
persones ateses, treballadors, voluntaris, 
amics i ciutadania.
L’Associació Montseny Guilleries és una en-
titat d’iniciativa social i sense afany de lucre 
que  treballa des del 1968 per a les persones 
amb discapacitat intel·lectual de la comar-
ca de la Selva interior i el Baix Montseny, i 
que actualment dona servei a 40 persones 
en els serveis de Centre Especial de Treball,  
Centre Ocupacional i 2 llars residències, 

amb capacitat per a 21 residents. 
La festa va comptar amb la presència de 
Chakir el Homrani, conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies; Francesc Iglesies, 
secretari d’Afers Socials i Famílies; el vice-
president primer de la Diputació de Giro-
na, Fermí Santamaria; Pere Garriga, alcalde 
d’Arbúcies, i  Joan Ramon Veciana, alcalde 
de Sant Hilari.
Es va iniciar l’acte amb unes portes obertes 
a les instal·lacions que acollien una ex-
posició fotogràfica dels 50 anys d’història 
de l’entitat.
L’acte, conduït per Alfons del Río i Anna 
Casals, d’H6 Teatre, va donar veu a tothom, 

i va comptar amb moments molt emotius, 
com el parlament de Montse Ball·llosera, 
filla del primer president de l’associació, 
que va fer memòria dels inicis d’aquest pro-
jecte social.
La part central de la festa va comptar amb 
una acció conjunta per part de represen-
tants dels treballadors, famílies, persones 
ateses, voluntaris, junta directiva i adminis-
tració pública. Amb el lema “Tots junts fem 
associació”, i amb unes peces d’engranat-
ge col·locades en un panell, es va voler 
transmetre la idea que totes les parts són 
importants i necessàries per fer funcionar 
l’engranatge que és una entitat social. El 
conseller de  Treball i Afers Socials i Famílies 
va ser l’encarregat de col·locar l’última peça 
i va demanar a la resta d’autoritats pres-
ents que pugessin a l’escenari ja que tots 
són part de l’administració pública. Un cop 
col·locades les peces, tots junts van posar 
en funcionament el sistema, transmetent 
així la idea que el treball en equip és el que 
ens fa moure, evolucionar i avançar.
La música tampoc hi va faltar, les cançons 
del Duet Amalgama, el Cor de Veu Blan-
ques Lutiana i els New Serafins van 
amenitzar l’acte, sense oblidar la presència 
dels Gegants d’Arbúcies, col·laborant tots 
ells desinteressadament, a la festa. Per fi-
nalitzar amb la celebració, i després de la 
bufada tradicional del pastís d’aniversari, hi 
va haver un vermut per a tots els assistents. 
Aquest acte va ser el tret de sortida d’un se-
guit d’accions commemoratives d’aquests 
50 d’història,  que s’allargaran fins a finals 
de 2019.         Text: Associació Monsteny-Guilleries
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Atenció a les Persones

Servei esperançador
Al novembre de 2018 s’ha presentat un 
informe de situació de la Resclosa d’Ar-
búcies, que és la proposta municipal de 
prevenció del consum problemàtic de 
drogues i altres comportaments de risc, 
iniciada ara fa quatre anys.

Com a novetat, es va activar l’anomenat  
Servei d’Orientació i Suport (SOS), amb 
la finalitat d’oferir assessorament a per-
sones que desitgen millorar situacions 
relacionades amb el consum de tòxics. 
Es tracta bàsicament d’una estratègia 

d’intervenció basada en la relació d’aju-
da, que científicament s’ha demostrat 
més eficaç que el càstig, la persecució o la 
repressió. De fet, se segueix l’estela de la 
campanya europea Support, don’t punish 
(Ajuda, no càstig). Algunes publicacions, 
com el British Journal of Criminology (Ox-
ford Academy) assenyalen que ajudar les 
persones des de l’educació i el suport 
personal redueix el consum de drogues a 
mig termini entre el jovent. 
En aquest mateix sentit, també es va 
iniciar el protocol ASA (Alternativa a la 
Sanció Administrativa), que proposa una 
resposta educativa alternativa, a canvi 
de la suspensió de la sanció econòmi-
ca  per consum i/o tinença il·lícita de 
drogues per part de joves entre 14 i 18 
anys.  El programa personalitzat d’acom-
panyament té una durada de 3 mesos 
i ha rebut una valoració molt positiva, 
tant per part dels joves participants com 
de les famílies, i d’altres municipis que 
s’han mostrat interessats en replicar 
l’experiència d’Arbúcies.

És rellevant destacar el treball transversal 
entre l’equip polític i el tècnic, on diferents 
regidories han fet un esforç per tirar enda-
vant la iniciativa. Encara que s’ha de dir que 
no sempre ha estat una tasca fàcil, ja que 
la qüestió de les drogues sol generar senti-
ments contradictoris i estratègies dispars, 
sempre mantenint l’objectiu comú de tre-
ballar per tenir un municipi més saludable.
Per resumir, des del SOS s’ha treballat amb 
25 persones, de les quals 19 eren usuàries 
de tòxics i 6 familiars que han rebut assesso-
rament i suport en aquest tema. 
S’ha de remarcar que no es tracta de la total-
itat de persones que tenen problemes amb 
substàncies tòxiques a Arbúcies, però con-
siderem que ens trobem en la bona direcció, 
en un camí esperançador.
Les principals problemàtiques ateses han es-
tat les relacionades amb el consum de càn-
nabis i l’alcohol. 
És important conèixer que malgrat hi hagi 
una substància principal de consum n’hi sol 
haver d’altres de secundàries, el que s’en-
tén com a “policonsum”. En total, al llarg del 
2018, s’han realitzat 168 assessoraments. 
Qui tingui interès en tenir més dades i infor-
mació de La Resclosa d’Arbúcies, pot con-
sultar el web http://laresclosa.cat i també 
afegir-se al Facebook i/o a l’Instagram. Re-
cordeu que en aquesta pàgina podeu tro-
bar tests autoavaluatius, articles i algunes 
campanyes. 
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Atenció a les Persones i Salut 

Arbúcies actualitza el Pla local 
per la gent gran

Els darrers mesos, una tècnica municipal ha 
estat portant a terme l’actualització de les 
dades i informacions que s’inclouen en el Pla 
local per la gent gran. L’any 2012 es va elabo-
rar l’estudi de la gent gran d’Arbúcies. Sis anys 
després era imprescindible actualitzar-lo.
En coordinació amb els tècnics de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament, 
s’han visitat i entrevistat 459 persones majors 
de 65 anys del municipi. Les entrevistes plante-
javen qüestions com la valoració i el coneix-
ement de serveis municipals que té la gent 
gran, habitatge, renda disponible, solitud, etc.
Acabada la fase d’enquestes, s’estan acabant 
de redactar les conclusions que esdevindran 
el full de ruta de les actuacions municipals 
pels propers anys. Les conclusions també es 
complementen amb la informació recollida 
entre gener i juny d’aquest any, quan es van 
enquestar, telefònicament, les persones més 
grans de 75 anys que viuen soles.

Aquests treballs desenvolupats des del 2012 
han permès activar i crear nous serveis mu-
nicipals, com el servei domiciliari que prestem 
des de l’ajuntament des del 2015, la nova 
figura d’acompanyaments, cuina i conversa 
(iniciat fa dos mesos), l’ampliació i reforç dels 
grups de gent gran que assisteixen als tallers 
de memòria i l’elaboració de l’avantprojecte 
de centre de dia públic per conèixer la millor 
ubicació i dimensions de places per oferir. 
“Una línies d’actuació presents i futures que 
marquen un model de proximitat i d’atenció 
personalitzada del qual ens en sentim molt 
satisfets”, assenyala el regidor d’Atenció a les 
Persones, Jaume Salmeron. 
“La prioritat política els darrers anys ha estat 
atendre les persones, i en especial la gent 
gran. En aquest àmbit s’ha fet un gran salt 
endavant tant en serveis com en coneixe-
ment de la realitat i necessitats de les nostres 
persones de més edat”, assegura Salmeron.

El CAP porta a terme el programa 
Pacient Expert

El mes d’octubre, des del Centre d’Assistèn-
cia Primària es va engegar el programa Pa-
cient Expert, que correspon al projecte del 
Pla de Salut de Catalunya 2016-2020.
Aquest programa consisteix en 9 sessions 
grupals, realitzades un dia a la setmana 
durant una hora i mitja. El nombre de par-
ticipants és d’entre  10 i 12 persones per 
grup.
En aquest programa qui pren el protago-
nisme és el pacient expert, que ha estat 
triat anteriorment pels professionals del 
CAP. Aquest pacient expert és qui  transmet 
coneixements i comparteix experiències 
amb altres persones que pateixen el mateix 
problema de salut. En les sessions els pro-
fessionals sanitaris passen a fer el paper 
d’observadors que únicament intervenen 
en cas que sigui necessari. El pacient ex-
pert és la persona afectada per una malal-
tia crònica que és capaç de responsabil-
itzar-se de la pròpia malaltia i cuidar-se 
identificant els símptomes, responent-hi 
i adquirint eines per gestionar la pròpia 
malaltia.
L’edició actual ja és la segona que es dur 
a terme a la població d’Arbúcies i, segura-
ment, hi haurà properes edicions gràcies  
als bons resultats obtinguts.El pacient expert amb el grup de persones que pateixen la mateixa malaltia crònica              Foto: CAP
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Jaume Salmeron Font 
Regidor d’Entesa 

Joaquim Bohils Cuberta 
Regidor de PDeCAT

Ester Soms Pagespetit 
Regidora d’ERC 

Ara ja sabem del cert que les piscines 
cobertes d’Arbúcies valdran 2.800.000 
euros. L’obra la farà una empresa de fora 
d’Arbúcies i no s’obriran fins al 2020. 
Abans d’adjudicar-la, hauria calgut que 
l’equip de govern s’hagués esforçat a 
buscar diners d’altres administracions 
per evitar que siguin els arbuciencs qui 
les hagin de pagar íntegrament. Que la 
pressa per tenir-les no ens eviti fer les 
coses bé.
Aquests dies, els arbuciencs hem tin-
gut els contenidors d’escombraries més 
plens, és habitual veure deixalles i bosses 
d’escombraries fora dels contenidors i al-
gunes zones de deixalles donen una imat-
ge pèssima del nostre poble. Cal recordar 
que en set anys, el rebut d’escombraries 
ha passat de 97 a 137 euros i el servei no 
ha millorat, ans el contrari, ha anat a pi-
tjor. Cal afrontar aquest debat, tant pels 
diners que paguem com per la imatge de 
poble que s’ofereix.
Una de les reivindicacions dels arbu-
ciencs és disposar d’una biblioteca com 
ens toca per una població de gairebé 
7.000 habitants. L’equip de govern no 
ha sabut, o no ha considerat important, 
engegar aquest projecte. Per això, d’un 
problema en podem fer una virtut, i, des 
d’aquestes línies, encoratgem a l’Ajunta-
ment a adquirir els antics tallers de Can 
Valdiviejas (ensorrats per les pluges de 
les darreres setmanes) i situar-hi la pro-
pera biblioteca d’Arbúcies, a prop de les 
escoles i ajudant a millorar la imatge de 
l’entrada del poble. Portarem la proposta 
al ple municipal. Si fem les coses bé, d’un 
problema en farem una solució.

A ningú se li escapa que les últimes set-
manes han sigut mogudes a la nostra 
vila. Les calmades aigües han sofert una 
convulsa transformació, traspassant 
l´impenetrable mur de l´equip de go-
vern i, com a pluja fina, ha calat entre la 
ciutadania que les coses no són tan bo-
niques com ens diuen constantment.                                                                                                                    
El manteniment del poble és francament 
millorable; moltes zones pateixen d´u-
na deplorable deixadesa que, amb pe-
tits arranjaments, es podrien solucionar.                                                                                                                       
Totes i tots hem patit la problemàtica 
del servei de neteja, amb els contenidors 
d´escombraries plens a vessar diversos 
dies que donen mala imatge i, sobre-
tot, és un perill per a la salut pública.                                                                                                                    
Els contenidors soterrats també do-
nen molts problemes, potser perquè 
el manteniment no és el més adequat.                                                                                                           
I si el govern de l´Ajuntament d´Arbúcies 
fa aigües, aquests dies plou sobre mu-
llat. Les precipitacions que han sofert les 
nostres viles i ciutats són excepcionals, 
d´acord, però també s´haurien de po-
sar els mitjans per prevenir i disminuir 
les seves conseqüències: un exemple és 
el passeig de Palacagüina, on s´haurien 
pogut realitzar algunes actuacions per 
minimitzar les contínues esllavissades. 
Ja fa molts anys de l´última acció feta...                                                                                                                                 
Deia Josef Goebbels, el sinistre ministre 
de propaganda alemany, que una mentida 
repetida mil vegades es converteix en una 
veritat. No per dir molts cops que som un 
poble on tot és perfecte i meravellós signi-
fica que tot flueixi. Fora d’aquest mantra, 
repetit fins a la sacietat pels nostres go-
vernants, hi ha altres visions i alternatives; 
la nostra feina i el nostre deure envers el 
poble d´Arbúcies és dir-ho.

Hi tornarem a serDe les piscines, les escom-
braries i una biblioteca

El govern fa aigües

La veu dels grups municipals

Aprofitem l’espai que ens correspon com 
a grup municipal per tancar l’any i comuni-
car-vos que hem decidit tornar a ser-hi. Hem 
decidit que us tornarem a demanar la con-
fiança, quatre anys més, per seguir construint 
un poble per la gent. 
Amb les grans obres de legislatura executa-
des, Naus Ayats, carrer Camprodon, Castell, 
Sorrall, Ramon Pagès, Vicenç Bosch i Font del 
Ferro; amb les noves piscines municipals i la 
nova Llar de Jubilats a punt per començar les 
obres de reforma; amb nous serveis per a la 
gent gran en ple funcionament; amb 30 des-
nonaments aturats des del 2015; amb un Pla 
local de joventut en ple desenvolupament i 
una xarxa jove molt forta i activa; amb nous 
espais i materials esportius per a les nostres 
entitats i nous vestidors al camp de futbol; 
amb un Ple Infantil consolidat; amb l’IES 
Montsoriu reformat i el procés de munici-
palització dels menjadors escolars en marxa; 
amb un servei de prevenció d’addiccions fort 
i útil i un Pla de salut en construcció; amb la 
implantació de la biomassa com a energia 
neta a diferents espais; amb el projecte de 
recuperació de l’olivera autòctona; amb més 
línies de transport públic; amb més oportu-
nitats d’inserció laboral i un atur que entre 
tots hem reduït; amb noves fires i esdeveni-
ments; amb una reducció de l’endeutament 
municipal. Amb tot això, i l’avantprojecte de 
centre de dia i el projecte bàsic de la nova 
biblioteca fets.
Amb un poble cohesionat i equilibrat social-
ment i amb una prioritat total i absoluta per 
l’atenció a les persones i la millora de l’en-
torn urbà com places, carrers i jardins.
Amb tot això i centenars d’actuacions més 
fetes, hem decidit ser-hi. Ser-hi per seguir mi-
llorant la vida dels arbuciencs i arbucienques.
Us desitgem bones festes i, sobretot,  que 
sigueu molt feliços.
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L’Entrevista

“El Museu d’Arbúcies és un model a Catalunya”

Als seus 54 anys, la trajectòria d’en Jordi Tura 
i Masnou en el món museístic i de l’arqueo-
logia és amplia i brillant. Llicenciat en Història 
Antiga i especialitzat en Arqueologia Clàssica, 
en Jordi està vinculat al Museu Etnològic del 
Montseny, La Gabella des del 1987 i el dirigeix 

Un dels moments més emocionants que va viure en Jordi va ser quan al castell 
de Montsoriu s’hi va trobar una vaixella de 400 peces 

Tura ha estat vinculat al Museu Etnològic del Montseny gairebé des dels seus inicis i el dirigeix des del 2001

des del 2001. Gran part de la seva vida, doncs, 
l’ha dedicat a treballar pel creixement, la millo-
ra i la projecció d’aquest museu tan emblemà-
tic al nostre poble. “Tenim un museu que s’ha 
convertit en un model a tot Catalunya”, ens 
comenta.
Nascut al carrer del Vern, va estudiar a l’escola 
pública Dr. Carulla i després a l’institut Mont-
soriu, abans d’entrar a la universitat. “Els meus 
records d’aquella etapa són bons. Era un nen 
d’una família treballadora que va poder acce-
dir a la universitat”, ens explica. 
Va anar a la Universitat de Girona, però va 
acabar la carrera a l’Autònoma de Barcelona. 
“Després de llicenciar-me, tenia una possibili-
tat de continuar treballant en l’àmbit de l’ar-
queologia, però a Arbúcies hi havia un petit 
grup de joves que per encàrrec de l’Ajunta-
ment estaven planificant un nou museu. Parlo 
d’en Josep Manel Rueda, l’Andreu Bover,  en 
Vadó Tort, la  Montse Mataró, en Josep M. Llo-
rens. Van parlar amb mi. I em va semblar un 

projecte al·lucinant, modern i engrescador”.
El que s’estava iniciant era un museu diferent, 
amb influència clara de la museologia france-
sa, ecològica i social. El que ara es coneix com 
a nova museologia. “Creia en aquell projecte, 
era al meu poble i hi havia un grup extraordi-

nari de professionals”, ens diu en Jordi. “La im-
plicació era total. Fins al punt d’ajudar  paletes 
i fusters si feia falta. Amb el temps vaig entrar 
en plantilla a l’Ajuntament i combinava el mu-
seu amb  participació ciutadana i joventut. Allí 
va néixer la segona etapa de la revista Perxada. 
I el programa de Joventut que vam desenvolu-
par amb l’aleshores regidor Rufi Mulero es va 
posar com a model per la mateixa Generalitat 
de Catalunya”.
La planta baixa del Museu Etnològic del Mont-
seny es va inaugurar el 1985 i el 1987 es va 
portar a terme una important ampliació. 
El 2001 en Josep Manel Rueda va ser cridat 
per dirigir el Museu d’Art de Girona. I, com a 
conseqüència, en Jordi Tura va ser nomenat 
director del museu d’Arbúcies. Així va seguir 
fins que, a principis de 2008, el van cridar per 
dirigir l’aplicació d’un nou Pla de Museus de 
Catalunya, com a Cap del Servei de Museus i 
Protecció de Béns Mobles de la Generalitat.
Mentre va treballar a Barcelona, en Quim Ma-

teu va ser nomenat director en funcions de La 
Gabella. Però a finals del 2010, va demanar 
tornar a Arbúcies per motius personals. Des 
de llavors, el museu ha anat creixent de forma 
exponencial, cuidant especialment una impli-
cació absoluta amb el castell de Montsoriu i 
també amb el Montseny i el seu entorn. El 
2012 va ser nomenat membre de la Comissió 
Territorial de Patrimoni de les comarques gi-
ronines. I el 2016, va presidir la Comissió Tèc-
nica de la Xarxa de Museus de Girona.
Un dels moments més emocionants que va 
viure en Jordi va ser quan al castell de Mont-
soriu es va fer una troballa considerada de 
les més importants de l’arqueologia catalana 
dels segles  XV i XVI: una vaixella completa de 
400 peces,  més de 100 de les quals actual-
ment restaurades. “Com la major part de 
descobertes en excavacions arqueològiques, 
va ser quelcom fortuït”, relata en Jordi. “Hi ha-
via una cisterna petita de difícil accés i plena 
de porqueria i no ens decidíem a entrar-hi. 
Però cap al final de les excavacions d’aquell 
any 2007 ho vam fer. Quan hi vam baixar, ens 
vam trobar amb tres metres de runa, pedres 
i porqueria. L’últim dia, vam arribar a baix i 
vam veure una olleta. “Anirem a esmorzar i 
després continuarem”, ens vam dir. Estàvem 
emocionats i expectants. I en tornar-hi vam 
començar a trobar un plat, una plata, una 
copa i així fins a un metre de profunditat ple 
de ceràmica i objectes quotidians. Va ser un 
moment molt especial”.
Aquella vaixella completa va ser llançada en 
aquell lloc per l’Antonio, el guarda del castell, 
el 1570, quan els vescomtes de Cabrera van  
vendre el castell als Marquesos d’Aitona. En 
tres dies havien de deixar-ho tot arranjat i 
l’ultima vaixella es va tirar a aquell forat. “Se-
gurament, és la troballa més important que 
he viscut”, confessa en Jordi. “I crec que el 
castell ens ha donat moltes satisfaccions”.  
Ara, el Museu Etnològic del Montseny és 
l’emblema del poble. “Mirant enrere, crec 
que tot l’equip del museu hem fet una bona 
feina. Som set i formem un gran grup humà i 
professional. Però el projecte continua i amb 
l’Ajuntament estem estudiant ja una amplia-
ció, per incorporar edificis contigus. Crec que 
el Museu ha anat evolucionant paral·lelament 
a la societat arbucienca i que al mateix temps 
hem aconseguit que estigui ben present  en 
el panorama museístic català”.    Manel Serras
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Festes

Els jugadors del Girona FC, Muniesa i Stuani, donen 
el tret de sortida al Nadal a Arbúcies

Amb una plaça de la Vila plena de gom a 
gom, els jugadors del Girona FC, Marc Mu-
niesa i Cristhian Stuani van protagonitzar 
l’espectacle de l’encesa de llums que dona 
el tret de sortida a les festes de Nadal a Ar-
búcies. Petits i grans van poder veure i, al-
guns afortunats saludar, aquests dos grans 
jugadors de primera divisió, que van ser els 
encarregats de posar llum a la plaça de la 
Vila juntament amb la regidora de Turisme, 
Maria Tayeda, i el regidor d’Activitat Física i 
Esports, Àngel Cabrero. 
Abans, però, a la sala de plens de l’Ajuntam-
ent, es va fer la recepció a aquests dos grans 
futbolistes amb la presència del tinent d’al-
calde, Jaume Salmeron, i els regidors, Àn-
gel Cabrero, M. Àngels Soler, Martí Pastells, 
Maria Tayeda i Manel Serras, acompanyats 
pel president de la Federació Catalana de 
Futbol, Jordi Bonet, la presidenta de l’Es-
cola de Futbol Arbucienca, Núria Badia, i 
l’alcaldessa del Ple dels Infants, Jana Ferrer, 
a més d’un nombrós públic aficionat del Gi-
rona. Alguns dels jugadors de l’EFA van fer 
entrega d’un lot de productes de la vila als 
dos futbolistes, que van expressar la seva 
il·lusió per haver-los convidat a protago-
nitzar un moment tan especial com és l’en-
cesa dels llums de Nadal. 
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L’encesa de llums a la plaça de la Vila va ser 
l’acte central de la Fira del Tió, que engua-
ny se celebrava la cinquena edició. Una fira 
que va començar dissabte al matí amb la 
fira d’artesans, els tallers de tions i de dec-
oracions nadalenques i amb la visita de 
l’oncle Buscall, el mestre tioner que explica 
als nens i les nenes la tradició del tió a casa 

nostra i que va tenir molt èxit entre la main-
ada, ja que totes les sessions, que se van 
fer a La Gabella, hi va assistir un nombrós 
públic.  A la tarda, Laia Pujol i Adrià Enrique 
van oferir un concert de nadales i, després 
de l’encesa de llums, els infants van poder 
cagar el tió gegant.  
L’endemà, diumenge, la fira va seguir amb 

la fira d’artesans, els tallers de tions i de 
decoracions nadalenques, amb els jocs 
gegants tradicionals i els nens i nenes van 
poder caçar els tions que s’havien amagat. 
A més, durant els dos dies de la fira es va 
poder visitar l’exposició de tions originals 
que es va instal·lar al voltant de l’arbre de 
la plaça.

“Cada jugador demostra que ho 
està donant tot pel Girona”

Com veieu la marxa del Girona FC? 
Muniesa: La temporada està sent molt 
bona, després del canvi de míster i de 
començar la segona temporada a primera. 
La gent potser tenia una mica de dubtes 
perquè el míster venia amb un  sistema 
diferent, però ell es va adaptar a nosaltres 
i nosaltres vam agafar les seves idees i la 
veritat és que la temporada està anant 
molt bé. A fora estem molt i molt bé, a 
casa ens està costant una mica més, però 
estem jugant bé, la puntuació és bona, tot 
i que l’equip està patint moltes lesions. 
Cada jugador que està dins el camp està 
demostrant que ho està donant tot pel 
Girona. 
Què suposa ser el màxim golejador de la 
Lliga en aquests moments? 
Stuani: És un privilegi. És molt difícil, però 
és obra de tot l’equip, no només meva. 
Està clar que fer gols és molt difícil, però 
hi ha un gran treball d’equip. Per mi és un 
orgull està allà dalt lluitant i, evidentment, 
si és pel benefici de l’equip molt millor. 
Us plantegeu algun objectiu determinat 
per al final de temporada? 
Muniesa: Som conscients que tenim un 
dels pressupostos més baixos de la cate-
goria i hem d’anar pas a pas. L’any passat 
vam fer una temporada increïble, aquest 
any ho estem fent, de moment. Però 
aquesta temporada estem veient que 
a tothom li costa guanyar partits, els de 
dalt perden contra els de baix i tot està 

més ajustat. Per això, el nostre objectiu 
és salvar-nos el més aviat possible i, si ens 
salvem i tenim partits per poder seguir 
competint i tenim els de dalt més a prop, 
està clar que intentarem jugar a competi-
cions europees. 
Què va suposar per tu guanyar el tex ex-
equip, l’Espanyol? 
Stuani: No és un partit més, és un par-
tit especial. Em va tocar fer els dos gols 
i l’equip va guanyar l’enfrontament. Hi va 
haver moltes polèmiques, potser, però 
nosaltres vam anar a fer la nostra feina, a 
intentar a fer un bon partit per aconseguir 

la victòria en un derbi que és important a 
Catalunya i a nosaltres ens ha servit per 
estar molt ben situats dins la classificació. 
I seguir amb el nostre objectiu que és su-
mar tots els punts possibles fins a Nadal. 
Coneixíeu Arbúcies? 
Muniesa: Jo el coneixia de venir a jugar 
amb la Penya Barcelonista de Lloret, però 
no coneixia el poble en sí. Però el coneix-
em gràcies a en Jordi Guerrero, que li en-
canta parlar d’Arbúcies, és molt patriota. 
Stuani: El coneixia també per en Jordi, 
que sempre n’estava parlant i bé, ara 
l’hem pogut veure. 
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Arbúcies va acollir el dissabte 3 i el diu-
menge 4 de novembre la Fira de Tardor 
i la 34a Festa del Flabiol. Un cap de set-
mana en què centenars de visitants van 
passejar pels carrers del nucli antic de la 
vila per gaudir de la tradició, la cultura, 
la gastronomia i el patrimoni que ofereix 
aquest entorn privilegiat als peus del 
Montseny. 
Enguany, les activitats van començar el diven-
dres 2 de novembre amb la presentació de 
la nova web de turisme de l’Ajuntament 
a càrrec de la regidoria de Turisme, Ma-
ria Tayeda, que va destacar les qualitats 
del nou portal de turisme, que inclou tota 
la informació imprescindible per als visi-
tants: com arribar, les activitats que s’or-
ganitzen al llarg de l’any, els establiments 
dedicats a la restauració, el comerç, els 
productes típics del municipi, etc. 
Dissabte al matí les activitats van arrencar 
amb la trobada de plaques de cava a la 
plaça de la Vila i els tallers gastronòmics i 
creatius i les activitats familiars al carrer 
Camprodon. Al migdia, al Museu Et-
nològic del Montseny es va dur a terme 
la presentació del Foto-Montseny 2018, 
amb l’exposició Montseny, visions fo-
togràfiques, a càrrec de la Secció Fotogrà-
fica Centre d’Arbúcies, que va comptar 
amb la presència de l’alcalde d’Arbúcies, 
Pere Garriga, i el comissari de l’exposició, 
Cesc Noguera.  

En el marc de la Festa del Flabiol, aquest 
any es va posar en marxa l’Escola de joves 
flabiolaires per a nois i noies de 13 a 25 
anys, que  va consistir en un cap de set-
mana formatiu i lúdic al voltant de l’instru-
ment i la festa amb l’objectiu d’acostar-la 
i fomentar la coneixença entre els joves 
flabiolaires.  A la tarda, va ser el torn dels 

Col·loquis de Flabiol, de l’audició de sar-
danes obligades de flabiol, que va comp-
tar amb la participació de 7 flabiolaires i 
de la castanyada a càrrec de l’escola Dr. 
Carulla. A més, durant tota la tarda la 
mainada va poder gaudir dels jocs ge-
gants de fusta que es van instal·lar entre 
la plaça de la Vila i la placeta de les Olles. 

Tradició, gastronomia, patrimoni i cultura s’uneixen 
a la Fira de Tardor i Festa del Flabiol

Cultura i Festes
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Després de sopar, com ja és tradició al Ca-
sino hi va haver el ressopó de flabiols i, a la 
mitjanit, el concert de Tamborino So Obsti-
nat al Paio. Un trio que es defineix com 
una barreja de Chimo Bayo, Roviretes, 
Sabrina i sons aborigens. Una combinació 
que va fer gaudir el públic assistent amb 
versions de cançons de Manel, Antònia 
Font, però també de Sabrina i Loquillo, 
entre altres.   
També dissabte, el Museu Etnològic del 
Montseny va acollir el Concurs de recep-
tes de la biosfera que organitza des de fa 
tres anys la Reserva de la Biosfera en col-
laboració amb els 16 ajuntaments que en 
formen part, entre ells el d’Arbúcies. 

Diumenge, les activitats van seguir amb 
el mercat setmanal i els flabiols als quatre 
cantons, que es van poder veure en diferents 
punts del nucli urbà com davant de La 
Gabella, a la placeta dels Encantats o a 
la plaça de la Vila. A més, entre la placeta 
de les Olles i la plaça de la Vila s’hi va sit-
uar la fira de lutiers i de productes flabi-
olístics. Un altre dels grans atractius de la 
fira va ser el tastet de bolets a partir de 
les 11 del matí i que va aplegar vora 1.000 
persones que no es van deixar perdre la 
degustació d’aquest producte tan valorat 
gastronòmicament parlant. 
A les 12 del migdia va ser el torn de la 
cercavila pel carrer Camprodon i que va 
comptar amb la participació de diversos 
flabiolaires, els gegants d’Arbúcies, el cap-

gròs d’en Quirze Perich i el ball dels Pas-
torets de Corbera. La cercavila va acabar a 
la plaça de la Vila amb la mostra de balls i 
la roda de flabiols amb la participació de 
tots els flabiolaires vinguts a la festa. 
A la tarda, la Llar de Jubilats va acollir el 
gran concert de flabiols, en què o bé en 
grup, en parella o en solitari, els flabiolaires 
van interpretar peces tradicionals, però 
alguns també es van animar a versionar 
temes mítics com el The finalcountdown, 
del grup Europe. 
Paral·lelament, al carrer Camprodon i a la 
plaça de la Vila hi havia els jocs i tallers 
infantils i familiars i, a les 6 de la tarda, 
l’Escola Vedruna va oferir la castanyada 
popular, que va comptar amb els New 
Serafins per amenitzar la vetllada. 
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Cultura

Núria Picas i el Cor Lutiana 
omplen el teatre dels Jubilats

Ple al concert 
de Santa Cecília 

amb l’OJS 

Amb un ple de gom a gom, es va celebrar 
el passat novembre el concert Andante 
con moto a la Sala Daniel Martí de la Llar 
de Jubilats d’Arbúcies. Promocionat per 
la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
d’Arbúcies i organitzat per La Fàbrica de 

Lied, el concert va portar al nostre po-
ble a la campiona mundial de curses de 
muntanya, Núria Picas, que va compartir 
l’escenari amb el Cor de veus blanques Lu-
tiana, amb la soprano Elena Mateo i amb 
la pianista Viviana Salisi. La demanda de 

localitats es va desbordar, fins al punt que 
es van haver d’habilitar algunes cadires 
suplementàries.
El concert plantejava un format original. Es 
tractava de fer una entrevista a la campiona 
Núria Picas i combinar les seves respostes 
amb peces musicals que hi estiguessin rel-
acionades. Es van buscar cançons escrites 
per Franz Litz i per Robert Schumann, Rich-
ard Strauss, i algunes altres del composi-
tor català Eduard Toldrà. La coral Lutiana 
va fer la seva entrada al teatre interpre-
tant May it be, d’Enya, amb els llums 
apagats i obrint-se camí amb llanternes 
frontals individuals. Després es van anar 
combinant entre elles i els lieds cantats 
per la soprano.
Núria Picas va explicar moltes anècdotes 
de les curses que ha disputat al llarg de la 
seva exitosa carrera esportiva. Va expres-
sar els dubtes que de vegades havia tingut 
en alguns moments i com els havia anat 
superant. I va confessar que el camí havia 
estat dificultós i que li havia calgut molta 
disciplina personal per arribar a l’èxit. Al 
final, els aficionats a la muntanya es van 
poder trobar amb la Picas ja fora del te-
atre, i van tenir ocasió que ella els signes 
el seu llibre, Córrer per ser lliure. 

L’Orquestra Jove de la Selva va ser l’encarre-
gada d’oferir el concert de Santa Cecília d’en-
guany. Un concert que va aplegar un cente-
nar de persones que van omplir de gom a 
gom el teatre de la Llar de Jubilats. L’actuació 
va anar a càrrec de la secció d’inicis de vent, 
dirigida per Ramon Pastor i l’ensemble de 
guitarres, dirigida per Joan Furió. La primera 
part va anar a càrrec de la secció de corda, 
que va interpretar les peces Imagine, Rock 
3-7-9, Careless love, Black cat, What sall we 
do with the drunken sailor i Stop and go. La 
segona part del concert va anar a càrrec de 
l’orquestra d’inicis, de vent que va interpre-
tar el següents temes: Quítamela, quítame-
la, The song of flowers, Italian bossa, Bill Bai-
ley, no podries tornar a casa?, Minuet, This 
masquerade i Don’t worry, be happy. 

Núria Picas va compartir escenari amb el Cor Lutiana

La secció d’inicis de vent dirigida per Ramon Pastor
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Una fotografia de les Galàpagos 
guanya el FotoMontseny 2018

Sortida cultural a Barcelona dels 
amics del MEMGA i del castell

El Museu Etnològic del Montseny va or-
ganitzar una sortida a Barcelona per veure 

dues propostes patrimonials vinculades 
amb el món medieval: una visita guiada al 

Monestir de Pedralbes i una visita guiada a 
l’exposició L’esplendor dels castells medie-
vals catalans, a la seu del Museu d’Arqueo-
logia de Catalunya.
La sortida, que s’emmarca en les activi-
tats culturals organitzades pel MEMGA i 
adreçades a un públic familiar interessat en 
propostes culturals que es desenvolupen 
més enllà de les portes del museu, va comp-
tar amb la participació d’una quarantena de 
persones.
La visita al monestir de Pedralbes, va supo-
sar la possibilitat de conèixer un dels grans 
monestirs reials catalans. I, la visita a l’ex-
posició L’esplendor dels castells medievals 
catalans, produïda pel Museu d’Arqueologia 
de Catalunya, té una forta vinculació amb el 
MEMGA i compta amb una selecció d’alguns 
dels objectes més emblemàtics vinculats 
amb el món dels castells catalans i proce-
dents dels principals museus del país, com 
és el cas de la trentena de peces procedents 
dels fons arqueològics de Montsoriu diposi-
tats al MEMGA.

L’1 de desembre el Museu Etnològic del Mont-
seny va quedar petit per acollir les prop de 80 
persones que van assistir al llarg de tot el dia a 
les diferents activitats organitzades en el marc 
de la 9a edició del Foto-Montseny. El gran nom-
bre d’aficionats a la fotografia de natura van 
poder gaudir amb les xerrades de Marta Bretó, 
Dani Ruano i Jesús Becerril, amb els tallers de 
FotoRuanoPro i Olympus i la presentació del 
documental Chomolungma – La Madre del 

Universo, del fotògraf i alpinista Javier Cama-
cho, sobre la seva ascensió al cim de l’Everest.
Com a cloenda va tenir lloc la proclamació dels 
guanyadors del 1r Concurs Internacional Re-
serves de la Biosfera Foto-Montseny. Aquest 
nou concurs internacional de fotografia (or-
ganitzat per l’Ajuntament d’Arbúcies, el Museu 
Etnològic del Montseny i la Secció Fotogràfica 
d’Arbúcies) vol contribuir a difondre els valors 
de la fotografia de natura i centra el seu àmbit 

d’acció al conjunt de les Reserves de la Biosfera 
declarades dins del Programa sobre l’Home i 
Biosfera de la UNESCO i, d’altra banda, a tots els 
Espais Naturals Protegits de Catalunya (parcs, 
reserves…)
La fotografia guanyadora ha estat Invaders, 
de Rafael Cárdenas (Equador) RB Galàpagos. 
En aquesta primera edició hi han participat 75 
fotògrafs amb 808 fotografies procedents de 
molts indrets: Costa Rica, Indonesia, Kenya, 
Itàlia, Perú, Equador, Canadà, Estats Units, Escò-
cia, França, Alemanya, Eslovènia...
Les 30 fotografies finalistes, reproduïdes a 
90x60 cm, es poden veure fins al 13 de gener al 
Museu Etnològic del Montseny, dins l’exposició 
Biosfera18. 

Fotografia guanyadora Invasors, de Rafael Cárdenas RB Galàpagos Guanyadors del 1r Concurs Internacional Reserves de la Biosfera       Foto: Manel Garcia
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Lluís Juanola guanya el primer 
premi del Collsacabra Concurs 

Internacional de Fotografia

Lluís Juanola va ser el guanyador del 
primer premi de la categoria Paisatge del 
Collsacabra Concurs Internacional de Fo-
tografia, del qual enguany se celebrava 
la segona edició. Juanola va fer-se amb el 
primer premi amb una fotografia titulada 
Torrent del Gravet. El certamen es divid-
ia en cinc categories i els guanyadors de 
cada categoria s’enduien un premi de 500 
euros. Els segons classificats de la catego-
ria, un cap de setmana de turisme rural al 
Collsacabra i, com a tercers premis, unes 
cistelles de productes agroalimentaris de 
la zona.  En l’edició d’enguany hi ha hagut 
un total de 75 participants i 413 fotogra-
fies presentades al concurs. De totes elles, 
48 van ser finalistes i 21 de premiades. 
Juanola ha explicat que era la primera 
vegada que s’hi presentava i ha dit que 
de tant en tant es presenta en algun cer-
tamen, però no de forma habitual. “El que 
sí acostumo a fer és presentar fotos a la 
lliga gironina i catalana de fotografia”, ha 
afegit. En canvi, assenyala: “Els concursos 
en què intento presentar-me sempre són 
els organitzats pel nostre poble” i així ho 
ha fet un any més al Fotomontseny 2018, 
que organtiza el Museu Etnològic del 
Montseny i la secció Fotogràfica Centre 
d’Arbúcies. Fotografia guanyadora que porta per títol Torrent del Gravet                                      Foto: Lluís Juanola

Jordi Ferragut, millor actor al 
certamen de teatre de  Tàrrega

L’obra El Testimoni, del grup de Teatre Cen-
tre d’Arbúcies, va se premiada al concurs 
de Teatre Ciutat de Tàrrega, considerat 
el Concurs de Teatre Amateur més pres-
tigiós de Catalunya. S’hi varen presentar 
83 propostes teatrals de Catalunya, País 
Valencià i Illes Balears. D’aquestes se’n 
van escollir 6 per actuar en el Teatre Ate-
neu de Tàrrega, i una d’elles va ser l’obra 
arbucienca, fet que per si sol ja és un tot 
un èxit. A la gran gala de cloenda es van 
lliurar els premis i El Testimoni va aconse-
guir formar part del pòdium final, ja que 
va recollir el premi a la tercera millor obra 
segons el jurat i també a la tercera millor 
obra segons el públic. I per si fos poc,  Jor-
di Ferragut va ser escollit com a millor ac-
tor principal del concurs. La qual cosa és 
una de les fites més importants que pot 
assolir un actor de teatre amateur.
El setmanari Nova Tàrrega en la seva 
crònica del concurs, signada pel reputat 
crític teatral Miquel Millà, va assenyalar:   
“...I finalment unes paraules per a ressal-
tar al millor de tots, l’excel·lent Jordi Fer-
ragut: com a malat està sotmès al corcó 
de la infermera, i, com a advocat, és el 

defensor de la innocència de l’acusat. En 
ell destaca la veu molt ben timbrada i la 
correcte dicció de les frases, que modula 
adequadament; tot, acompanyat per una 
expressió facial i corporal absolutament 
en harmonia amb el contingut del text. 

És un plaer veure un actor així...”
El Testimoni és una adaptació de la 
pel·lícula Testimoni de càrrec i és fruit 
d’una col·laboració dels Grups de Teatre 
d’Arbúcies i Sant Hilari, sota la direcció de 
Jaume Fàbregas.
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Es presenten els nous equips de l’EFA 
El diumenge 11 de novembre va tenir lloc 
la presentació dels equips de l’Escola de 
Futbol Arbucienca (EFA) per la tempora-
da 2018-2019. En total, es van presentar 
14 equips, des de l’Escoleta, els més pe-
titons, fins als juvenils. A l’acte també es 

va presentar el primer equip de l’Arbúcies 
CF. Un cop presentats tots els equips, va 
ser el torn dels parlaments a càrrec de 
l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, del 
president de la Federació Catalana de 
Futbol, Jordi Bonet, Josep Carrapiço com 

a responsable del club i David Busquets, 
coordinador de l’Escola. Després de  
l’acte institucional, es va disputar el par-
tit de l’Arbúcies CF. A la mitja part hi va 
haver el partit d’exhibició de l’Escoleta i 
xocolatada per a tots els jugadors. 

240 judokes participen a la 28a 
edició del Vila d’Arbúcies

El poliesportiu de Can Pons va acollir el 
diumenge 25 de novembre la 28a edició 
del Campionat de judo Vila d’Arbúcies, 
que enguany va aplegar 240 juokes de 15 
clubs diferents vinguts de les comarques 
gironines i del Maresme. La competició va 
començar a les 9 del matí i es va repartir 
en tres torns: prebenjamins, benjamins 
i alevins. Cada participant va disputar, 
com a mínim, dos combats i es va adap-
tar el reglament  de l’esport al torneig, 
ja que la filosofia és que els més petits 
s’iniciïn en la competició, ja que per 
molts d’ells és la primera sortida que fan 
i el primer torneig en  el qual particip-
en. Al final de cada torn es van atorgar 
medalles a tots els participants, acte 
en què van ser presents l’lalcade d’Ar-
búcies, Pere Garriga i el regidor d’Acti-
vitat Física i Esport, Àngel Cabrero. Des 
del club agraeixen la tasca feta per a tots 
els col·laboradors.  El Club Judo Arbúcies 
està format per més de 50 judokes de 
totes les edats i, actualment, s’està im-
pulsant el grup d’adults, entrenat per 
Josep Vilà, cinturó negre, 4t dan i mestre 
entrenedor nacional. 

Activitat Física i Esports



24

Joventut i Turisme

L’Ajuntament beca el curs de moni-
tor de lleure que es farà per Nadal

Els municipis de la Selva sud (Arbúcies, Bre-
da, Fogars de la Selva, Hostalric, Massanes, 
Sant Feliu de Buixalleu i Riells) s’han posat 
d’acord per oferir durant les vacances de 
Nadal una formació amb la qual es podrà 
obtenir el títol de Monitor de Lleure Infantil 
i Juvenil. Aquest curs serà intensiu, del 21 de 
desembre al 5 de gener, matí i tarda i es real-
itzarà a l’Espai Jove de Breda. Amb la voluntat 
que els joves arbuciencs s’hi apuntin, l’Ajun-
tament d’Arbúcies subvenciona amb un 60 
per cent el cost del curs a tots aquells joves 
interessats a fer el curs.
El curs de monitor d’activitats d’educació en 
el lleure infantil i juvenil és la formació que 
prepara els alumnes per intervenir de manera 
educativa en activitats de lleure infantil i juve-
nil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar 
i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil 
en el marc de la programació general d’una 
organització, per mitjà de l’aplicació de les 
tècniques específiques d’animació grupal, 
amb una incidència explícita en l’educació 
en valors i amb atenció a les mesures bà-
siques de seguretat i prevenció de riscos.
És molt important que totes les activitats 
de lleure i/o esportives per a infants i joves 
siguin dirigides per persones amb formació 

específica per aquella activitat, però també 
amb formació amb pedagogia, psicologia, 
salut, sociologia, educació en valors, etc. A 
més, amb el nou decret 267/2016, de 5 de 

juliol, de les activitats d’educació en el lleure 
en les quals participen menors de 18 anys, 
és obligatori comptar amb un 60 per cent de 
l’equip de monitors amb titulació.

Reunió informativa del 30 de novembre a la sala de plens

Puigdemont amb 
els catifaires 
a Brussel·les 

Cada dos anys la Grand Place de Brussel·les 
aprofita el cap de setmana més proper al 
15 d’agost per instal·lar-hi una enorme cat-
ifa floral. Enguany, els catifaires d’Arbúcies 
juntament amb la Federació Catalana de 
Catifaires es van desplaçar a Brussel·les per 
confeccionar aquesta espectacular catifa. 
Es tracta d’una iniciativa de l’entitat belga 
Flower Carpets amb motiu del 20è aniversari 
del nomenament de la Grand Place com a Pat-
rimoni Cultural de la Humanitat per part de la 
UNESCO. El disseny va ser obra de la jove cati-
faire mexicana Ana Rosa Aguilar, i en la seva 
confecció hi van participar més d’un cente-
nar de voluntaris vinguts de diversos països 
europeus, americans i asiàtics. Qui tampoc 
no es va voler perdre aquest gran esdeveni-
ment va ser el president Carles Puigdemont 
i va ser quan els catifaires arbuciencs el van 
poder saludar i donar-li el seu suport. 



25

Noves Tecnologies

Visit Vall d’Arbúcies, premi a la millor iniciativa en 
l’Administració Local dels premis E-TECH

L’Associació d’Empreses de Noves Tecnol-
ogies de Girona (AENTEG), en col·labo-
ració amb totes les entitats que hi donen 
suport, organitza des de ja fa 12 anys els 
Premis E-TECH, on reconeixen les empre-
ses, institucions, entitats i persones de les 
comarques gironines que amb els seus 
treballs, activitats, projectes i iniciatives 
estan contribuint en la difusió i el desen-
volupament de les noves tecnologies.
En l’edició d’enguany, l’Ajuntament d’Ar-
búcies va presentar el nou portal web 
turístic d’Arbúcies a la categoria de mil-
lor iniciativa en l’Administració Local. En 
la gala de premis, celebrada dilluns 12 
de novembre a l’auditori Josep Irla de 
Girona, es va anunciar que la web Visit 
Arbúcies guanyava el premi, que va rec-
ollir la regidora de turisme Maria Tayeda 
en mans d’Ernest Plana, president de la 
Federació d’Organitzacions Empresarials 
de Girona (FOEG). 
“No ens esperàvem que guanyéssim, per-
què veient les altres candidatures vam 
veure que el nivell era molt alt, per això 
estem tant contents d’haver-ho aconse-
guit. En nom de l’Ajuntament vull donar 
les gràcies a totes les persones que ens 
han votat, a l’empresa AlterEgo Web pel 
seu acompanyament, als tècnics munici-
pals i a l’AENTEG per la iniciativa. També 

vull felicitar a la resta de participants que 
també mereixen guanyar tant com nosal-
tres”, va assegurar Tayeda. 
L’Ajuntament d’Arbúcies aposta per les 
noves tecnologies. En els propers mesos 
veuran la llum les noves webs de l’Ajun-
tament i el Museu Etnològic del Mont-
seny, que seguiran la mateixa línia que 
la web de turisme i, entre altres carac-
terístiques, compartiran una agenda co-

muna. A més, Arbúcies ha estat escollida 
per la Diputació de Girona per participar 
en un pla pilot per elaborar una diagnosi 
tecnològica municipal, amb tres objecti-
us: avaluar la situació actual, seleccionar 
els principals àmbits en què la tecno-
logia pot ajudar en funció de les carac-
terístiques de cadascú i fer un esbós de 
l’estratègia de futur amb línies i opcions 
ben definides.

La regidora de Turisme, el tècnic de Noves Tecnologies, la tècnica de Turisme i el director de l’empresa Alter Ego Web 

Pàgina d’inici del nou portal web visitarbucies.com
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Medi Ambient 

Arbúcies tindrà un Pla tècnic de gestió i millora
forestal conjunt

Límits del Pla tècnic de gestió i millor forestal conjunt al municipi d’Arbúcies

L’Associació de Propietaris del Montseny 
(APM) es va constituir l’any 2009 i  té com 
a objectiu principal agrupar els propietar-
is del massís per unir esforços i fer surar 
noves oportunitats que assegurin la con-
tinuïtat del medi i la vida al Montseny.
L’associació és oberta a totes les propietats 
en sòl rústic, indiferentment de la seva 
grandària, ja que els problemes i reptes 
a què els propietaris ens hem d’enfrontar 
són comuns per a tothom. 
L’any 2016 arran d’un conveni de col·lab-
oració amb la Fundació Agrària Local d’Ar-
búcies, es va traslladar la seu de l’associ-
ació al carrer Sant Jaume, 29, d’Arbúcies.
Per part de l’associació  vàrem rebre la in-
quietud de diversos propietaris de petites 
finques manifestant quin suport podien 
tenir per la gestió i manteniment de les 
mateixes.
Arbúcies és un dels municipis més forestals 
de la demarcació de Girona, amb gaire-
bé 8.000 hectàrees de boscos. La gestió 
forestal que es fa en aquestes zones va 
disminuint perquè els productes forestals 

estan molt devaluats, amb preus de ven-
da similars als que es pagaven fa 20 anys.
L’abandonament dels boscos provoca una 
pèrdua de qualitat ambiental d’aquestes 

masses forestals, i un risc en augment de 
patir efectes de possibles pertorbacions 
naturals, com les plagues o els incendis 
forestals.

Bosc del Montseny                      Foto: Quico Bosch
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Per trencar aquesta dinàmica negativa, 
l’Associació de Propietaris del Montseny 
va signar amb l’Ajuntament d’Arbúcies un 

conveni de col·laboració, amb l’objectiu 
de buscar solucions i desenvolupar pro-
jectes que estimulin la recuperació dels 

boscos.
Es van  analitzar les finques forestals del 
municipi en funció de la seva superficie:

Actualment existeixen uns instruments 
d’ordenació forestal :
• Pla tècnic de gestió i millora forestal 
(PTGMF, finques superiors a 25 ha.)
•Pla simple de gestió forestal (PSGF, fin-
ques inferiors o iguals a 25 ha)
• Pla tècnic de gestió i millora forestal 
conjunt (PTGMFc planificació forestal 
conjunta)

Quines avantatges té?
• Gestionar millor la finca, gràcies a l’inven-
tari realitzat es podrà saber les existències, 
densitat de peus, creixement dels arbres, 
etc.
• Conèixer els limits i les superfícies. 
S’acompanya d’un plànol topogràfic d’es-
cala 1:5.000, amb els límits de la finca.
• Prioritat en l’otorgament de les subven-
cions. 
• Millora de la fiscalitat:
   - Estalvi del 95% de l’impost patrimonial
   - Exempció fiscal que oscil·la entre el 
57 i el 95% en l’impost sobre donacions 
i succecions.
   - No es paguen impostos (IRPF) per les 
subvencions cobrades.
• Facilitat en els permisos d’aprofita-
ment.
• Assegurança de responsabilitat civil 
gratuïta (que disposa el CPF).

Situació actual
L’Associació de Propietaris del Mont-
seny lidera la redacció del Pla tècnic de 
gestió forestal i millora forestal conjunt 
d’Arbúcies,  amb la finalitat que abans 
de final d’any es  presenti al Centre de la 
Propietat Forestal per a la seva revisió i 
aprovació.
Per part de l’Associació estem contactant 

amb tots els propietaris que tenen una 
finca rústica dins dels límits del Pla, per 
informals del projecte i a fi que a primers 
d’any es puguin adherir al Pla Conjunt i 
obtenir un Pla particular de forma gratuï-

ta, per poder gaudir de tots els avantat-
ges dels instruments d’ordenació forestal 
així com tenir opció a participar en ac-
cions forestals conjuntes.
Text: Associació Propietaris del Montseny

Aquesta distribució de la propietat explica la dificultat que tenen molts propietaris en la gestió forestal

Pau Vila i Rafel Catafal, membres de l’APM, amb Jordi Riera, enginyer forestal           Foto: Amics i Residents
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Vedruna recull firmes per una llei 
sobre consum responsableAquest és un projecte de caràcter especial 

sorgit d’un grup d’alumnes. Una iniciativa que 
ha sortit de l’aula i ha arribat fins al Parlament 
de Catalunya.
És així com els nois i noies de 3r d’ESO de l’Es-
cola Vedruna Vall Terrassa han aconseguit fer 
realitat tot el treball que van portar a terme 
el curs passat en el marc del Projecte 9.2 del 
centre i que ha esdevingut una ILP (Iniciativa 
Legislativa Popular) que el Parlament ja ha ac-
ceptat de tramitar. 
La proposta de l’alumnat permet que a través 
de l’etiquetatge el consumidor pugui conèixer 
dades sobre l’origen i la forma d’obtenció dels 
productes de forma verídica i contrastada. 
D’aquesta manera els ususaris, mitjançant 
el telèfon mòbil, podrien obtenir de manera 
transparent tota la informació del producte 
a partir d’uns criteris que parteixen de codis 
ètics fonamentals en els processos de produc-
ció, com ara l’absència de treball infantil, les 
condicions òptimes per als treballadors, la re-
lació proporcional entre costos de producció 
i preu del producte o, fins i tot, l’absència de 
maltractament animal, entre molts d’altres.
El 19 d’octubre la comissió promotora de la 
iniciativa, representants dels 36 centres Ve-

druna i l’equip de Vedruna Catalunya Educa-
ció van ser al Parlament per esdevenir fede-
taris i oficialitzar el procés de recollida de les 
50.000 signatures que seran necessàries per 
tirar endavant aquesta ILP referent a la Llei de 
l’Etiquetatge i la Traçabilitat dels Béns de Con-
sum. S’inicia doncs, el compte enrere per a la 
recollida d’aquestes signatures.
És d’aquesta manera com des de Vedruna Ca-

talunya Educació es vol contribuir a fer realitat 
iniciatives innovadores i compromeses per a 
construir un món més equitatiu i més digne 
per a tothom.
Encoratgem tota la comunitat educativa del 
nostre centre així com a la resta d’arbucien-
ques i arbuciencs a col·laborar en la recollida 
de signatures que es durà a terme des de 
cada escola Vedruna. 

      Escola Vedruna

El Montseny a l’Escola Dr. Carulla    Escola Dr. Carulla

El projecte El Montseny a l’escola és un pro-
grama d’educació ambiental a les escoles 
dels municipis que integren o es troben dins 
el Parc Natural del Montseny. Aquest progra-
ma està promogut des del mateix Parc i va 
ser elaborat a través de tot un treball on va 
caldre la participació d’educadors ambien-
tals, experts en didàctica, tècnics del Parc, 
mestres… Fruit de tota aquesta feina en va 
sortir aquest projecte, que té per objectiu 
conèixer i valorar l’entorn més proper i fo-
mentar el respecte per la natura.
Des de l’inici, l’Escola Dr. Carulla hi ha estat 
lligada i l’ha dut a terme als tres cicles d’edu-
cació primària. Aquest programa consta de 
tres blocs que es treballen a 2n, 4t i 6è de 
Primària i consten de tres excursions cadas-
cun. En aquestes sortides a l’entorn hi ha 
una coordinació directa amb el Parc. Tècnics 
ambientals ens visiten i ens acompanyen per 
mostrar-nos tot allò que desconeixem o que 
no ens havíem adonat que ens envolta. La 
seva participació és molt important i valora-

da des de l’escola.  
A Cicle Inicial es treballa el Montseny i la Pa-
gesia; a Cicle Mitjà es treballa el Montseny i 
l’aigua a través del tritó del  Montseny; i a Ci-
cle Superior es treballa el Montseny i els bos-
cos i es posa de manifest la diversitat i riquesa 
dels boscos del Parc. 

La comunitat educativa de l’escola està molt 
contenta de formar part d’aquest projecte  i 
molt agraïda per la coordinació i l’ajuda que 
rebem per part dels educadors  i tècnics am-
bientals de La Gabella.
Trobareu tota la informació a la web del pro-
grama: http://www.elmontsenyalescola.cat. 

Educació



29

Arbúcies implanta la primera fase del 
nou model de menjadors escolars

L’Ajuntament d’Arbúcies, en coordinació 
amb els equips directius dels centres i les 
AMPA del municipi ha iniciat aquest curs la 
primera fase del nou model de menjadors 
escolars i que modifica substancialment 
el model anterior. Fins ara, els menjadors 
escolars arbuciencs estaven gestionats, de 
manera íntegra, per l’empresa Eurest per 
mitjà d’una concessió administrativa adju-
dicada pel Consell Comarcal.
Amb l’objectiu de construir un nou model, 
el passat mes de gener es va constituir la 
Comissió municipal de menjadors. Aquest 
espai de treball ha permès dissenyar el nou 
model que ja s’ha iniciat a la llar d’infants 
municipal El Jardinet i l’Escola Vedruna.  En 
aquest primer trimestre, s’ha donat servei 
a una mitjana de 60 alumnes diaris amb 
3.200 menús servits en aquest període. 
Això suposa un increment d’alumnes, usu-
aris del servei, d’un 15 per cent respecte 
del mateix trimestre del curs anterior. 
Paralel·lament, s’han generat nous llocs de 
treball amb la contractació d’una cuinera 
i dues monitores de reforç, que se sumen 
a l’equip de tres persones que donaven 
servei als menjadors en el curs precedent. 
Tot plegat, un equip de cinc persones amb 
el suport de docents en el cas d’El Jardinet.  
El nou model ha permès reduir el cost per 
a les famílies entre un 2 i un 5 per cent , en 
funció de cada cas.
La gestió quedarà en mans de la competèn-
cia municipal i es cogestiona amb empreses 
del tercer sector o de l’economia social i co-
operativa, en aquest cas amb la cooperati-
va d’inserció laboral Sambucus.
L’exigència inicial del nou projecte és trebal-

Cuina de l’Escola Vedruna 

lar amb productes de proximitat i de tem-
porada. Progressivament, s’aniran intro-
duint productes ecològics fins a un mínim 
d’un 15 per cent de presència en els menús. 
S’ha previst una diferenciació en els menús 
entre la línia de 0 a 3 anys i la resta de cen-
tres. 
El curs 2019-20 serà el torn de l’Escola Dr.
Carulla. En el nou model, es comptarà amb 
l’actual equip de treballadores de monito-
ratge i cuina, i es reforçarà el que calgui com 
ja s’ha fet en els altres centres aquest curs. 
L’Ajuntament està iniciant els tràmits amb 
el Consell Comarcal i el Departament per 
fer el nou conveni. 
En el passat consell escolar de l’Escola Dr.

Carulla es va aprovar per unanimitat incor-
porar-se al nou model i donar suport al con-
sistori en totes les gestions necessàries per 
aconseguir-ho. El proper 29 de gener està 
prevista una reunió amb els serveis territo-
rials per tal d’iniciar el procés municipalitza-
dor i signar els documents corresponents. 
En definitiva, “generem un nou espai de 
sobirania alimentària amb una gestió més 
propera i cooperativa. Amb uns productes 
de més qualitat per a la nostra canalla, més 
saludables i equilibrats. Amb una baixada 
de costos per als usuaris. Un servei con-
sensuat amb la comunitat educativa i que 
era llargament esperat”, comenta el regidor 
d’Educació, Jaume Salmeron.

Cuina del Jardinet
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Governació

Més de 200 participants a la 
Trobada de Volkswagen al Pol

La concentració de Vw clàssics, organitza-
da pel club Vag74 amb la col·laboració de 
Clàssics Montseny Guilleries i l’Ajunta-
ment d’Arbúcies, va reunir més de 200 
participants vinguts d’arreu de Catalunya 
però també de l’estat Espanyol com ara 
Múrcia, Castella i LLeó, València, País 

Basc, Navarra, Andalusia, Illes Balears o 
Canàries;  també un gran nombre de par-
ticipants francesos i, a destacar, el visitant 
més llunyà vingut del Regne Unit.
Durant el matí es va fer una castanyada 
popular, també hi havia una zona de mer-
cadillo de peces Vw, un sorteig d’un kit 

d’eines de taller, els més petits van poder 
dibuixar a sobre d’un cotxe pintat a pissar-
ra i l’esperat TOP 10, en què els afortunats 
guanyadors van poder gaudir de lots de 
productes de la Vall d’Arbúcies, productes 
Meguiars, cervesa Julita, a més del trofeu 
commemoratiu de la trobada.
Com a novetat, cada guanyador va ser “ves-
tit” amb el davantal taronja de  Vag74 per 
poder coure carn en una bona barbacoa. 
La jornada va acabar amb un gran nom-
bre de participants amb les seves barba-
coes al costat del seu VW clàssic.

Durant tota la jornada es van poder fer diferents activitats            Foto: @alx951

Arribada de Volkswagen al Pol                Foto: @alx951

Els visitants van poder veure més de 200 vehicles Volkswagen     Foto: @alx951
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Arbúcies va commemorar el diumenge 
25 de novembre el Dia internacional per 
a l’eliminació de la violència envers les 
dones amb diferents actes. Les activitats 
va començar a dos quarts de 5 de la tar-

da al teatre de l’Institut Montsoriu amb 
la salutació de la regidora de Polítiques 
d’Igualtat, Maria Tayeda i de la tècnica. 
Una presentació contundent en què la 
regidora va assegurar: “Arbúcies, un any 

més diu prou” i va afegir: “Totes i tots ens 
hem d’implicar activament i hem d’anar 
units per eliminar aquest sistema patriar-
cal que encara és ben viu en ple segle 
XXI”.  Tayeda va assenyalar: “Les dones 
i nenes hem de viure amb total llibertat 
i sense pors, ni pressions ni coaccions. 
Continaurem destinant tost els nostres 
recursos per a les dones maltractades i a 
perseguir els seus agressors”. Tot seguit, 
es va donar pas a tres alumnes de l’IES, 
que van llegir el manifest de la jornada. 

Arbúcies diu prou a la violència de 
gènere als actes del 25N 

Després, van tenir lloc les diferents actua-
cions dels col·lectius que van particiapr a 
l’acte. Primera va ser el ball de l’Escola de 
Dansa d’Arbúcies, l’Associació de Dones 
d’Arbúcies va llegir una poesia, el grup de 
noies de Mouenarts del projecte Sacseja 
també van oferir un ball, el col·lectiu de Do-
nes.com van llegir, entre mig del públic, un 
seguit de frases en defensa i reivindicació 
de la dona i van tancar les actuacions les 
alumnes de l’Escola de Dansa Núria Ven-
tura de Sant Celoni. Els actes al teatre de 
l’institut van concloure amb la projecció del 
documental Volar, produït per Emakunde, 
Institut Basc de la Dona i que narra la vivèn-
cia de 9 dones que han patit violència de 
gènere. Tot seguit, a les 7 de la tarda a la 
plaça de la Vila va tenir lloc la concentració, 
lectura del manifest i encesa d’espelmes, 
així com un minut de silenci per a totes les 
víctimes de violència de gènere. L’acte va 
acabar amb coca i xocolatada per a tots els 
assistents. Tayeda va agrair la col·laboració 
de tothom qui van fer possible els actes 
d’aquesta diada tan reivindicativa. 

Lectura del manifest a la plaça de la Vila Lectura de poesia a càrrec de l’Associació de Dones 

Exhibició de dansa a càrrec de l’Escola de Dansa d’Arbúcies

Igualtat
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