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3· LA VEU DE L’ALCALDE

PERE GARRIGA I SOLÀ

TORNEN LES
ENRAMADES.
VIU-LES!

Teniu a les mans una nova edició de la revista municipal Ressons, aquí llegireu
un resum de les coses que han passat aquests darrers mesos al nostre poble.
No tots, perquè és impossible, però sí un bon grapat. Serveixi aquesta revista
perquè ens fem una idea de tot allò que passa a Arbúcies, que són moltes coses i molt variades.
Tenim la gran sort de ser un poble farcit d’activitats que ens organitzen les múltiples entitats que hi ha al municipi, com els Geganters, Festes Joves, Comerç,
Club Ciclista, Club Patí o Club Tennis Taula per posar alguns exemples. També
parlem de tot allò que surt des del món de l’ensenyament a les escoles o a l’institut i de persones que, per la seva rellevància, creiem han de tenir el seu espai
per explicar a tot el poble allò que fan, com és el cas dels bombers o el paleontòleg i geòleg German Álvarez o l’entrevista amb l’actor amateur Jordi Ferragut.
I també tot allò que organitzem des del mateix Ajuntament, ja sigui des de la
Biblioteca, les regidories d’Esports, Cultura, Festes, Salut, Igualtat o Joventut,
La Gabella... Això ens permet poder “triar i remenar” i decidir què fem i a on
anem. I parlem, com ha de ser, de projectes que ja han vist la llum, com la Llar
de Jubilats, i d’altres que veurem fets realitat properament, com el canvi de
l’enllumenat a tot el poble, la renovació de tots els parcs infantils que tenim o
les obres a diferents indrets. Només per posar alguns exemples.
I també hi llegirem algunes de les activitats solidàries que hem fet aquests darrers mesos, com la recollida de menjar i roba per a Ucraïna o l’espectacle musical Música als cors, per recollir diners per a l’Associació Montseny Guilleries.
I deixeu-me acabar aquestes ratlles afirmant que sí, que podrem fer les Enramades i el concurs de Catifes de Flors Naturals amb tota normalitat. Ja era
hora. Segur que gaudirem de tot amb moltes ganes. Com acostumem a dir,
que la rauxa hi sigui de totes totes, però sense deixar de costat el seny.
VISCA LES ENRAMADES I VISCA ARBÚCIES!
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S'INAUGURA LA NOVA LLAR DE JUBILATS AMB UNA GRAN EXPECTACIÓ

Enmig d’una gran expectació,
Arbúcies ha inaugurat l’edifici
de la nova Llar de Jubilats, situada al carrer Estenedor, 44. L’acte
va comptar amb la presència del
president de la Diputació de Girona, Miquel Nogué; el director
territorial de Drets Socials, Raül
Morales; el conseller de Serveis
Socials del Consell Comarcal de la
Selva, Francisco Jurado; l’alcalde
d’Arbúcies, Pere Garriga; el regidor de Gent Gran, Manel Serras, i
el president de l’Associació de Jubilats i Pensionistes, Lluís Danís.
Puntualment a les 12 del migdia,
de la mà del president de la

Diputació i del president de l’Associació de Jubilats es va tallar la
cinta inaugural a l’entrada de la
nova Llar. Tot seguit, l’arquitecte
municipal, David Calvo, encarregat del projecte va fer una visita
guiada a les autoritats per tot l’edifici.
A l’acabar, la sala polivalent de la
primera planta, que estava plena
de gom a gom, va acollir l’acte
principal de la inauguració i l’alcalde va ser l’encarregat de donar
pas als parlaments de les diferents auto- ritats. El president de
la Diputació de Girona, Miquel
Nogué, va destacar: “Aquestes

noves instal·lacions milloren els
serveis i els equipaments anteriors en benefici de la qualitat de
vida de la gent gran d’Arbúcies”. I a
l’Associació de Jubilats els va desitjar: “Que les il·lusions posades en
aquest projecte col·lectiu de tot el
municipi es facin realitat a mesura que us aneu instal·lant a la nova
Llar”.
Per la seva banda, l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, va assenyalar: “Ens trobem en un edifici
que finalment ha trobat un ús de
pre-sent i amb molt de futur. Seguim amb la dinàmica de donar
vida als edificis històrics que hi ha
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al nostre poble i que tenen valor
patrimonial”. Garriga va recordar
que el disseny d’aquesta nova Llar
de Jubilats s’ha fet a través d’un
procés participatiu en què els jubilats han pogut decidir com seria. Garriga va voler tenir un petit
record a la ja antiga Llar de Jubilats, situada a l’edifici de Cal Xic i
va concloure: “I ara gaudim de la
nova llar tant com puguem. Femnos-la nostra i que bulli d’ambient
i d’activitats”.
Durant l'acte, també es va voler fer
un agraïment a la família Guix, que

al gener del 2021 va vendre els terrenys del costat de l'edifici, coneguts com l'Horta de Can Silvestre,
a l'Ajuntament i a l'Associació de
Jubilats i Pensionistes. Un cop acabats els parlaments, les autoritats
juntament amb la família Guix es
van traslladar a la part exterior per
a la descoberta de la placa que
s'ha col·locat a la zona enjardinada i que agraeix la cessió dels terrenys.
D’Escoles Velles passant per una
caserna, Hotel d’Entitats i ara
com a Llar de Jubilats

L’actual edifici del carrer Estenedor, 44 és un edifici construït en
terrenys de l’antiga família Roquer
el 1864, amb la finalitat d’esdevenir
escola de nens i casa per al mestre.
Aquest edifici escolar va complir
la funció de centre docent fins al
1916. Des d’aquest moment, i fins
al 1934, l’edifici a- llotjà colònies
d’estiuejants i s’hi feren cursos i
exposicions. L’any 1935 es convertí
en caserna militar i, més endavant,
en caserna de la Guàrdia Civil fins
al 1997. L’any 1998 l’Ajuntament remodelà l’antic edifici i es destinà a
seu de diverses entitats del poble.
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8· URBANISME

Carrer del Camp de l'Oliver

1 MILIÓ D'EUROS PER
SUBSTITUIR L'ACTUAL
ENLLUMENAT PÚBLIC

El Ple de l’Ajuntament d’Arbúcies
va aprovar per unanimitat el projecte inicial de remodelació de
les instal·lacions de l'enllumenat
públic. Una proposta de renovació
que permetrà substituir els 1.517
punts de llum actuals per enllumenat amb tecnologia LED.
Aquest projecte té dos objectius
fonamentals. Per una banda, millorar les característiques de l’enllumenat municipal, unificant criteris, uniformitat, temperatura de
color i aconseguir una il·luminació
adequada pel tipus de via i, així,
eliminar la contaminació lumínica existent actualment i complir
amb la normativa vigent. D’alta
banda, aquest canvi permetrà
millorar l’eficiència energètica de
l’enllumenat, que es traduirà en
un estalvi econòmic important,
ja que es passarà dels 121.658,90
euros de mitjana de cost de la facturació anual als 44.640 euros.

Carrer Segimon Folgueroles

Segons l’estudi que s’ha fet
gràcies al personal municipal, al
municipi hi ha actualment 1.619
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punts de llum, dels quals un 71,71
per cent és de vapor de sodi en
alta pressió; un 20,88 per cent, de
vapor de mercuri; un 1,11 per cent,
d’halogenurs metàl·lics, i un 6,30
per cent que ja són de LED. La inversió que suposarà la substitució
d’aquests 1.517 punts de llum és
de 998.000 euros, que està previst
finançar-los a 15 anys, de mane-

ra que la inversió es pugui pagar
gràcies a l’estalvi econòmic que
tindrà el consistori amb la factura
energètica.
El regidor d’Urbanisme, Martí Pastells, explica: “Aquest projecte ha
estat llarg i complex, però ha estat
possible gràcies al treball i a la implicació de tècnics, administratius,

treballadors i regidors de diverses
àrees de l’Ajuntament”. I afegeix:
“Aquest projecte és el resultat
d’un estudi adequat a les necessitats de la població, que suposarà
un salt important pel que fa a l’eficiència energètica, als costos i a la
reducció de la contaminació pel
que fa a l’empremta de carboni i a
la contaminació lumínica”.

Passeig de la Font del Ferro

Carrer Turó de Montsoriu

Carrer de Magnes

Carretera de Viladrau
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EL NOU ESPAI CABRERA

Les obres del nou Centre d’Interpretació del vescomtat de Cabrera, impulsat per l’Ajuntament
d’Arbúcies, el Museu Etnològic del
Montseny, estan arribant al seu
final i aquest estiu ja en podrem
gaudir. Es tracta d’un projecte turístic-cultural que té per objectiu
posar en valor el patrimoni material i immaterial del vescomtat de
Cabrera, i generar una proposta
conjunta potent per atraure nous
públics culturals i turístics als municipis participants de la comarca
de la Selva, a través de la promoció
de l’activitat cultural i econòmica
entorn als recursos vinculats al vescomtat.
La planta baixa del nou Espai Cabrera acull una gran sala de projeccions polivalent, amb capacitat per
a 70 persones, on es projectarà un
audiovisual sobre els Cabrera i el
castell de Montsoriu. L’edifici també inclou un gran espai dedicat a
la recerca, format per una important zona d’arxiu, amb 500 metres
lineals de prestatgeries, i de gestió
a la segona planta de l’edifici.
En conjunt, l’edifici compta amb
una superfície aproximada de
600m2 i en la seva construcció
s’han prioritzat elements de sostenibilitat, com la il·luminació led
(parcialment adaptada amb sensors de moviment), la climatització
amb sistemes d’aerotèrmia (més
eficients, menys contaminants)...
Aquestes obres portades a terme
pel Consell Comarcal de la Selva,
amb un cost previst en el projecte
executiu d’1.003,417,48 euros, s’han
finançat a càrrec de Fons Europeus
per al Desenvolupament Regional
(FEDER), l’Ajuntament d’Arbúcies
i el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
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Recreació virtual del castell de Montsoriu al segle XI Foto: MEMGA - Digivison

L'audiovisual Els Cabrera, el poder d’una gran nissaga! explica
els orígens d’aquesta gran família
dels vescomtes de Girona - Cabrera i com al voltant del terme
del castell de Montsoriu, el nucli
inicial del seu patrimoni, van arribar a convertir-se en una de les
nissagues més importants de la
Catalunya medieval. Montsoriu va
ser durant 400 anys el cap i casal
del vescomtat de Cabrera, el centre del seu poder militar. Un dels
punts centrals d’aquesta projecció
és entendre com el castell va anar
evolucionant en el temps, a partir
de la creació de tres grans models
virtuals. Aquest important treball
ha sigut possible gràcies als resultats obtinguts durant els 30 anys
d’intervencions
arqueològiques
dirigides pel Museu Etnològic del
Montseny.
La creació d’aquests models en 3D
s’ha realitzat de manera innovadora i, sobretot, intel·ligent; dissenyant-los, construint-los i utilitzant
les últimes tecnologies per tal que
aquests models puguin servir per

a projectes futurs, com a punts de
realitat virtual i realitat augmentada, desenvolupament d’experiències VR al Museu o en el propi castell i la posada en valor del castell
de Montsoriu en el metavers.
La pel·lícula, que aquest estiu ja es
podrà veure, s’està produint amb

una qualitat cinematogràfica altíssima, digne de les millors sèries
de ficció del moment. S’estan utilitzant enfocs, recursos i tecnologies de cinematografia d’alt nivell,
tant en la producció, les reconstruccions històriques, com en els
models virtuals i les imatges digitals.

Una de les escenes recreades per a l'audiovisual Foto: MEMGA - Digivison
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NOVA ESCULLERA A LA
PLAÇA F. MOMPOU
Aquests dies s'ha construït una
nova escullera a la plaça Frederic
Mompou, ja que el temporal Gloria
va provocar una gran esllavissada

al talús de la part esquerra de la
plaça i que va afectar els vehicles
que hi havia aparcats. Segons ha
explicat el regidor de Manteni-

ES REPINTEN CARRERS I
ZONES D'APARCAMENT

ment Urbà, Àngel Cabrero, s'ha realitzat una escullera de dos metres
al llarg de tot el marge esquerre
per tal d'evitar futures esllavissades. Per altra banda, s'ha habilitat un accés per a vehicles al camí
existent que hi ha just al costat
dels pisos del Turó del Campament, coneguts com a "pisos de
la cooperativa", per tal de disposar
d'un bon accés per a emergències.

Aquests últims mesos s'han dut
a terme tasques de repintat a diferents zones del municipi. Una
d'elles ha estat l'aparcament del
camp de futbol que, gràcies a la
repintada que s'hi ha fet, s'han
dibuixat 10 aparcaments més.
Per altra banda, també s'ha repintat la línia de carrer que va des
del passeig de Palacagüina fins
a l'encreument de la bassa de la
Farga amb el carrer Mossèn Anton Serres. A més a més, s'han
repintat els senyals de circulació
que hi ha entre l'entrada a la urbanització de Pujals i el carrer Lluís
Torres. Finalment, s'ha repintat
la línia de circulació a l'avinguda
dels Països Catalans i s'ha dibuixat un nou pas de vianants entre
la sortida d'emergència de l'escola Dr. Carulla i el carrer del Solei.
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Parc infantil situat al Prat Rodó

100.000 EUROS A LA
RENOVACIÓ DELS PARCS
INFANTILS D'ARBÚCIES
L’Ajuntament d’Arbúcies té previst invertir, entre aquest any i el
que ve, un total de 100.000 euros per tal de renovar i millorar
els diversos parcs infantils que hi
ha al municipi. La remodelació
d’aquests espais constarà de la
reparació o substitució d’algunes
peces que es troben en mal estat,
així com pavimentar amb conglomerat tou alguns dels parcs.
El regidor de Manteniment Urbà,
Àngel Cabrero, ha explicat que
està previst començar pels parcs
infantils que es troben al Prat
Rodó, a la plaça de la Solidaritat i a la Capella de la Pietat. En
el cas del Prat Rodó, la remodel-

ació consisteix en la recol·locació
dels gronxadors existents, ja que
el gronxador niu es col·locarà on
hi ha els altres elements infantils i, a l’espai de dalt es dedicarà
al Workout (treball de carrer) per
fer-hi cal·listènia amb una peça
que s’instal·larà per practicar-hi
exercici físic. A més a més, es
millorarà la zona de pícnic substituint les taules que estan més
malmeses per unes de noves.
Pel que fa a la plaça de la Solidaritat, el regidor ha explicat que
s’hi farà una renovació integral, ja
que es posarà una nova taula de
ping-pong, es traurà l’actual tobogan i s’hi col·locarà una gran

peça modular apte per a totes
les edats, així com es renovarà tot
l’espai de gronxadors dedicat als
més petits i es retirarà la barana
que l’envolta.
I al parc infantil que hi ha a la
Capella de la Pietat està previst
substituir dues de les tres peces
de balanceig que hi ha, ja que els
gronxadors que hi ha estan en
bon estat i es mantindran.
Cabrero ha assenyalat que durant aquest any i el que ve s’anirà
fent la renovació de tots els parcs
infantils que hi ha al municipi,
que són un total de 8: Prat Rodó,
plaça de la Solidaritat, Capella de
la Pietat, plaça de Florac, carrer
La Selva, placeta de Can Ferragut,
plaça de la Pau i el del final del
carrer Domènec Refart. A més a
més de totes aquelles peces que
es troben en format individual i
que també calgui renovar, com
pot ser el gronxador del jardí dels
Arboços o el que hi ha al principi
del carrer de la Farga.
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NOVES VORERES A L'AV.
DELS PAÏSOS CATALANS
Aquest mes de maig han finalitzzat les obres d'arranjament de les
voreres de l'avinguda dels Països
Catalans, aquelles que van des de
la rotonda dels gegants fins a la
variant. Les obres de reforma han
consistit a pavimentar una part de
la vorera, ja que fins ara era tota de
sorra, però on hi ha els arbres s'ha
mantingut. Aquesta obres responen a la necessitat de millorar
l'accessibilitat, ja que a causa de
les pluges, s'havien anat fent trenques que dificultaven el pas dels
vianants. I es tracta d'una zona de
passeig bastant freqüentada per
als arbuciencs i arbucienques.

S'ASFALTA LA
CARRETERA DE
JOANET

Al mes d'abril es va dur a terme l'asfaltatge d'un tram de la carretera de
Joanet. Una actuació que corresponia a l'arranjament del tram que va
quedar malmès a causa del Gloria
i que va provocar un esvoranc de
35 metres de longitud. En el seu
moment, es va actuar d'urgència
per resoldre el tall de circulació
que es va produir i que va provocar
que aquest nucli agregat d'Arbúcies quedés incomunicat.

CLAVEGUERAM
NOU AL CARRER
TURÓ DE PUIG D'ULL

El temporal Gloria va provocar el
trencament del sistema de clavegueram que transcórre pel carrer
del Turó de Puig d'Ull, fet que va
provocar que les aigües residuals
anessin a parar a Can Cassó. Per
això, s'ha realitzat una actuació que ha permès recuperar 80
metres de clavegeram i arreglar
aquesta problemàtica.

ASFALTATGE DEL
LLUÍS TORRES

La part de baix del carrer Lluís Torres, que dona a la riera Xica, va
quedar malmès a causa del temporal Gloria. És per aquest motiu
que darrerament s'ha asfaltat de
nou aquest tram de la via per tal
d'arranjar els desperfectes.
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ENTREGA DE MEDALLES
A LA TRAJECTÒRIA A 4
BOMBERS DEL COS
La sala de plens de l’Ajuntament va
acollir l’acte d’entrega de les medalles de reconeixement a la trajectòria
de quatre bombers que formen part
d’aquest servei d’emergències d’Arbúcies. Un acte que va comptar amb
la presència d’una gran part dels integrants del Cos de Bombers, així
com dels familiars dels homenatjats
i representants polítics de l’Ajuntament i dels grups municipals.
Martí Pastells, regidor, excap de Parc
i bomber veterà va ser l’encarregat

de conduir l’acte: “Avui fem un acte
de reconeixement a la trajectòria al
Cos de Bombers i és un dia especial
pels companys que són mereixedors
d’aquest guardó”. Es tracta d’una
distinció que atorga la Generalitat
de Catalunya, però el Departament
d’Interior ha delegat als Parcs de
Bombers l’entrega de les medalles
corresponents a cada guardonat,
va explicar Pastells. Abans, però, de
fer l’entrega, Pastells va recordar:
“Aquesta distinció va dirigida individualment al bomber que durant

anys ha deixat la feina, d’estar amb
la família i córrer a fer uns serveis on
no sap amb què és pot trobar, ni el
temps que haurà de passar fora de
casa” .
El primer distingit va ser Robert Rosell, i ho va ser per partida doble: se
li va entregar la medalla de bronze
pels 20 anys de bomber, però també
la de plata pels ja 25 anys que porta
al cos. L’encarregat d’entregar-li la
medalla de bronze va ser el mateix
Pastells i la de plata l’actual cap de
Parc, Sergi Forts. Tot seguit, l’excap
de Parc i bomber veterà, Joan Tort,
va entregar la medalla de plata a Josep Ball·llosera (conegut com a Pitu
Reus) per 25 anys al servei del Cos. I,
finalment, David Merino va rebre la
medalla d’or pel reconeixement a
una trajectòria de 35 anys als Bombers, de la mà de l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga. Ramon Camps,
que enguany fa 25 anys que està al
cos, rebrà la seva distinció al mes de
maig, a l’acte que farà el Departament d’Interior.
Un cop entregades les distincions,
l’actual cap de Parc de Bombers,
Sergi Forts, va voler dedicar unes paraules d’agraïment a tots els homenatjats perquè “la dedicació és molt
feixuga i s’ha de compaginar amb la
família i el temps lliure”.
Garriga va ser l’encarregat de cloure
l’acte amb un fort agraïment cap als
homenatjats, però també a tots els
integrants del Cos de Bombers d’Arbúcies: “Quan parlem d’un cos com
aquest, estem parlant de poble perquè dediqueu part del vostre temps
al municipi. I ho feu amb la voluntat
d’ajudar als altres, amb vocació de
servei”. “Ningú és imprescindible,
però els Bombers sou necessaris”, va
concloure l’alcalde.
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L'AJUNTAMENT I AGBAR
INAUGUREN L'EXPOSICIÓ
OPERACIÓ AIGUA
L’exposició Operació Aigua, d’Agbar, companyia gestora del cicle
de l’aigua i serveis mediambientals, va ser inaugurada el dimecres
6 d'abril a Arbúcies per l’alcalde
Pere Garriga i el gerent territorial
d’Agbar, Josep Descamps, a la
plaça 1 d’octubre, emplaçament
d’aquesta mostra didàctica. L'acte va comptar amb la participació
dels alumnes de 4t curs de les escoles Dr. Carulla i Vedruna.

curs tan preuat com a societat".
A l’acte, hi va participar també el
tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Jaume Salmeron.

car Descamps-, som conscients
d’aquesta situació i hem adoptat
un rol actiu per contribuir a les
fites establertes en els Objectius
de Desenvolupament Sostenible.
En aquest sentit, duem a terme
accions de conscienciació i sensibilització de la ciutadania, com és
l’exposició Operació Aigua”.
Com a dades destacades, Operació Aigua mostra que més de
800 milions de persones a tot el
món no disposen d'aigua potable.
També es visualitza que més de
4.000 milions de persones no te-

L’exposició té l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre la situació actual i futura de la disponibilitat d’aigua, dels usos i abusos
que en fem com a societat i de
l’impacte que aquests tenen en
el medi natural. L’exposició està
dirigida al públic general, posant
un èmfasi especial en el familiar i
escolar. És per aquest motiu que
durant els dies que hi ha hagut
l'exposició a Arbúcies, els alumnes
dels dos centres educatius aniran
passant per la mostra per tal de
conèixer més coses relatives a l'aigua.
En l’acte d’inauguració, l’alcalde
Pere Garriga va convidar “tots els
arbuciencs i arbucienques a visitar aquesta mostra, que es podia
visitar fins al 25 d'abril, per tal de
tenir consciència de tot allò que
significa l'aigua a la nostra vida i
conèixer l'ús que fem d'aquest re-

El gerent territorial d’Agbar, Josep Descamps, va recordar que
“el canvi climàtic posarà al límit
el subministrament d’aigua potable de part de la població mundial en un futur pròxim, sigui per
les sequeres o bé per un canvi
notable en el règim de precipitacions”. “Des d’Agbar -va recal-

nen accés a lavabos i que un 80%
de les aigües residuals es llencen
als rius i al mar sense tractar, la
qual cosa provoca la contaminació de les aigües.
L’acte d’inauguració va comptar
amb el suport de l’Ajuntament
d’Arbúcies.
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ACTIVITATS DIVERSES PER
COMMEMORAR EL 8M

calendari lunar i Cants de poder:
alliberem la veu. El divendres 11,
va tenir lloc una meditació guiada
amb dansa d’empoderament, a
càrrec d'Espai Mantram.

sitat... Qüestions que avui dia es
consideren que no són normals.

Malauradament, la pluja va obligar a anul·lar els actes centrals de
la commemoració, que havien de
tenir lloc el dissabte 12 de març: la
3a caminada i la lectura del manifest del 8M.

El dimarts 8 de març es va commemorar el Dia Internacional de
les Dones. El lema de la campanya d’enguany era Cap a una normalitat feminista, amb la qual es
qüestionaven aspectes com ara
que les dones cobrin menys per la
mateixa feina que els homes; que
es facin comentaris sobre el cos
de les dones; que les dones s’encarreguin soles de les feines de
la casa i de les criatures; o que els
productes menstruals no siguin
considerats de primera neces-

A Arbúcies, els actes organitzats
amb motiu del 8M van començar
el dimarts 8 de març amb la presentació del llibre La naturalesa
de l’aigua, de l’arbucienca Marta
Ribera, a càrrec de l’Associació de
Dones d’Arbúcies. L’endemà, el dimecres 9 de març, es van realitzar
dues activitats organitzades per
TierraLuz, vida en comunitat i consciència: Dona cíclica, arquetips i

Finalment, el divendres 18 de
març va tenir lloc la xerrada a càrrec de FisioArbúcies Salut menstrual. Desmuntant mites. A més,
de l'1 al 13 de març es va poder
veure al Museu Etnològic del
Montseny l'exposició itinerant de
l'Institut Català de la Dona Lliures
i sense por.

Presentació del llibre de Marta Ribera

Activitat amb l'entitat TierraLuz

Meditació guiada càrrec d'Espai Mantram

Xerrada a càrrec de FisioArbúcies
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Els arbuciencs i arbucienques
Van demostrar una vegada més
la solidaritat i, en aquesta ocasió,
cap al poble ucraïnès. I és que en
només tres dies es van aconseguir
recaptar un total de 12 palets amb
desenes de caixes d’aliments, productes per a la higiene personal i
medicaments per enviar a Ucraïna.
Aquesta recollida humanitària,
que va estar coordinada des de
Protecció Civil i l’Ajuntament,
amb l’ajuda de diferents voluntaris, es va fer durant el dissabte
5, el diumenge 6 i el dilluns 7 de
març. Al cap de setmana, els supermercats i les farmàcies van ser
els principals punts de recollida i
el material que es demanava eren
aliments en conserva, llet, sucre,
cereals, així com productes d’higiene personal com ara pasta
de dents, compreses, bolquers i
també medicaments (ibuprofèn,
Dalsy... I el dilluns, els alumnes
dels diferents centres educatius
van poder fer la seva aportació
solidària portant algun d’aquests
quatre productes: galetes, fruita
seca, sabó de cos i pasta de dents.
A banda de la recollida solidària,

ES RECAPTEN 12 PALETS DE
PRODUCTES DE PRIMERA
NECESSITAT PER A UCRAÏNA

a Arbúcies també s'han acollit al- culpa de la guerra i s'ha fet recolligunes famílies que s'han vist obli- da de roba per a aquestes famílies
gades a abandonar el seu país per nouvingudes.
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El cap de setmana del 30 d'abril
a l'1 de maig més de 30 joves d’Arbúcies, Sant Hilari Sacalm i d’altres municipis de la comarca van
participar al curs de premonitors
que va tenir lloc a la casa de colònies de Can Vendrell.
Durant els dos dies, els joves van
participar en diferents activats
i dinàmiques de lleure amb un
rerefons d’aprenentatge, van fer
jocs de coneixença, també van
poder adquirir coneixements més
teòrics a través de diferents temes

MÉS D'UNA TRENTENA
DE JOVES AL CURS DE
PREMONITORS
com ara El joc com a eina pedagògica.
Des de la Regidoria de Joventut
expliquen que l’objectiu d’aques-

ta formació, organitzada des de
l’Ajuntament d’Arbúcies i de Sant
Hilari, és la de donar-los recursos
per quan aquests joves s'incorporin en el món del lleure.
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FESTES JOVES CELEBRA ELS 12 ANYS
DE L'ENTITAT

CICLE DE CINEMA
PER A JOVES DE
Durant els mesos de febrer, març i
abril, des de la Regidoria de Joventut, juntament amb les regidories
d'Educació i Cultura s'ha organtizat
un cicle de cinema per a joves de 12
a 18 anys.
L'objectiu d'aquesta activitat nova
era l'oferir al jovent d'aquestes edats
una proposta lúdica per als diumenges a la tarda. Les projeccions es van
fer els diumenges 20 de febrer, 13 de
març i 24 d'abril a la Llar de Jubilats.

L'Associació de Festes Joves d'Arbúcies va celebrar el passat dissabte 7 de maig els 12 anys de
l'entitat. Una celebració que va
comptar amb un sopar popular

a Can Cassó amenitzat amb Dj
Pen i, a partir de la mitjanit, hi va
haver les actuacions de la Masovera Barbuda, Dj Ciskela i Dj Pumocat.
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POSITIUS
ENTESA PER ARBÚCIES
Fa uns dies vam inaugurar la nova
Llar de Jubilats. Un equipament fantàstic que dona resposta a les necessitats de la nostra gent gran. Aquest
espai se suma al d’Aigua i Salut i al
museu del vescomtat de Cabrera per
conformar un balanç positiu de legislatura.

EL LLEURE A
L'ESTIU
ERC - ARBÚCIES
Els casals d’estiu aporten als nostres
nens i nenes valors, autonomia, relacions socials, i molts altres aprenentatges importants per poder fer-los
servir tant durant aquesta etapa de la
seva vida com per quan iniciïn l'etapa
adulta. Aquest any a Arbúcies hi ha
una nova oferta. Qualsevol nova inicia-

ENDERROCAR
L'AJUNTAMENT?
CUP ARBÚCIES
La CUP d'Arbúcies apostem per situar els
serveis que ofereix l'Ajuntament en edificis de titularitat municipal. En aquest
sentit, és imprescindible vetllar pel bon
estat de les instal·lacions públiques.
També hauria de ser cabdal donar veu a
la ciutadania per tal de decidir, per exem-

Si hi sumem els centenars d’accions
fetes en totes les àrees municipals
que han millorat el poble i la vida
de la seva gent, el balanç torna a ser
positiu. En períodes extraordinaris, el
govern d’ENTESA ha sabut gestionar
i posar les necessitats i les demandes
de la gent d’Arbúcies en primer pla.
Més i millors serveis i espais públics.
Creació de llocs de treball; atenció a
les necessitats socials; recursos educatius, esportius i de lleure per a tothom; tenir cura dels espais comuns,
etc, han estat prioritats per a l’equip
de govern.

I l’economia? També! Malgrat els sotracs que hem sofert, l’esforç fet pels
treballadors i treballadores municipals i la ciutadania d’Arbúcies ha
permès superar obstacles. El resultat positiu dels comptes municipals
i la baixada de l’endeutament així ho
avalen.
I això, sense cap suport extern. Més
enllà de la crítica, no hem rebut cap
més missatge de la resta dels grups
municipals.
Nosaltres, positius i al servei d’Arbúcies. Bones Enramades.
Visca Arbúcies i la seva gent!

tiva en aquest sentit considerem que
és positiva, sempre i quan no sigui en
detriment d’altres casals d’estiu. En
aquest sentit, el casal d’estiu que organitza l’Ajuntament “L’Esplai”, ha “patit”
aquest augment de l’oferta. A l’hora
d’escriure aquestes ratlles encara no hi
ha edifici ni sala prevista per aquest casal, malgrat que l'Ajuntament disposa
de molts edificis infrautilitzats. Tampoc
existeixen sales on guardar el material.
Hi ha, aproximadament, la meitat d'infants apuntats respecte l'any passat per
aquestes dates i, per tant, menys monitors. Què està passant amb els serveis

municipals? No els sabem cuidar? I són
els de la casa!
En definitiva, des d’ERC creiem que
aquest augment de l’oferta ha evidenciat un cop més una falta de previsió,
de manera que els nostres nens i nenes poden triar entre més esplais, però
amb una competència, fins i tot, dintre
de la mateixa administració que ha
derivat en un repartiment “parcial” de
recursos. L’Ajuntament com a institució
ha de vetllar per la correcte administració i direcció de les seves activitats i que
tants anys han demostrat l’eficiència i el
benestar dels arbuciencs més petits.

ple, possibles usos d'espais que per, decisions polítiques, resten infrautilitzats.

de locals per poder desenvolupar les seves activitats.

Tanmateix, la política del govern no és
aquesta. Fa 3 anys que manté l'edifici
de l'antic Ajuntament en desús i l'objectiu del batlle és "enderrocar-lo per donar
perspectiva a La Gabella i l'església". Gràcies a la majoria absoluta, l'acció es vol dur
a terme sense consultar als veïns i veïnes.

És per això que la CUP d'Arbúcies ha
iniciat un procés participatiu perquè el
poble hi digui la seva. Del 29 de maig al
12 de juny es podran votar les propostes
que ha fet la ciutadania a www.ja.cat/
VotacioRepensemEspais . La CUP ens
comprometem a defensar-les al plenari.

Això és greu si tenim en compte que el
consistori té llogats edificis privats, com
la comissaria, i que les associacions del
poble o serveis municipals no disposen

Cal que, en lloc de gastar-nos els diners
en enderrocar un edifici en bon estat,
REPENSAR ESPAIS i reformar-los pel bé
comú.

L’ENTREVISTA

Jordi Ferragut i Mosoll
A en Jordi Ferragut i Mosoll el coneixem a Arbúcies com en “Fut”.
Sempre l’hem vist col·laborant i presentant en infinitat d’actes tant
d’Arbúcies com d’altres pobles. Tota una vida dedicada, per afició,
al teatre que ara es veu transformada en repte professional interpretant en Tomàs de Terra Baixa del programa El Llop de TV3.

"ÉS UN SOMNI
FET REALITAT,
TINC UNA COMPANYIA I UNS
DIRECTORS PROFESSIONALS, ÉS
UN SOMNI!"

- El que més em va agradar de veure que havies superat el càsting d'El
Llop és la cara d’alegria sincera que
vas demostrar davant les càmares.
Sí, era sincera, era molt feliç. Sempre
m’ho vaig agafar com que el premi era
anar-hi i a cada etapa que anava passant, gaudeixo aquí i si passo, passo. I
quan et diuen que entres, “buà”, vaig
sentir una alegria immensa. Vaig recordar tots els anys fent teatre i això et
retorna una mica tot el que he donat.
-1.500 persones es van presentar al
càsting. He llegit en alguna entrevista, que és “un somni fet realitat”.
Sí, perquè el teatre que he fet ha sigut
amateur, dedicant-m’hi al màxim,
com si fos professional, però amateur
a tots els grups d’Arbúcies, Sant Hilari,
Maçanet... Però sempre penses: ostres!, algun dia m'agradaria formar part
d’una companyia professional, veure
com és… I sí, és un somni fet realitat. Tinc
una companyia professional, uns directors professionals, és un somni.

-Ningú és profeta a la seva terra?
Suposo que sí. Jo em sento molt estimat aquí a Arbúcies, em trobava gent
pel carrer i veia que patia per mi i que
s’emocionava. És gent que ens coneixem, però més enllà de saludar-nos
i poc més, i que pateixi per mi i s’emocioni és molt maco. Em vaig sentir molt
honorat, estic molt content de com em
tracten.
-Ets actor del Teatre Centre a Arbúcies i Teatre Sant Hilari i director de
Maçateatre. Tota una vida dedicada
al teatre des que tenies 7 anys, oi?
D’on et ve aquesta afició?
No ho sé ben bé. La primera vegada
era al Centre llegint unes poesies per
una gala, darrere meu es feia una obra
de teatre. Era petit i vaig dir: "Jo vull fer
això". Suposo que els directors que hi
havia en aquella època, com la Beti, la
mare d’en Fel Faixedas; en Josep Riumalló, en Pitu Gabatxet, més tard en
Dionís o en Manel Planchart, em van
saber engrescar, ensenyar-me aquest
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món. Al principi tenia papers molt petitons, anava als assajos per si algú fallava
i podia fer el paper d’aquell durant l’assaig, això ja era fantàstic.

perquè és un tio de teatre i sap que això
és una oportunitat. I allò que diuen: “El
que ve de gust, no mata” i ja sé que se
m’ha complicat la vida, però va la pena.

-I ara d’amateur a professional interpretant l’avi Tomàs…
Bé, sí, aquest caramel que m’han donat. Crec que si mires per l‘edat que
tinc i els papers que hi havia a Terra
Baixa era el que podia fer. Per tant, he
estat de sort. Ells han cregut que encaixava i perfecte. És una aventura molt
maca, anem als millors teatres de Catalunya, tothom ens estima, la gent es
vol fer fotos, passeges per Barcelona i et
demanen selfies. Ja sabem que aquest
fenòmen és efímer i durarà quatre dies,
però és tan maco!

-I, a part del teatre, et veurem fent
d’entrenador de futbol en un futur?
No! Va ser una etapa de la meva vida.
Un dia els hi vaig dir, a casa: plego. I em
van dir: “Quatre dies i ja hi tornaràs”. I no.

Ràdio Arbúcies i ep, goita!, i et sents a tu
mateix, molta gent me n’ha parlat.
-Ets un periquito declarat, un altre
somni per tu seria veure l’Espanyol
jugant la Champions?
Sí, mira, que jo entrés a una companyia
professional, semblava difícil, però que
l’Espanyol entri a la Champions potser
encara ho és més, eh?

-És complicat fer teatre amateur en
pobles com Arbúcies?
Complicat, en aquest moment a Arbúcies, sí. Com que no tenim el Centre, es
fa difícil. A més, el teatre per molta gent
és una afició i coordinar-los, que agafin
compromís, engrescar-los… I aquí estem en un impàs que no tenim teatre
i estem assajant al garatge. Assagem
més fora d’Arbúcies que aquí, per després actuar aquí. És complicat.
-Ara de gira amb Terra Baixa i us podrem veure per Enramades, què suposarà per tu actuar a casa?
Em fa molta il·lusió, el dia que ens anaven enviant el llistat de bolos i vaig veure Arbúcies, em va fer un salt el cor! Tanta gent que m’he trobat, que estaven
contents per mi i em venien a felicitar,
em podran veure i veure el que hem
muntat. Espero que els hi agradi i estiguin contents.
-Se’t fa complicat anar de gira amb
Terra Baixa i compaginar-ho amb la
teva vida professional?
De fàcil no és, però tinc la sort que el
meu soci ho ha entès perfectament

Vaig tancar aquella carpeta i s’ha acabat. Amb el teatre hi ha un avantatge:
per bé o per malament que ho facis, al
final sempre t’aplaudeixen; d’entrenador, quan perds, reps per tots costats!
-Potser et veurem fent d’home del
temps? A cada hora et podem sentir a Ràdio Arbúcies dient la temperatura i humitat de la vila.
Ha, ha! És una cosa que vam gravar fa
temps i fa gràcia, perquè molta, gent,
molta, em pregunta com ho faig, si hi
vaig cada hora. I com ho fas a la nit? Hi
ha gent que es pensa que em dedico
a això. M’agrada perquè estàs escoltant

-I guanyar-la? O això més que un
somni és… (acaba la frase, si us plau)
Ha, ha! Més que un somni és una utopia, no crec que això passi, no? Amb
Camacho vam estar a punt d’anar-hi,
però d'aquell gol al camp de l’Osasuna
que ens va impedir entrar a la Champions, me n’he enrecordat tota la vida.
No sóc gens optimista actualment
amb l’Espanyol, però tornaré a renovar
el carnet de soci!
-Moltes gràcies, Jordi, i com dieu en
l’argot teatral, "Molta merda!"
		

Jordi Bartomeus
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ARBÚCIES CELEBRA EL
DIA MUNDIAL DE
L'ACTIVITAT FÍSICA

Amb motiu del Dia Mundial de
l’Activitat Física i després de dos
anys d’aturada, la Regidoria d’Activitat Física i Esport va reprendre
el divendres 8 d'abril la caminada
i l’esmorzar saludable. Una activitat que va aplegar 150 participants de diferents col·lectius com
els alumnes de l’Escola Dr.Carulla, de l’Escola Vedruna, de l’Institut Montsoriu, usuaris del Centre
Ocupacional Montseny Guilleries,
participants del PAFES, personal
sanitari del CAP, CEM Can Delfí,
usuaris de la Llar de Jubilats i de
la residència Casa de Repòs Germanes Hospitalàries de la Santa
Creu.
La caminada va començar a 2/4 de
10 a davant del Centre d’Atenció
Primària i va seguir per davant de
l’Escola Dr. Carulla, on es van recollir els alumnes d’aquest centre
i els usuaris de l’Associació Montseny Guilleries. Seguint pel carrer
Pietat fins arribar a Magnes, es van
afegir a la caminada els alumnes
de l’Escola Vedruna i d’allà, es va
agafar el passeig de la Riera fins
passada La Corbadora. Allà, es va
pujar fins a la urbanització de Can
Pons i un cop al camp de futbol va
començar la baixada fins arribar al
CEM de Can Delfí on, a l’exterior, a
la zona de la piscina, va tenir lloc
l’esmorzar saludable per a tots els
participants.
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MÉS DE 350 PARTICIPANTS A LA 43a MARXA
DE LA PRIMAVERA

i que, com a novetat, van poder
escollir entre dos recorreguts: un
de 10 quilòmetres i un altre de 15.
En les anteriors edicions, la distància de la cursa era, habitualment, d’uns 15 quilòmetres, però
enguany s’ha ofert un recorregut
més curt, que ha estat molt ben
acollit per als assistents. Una gran
part del traçat va ser el mateix tant
per als participants de la cursa curta com els de la llarga.
A banda d’aquesta novetat, el recorregut de la Marxa de la Primavera també ha resseguit trams per
camins poc coneguts i que mai
abans s’havien inclòs dins el traçat
de la cursa, cosa que han agraït
els participants, a qui ha agradat
molt l’itinerari dissenyat enguany.
A l’arribada, es va donar esmorzar i
un obsequi a cadascun dels assistents.

Arbúcies va acollir diumenge 8 de
maig la 43a edició de la Marxa de
la Primavera, que enguany ha recuperat la normalitat després de

dos anys sense poder-se celebrar.
Una marxa que aquest any ha
comptat amb 360 participants

Des de la Regidoria d’Activitat Física i Esports agraeixen la important
participació a la marxa d’enguany,
així com a tots els col·laboradors i
voluntaris que van fer possible l’organització de la cursa.
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Ni l’aturada d’un any per culpa de
la pandèmia ni l’amenaça de pluja del cap de setmana van frenar
les inscripcions de la Vinyabike
2022 que, per primera vegada, es
van exhaurir dies abans d’aquesta
cursa, que ja és un clàssic del calendari d’activitats esportives d’Arbúcies.
Segons va explicar el president del
Club Ciclista Arbúcies (CCA), Jordi Borrell: “Hem tornat a engegar
amb moltes ganes, després d’un
any de parada obligatòria i vam
esgotar inscripcions dies abans”.
En total, a la Vinyabike, hi van participar més de 450 persones, entre els participants adults i els de la
categoria infantil.
Pel que fa als guanyadors, aquest
any la Vinyabike va comptar amb
premiats masculins a la cursa curta i llarga.
Pel que fa als tres primers classifi-

TORNA LA VINYABIKE
AMB RÈCORD D'INSCRITS
cats de la cursa de 20 quilòmetres,
l’arbucienc Zoil Rosés va fer-se amb
la segona plaça, mentre que Xavi
Roca va pujar al primer esglaó del
podi i Marc Vall·llosera al tercer. Pel
que fa als guanyadors de la cursa
llarga en categoria masculina, l’arbucienc Beni Montero va repetir el
tercer lloc al podi, mentre que Gerard Birosta va ser el primer classificat i Cristian Collados, el tercer.
En categoria femenina de la cursa
curta, les tres integrants del podi
van ser Carme Riera, Mònica Geremias i Emma Quintana. I de la cursa
de llarg recorregut les guanyadores
van ser Alba Solés en primera
posició, Mariceli Ruiz en segon lloc

i Teresa Pascual en tercera posició.
La regidora d’Activitat Física i Esport,
Anna Rotllant, va assenyalar: “Estem molt satisfets de poder tornar
a reprendre les activitats esportives
com la Vinyabike i poder-ho fer amb
certa normalitat”. Rotllant també
va destacar l’èxit de participació
i assegura que es deu a l’entorn
que tenim a Arbúcies i a la bona
organització del CCA, coorganitzadors de la cursa juntament amb
el Consistori. La Regidoria i el CCA
també volen fer un agraïment a tots
els voluntaris del club, als Bombers
d’Arbúcies i al cos d’ADF i Protecció
Civil, que van ser presents en diferents controls de la cursa.
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FESTIVAL DE PATINATGE, UNA TARDA A LA FEINA

El poliesportiu de Can Pons va
acollir una nova edició del Festival de Patinatge, que enguany
portava per títol Una tarda a la
feina. Les patinadores del Club
Patí Arbúcies van encetar el festi-

val amb un ball conjunt, que després va donar pas a les diferents
actuacions dels clubs convidats i,
finalment, es van poder veure els
balls dels diferents grups del club
arbucienc.

ta posició va ser pel CTT Roda de Ter.

Al final de la jornada es va fer l’entrega de guardons als equips i també
als tres millors jugadors de la lliga
que van ser per Gerard Romera,
del TT Torelló, Sergi Huguet, del Tona-SQS i Quim Portet Jr., del Girbau
Vic TT.

EL CTT ARBÚCIES,
CAMPIÓ DE LLIGA
INTERCOMARCAL

El dissabte 2 d'abril el CTT Arbúcies
es va proclamar campió de la Lliga
Intercomarcal per segon any consecutiu. La jornada final del play-off
al títol es va celebrar al poliesportiu
de Can Delfí i va comptar amb la
participació dels 10 equips que han
disputat la lliga regular de la temporada repartits en tres grups.
En la lluita pel títol, l’Arbúcies va
guanyar, després de superar el Tona-SQS i el TT Sant Quirze de Besora
per 3-2 i 3-1 respectivament. La quar-

En el segon grup es va imposar el TT
Torelló “A” per davant del Sant Hilari i el
Girbau Vic TT “A”. En el darrer grup va
guanyar el Girbau Vic TT “B” al derrotar
al TT Mont-rodon i el TT Torelló “B”.
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Va ser el 1972 quan l’Ajuntament va
comprar dos gegants i el matí del
dijous 1 de juny d’aquell mateix any
van sortir per primera vegada amb
motiu de les Enramades acompanyats per sis capgrossos i els Serafins. Però no va ser fins al 1974 que
van ser batejats amb els noms dels
patrons de la vila: Quirze i Julita.
50 anys no es fan cada dia i és per
això que el dissabte 28 de maig, va
tenir lloc la Festa Gegantera. Una
celebració que va començar a les 4
de la tarda amb la cercavila infantil
en què els nens i nenes van portar
els capgrossos que van realitzar a
l’escola.
Tot seguit, a les 5 de la tarda a
l’aparcament de l’antiga Fonda Ayats, més de 150 infants van
gaudir de l'espectacle Exploradors de l’aigua, amb la companyia
Pessic de Circ. Al finalitzar, va tenir
lloc la gran cercavila de gegants

ARBÚCIES CELEBRA EL
CINQUANTENRI DELS GEGANTS, QUIRZE I JULITA
pagesos pels carrers del centre del
muni- cipi i que va comptar amb
la participació de sis colles geganteres: Cabrils, Canovelles, Gualba,
Molins de Rei, Segadors de Riudarenes i Arbúcies. A la plaça de
la Vila vam poder veure el ball dels
gegants d'Arbúcies i, a l'acabar la
cercavila, vam veure ballar tots els
gegants de les colles geganteres
convidades. Abans de cloure la
celebració, també es va voler fer
un petit reconeixement als diferents caps de colla que ha tingut la
Colla Gegantera d'Arbúcies al llarg

d'aquests 50 anys.
A banda de la festa gegantera,
també es van organitzar dues activitats més. Fins al 5 de juny es podia veure al Museu Etnològic del
Montseny l’exposició Cinquantenari dels gegants d’Arbúcies 19722022. I, el dissabte 4 de juny, es va
fer l’acte de cloenda de la celebració amb l’acompanyament dels
gegants i capgrossos al local on
dormen, ja que van estar exposats
a l’aparador de l’antiga tintoreria
de la plaça.
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EL VOT POPULAR DECIDEIX
LES GUANYADORES DEL 2n
COMBAT DE DISFRESSES
Aquest any es va celebrar el 2n
combat de disfresses a través de
l'Instagram de l'Ajuntament (@
ajuntament.arbucies), que enguany va comptar amb 26 participants a les quatre categories
que hi havia: adult, juvenil, infan-

Guanyadores categoria juvenil

Durant la setmana del 28 al 4
de març, es van organitzar els
diferents combats entre els participants i, després d’una setmana de votacions, el divendres

4 de març es van decidir les
guanyadores de cada categoria. Les votacions van ser molt
ajustades, però finalment, els
guanyadors van ser els següents:
De la categoria adult, la disfressa
dels Congitos; de la categoria juvenil, la disfressa del Paraulògic;
i de la categoria familiar, la disf ressa de Malèfica i Harry Potter. Tots ells es van endur una
espatlla de pernil. Finalment, en
la categoria infantil es va produir
un empat, així que les dues finalistes, la pallasseta i la Malèfica, es van emportar un val per
gastar en material escolar.

Guanyadores categoria adult

Guanyadores categoria familiar

Guanyadora categoria infantil

Guanyadora categoria infantil

til i familiar.
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CERCAVILA, ESPECTACLE
INFANTIL I HAVANERES
PEL ROSER DE JOANET

El diumenge 8 de maig es va
celebrar la Festa del Roser de
Joanet, una de les festes tradicionals del calendari arbucienc.
Durant tot el dia, es va poder
passejar per les parades de flors,
plantes, llibres i artesania, tot
amenitzat amb el so del piano.
A 3/4 de 10 del matí, es va celebrar la missa; a les 11 del matí, els
Gegants i Grallers d'Arbúcies van
passejar en cercavila pels carrers
i places de Joanet, que va acabar
davant del local social on, a les 12
del migdia, va tenir lloc l'espectacle infantil a càrrec de Claret
Papiol. Després del dinar de germanor, les havaneres amb rom
cremat van posar el punt final a
la festa.
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1.200 PERSONES A
LA PRIMERA FESTA
REMEMBER DEL
COMERÇ

ACTUACIÓ AMB
FINS SOLIDARIS
L'escenari de les Naus Ayats va
acollir el passat diumenge 1 de
maig l'espectacle musical Música als cors. Una actuació de playback amb 30 artistes que va anar
a càrrec del grup de teatre musical Nit i dia de Breda, sota la direcció de Quim Mayugo. Els beneficis que es van obtenir de la venda
d'entrades van anar destinats a
l’Associació Montseny Guilleries.

La primera festa remember organitzada per l'Associació de Comerç
d'Arbúcies va ser tot un èxit. I és que
es van vendre les 1.200 entrades que
es van posar a la venda. Va ser la primera gran festa postpandèmica i
els arbuciencs i arbucienques no se
la van voler perdre. Però no només

ells, sinó també la gent que va venir
dels pobles del voltant.
La festa, que es va celebrar el dissabte 21 de maig a Can Cassó, va
comptar amb l'actuació del grup de
versions Waikiki i del DJ arbucienc,
Jordi Bartomeus.
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JORNADES DE RECREACIÓ PER REVIURE EL
MONTSENY DEL 1700
Les VII Jornades de Recreació
Històrica del Combat d’Arbúcies,
que es van celebrar el dissabte 2
d’abril, serveixen per recordar un
dels fets d’armes més importants
de la Guerra dels Catalans, la darrera campanya militar de la Guerra
de Successió Espanyola a Catalunya.
La tarda del 13 de gener de 1714,
tropes valones al servei del rei Felip
V van arribar a Arbúcies. No era el
primer cop i la gent ja estava farta dels abusos. El sometent local
entonà el “Via fora!” i convocà els
homes d’Arbúcies, Viladrau, Sant
Hilari i Espinelves per reunir-se a les
penyes de Grau Sala, prop de l’actual Molí de les Pipes. El matí del 14
de gener, sorprenien les tropes borbòniques i els infligien una severa

derrota.
És en aquest context que els assistents a les jornades van poder
veure com era la vida als campaments, la instrucció de les tropes,
els jocs i la moda del 1700, així com
les recreacions teatralitzades de La
Teresa d’Arbúcies i les Reflexions

del sometent, que van tenir lloc al
Museu Etnològic del Montseny. I,
la gran recreació del Combat d’Arbúcies al passeig de la Riera, que
va aplegar una bona afluència de
públic a les dues sessions que es
van interpretar a la 1 del migdia i a
2/4 de 7 de la tarda.
Les jornades van culminar amb
l’entrega del II Premi Combat d’Arbúcies 2022, que enguany de la mà
del tinent d’alcalde, Jaume Salmeron, i del regidor de Cultura, Manel
Serras es va entregar a l’associació
Aire Nou de Bao, que l’any 2020 va
complir 25 anys dedicats a la divulgació de la cultura tradicional
i popular catalana a la Catalunya
Nord.
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ARBÚCIES CELEBRA
SANT JORDI
Amb motiu de la diada de Sant
Jordi, a Arbúcies es van organitzar
diferents activitats culturals.
La primera d'elles va ser l'exposició
El català il·lustrat, que es va poder
veure fins al 8 de maig al Museu Etnològic del Montseny.
Per altra banda, els alumnes dels
dos centres de primària van poder
gaudir l'espectacle de circ de la mà
de la Bella Tour, que es va fer en
dues sessions a Can Cassó el divendres 22 d'abril.
Aquell mateix dia, al vespre a la

Llar de Jubilats va tenir lloc l'entrega dels premis del 27è Concurs de
Poesia Ametista, així com també
s’ha fet entrega dels premis CLER
de narrativa (Club de Lectures Recomanables).
L’acte, presentat per Pep Obiols ,
també va comptar amb la participació del Cor Lutiana, que presentar l'espectacle musical titulat Lutiana canta a la natura.
Pel que fa al Concurs de Poesia
Ametista en la categoria d'adults,
el primer premi va ser per Bernat
Castanyer amb el poema titulat
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Arbúcies en tres postals; la segona
posició va ser pel poema Policromia soberga, d’Oriol Solà; i el tercer
premi va ser per Marta Ribera amb
l’obra Murmuris de matinada.
Pel que fa en la categoria juvenil es
van entregar dos primers premis,
un per a la categoria del microrelat
i un altre pel de poesia. En aquest
cas, van ser per als germans Arnau i Marc Solà. Arnau Solà amb
el poema El vell faig i, Marc Solà,
amb l’obra Records, la categoria
del microrelat.
En la categoria infantil, els premiats van ser Jana Basets en primera posició amb el poema Silenci; el segon lloc va ser per Abril
González amb l’obra El Montseny i
els seus colors, i, finalment, la tercera posició va ser pel poema Per
què el Montseny és millor paisat-

ge?, de Toni Borrell.
Durant l’acte també es va fer l’entrega dels premis de la sisena edició
dels CLER, que convoca el Servei
de Biblioteques de la Diputació de
Girona. Enguany, el tema del certamen eren els contes de por i hi va
haver 14 participants entre les 3 categories: categoria A, per alumnes
de 3r i 4t de primària; categoria B de
5è i 6è, i la categoria C per als alumnes de 1r i 2n d’ESO.
Els guardonats de la categoria A van
ser, en primer lloc, Joana Riumalló
amb el conte Qui entra, no surt! i el
segon per a Èlia Corral amb el conte
Nyeeec... PAM! Pel que fa a la categoria B el primer premi va ser per
a Rebeca Gómez de Segura amb
l’obra Un braç, 8 vides i el segon per
a Elna Casanova amb el conte Carnaval tenebrós. Finalment, a la cate-

goria C es van entregar tres premis,
el primer per a Arnau Solà amb el
conte La petita ombra poruga; el
segon premi per a Míriam Domènech amb l’obra Na Guilleuma; i, el
tercer premi va ser per a Marc Solà
amb el conte L’illa misteriosa de les
granotes daurades.
La diada de Sant Jordi va estar passada per aigua, per aquest motiu,
les parades de llibres i roses es van
insta·lar sota les voltes de la plaça
de la Vila. Aquella mateixa tarda
també va tenir lloc la presentació
del llibre Les claus de la salut. De
l'equilibri emocional als valors espirituals, de Rosa M. Cantó, a càrrec
de l'Associació Espai Mantram. I,
finalment, l'endemà, diumenge
24 d'abril, al Museu Etnològic del
Montseny es va presentar l’edició
crítica d’Aires del Montseny, de Jacint Verdaguer.

36·cultura

GERMAN ALVAREZ DONA
UNA COL·LECCIÓ DE
14.000 CORALLS
L’Ajuntament de Granollers va
acollir el passat mes d'abril l’acte
de donació que el paleontòleg i
geòleg, Germán Álvarez Pérez, ha
fet de la seva col·lecció de paleontologia, i la documentació que
l'acompanya, al Museu de Ciències
Naturals de Granollers.
La col·lecció que rep el nom de
"Col·lecció de paleontologia de
Germán Álvarez Pérez", està formada per un conjunt de 13.901
coralls trobats a la conca d'Igualada, la majoria procedents de Cata-

lunya. Aquesta col·lecció és el fruit
de la tesi doctoral Cnidaria fossils
de la conca d'Igualada, que Àlvarez ha treballat i investigat al llarg
de la seva vida professional. Ara, el
geòleg arbucienc ha cedit el seu
fons amb l'interès que aquesta
col·lecció figuri en una institució
museística per tal de fer difusió
tant de la col·lecció com de la tasca
de recerca i conservació realitzada,
assenyalen des del mateix consistori.
El Museu de Ciències Naturals de

Granollers ha manifestat el seu
compromís a integrar la col·lecció
en el seu fons de paleontologia,
mantenint el conjunt de la col·lecció com a una unitat i dedicant
una especial menció a la figura i a
la tasca de recol·lecció i estudi de
Germán Álvarez Pérez, esmentant
en tot moment la procedència de
la col·lecció.
L'acte de signatura de la donació
es va fer a l'Ajuntament de Granollers a càrrec del paleontòleg i geòleg, Germán Álvarez, i l'alcaldessa
de Granollers, Alba Barnusell. Una
donació que l'any 2024 es podrà
veure en format exposició al Museu de Ciències Naturals de Granollers. A més, el geòleg Miquel
Pascual amb l'ajuda d'Alejandro
Pascual, ha fotografiat molts dels
exemplars que es podran consultar en línia a la web del museu,
www.mcng.cat(link is external),
així serà accessible a tothom.
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MÉS DE 600 PERSONES VISITEN EL CATALÀ
IL·LUSTRAT
El Museu Etnològic del Montseny
va acollir durant un mes, del 7
d’abril al 8 de maig, l’exposició El
català il·lustrat, dissenyada per
Marta Montenegro i produïda per
la Diputació de Girona, que mostra
36 il·lustracions minimalistes que

representen diferents frases fetes
de la llengua catalana amb la voluntat de reivindicar l’ús de la llengua popular i tradicional a través
del disseny.
Dins les activitats de la Setmana

Cultural de Sant Jordi, i coordinat per la Regidoria de Cultura,
alumnes dels tres centres educatius del municipi van participar en
un taller que convidava a descobrir
el sentit de les frases fetes i el seu
ús en la nostra llengua. Aquests
tallers van ser impartits per la Casa
de Cultura de la Diputació de Girona.
La mostra s’acompanyava d’un
concurs per esbrinar quines frases
fetes acompanyen cada cartell. La
guanyadora va ser Nuri Tort, que
va rebre com a premi un lot de
productes de la vall d’Arbúcies.
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LA BIBLIOTECA: MOSTRA
DE VITALITAT DESPRÉS
DE LA PANDÈMIA
De les múltiples funcions que tota
biblioteca pública té a la societat
actual, no és menor la de dinamitzar el seu entorn al voltant de la
lectura, la cultura i la cohesió social. Per la seva naturalesa, les biblioteques i̶ tot el que representen
s̶ ’ofereixen a tots els sectors de la
població que les manté vives: individus, col·lectius, escoles, instituts,
associacions, etc. Presentem aquí
una mosta d’aquest ampli ventall
de possibilitats a través d’un balanç de les activitats que la Biblioteca d’Arbúcies ha dut a terme en
el darrer any.

L’estiu del 2021 la situació de pandèmia ens obligava a buscar una
alternativa d’espai obert. La Biblioterrassa, situada a la placeta posterior de la biblioteca, permetia la lectura tranquil·la i a la fresca al costat
de la riera. Aquest espai també ens
va permetre commemorar els 18
anys del Club de lectura d’adults.
La trobada d’una quinzena de
participants va estar amenitzada
per l’acordió de Clara Ribatallada i
acompanyada per un pastís carregat del centenar llarg de portades
de llibres llegits i compartits al llarg
de gairebé dues dècades.

Com cada estiu, la biblioteca va organitzar activitats familiars: dues
sessions de jocs de taula amb Ludus Mundi, que van descobrir-nos
molts jocs nous i ens van assegurar
dues tardes de diversió en grup.
Amb el nou curs encetat al setembre es va reprendre el Club de lectura d’adults, que des de llavors ha
compartit la lectura de títols com
El Rei de la Cerdanya, de S. Bennassar, Si aquest carrer fos meu,
de S. Kremser o L’últim amor de
Baba Dúnia, d’A. Bronsky. Si a més
de quedar i opinar sobre aquests
títols les trobades van acompanyades de l’autor/a del llibre o d’una
comentarista especialitzada, el
club es converteix en més que una
activitat de socialització de la lectura: esdevé un autèntic espai per
aprendre i conèixer de primera mà
tot el que envolta el món del llibre.
És el que ha passat enguany amb
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la visita de l’escriptora Assum Guardiola, el mes de març, i el que passarà el juny amb Teresa Sagrera. Cal
sumar-hi, a més, la sessió dedicada
a dones poetes contemporànies
que ha dut a terme Anna Casals.
En col·laboració amb Òmnium Selva Interior, la biblioteca va presentar
la novel·la Bernadeta, història de
passió i mort, del periodista i realitzador Mateu Ciurana. La presentació del llibre va anar acompanyada
de la projecció del curt homònim,
precedent de la història ficcionalitzada a la novel·la. Aquesta recrea la
investigació policial arran de la grotesca mort d’una jove a la Selva.
L’altra activitat ja clàssica de la biblioteca és l’Hora del conte. Enguany s’ha reformulat una mica
degut als canvis en els hàbits de
la població infantil arbucienca: algunes de les hores del conte s’han
transformat en tallers de joies i de
màscares, en concret. Han estat un
total de vuit trobades entre infants i
narradors orals o talleristes que han
reunit un centenar d’assistents.
No podem oblidar unes de les activitats clau de la Biblioteca d’Arbúcies pel que fa a incentivar l’escrip-

tura entre la població: d’una banda,
la participació en els ja consolidats
Premis de Poesia Ametista; i de l’altra, la convocatòria dels VI Premis
CLER de narrativa infantil i juvenil.
Amb el suport del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona,
aquest concurs pretén motivar la
creació literària entre l’alumnat
d’escoles i institut. Un total de quinze participants han optat als lots de
llibres i al diploma que s’atorguen
als premiats.
Però si una activitat ha estat excepcional aquest curs, ha sigut la
1ª Expocòmic de la Biblioteca d’Arbúcies, una quinzena dedicada al
còmic, tant infantil com adult, que
inclou una exposició de llibres i dels
seus personatges, el sorteig d’un
lot de còmics i un taller de dibuix
de còmic i manga. Ha estat una
oportunitat única per potenciar la
lectura d’aquest gènere i descobrir
nous títols, personatges i autors/es.
A totes aquestes activitats cal afegir-hi el suport de gestió i tractament del fons que s’ofereixen tant
a la biblioteca escolar del Col·legi
Vedruna com a la del CEIP Dr. Carulla. No oblidem que les bibliote-

ques escolars poden ser la porta
d’entrada de molts infants al món
dels llibres i, per això, mereixen una
atenció especial.
Ja és sabut que tota activitat impulsada des de qualsevol entitat ha
de tenir ressò a plataformes virtuals
per obtenir-ne el màxim rendiment i difusió. Per això, la Biblioteca
d’Arbúcies ha aprofitat el seu blog i
les xarxes socials. Qualsevol persona interessada en la vida cultural
del poble pot trobar-hi ressenyes,
vídeos amb recomanacions lectores per al públic juvenil, informació
sobre activitats, etc. La biblioteca és
viva, també, en el món virtual, des
d’on ofereix un servei més a la societat.
És evident que sense l’interès i la
participació de la població arbucienca tota aquesta dinamització al
voltant del món del llibre i la cultura no tindria motiu de ser. Per això,
des d’aquí, volem agrair la participació a tots aquells que manteniu
viu l’interès per les iniciatives culturals i les activitats de la Biblioteca
d’Arbúcies. Gràcies per fer possible
un balanç tan positiu.
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Júlia Duran Salvador, de 4t de
primària, ha guanyat la 5è edició
del concurs de portada del llibret
d’Enramades, que organitza des
del 2017 el Ple dels Infants. Una
il·lustració amb banderetes i flors
posarà color a la portada del programa de les Enramades 2022. El
concurs ha comptat amb la participació de tots els alumnes de 1r a
6è de primària de l’Escola Dr. Carulla i l’Escola Vedruna.
El jurat del concurs també ha
premiat dos alumnes més, un de
la categoria de 1r i 2n, i una altra
de 5è i 6è. De cicle inicial, Ricardo
Bellido Molina i de cicle superior,
Rebeca Gómez de Segura. Ells
dos, més la Júlia Duran, s’enduran
un val de 50 euros per gastar en
material escolar a les botigues Es-

JÚLIA DURAN, GUANYADORA DEL CONCURS DE
DIBUIX D'ENRAMADES
tanc, Exmar i Jeimar.
A banda, el jurat ha valorat 6 dibuixos més que també apareixeran a l’interior del llibret d’Enramades i són els següents:

primària són els de la Berta Grèbol Pintu, de 4t, i d’en Ricard González, de 4t. I, finalment, els dos
dibuixos finalistes de 5è i 6è de
primària són els de l’ Àlex Puyer
Garriga i de Robin Singh, de 6è.

Els dos dibuixos finalistes de 1r i
2n de primària són els de la Vero
Fernández Garrido, de 2n i d’Aina
Noguera Camps, també de 2n. Els
dos dibuixos finalistes de 3r i 4t de

L’entrega dels vals de 50 euros i
dels diplomes tindrà lloc el dimecres 22 de juny a Can Cassó a la
mitja part de l'acte de fi de festa
de les Enramades.
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S'ATORGUEN ELS PREMIS
DE RECERCA JOVE A 4
ALUMNES DE L'INSTITUT

La sala d’actes del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, va acollir l’acte d’entrega
del PRAA, Premi Recerca Ajuntament d’Arbúcies, que des de
fa cinc anys atorga el consistori
als millors treballs de recerca de
l’Ins. Montsoriu.
En aquesta edició, l’ens va premiar els alumnes de 2n de batxillerat Aniol del Río, Bernat
Castanyer, Gina Roura i Elna
Mateu, que va guanyar el premi a la innovació social. Abans,
però, de l’entrega dels diplomes,
els guardonats van fer una breu

presentació dels seus treballs.
La presentació de l’acte va anar
a càrrec del regidor d’Educació
Jaume Salmeron, que va felicitar
els alumnes i el professorat perquè “tenim un centre d’educació
secundària d’alt nivell i del qual
ens sentim molt orgullosos. Per
això seguim apostant per mantenir aquesta qualitat i disposar
d’una escola pública, inclusiva i
catalana”. I tot seguit, la directora del centre educatiu, Sílvia Carbó, va destacar la gran tasca que
realitzen els alumnes a l'hora
d’elaborar els treballs de recerca

i com posen de manifest tots els
seus coneixements acadèmics.
La pujada en costa al Montseny,
realitzat per Aniol del Río, és un
reportatge audiovisual històric
de la pujada de muntanya automobilística celebrada al Montseny entre els anys 1964 i 1989.
La següent exposició va anar a
càrrec d’Elna Mateu, que va presentar el seu treball Anàlisi dels
contaminants plàstics a la riera d’Arbúcies. Un treball en el
qual s'ha analitzat la presència
de macro, meso i microplàstics
a 4 punts de la riera d'Arbúcies,
per així determinar el grau de
contaminació per plàstics en
aquest entorn natural. La tercera presentació va ser la del treball El llibre de la Selva. Còmic
i contracultura en català a les
comarques gironines 1986 – 1991,
de Bernat Castanyer. La publicació d’aquest còmic va esdevenir un mitjà de comunicació
contracultural de la joventut en
el context dels anys vuitanta. Finalment, l’última presentació va
anar a càrrec de Gina Roura i del
seu treball La f ragilitat de la felicitat: anàlisi de la fortuna als films de Woody Allen. Una recerca
que proporciona una anàlisi del
paper de la fortuna a l’obra cinematogràfica del director estatunidenc Woody Allen.
L’acte va cloure amb l’entrega
dels diplomes per part de la directora de l’Ins. Montsoriu, Sílvia Carbó, el regidor d’Educació,
Jaume Salmeron, i de l’alcalde
d’Arbúcies, Pere Garriga, que va
fer el discurs de tancament ressaltant la qualitat dels treballs
de recerca premiats i de l’alt nivell que acadèmic que hi ha a
l’institut arbucienc.

42· EDUCACIÓ

DOS ALUMNES DE L'INSTITUT, GUANYADORS DE LA 2a
OLÍMPIADA DE GEOLOGIA
Dos alumnes de l’Institut Montsoriu d’Arbúcies, Arnau Gubern i Josep Puigdevall, van quedar segon
i tercer classificat, respectivament,
a la 13a Olimpíada de Geologia de
Catalunya, que es va celebrar el
passat divendres 4 de març a Girona. Els dos arbuciencs juntament
amb el primer classificat de l’INS
Cassà de la Selva representaran
Girona a l’Olimpíada estatal que
tindrà lloc a Almeria el proper 26
de març.
A l’edició de les Olimpíades de

Geologia del curs 2021/22 hi han
participat 95 estudiants procedents d'11 centres educatius de
la demarcació: Institut Montsoriu (Arbúcies), Maristes (Girona),
Institut S’Agulla (Blanes), Institut
Alexandre Deulofeu i Olivar Gran
(Figueres), Institut Jaume Vicens
Vives (Girona), Institut Santa Coloma de Farners (Santa Coloma de
Farners), Institut Ramon Coll i Rodés (Lloret de Mar), Institut Cassà
de la Selva (Cassà), Institut Vallvera
(Salt) i Institut Frederic Martí Carreras (Palafrugell).

El estudiants van haver de realitzar
una prova teòrica amb preguntes
específiques de ciències de la terra
i una prova pràctica que requeria
interpretar un tall geològic i identificar minerals, roques i fòssils.
L’acte final i entrega de premis
va estar presidit per la Dra. Sílvia
Llach, vicerectora de Compromís
Social i Territori; la Dra. Rosa Núria
Aleixandre, presidenta del Consell
Social de la UdG; i el Dr. Jesús Colprim, degà de la Facultat de Ciències de la UdG, i el Dr. David Brusi, director del centre GEOCAMB i
president de l’AEPECT.
Les Olimpíades de Catalunya estan promogudes per la Asociación
Española para la Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra (AEPECT) juntament amb la Sociedad Geológica de España (SGE).

43· El RACÓ DE LES ESCOLES

ESCOLA DR. CARULLA
THE USA DAY IN DOCTOR
CARULLA SCHOOL

ESCOLA VEDRUNA

Com cada any a l’escola celebrem l’English Day,
aquesta edició centrada amb els Estats Units
d’Amèrica .

Enguany a l’escola vam celebrar l’English Day
amb el lema “We make the difference” per tal
de treballar la conscienciació global tenint en
compte els Objectius de Desenvolupament
Sostenible que hem d’assolir com a societat i
educar els nostres alumnes en el compromís
que tots podem contribuir al canvi.

Quines activitats portem a terme aquell dia?
· Animem a tothom a portar samarretes amb
motius o paraules angleses o que tinguin alguna relació amb els Estats Units (jugadors de la
NBA, rapers,...)
· També poden portar un American breakfast:
cereals, chips, hamburgers, cookies, pancakes,
fried eggs, bacon…
· Hi ha una exposició d’objectes americans a l’escola, a l'aula d'anglès i al hall de l’escola.
· Un Talent Show al teatre de les Naus Ayats,
en el qual els i les protagonistes són els propis
alumnes mostrant els seus variats talents.
· Una competició amb el Kahoot per cicles sobre cultura i aspectes relacionats amb els U.S.A.
· A la tarda tallers en llengua anglesa organitzats
pels alumnes de 6è per tota l’escola de temàtica
molt variada com ara: rugby, parkour, the floor
is lava, paint your nails, NBA, make up, twister….
L’English day és una jornada molt festiva i motivadora per tota l’escola. Tots i totes l’esperem
amb moltes ganes cada any!

ENGLISH DAY

Al llarg del curs hem estat treballant els primats i vam poder viure-ho en primera persona amb una excursió a la Fundació MONA,
on hi havia ximpanzés i macacos en procés
de recuperació. La jornada va estar inspirada per la figura de Jane Goodall, una de les
poques dones primatòlogues que hi ha, i la
història de la Wounda (un ximpanzé salvat
de les mans dels caçadors furtius).
Algunes de les activitats que vam realitzar
van ser: tenir cura del nostre entorn proper,
a través d’un “plogging“ que consisitia en
netejar diferents parcs del poble i el treball
la igualtat de gènere potenciant referents
femenins inspiradors. I totes aquestes activitats les vam realitzar a partir de l’ús de la
llengua anglesa.
WE LOVE THE EARTH!

