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Urbanisme i Activitat Física i Esports

El Ple aprova l’avantprojecte de la piscina 
climatitzada i la reforma de les piscines exteriors 

Les obres també contemplen l’ampliació dels vestidors i les noves sales de gimnàs

El Ple de l’Ajuntament d’Arbúcies amb els 
vots favorables de l’Entesa i l’abstenció de 
CiU i ERC va aprovar l’avantprojecte de la 
nova piscina climatitzada i la reforma de les 
piscines exteriors lúdiques, així com l’am-
pliació dels vestidors actuals i la construcció 
de les noves sales de gimnàs. 
Les actuals piscines municipals es van cons-
truir el 1983 i, malgrat les diverses reformes 
que s’hi han anat fent al llarg del temps, 
després de 35 anys aquestes piscines no 
compleixen la normativa de la Generali-
tat de Catalunya. És per aquest motiu que 
l’equip de govern municipal ha decidit ti-
rar endavant una remodelació integral de 
l’espai poliesportiu de Can Delfí i no refor-
mar una vegada més les piscines actuals. 
En aquest sentit, l’alcalde d’Arbúcies, Pere 
Garriga, ha explicat que la proposta que 
finalment s’ha decidit tirar endavant és la 
que projecta la piscina climatitzada entre la 
piscina gran i la zona de gespa que hi ha fins 
als arbustos que delimiten l’espai per la rie-
ra. I, al costat de la piscina climatitzada està 
previst construir-hi una nova piscina exte-
rior per a ús lúdic. El regidor d’Activitat Física 
i Esport, Àngel Cabrero, ha matisat que la 
piscina climatitzada es tracta d’una piscina 

Vista de l’interior de la piscina climatitzada 

de salut que servirà tant per a aquelles per-
sones que vulguin nedar-hi o fer-hi curset 
de natació, com també per aquelles perso-
nes que la necessiten per tractar problemes 
de salut i que les piscines exteriors es limi-
taran a usos lúdics i de lleure. Aquesta nova 
piscina tindrà quatre carrils de 25 metres de 
llargada. Cabrero ha afegit: “La nova piscina 
estarà adequada a la realitat d’Arbúcies i les 
necessitats dels arbuciencs i arbucienques” 

La reforma també afectarà els actuals ves-
tidors, ja que s’ampliaran  i, a sobre, s’ins-
tal·laran tres noves sales de gimnàs d’apro-
ximadament 400 metres quadrats en les 
quals s’hi traslladarà una part important de 
les diferents activitats dirigides que actual-
ment es desenvolupen al poliesportiu de 
Can Pons, a la sala polivalent del Camp de 
Futbol i al poliesportiu de Can Delfí. 
A Arbúcies hi ha al voltant de  1100 perso-

Les actuals piscines municipals es van construir el 1983
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La gent que estimem Arbúcies 
volem un poble net

Una vegada més escric aquestes ratlles 
a la revist local Ressons amb l’esperança 
de saber transmetre alguna cosa. Amb 
el desig únic d’ajudar a millorar el nos-
tre poble i el seu entorn, però sobretot 
les relacions que tenim els uns amb els 
altres. I crec que sempre ho he intentat 
amb bones maneres i bones paraules. 
Sóc positiu de mena i no canviaré ara a 
la meva edat.
Estic aquí amb la convicció ferma que 
anys i anys abans que jo altres hi han 
estat. I que després altres continuaran 
aquesta tasca. Com tothom, amb en-
certs i errors, però sempre amb ganes 
de fer el millor pel nostre poble i sobre-
tot per la gent. A totes aquestes perso-
nes que han habitat Arbúcies abans i 
a tothom que hi som ara, els hi dec un 
respecte. Com li dec al nostre entorn. 
Aquest espai privilegiat que tenim la 
sort d’habitar.
Per això us vull fer una crida, un prec a 
tots i cadascun de nosaltres. Que ens 
cuidem els uns als altres i que sapiguem 

Pere Garriga Solà 

cuidar els nostres carrers i places. Per-
meteu-me adreçar-me a totes aquelles 
persones que embruten Arbúcies. Per 
sort són poques, però es noten molt. 
Massa, diria jo. Per què deixem que els 
nostres animals facin les seves necessi-
tats a la via pública? No penseu que des-
prés qualsevol mainada ho pot agafar o 
que qualsevol de nosaltres pot emmer-
dar-se les sabates? 
I als que llencen els papers a terra quan 
a deu passes hi ha una paperera, per què 
no ho feu a casa vostra? Fa mal sentir 
comentaris quan avises a algú com ara 
“ja ho escombraran els del Tom” o bé 
“jo pago els meus impostos i faig allò 
que em sembla”. De veritat ens estimem 
Arbúcies? De veritat estimem a les nos-
tres famílies si els embrutim l’entorn on 
viuen? Llençar una burilla de cigarret a 
terra o les closques de les pipes no és 
precisament un símbol de ser civilitzats. 
Si ens hi posem de veritat podem fer-ho. 
I no esperar que l’Ajuntament ens ho faci 
tot, com si l’administració ens hagués de 

solucionar tots els problemes. No ens 
preguntem què fan per nosaltres, sinó 
reflexionem i preguntem-nos què fem 
nosaltres pel nostre poble, perquè sigui 
millor cada dia. I quan veiem algú que 
ens embruta el poble demanem-li per 
què ho fa i que ho reculli. Amb bones pa-
raules i si fa falta, per si us plau i tot. 
Perquè aquesta lluita només la guanya-
rem entre tots. Els uns sent curosos i can-
viant els hàbits i els altres ajudant a millo-
rar a la gent que no ho fa prou bé. Junts 
és possible. Gràcies per llegir aquestes 
ratlles escrites des de la més pura convic-
ció que serviran per alguna cosa.

Ben vostre, 
Pere Garriga i Solà

La veu de l’alcalde

nes que fan esport en les diferents activitats 
dirigides que organitza l’Ajuntament com ara 
ioga, aeròbic, spinning, escola d’esquena, 
gimnàstica de manteniment, zumba, hipo-
pressiva, etc. Per això l’alcalde ha destacat: 
“A Arbúcies hi ha molta activitat esportiva i, 
per tant, és necessari aquest equipament. 
Un equipament que vol ser modèlic i fet 

amb sentit comú”. “Pretenem que s’autoali-
menti amb els mateixos usuaris i no sigui un 
forat negre per a l’administració pública” ha 
assegurat Garriga. 
Finalment, l’alcalde ha volgut recordar que 
les piscines actuals han fet un servei increï-
ble a la societat arbucienca i hem d’estar 
contents i agraïts que fa 35 anys es fes una 

obra d’aquestes característiques. I ha afegit: 
“Creiem que es va fer en un lloc encertat al 
mig del poble, per això farem la nova pisci-
na climatitzada en el mateix emplaçament: 
cèntric, on la gent hi pot anar a peu i pels qui 
van en cotxe hi ha els aparcaments de Can 
Delfí, la Farga i el dels pisos d’en Crous”. 

Vista de les sales de gimnàs, la piscina lúdica exterior i, al fons, la piscina climatitzada 
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Hisenda

L’Ajuntament congela les ordenances pel 2018  
L’Ajuntament d’Arbúcies va aprovar per 
unanimitat la congelació de les ordenan-
ces fiscals per aquest 2018. Arbúcies man-
tindrà les quotes d’impostos com ara les 
escombraries, l’impost de circulació, l’IBI 
o el Jardinet. Segons ha explicat el regidor 
d’Hisenda, Antoni Ronda, la voluntat és la 
de no incrementar els preus i les taxes pú-
blics per no perjudicar econòmicament 
els arbuciencs i arbucienques perquè, tot 

i la lleugera recuperació econòmica que 
s’ha produït en els darrers anys, encara hi 
ha moltes famílies que es troben en una 
situació de vulnerabilitat. 
L’Ajuntament d’Arbúcies ha demostrat al 
llarg de tota la legislatura una sensibilitat 
esepial amb les problemàtiques socials 
i econòmiques de la gent del municipi. 
Prova d’això és la promoció de cooperati-
ves petites i mitjanes d’àmbit local; la for-

mació d’aturats per atenció domiciliària a 
la gent gran i el curs de formació educati-
va i professional integradora per a joves 
en edat escolar, però que per diferents 
circumstàncies estan fora del sistema 
educatiu. També s’ha creat el programa 
d’ajudes socials amb treball comunitari i 
s’ha facilitat el pagament fraccionat dels 
impostos municipals al llarg de tot l’any, 
entre molts altres iniciatives. 

En aquest article ens fixarem en l’im-
post de béns i immobles (IBI) contri-
bució, l’impost de recollida de residus, 
l’impost sobre vehicles de tracció me-
cànica (altrament dit impost de cir-
culació) i la quota de la llar d’infants, 
que són els tributs més freqüents per a 
tots els ciutadans. La comparativa s’ha 
fet en relació amb d’altres municipis 
propers a Arbúcies o de nombre d’ha-
bitants similars com són Breda, Sant 
Hilari, Hostalric, Caldes de Malavella, 
Anglès, Sils i Santa Coloma de Farners, 
com a capital de comarca. 
Pel que fa a l’IBI, Arbúcies es troba a la 
cua dels municipis que fan pagar men-
ys als contribuents amb un tipus de 
gravamen del 0,73 per cent per a béns 
urbans igual que Santa Coloma de Far-
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ners, a la resta de municipis el tan per 
cent és superior. En canvi, Sant Hilari 
(amb un 1,05 per cent) i Sils (amb un 
0,97 per cent), són els municipis amb 
l’impost més elevat. 
En el cas del servei de recollida d’es-
combraries, Arbúcies també és el po-
ble amb la taxa més baixa. Els contri-
buents d’habitatges familiars paguen 
137 euros per a la recollida de residus, 
enfront de municipis com Caldes de 
Malavella, que té l’import més elevat 

i fa pagar 163,96 euros als ciutadans i 
Sils, que té la taxa fixada en 155 euros. 
En relació a l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica, tots els municipis es 
troben amb uns preus similars. Sant Hi-
lari, Hostalric, Santa Coloma i Arbúcies 
cobren 68,16 euros per als vehicles de 
8 a 11,99 cavalls fiscals i 143,88 euros 
per als de 12 a 15,99, que són els dos 
més habituals. I els que tenen la taxa 
més baixa són Sils i Caldes de Malae-
lla. Finalment, pel que fa a la quota de 

la llar d’infants, Arbúcies és un dels 
pobles que ofereix aquest servei més 
barat, ja que es fa pagar 150 euros, 
només per sota hi ha Santa Coloma, 
que cobra 138 euros.  
Així doncs, si es fa el càlcul de què pa-
garia un ciutadà arbucienc en compa-
ració amb la resta de ciutadans dels 
altres municipis, es pot apreciar que 
sí, que Arbúcies és el muncipi on es 
paguen els impostos més baixos de la 
comarca. 



6

Urbanisme i Obres

Acaben les obres del Carrilet Ja han acabat les obres de millora del 
passeig de la font del Ferro, el Carrilet. 
La reforma d’aquesta via ha consistit 
en un nou asfaltat, ja que el que hi ha-
via fins ara estava malmès. El regidor 
d’Obres i Manteniment Urbà, Àngel 
Cabrero, ha explicat que a banda de la 
nova pavimentació del carrer, també 
s’hi ha fet obres per millorar la recollida 
d’aigües pluvials. 
Amb el nou asfaltat, el nivell del terra 
pujava i el carrer es quedava sense in-
clinacions per evitar problemes de bas-
ses i possibles inundacions. Per això, 
es va obrir el carrer pel mig per tal de 
donar-li les inclinacions necessàries per 
la recollida de l’aigua de la pluja i s’hi 
han col·locat les reixes. Aquests treballs 
s’han hagut de fer amb morter perquè 
és de més bon treballar que l’asfalt, ha 
explicat Cabrero. A més, a l’entrada del 
passeig també s’hi ha posat una altra 
reixa per tal de recollir les aigües proce-
dents de la part boscosa. Nova pavimentació del passeig de la font del Ferro 

S’instal·la la barana del 
Jacint Verdaguer

Nou accés de la Corbadora 
al passeig de la Riera

S’ha instal·lat una barana al carrer Jacint Verdaguer des de Can 
Jocavi fins al restaurant Antic Ramonet. Aquestes obres s’han 
realitzat per tal de millorar la seguretat, com ja es va fer uns 
mesos enrere quan es va arranjar i pavimentar la vorera i tam-
bé es va col·locar una barana de protecció entre la Galzerana 
i Can Jocavi. Aquestes obres formen part d’un seguit de refor-
mes que es van fent a tot el poble per millorar la seguretat  
dels vianants. 

Recentment s’ha estrenat la reforma de l’accés que va des de 
la font de la Corbadora al passeig de la Riera. Es tracta d’unes 
obres de pavimentació de la baixada que ja hi havia per tal de 
facilitar el pas dels vianants i les persones amb mobilitat reduïda 
ja que la baixada estava feta amb terra i, amb les pluges, es mal-
metia i dificultava el pas dels passejants. Aquestes obres, com 
d’altres que s’han fet a l’entorn del passeig de la Riera, tenen 
com a objectiu  potenciar un espai tan emblemàtic d’Arbúcies. 
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El mes de gener i febrer es van dur a ter-
me les obres per a la reforma total de la 
travessia Vicenç Bosch. Arran d’aquests 
treballs, també s’ ha aprofitat per fer 
una revisió dels serveis com ara el cla-
vegueram i per passar les instal·lacions 
de gas i de fibra òptica. 
Amb aquestes obres, el Vicenç Bosch 
tindrà una aparença similar a la resta de 
carrers que darrerament s’han arranjat 
com ara Magnes, Sorrall o el Camprodon. 
En aquest cas, es col·locarà llosa de pe-
dra i, al centre de la via, formigó pintat. 
L’objectiu és que l’aspecte dels carrers del 
poble s’unifiqui i tinguin sentit en el seu 
conjunt. 
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, ha ex-
plicat que la travessia Vicenç Bosch es 
va fer l’any 1968 i que, des d’aleshores, 
només s’hi havia fet petites reparacions 
i, és per això, que s’ha decidit fer-hi una 
reforma integral. Aquesta reforma també 
respon a la necessitat de millorar l’aspec-
te d’aquesta travessia tan concorreguda 
per als veïns del poble, ja que uneix el ca-
rrer Sorrall i el carrer principal d’Arbúcies, 
el Camprodon. En aquest sentit, Garriga 
ha assenyalat que les escales del costat 
de Cal Gall també es reformaran per tal 
que recuperin el seu aspecte inicial. 
Pel que fa al carrer Ramon Pagès, les 
obres de millora són les mateixes que a la 
travessia Vicenç Bosch, però a més a més 

Aspecte que ofereix actualment la travessia Vicenç Bosch

també s’ha fet tota la xarxa d’aigua potable 
i s’ha realitzat la separació d’aigües brutes 
i netes. Igual que a la travessia, al Ramon 
Pagès també es reformarà col·locant llosa 
de pedra i formigó pintat. En aquest cas, 
un cop acabades les obres es trauran els 
quatre aparcaments existents actualment. 
Una decisió que s’ha consensuat amb els 
veïns. 

El regidor d’Obres i Manteniment Urbà, 
Àngel Cabrero, ha dit que “sovint ens cen-
trem amb els grans carrers i oblidem les 
vies petites, que són igual d’importants”. 
Cabrero ha explicat que a mesura que el 
pressupost de l’Ajuntament ho permet, es 
van fent les obres que necessita el poble i 
es va canviant mica en mica la fisonomia 
de la vila per embellir-la. 

Reforma integral de la travessia 
Vicenç Bosch i del Ramon Pagès

Acord entre Sorea, l’ACA i el Parc 
Natural per la resclosa de les Pipes

L’empresa concessionària de l’aigua a 
Arbúcies Sorea, l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) i el Parc Natural del Mont-
seny han arribat a un acord per tal de 
reformar la resclosa del Molí de les Pi-

pes. La construcció de la nova resclosa 
permetrà substituir la infraestructura 
dels anys vuitanta que hi ha actual-
ment en aquest paratge natural i que 
està feta amb sacs de sorra i pedres. 

Una actuació que fa més de 20 anys 
que l’Ajuntament espera, ja que quan 
es produeixen riuades, la força de l’ai-
gua rebenta o arrossega aquests sacs i 
escampa la sorra torrent avall. Aques-
ta obra, que consistirà a substituir la 
resclosa actual per una de feta només 
amb pedra, tindrà un cost d’execució 
de 125.000 euros que, segons l’alcal-
de, Pere Garriga, assumirà íntegrament 
Sorea. L’alcalde també ha assenyalat 
que les obres també han de servir per 
subsanar el problema ecològic que su-
posa. La nova resclosa serà respectuosa 
amb el medi natural que l’envolta, amb 
la seva escala de peixos, la pendent, la 
sortida d’aigües per garantir el flux del 
cabal ecològic, entre d’altres aspectes. 
La resclosa del Molí de les Pipes es tro-
ba dins el Pla Especial d’Interès Natural, 
com a zona protegida, el projecte  s’ha 
hagut de consensuar entre Sorea, l’ACA 
i el Parc Natural del Montseny. 

La nova resclosa estarà feta només amb pedra
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Política 

Èxit a la presentació de l’Associació 
Catalana pels Drets Civils 

La Llar de Jubilats va quedar petita a 
l’acte de presentació de l’Associació Ca-
talana pels Drets Civils (ACDC) per donar 
suport als exiliats i presos polítics. Anna 
Puigdemont, Betona Comín, Esther 
Cuixart i Francesc Riera, familiars de 
presos i exiliats, van ser els encarregats 
de presentar aquesta entitat que aplega 
la quinzena de famílies afectades per la 
repressió judicial de l’Estat espanyol. 
En aquest primer acte de l’ACDC, pre-
sentat pel tinent d’acalde, Jaume Sal-
meron, els familiars van explicar que 
el procediment judicial és dur i costós, 
no només econòmicament. “Hem de 
gestionar la seva absència i, alhora, no 
deixar-los sols en cap moment”, van 
subratllar. Per aquest motiu, els fami-
liars i amics dels represaliats i repre-
saliades han creat aquesta associació. 
Esther Cuixart va explicar que l’objectiu 
primer de l’entitat és el de finançar els 
viatges tant a Brussel·les com a les pre-
sons espanyoles. 
Tots quatre també van destacar l’escalf 
que estan rebent de tota la gent i que 
ho agraeixen moltíssim i van recordar 
que és molt important que la ciutadania 
no defalleixi i segueixi amb les mobilit-
zacions de suport als presos i exiliats. 

L’alcalde i tinent d’alcalde amb els familiars de presos i exiliats polítics 

En aquest sentit, Comín va assenyalar: 
“Cada injustícia que es produeix es 
transforma en més capacitat de lluita”. 
Durant l’acte, Salmeron ja va anunciar 

que l’Ajuntament es faria soci de l’enti-
tat perquè “Arbúcies és un poble com-
promès amb el país i amb les llibertats 
nacionals”.

L’Ajuntament entrega una urna 
de l’1-O a l’Ajuntament d’Hernani

L’Ajuntament d’Arbúcies va participar a 
la 3a Trobada d’Economia Social i Soli-
dària que va es va celebrar a Manlleu, 
ajuntament amfitrió en aquesta edició 
i en la qual també van participar els 
consistoris d’Hernani (País Basc) i Car-

dedeu, que s’hi va incorporar de nou. 
Durant el transcurs de la jornada, els 
ajuntaments van presentar diferents 
projectes i propostes en el marc de 
l’Economia Social i Solidària. En el cas 
d’Arbúcies, el regidor d’Atenció a les 

Persones, Jaume Salmeron, va pre-
sentar el projecte de constitució d’una 
cooperativa pública de serveis a les 
persones. A més, a la trobada també 
es van posar en comú altres temes 
com ara la participació ciutadana, els 
pressupostos participatius, projectes 
d’agroecologia, mercats municipals, 
així com es va posar sobre la taula la 
implantació de l’Economia Social i So-
lidària en els serveis públics. 
Va ser en el marc d’aquesta trobada 
que l’Ajuntament d’Arbúcies va ce-
lebrar un acte de reconeixement i 
d’agraïment a l’Ajuntament d’Hernani 
per la seva participació com a observa-
dors en el Referèndum de l’1 d’octubre 
a Arbúcies. Per això, se’ls va entregar 
d’una de les urnes que es van utilitzar 
a Arbúcies. En aquest sentit, Salmeron 
va voler fer un agraïment especial als 
regidors de l’equip municipal d’Her-
nani per la seva solidaritat, pel seu 
compromís i pels moments compartits 
en una causa comuna: la lluita per les 
nacions sense estat com són Catalunya 
i Euskal Herria.

Regidors d’Arbúcies i d’Hernani en el moment de l’entrega de l’urna 



9

Atenció a les Persones  

Nou servei d’assessorament de 
comportaments de risc 

Des del gener del 2018, els dijous de 10 
del matí a 12 del migdia hi ha un nou 
servei presencial a Arbúcies. Es tracta 
del Servei d’Orientació i Suport (SOS), un 
espai on s’assessora sobre els consums 
problemàtics de drogues i altres compor-
taments de risc. Un preventòleg ajuda a 
valorar la situació als afectats i a les seves 
famílies. 
Qualsevol persona pot veure’s afecta-
da en una dinàmica d’abús en qualsevol 
moment de la vida. Per exemple, per 
anomenar un parell d’abusos molt quo-
tidians, són recurrents als psicofàrmacs o 
als mòbils. Per això, s’ha cregut important 
començar a oferir aquesta atenció més 
especialitzada i de forma propera al mu-
nicipi.
La prevenció sobre addiccions no és nova 
a Arbúcies, l’Ajuntament va iniciar una ba-
teria d’accions des de l’any 2013, tals com 
la formació a agents socials, tallers pre-
ventius a les aules i les tecnologies de la 
informació i la comunicació aplicades a la 
prevenció, mitjançant la web http://lares-
closa.cat i la gestió d’un compte de Face-
book (1036 amistats) i d’Instagram amb el 
mateix nom: La Resclosa d’Arbúcies. 
També és destacable et treball de l’equip 
tècnic i polític per a signar un conveni ASA 
(Alternativa a la Sanció Administrativa) 
entre la Conselleria d’Interior de la Ge-
neralitat de Catalunya i l’Ajuntament. La 
finalitat d’aquest conveni és establir un 

protocol d’actuació per abordar la pro-
blemàtica de les drogues en menors amb 
mesures educatives i terapèutiques, més 
enllà de l’actuació sancionadora. Es co-
mençarà a aplicar l’any 2018 amb un pa-
per social important per part de la Policia 
Local d’Arbúcies. Paral·lelament, s’ha do-
nat suport a algunes persones i familiars 

que requerien assessorament i orientació 
sobre el seu procés terapèutic, fet que ha 
evolucionat cap al SOS.
El servei està ubicat al primer pis del ca-
rrer Pont, 2 i es pot demanar cita des de 
la web de La Resclosa d’Arbúcies (http://
laresclosa.cat), al telèfon 663 733 713 o al 
correu electrònic suport@laresclosa.cat.

Pàgina web de la Resclosa 

L’Ajuntament d’Arbúcies fa temps que 
impulsa projectes empresarials o de 
gestió pública des de l’òptica de l’eco-
nomia social, cooperativa i transforma-
dora. L’aposta per aquest àmbit econò-
mic va portar fa uns mesos a l’equip 
tècnic i polític municipal a estructurar 
un projecte destinat bàsicament a dos 
objectius: seguir millorant la qualitat 
dels serveis públics i crear nous llocs de 
treball en millors condicions laborals, 
més ètiques i sostenibles.
Des d’aquest punt de vista, hem estruc-
turat un projecte que ha estat presen-
tat a la línia Singulars, per a la promoció 
de l’economia social i la creació de coo-

peratives, del Departament de Treball i 
Afers Socials de la Generalitat de Cata-
lunya.
El projecte arbucienc treballa tres lí-
nies d’actuació: la consolidació de la 
gestió social del servei d’ajut a domici-
li, la creació d’una cooperativa pública 
i la realització del projecte d’un centre 
de dia també gestionat  per empreses 
d’economia social.
La proposta arbucienca ha obtingut una 
puntuació total de 89 punts sobre 100, i 
ha esdevingut el projecte més ben valo-
rat de Catalunya en la categoria d’ajun-
taments, i el segon amb més puntuació 
de totes les categories.

Arbúcies rebrà una subvenció de 
50.000  euros  per tal d’executar els tres 
objectius. L’alta valoració, per part d’un 
organisme autònom de l’ajuntament, 
suposa un reconeixement a la feina feta 
en l’àmbit de la promoció d’una econo-
mia al servei de les persones i un nou 
estímul per seguir treballant en aquest 
camí, afirma el tinent d’alcalde, Jaume 
Salmeron.
La creació d’una cooperativa pública ve 
avalada, en l’àmbit jurídic, per un es-
tudi elaborat conjuntament pels ajun-
taments d’Arbúcies i Barcelona i que 
preveu la gestió de serveis públics, com 
el SAD i el centre de dia, amb aquest 
model d’organització empresarial.
Les àrees d’Atenció a les persones i Pro-
moció Econòmica de l’Ajuntament tre-
ballen de manera coordinada en aques-
ta proposta que anirà avançant durant 
els propers mesos.

L’impuls a l’economia social d’Arbúcies, 
projecte més ben valorat de Catalunya 
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Professionalitat de la Policia Local davant del pic 
de robatoris de finals del 2017

Si analitzem  les  dades  dels  darrers  
anys  tenim  una  tendència  significati-
va  i  continuada  en  la reducció de la 
delinqüència. Lamentablement, aquesta 
progressió a finals del 2017 es va veure 
estroncada   aquesta   progressió   a cau-
sa d’ una   sèrie   de   robatoris   realitzats   
per   bandes organitzades  que  actuaven  
a  tota la  comarca  de  la  Selva.  Tot  i  així,  
l’índex  de  criminalitat ha disminuït, el 
número total de delictes ha baixat i això 
és fruït, en part, de la feina policial. Com 
a fets destacables cal comentar l’aug-
ment de les  estafes  però per la xarxa, i 
aquest  tipus de delictes tècnicament no 
es pot dir que s’hagi produït físicament 
al municipi. La valoració global de l’any 
2017, veient les xifres que s’han presen-
tat, és summament positiva. La Policia, 
en essència,  és inconformista i vol con-
tinuar endavant per potenciar els aspec-
tes més humans i solidaris que du en si 
mateix un cos policial.
S’ha establert un diàleg permanent amb 
Serveis Socials de l’Ajuntament, s’ha 
creat un grup de treball que tracta els 
temes  socials més  rellevants i posa l’ac-

cent  en  la  problemàtica dels menors 
d’edat. També s’ha engegat un servei 
de mediació juntament amb el Jutjat 
de Pau i Justícia Juvenil, que pretén do-
nar solució a problemàtiques que estan 
molt enquistades.
L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) s’ha 
reforçat i està oberta durant 7 dies a la 
setmana de les 8 del matí fins les 5 de 
la tarda. D’aquesta manera els  ciuta-
dans podran presentar les denúncies a 
Arbúcies i no hauran de marxar a San-
ta Coloma de Farners. Com a novetat, 
s’ha assumit la tramitació de les denún-

cies amb autor conegut (excepte les de 
violència de gènere i les de violència 
domèstica) que fins ara havien d’anar a 
Santa Coloma.
Com a cap de la Policia estic molt orgu-
llós de la plantilla que s’està confeccio-
nant a la  Policia  Local:  implicació  ,  il·lu-
sió,  professionalitat,  companyerisme,  i  
sobretot, ganes  de treballar en equip 
per fer que els ciutadans i ciutadanes es-
tiguin més segurs a Arbúcies.
A continuació veureu una sèrie de dades 
significatives referents a l´activitat de la 
Policia Local durant el 2017. 

Com podeu  veure a la gràfica du-
rant  el 2017 comparant-la amb al-
tres anys, s´ha denunciat menys, la 
gent ja comença a ser més cívica, 

conscient de les velocitats permeses, 
infraccions al volant  i  necessitat  de  
tenir  al  dia  la  documentació  dels  
vehicles  i  el  fet  que  l´OAC  instrueixi  

menys  denúncies  que les que els  ciu-
tadans  realitzaven   a   comissaria, 
també significa que hi ha una reducció 
dels il·lícits penals.

Denúncies

   David Rayo, 
cap de la Policia Local
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El 2016 va ser el primer  any  que  es  van  
començar  a  denunciar els delictes d’es-
tafa a la comissaria de la Policia Local 
d’Arbúcies. 
Durant el 2017 s’han produït un total de 
43 delictes d’estafa en el municipi; en 
canvi, durant el 2016 se’n van produir  
un  total  de  19. En els darrers mesos 
s’han incrementat aquest tipus de de-
lictes degut a les estafes bancàries per 
Internet. Això no vol dir que el delicte 
s’hagi comès a Arbúcies sinó que les 
persones que denuncien són d’Arbúcies.

Els robatoris i furts, com es pot veu-
re a la gràfica, han baixat considera-
blement durant el 2017, tot i el pic 
de  robatoris a l’interior dels domicilis 
que hem tingut al final d’any. El dis-
positiu policial que s’ha fet de paisà,  
juntament amb Mossos d´Esquadra i 
el sistema de càmeres de video vigi-
lància que s’ha instal·lat a la població 
els últims anys, ha començat a donar 
els seus fruits i ja s’ha pogut identificar 
gent relacionada amb els robatoris. En 
aquest sentit, molta gent actualment 
continua treballant per acabar d´iden-
tificar els autors dels robatoris. 

En matèria de trànsit s’ha intervingut  
en un total de 191 accidents en aquest 
2017, una quarta part  d’aquests con-
tra animals (principalment senglars). 
Aquest fet és preocupant, s´ha de con-
duir amb molta precaució a les nostres 
carreteres. La Policia Local també ha 
instruït 5 atestats per conducció sota 
els efectes de l’alcohol. En aquest cas, 
el nombre d’accidents ha anat augmen-
tant amb els anys, ja que al 2014 el to-
tal d’accidents va ser de 46, al 2015 de 
74 i al 2016 de 75. 

Alguns consells per evitar o minimitzar 
els robatoris a l’interior dels domicilis: 
- Posar passadors de seguretat a les 
finestres.
- Instal·lar sistemes de seguretat de 
videovigilància  de qualitat per tal de 

poder identificar les persones implica-
des.
- Tenir gossos per tal de posar en avís 
els veïns i espantar els delinqüents.
- Deixar algun llum o sensor encès 
sempre que marxeu de casa.

- És important la col·laboració dels 
veïns sempre que observin qualsevol 
persona o vehicle amb actitud sospi-
tosa o que no conegueu. És important 
agafar el número de les matrícules i fer 
una descripció d´aquestes persones.

Accidents

Estafes

Robatoris



Jaume Salmeron Font 
Regidor d’Entesa 

Joaquim Bohils Cuberta 
Regidor de CiU

Ester Soms Pagespetit 
Regidora d’ERC 

Encetem nou any i com és natural, plani-
fiquem les actuacions a desenvolupar en-
guany en tots els àmbits del govern muni-
cipal. Les accions afer, com sempre, només 
depenen de dues variables: els recursos 
econòmics disponibles, bé en subvencions, 
bé en el disponible en el pressupost munici-
pal i la capacitat per fer front a la despesa ge-
nerada. Partint d’aquesta base, el 2018 conti-
nuarà sent un any de revisió de carrers,places 
i espais municipals per posar-los al dia, com a 
reforma o remodelació. En breu, finalitzaran 
les obres del Vicenç Bosch i Ramon Pagès. 
Seguidament, iniciarem les obres de remo-
delació del Sorrall, entre Cal Gall  fins a l’inici 
de l’Havana. En poques setmanes, comença-
ran les obres de reforma de l’Hotel d’Entitats 
per ubicar-hi la nova Llar de Jubilats. Alhora, 
i seguint el calendari de justificació d’algunes 
subvencions, executarem les obres a l’edifici 
de Can Delfí i l’entorn.  Seguim treballant a 
les Naus Ayats per anar acabant espais, sem-
pre al ritme de justificació i pagament de 
les subvencions concedides per no perjudi-
car els industrials que hi participen. El 2018 
també serà un any de planificació tècnica i 
econòmica de les accions a executar els se-
güents anys. Estem treballant en el projecte 
de remodelació de les piscines municipals, 
projecte que inclou que una de les piscines 
vagi coberta i les noves sales de gimnàstica 
i activitat física. També hem aconseguit les 
subvencions corresponents per elaborar els 
projectes tècnics del nou Centre de Dia per 
a gent gran i la nova biblioteca municipal. Tot 
això sense descuidar els serveis que ja estem 
prestant i que treballem per consolidar, mi-
llorar i incrementar en l’àmbit educatiu, juve-
nil, esportiu, econòmic, seguretat...Pas a pas, 
seguim amb il.lusió, construint un model de 
poble amb la gent com a protagonista de to-
tes les actuacions.   

Més de dues desenes de disciplines es-
portives i més de dos milers d’arbuciencs 
practiquen esport. Un èxit d’anys i de 
persones que altruistament col·laboren 
en clubs i amb hores en el seu dia a dia.
Existeix un consens de tots plegats per fer 
que Arbúcies disposi d’una piscina cober-
ta que permeti augmentar, encara més, 
la pràctica esportiva a Arbúcies. Creiem 
que el projecte és millorable canviant-ne 
la ubicació que es planteja. I ho hem dit 
al Ple. I hem proposat una alternativa, 
sensata i realista. No cada dia Arbúcies 
es gastarà dos milions i mig d’euros en un 
projecte.
Can Delfí no és una bona ubicació. És al 
centre del poble, sí, però genera impor-
tants problemes de mobilitat, molta gent 
hi accediria en vehicle i el gir del carrer 
de l’Estenedor cap al al Prat del Can Delfí 
generaria un caos circulatori important. 
També problemes d’aparcament ja que 
l’entorn es redueix a una trentena d’apar-
caments que ja han de donar servei a la 
Carretera que també ha perdut aparca-
ments. I, finalment, perjudica el passeig 
de la Riera un entorn natural privilegiat i 
un actiu turístic de la vila, allò de vila jardí 
del Montseny. Seria natural que la piscina 
coberta se situés a Can Pons juntament 
amb els altres espais esportius, generant 
sinergies positives per tothom, i deixar el 
Prat de Can Delfí per les piscines lúdiques 
d’estiu sense retallar-ne l’espai.
I, finalment, hauríem de ser capaços de 
plantejar-nos com traiem més profit de 
l’antic pavelló de Can Delfí. Un equipa-
ment de què podríem treure més suc. 
Per cert, encara no tenim notícies de la 
biblioteca municipal, esperem proposta, 
fomentar la lectura és una de les claus de 
l’èxit de qualsevol societat.

Comencem l’any 2018 amb la vista po-
sada a la primavera del 2019, sembla 
que ja comença la campanya electoral. 
Portem uns mesos de molta tranquil·li-
tat a nivell local, però ara toca fer obres 
als carrers. Aquests dies, com heu po-
gut veure s’estan fent reformes a la tra-
vessia Vicenç Bosch i al carrer Ramon 
Pagès. És una reforma que feia molta 
falta degut a la seva degradació, però 
vigilem que no ens passi com en el ca-
rrer Castell, una obra que es va acabar 
just per eleccions i ara en paguem les 
conseqüències. Des d’aleshores només 
hi ha incidències. Per no parlar del ca-
rrer Camprodon, una obra que va veure 
reduït molt el seu pressupost i està com 
està després de dos anys de la seva in-
auguració.
Naus Ayats? Què s’hi farà? Hi ha l’Esco-
la de Dansa, els bucs d’assaig, una sala 
d’assaig de teatre... i una sala molt gran 
on no hi podrem fer ni teatre, ni festi-
vals, ni concerts...? Un espai realment 
necessari per Arbúcies.
Les piscines municipals necessiten una 
reforma, sí, urgent i així ens ho porta 
dient la Generalitat de Catalunya des 
de fa uns anys. S’ha de fer amb seny i 
d’acord amb les necessitats d’Arbúcies.
Vigilem de no fer les coses ràpid perquè 
venen eleccions, que llavors surten ma-
lament. Planifiquem i prioritzem.
Per posar un altre exemple, aquest any 
s’han congelat els impostos. Per què? 
És fàcil de respondre. 

Pas a pasUna piscina cobertaHoritzó Eleccions 2019
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La veu dels grups municipals
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L’Entrevista

“Sempre m’ha agradat poder treballar per Arbúcies”

Fa ja 66 anys que en Quim Bohils i Masó 
va néixer a Sant Miquel de Cladells. El seu 
pare era el procurador de la casa de Can 
Riera i feia de pagès. I, tot i els seus orígens 
arbuciencs, allí és on va obrir els ulls i on va 
viure els primers 16 anys de la seva vida. 
Amb el pas dels anys, en Quim va acabar 
treballant d’electricista a l’Ajuntament d’Ar-
búcies i aportant els seus coneixements i la 
seva música a tot arreu on feia falta. Es va 
convertir en El Vermell. I tothom sabia que 
si se’l necessitava ell hi aniria. Ara, tot i estar 
ja jubilat, continua carregant el seu equip de 
so al seu cotxe i portant-lo on se li demana, 
és igual que sigui alguna entitat o que sigui 
l’Ajuntament qui el crida.
Va estudiar a la Salle de Santa Coloma de 
Farners i després al col·legi del Collell, abans 
d’acabar el batxillerat a Can Gil a Arbúcies. 
Va començar a treballar a la torneria del 
Molí, a Ca l’Arimany. Hi va estar dos anys. 
Després a Can Noge fent de carrosser fins al 
1973. Fins que se’n va anar a la mili. I allí la 
seva vida va donar un tomb. Per aprofitar el 
temps, es va decidir a fer un curset d’elec-
tricista. I quan va tornar ja estava preparat 
per treballar a Can Faco com a electricista. 
Llavors es va plantar i es va dedicar a muntar 
calefaccions per Arbúcies i Sant Hilari.
“No era fàcil”, ens explica. “Però va ser una 
bona experiència que em va servir després 
per entrar a la brigada de l’Ajuntament com 
a electricista i responsable de manteniment. 
Era l’any 1983 i amb en Jaume Soler, en Nic, 
d’alcalde vam renovar les instal·lacions d’en-
llumenat de la major part de carrers del po-
ble i en vam soterrar els conductes”. 
Paral·lelament a tot això, Arbúcies va fer un 
agermanament amb el poble francès de Flo-
rac i allí va viure una situació que li va obrir 
la porta a una nova dimensió vital. “Aquella 
gent tenien una disco-mòbil per animar les 
festes. I vaig creure que jo també en podria 
tenir una i desenvolupar-la al meu poble”. 
Ho va fer, va començar a comprar tot el ma-
terial que li feia falta i acumulant experièn-
cies i discs. “La música sempre m’havia agra-
dat, però a partir de llavors vaig comprar tot 
tipus de discs i cassets (llavors s’utilitzaven 
molt). Fins al punt que ara mateix fàcilment 
tinc més de 10.000 discs”.
En Quim Bohils va trobar en aquella afició 
una manera de guanyar-se un suplement 
del seu sou. “Tenia un soci i vam fer molts 

Quim Bohils continua posant so a l’Ajuntament i a les entitats tot i estar jubilat

Quim Bohils posant música a la 10a Trobada de Clàssics 

casaments. En un any en vam arribar a fer 
70. Però sobretot, col·laborava molt amb 
l’Ajuntament i amb la gent d’Arbúcies. Si els 
del TOM necessitaven megafonia o volien 
fer algun acte, jo hi anava. I el mateix feia 
amb altres entitats. Aquests últims anys, 
quan les cobles van apujar els preus, jo feia 
les sardanes amb la meva disco-mòbil i els 
cobrava un preu molt mòdic. He col·labo-
rat amb tothom: els Clàssics, els Jubilats, 
he muntat l’equip a les piscines, al polies-
portiu de Can Delfí, ajudo a posar so a les 
conferències d’Arbúcies al Món. I ho faig 
perquè m’agrada. No espero res a canvi”.
És quelcom vocacional. “Crec que he tingut 
molta sort, perquè he pogut treballar en 
allò que més m’ha agradat”, ens confessa. 
“Quan estava a l’ajuntament, moltes vega-

des m’havien trucat veïns del poble a les 12 
de la nit per dir-me que se’ls havia trencat 
una canonada i que hi anés de seguida. O 
que la font del Sorrall no bombejava bé. Em 
queixava, però ho arreglava. I sempre em 
quedava temps per dedicar a la Creu Roja 
–on vaig estar 17 anys-, anar a caçar o, fins 
i tot, córrer un ral·li amb en Cornet de Sant 
Hilari”.
Amb els anys, en Quim Bohils s’ha convertit 
en un dels personatges més populars del 
nostre poble. “M’he sentit ben considerat 
i respectat”, ens diu. “I amb tots els alcaldes 
i regidors, però especialment amb en Nic i 
amb en Pere Garriga hi he treballat molt a 
gust. Però és que, de fet, sempre m’ha agra-
dat poder treballar per Arbúcies”. 
Manel Serras
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La Vall d’Arbúcies es tenyeix de blanc
Des del 8 de març del 2010 que la 
Vall d’Arbúcies no veia la neu. Des-
prés de diversos dies en què la neu 
havia caigut en diversos punts del 
país, per fi va arribar a casa nostra. 
Va ser el vespre nit del dilluns 26 al 

dimarts 27 de febrer quan la neu va co-
mençar a caure i mica en mica va anar 
tenyint les teulades, cotxes, carrers 
i tot el paisatge de la Vall d’Arbúcies. 
Els més emocionats van sortir a passe-
jar pels carrers de la vila que a les 12 

de la nit ja estaven completament de 
color blanc. I l’endemà al mati, molts 
arbuciencs i arbucienques van sortir 
amb les càmeres i mòbils per immor-
talitzar aquesta gran nevada de la Vall 
d’Arbúcies. 
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Vistes d’Arbúcies des del passeig de la Font del Ferro 

Àngel dibuixat a terra entre el carrer Major i el Damunt Castell de Montsoriu

Font del Ferro 



Carrer Camprodon

Jardí dels Arboços
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Vistes d’Arbúcies dse de Magnes

Carrer Estenedor 

Carrer Estenedor 
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Bassa de la Farga 

Passeig de la Riera 



Governació

Els clàssics envaeixen un any més els carrers d’Ar-
búcies a la 10a Trobada de Clàssics 

Durant la jornada es va homenatjar l’Antonio Alsina, membre dels Clàssics 
Montseny Guilleries que ens va deixar  

Un any més ho han tornat a fer. Els 
Clàssics Montseny Guilleries van acon-
seguir un nou èxit de participació a la 
celebració del desè aniversari de la Tro-
bada de Clàssics. Malgrat la previsió de 
pluja i mal temps que els meteoròlegs 
auguraven pel diumenge 18 de febrer, 
el sol va brillar durant tota la jornada 
i centenars de persones van venir de 
tot el país per exposar els seus vehicles 
clàssics als 10 aparcaments habilitats. 
Així com també els centenars de per-
sones que van passejar pels carrers del 
centre del poble per veure aquestes 
joies del motor. 
En aquest sentit, el president dels Clàs-
sics, David Batlle, va assenyalar que 
des de l’entitat estan molt satisfets del 
transcurs de la trobada i va assegurar 
que: “Un any més ha estat tot un èxit, 
tot i l’anunci de pluja”. “Ho repetirem 
any rere any fins que el cos ens digui 
prou”, va concloure. Va ser durant el 
brindis del 10è aniversari que els Clàs-
sics van retre homenatge a l’Antonio 
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El regidor de Governació, Martí Pastells, 
va valorar molt positivament la Troba-
da i va dir que tot i venir menys vehi-
cles que en d’altres ocasions “perquè el 
temps ens ha penalitzat”, ha estat una 
gran festa del món del motor un any 
més”. 
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, va vo-
ler agrair la implicació i dedicació dels 

Clàssics Montseny Guilleries en l’orga-
nització de la trobada i va assenyalar 
que es va demostrar una vegada més 
que la Trobada d’Arbúcies “està conso-
lidada com la millor trobada de cotxes 
Clàssics de Catalunya”. “Som un refe-
rent a tot el país” va assenyalar Garriga. 
La Trobada va començar a les 9 del matí 
amb l’arribada dels primers vehicles. 

Alsina, membre de l’entitat que, com 
va recordar Batlle, era l’encarregat de 
l’aparcament dels 600 i per aquest mo-
tiu, van regalar a la família una fotogra-
fia de l’Antonio amb el seu clàssic. Tam-
bé és per aquest motiu que els Clàssics 
van decidir que a partir d’aquest any, 
l’aparcament dels 600 seria l’aparca-
ment de l’Antonio. 

Enguany hi havia 10 aparcaments si-
tuats en diferents punts del municipi: 
aparcament de l’avinguda dels Països 
Catalans, passeig Dr. Carulla, placeta 
de Can Reus, carrer Castell, Germana 
Assumpta i Camprodon i a la plaça de 
la Vila on aquest any hi havia els cotxes 
de ral·li i, a la plaça de les Olles, algunes 
motos antigues. 
Aquest any també es va repetir el con-
curs de dibuix infantil i, a partir de les 
10 del matí, els més petits van poder 
participar al concurs de dibuix i, abans 
de cloure la jornada, els assistents van 
poder degustar productes típics d’Ar-
búcies de la parada del Comerç d’Arbú-
cies que hi va haver durant tot el matí 
al pati de l’Escola Dr. Carulla. En aquest 
mateix espai, els visitants també van 
poder passejar i comprar per les para-
des del “mercadillo” de segona mà on 
es podien trobar tot tipus de peces per 
als vehicles clàssics. 

19



Fires

Fel Faixedas protagonitza l’encesa de llums a la Fira del Tió
La Fira del Tió va donar el tret de sortida 
a les festes de Nadal. L’encesa de llums de 
dissabte a la tarda a la plaça de la Vila va 
comptar amb la presència de l’actor i veí 
d’Arbúcies, Fel Faixedas, que va ser l’enca-
rregat de prémer el polsador i encendre 
tota la il·luminació de la plaça amb l’ajuda 
del públic. Tot seguit, tota la mainada aple-
gada a la plaça va poder fer cagar el tió.
Diumenge, les activitats van seguir amb 
l’exposició de tions originals al voltant de 
l’arbre de la plaça, en la qual s’hi van poder 
veure castellers, la Vella Quaresma, Sant 
Jordi i el drac i, fins i tot, el tió Foraster, entre 
d’altres. Durant tot el matí els nens i nenes 
van poder participar en els diferents tallers 
de decoració de Nadal i de construcció d’un 
tió. Al migdia, es va repartir brou de Nadal i 
va tenir lloc l’espectacle infantil. La regidora 
de Turisme, Maria Tayeda, ha assenyalat: 
“Portem 3 anys i ens plantegem fer un salt 
de qualitat de cares la propera edició”. 
A la tarda, es va fer el concert de Nadal amb 
les corals cor infantil Solfa, el cor Veus de 
Tardor, la coral Amethysta, la coral Clau de 
Sol, el cor Gaudim Cantant i el cor Lutiana, 
que va tenir una molt bona acollida, ja que 
l’església estava plena de gom a gom. Els 
cors van interpretar diferents peces de Na-
dal i, com a cloenda, les sis corals van cantar 
les cançons Fum, fum, fum i El petit vailet. Exposició de tions originals a la plaça de la Vila 
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Festes 

Una comparsa arbucienca guanya el concurs de disfresses
La colla Free Style va guanyar el concurs 
de la rua de carnaval d’enguany d’Arbúcies 
amb la disfressa de Cleòpatra. El segon 
premi se’l va endur el grup Bon Rotllo, de 
Riells i Viabrea, amb Minerals a gogó. El 
tercer premi se’l van endur la colla Sweet 
pop, de Riells i Viabrea, amb la seva dis-
fressa de piruletes. I, finalment, el premi 
del comerç d’Arbúcies se’l va emportar el 
grup Els Esquirols, disfressats d’esquirole-
sos d’Arbúcies. 
Enguany, el carnaval a Arbúcies no es va 
centrar en la rua del divendres a la nit, sinó 
que es va celebrar al llarg de tot divendres i  
diumenge a la tarda. 
Divendres, tot passejant pels comerços 
de la vila es podien veure tot tipus de dis-
fresses, ja que enguany els botiguers van 

prendre la iniciativa de despatxar disfres-
sats. Alguns que també voltaven disfres-
sats divendres al matí per Arbúcies. Eren 
els alumnes de l’institut Montsoriu, que 
no van deixar perdre l’ocasió d’anar dis-
fressats a classe.  Divendres a la tarda els 
que també van sortir disfressats van ser els 
alumnes del Jardinet, l’Escola Dr. Carulla i 
l’Escola Vedruna, que van fer rua pels ca-
rrers del centre d’Arbúcies. A la nit, després 
de la rua de carnaval pel carrer Campro-
don, els joves també es van guarnir per a 
l’ocasió i van sortir perl a nit musical que 
havia organitzat l’Associació Festes Joves. 
Finalment, el carnaval posava el punt i fi-
nal a Arbúcies amb la rua infantil pel carrer 
Pietat i Magnes amb els New Serafins i, tot 
seguit, l’espectacle musical que va tenir lloc 
al poliesportiu de Can Delfí. 
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Festes 

Els Jubilats reprenen la representació dels 
Pastorets amb un gran èxit d’assistència 

Un dels actes més destacats d’eguany de 
les festes de Nadal va ser Els Pastorets, 
una representació que durant anys s’ha-
via fet a Arbúcies, però que darrerament 
s’havia perdut. En aquest cas, va ser l’As-
sociació de Jubilats i Pensionistes que, tot 
i tenir poc temps per preparar-los, va ofe-

rir cinc funcions molt dignes i va mantenir 
l’esperit de sempre dels Pastorets basats 
en l’obra de Folch i Torres. Una represen-
tació que va servir per cohesionar els ju-
bilats dels diferents àmbits que té la Llar. 
Prop de 50 jubilats que per uns dies van 
tornar a reviure aquelles representació 

dels Pastorets que anys enrere havien in-
terpretat, ja que molts d’ells ja els havien 
fet al Centre quan eren joves. 
Un dels altres actes més concorreguts 
de les festes va ser el gran concert de co-
rals, en el qual hi van participar les corals 
Lutiana, Amethysta, el Cor Gaudim Can-
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tant. la coral Veus de Tardor i la coral Clau 
de Sol de l’Escola de Música. Un concert 
en què cada coral va interpretar  unes 
cinc peces, majoritàriament, cançons de 
Nadal. 
El tió de la plaça tampoc hi va faltar, una 
tradició que ha perdurat any rere any 
i que aplega uns 200 infants cada any. 
Les quines del Bàsquet Arbúcies tam-
bé van amenitzar les tardes del dia de 
Nadal, de Sant Esteve, Any Nou i Reis.  
Per als més petits, va tenir lloc el Parc 
de Nadal durant tres dies en què nens i 
nenes van poder saltar als infables, par-
ticipar als tallers de manualitats, maqui-
llar-se o fer alguna partida d’escacs. Així 
com participar al taller de fanalets que 
enguany es va organitzar des del Mu-
seu Etnològic del Montseny, La Gabella 
i en què la mainada va poder fabricar-se 
un fanalet amb la silueta del castell de 
Montsoriu. 
Finalment, el divendres 5 de gener va 
arribar la nit més esperada, la cavalcada 
de Reis. Aquest any, darrere les tradi-
cionals torxes portades pels joves, es va 
comptar amb la participació de l’Esco-
la de Dansa.  La regidora de Festes, M. 
Àngels Soler, valora molt positivament 
aquesta incorporació i agraeix a les mes-
tres, a la Junta i als alumnes de l’Escola 
per la seva implicació. 
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Gran èxit del Fotomontseny i de l’exposició Girones

El dissabte 2 de desembre es va celebrar la 
Trobada Fotomontseny 2017 al Museu Et-
nològic del Montseny, que va quedar petit  
per acollir les més de 100 persones que van 
assistir al llarg de tot el dia a les diferents ac-
tivitats organitzades en el marc d’aquesta 8a 
edició. Els aficionats a la fotografia de natu-
ra van poder gaudir amb les xerrades d’Àlex 
Alonso, Dani Ruano i Martín Gallego i amb 
els tallers de FotoRuanoPro i Olympus. La 
cloenda va ser la xerrada de Pere Soler Una 
visió de la fotografia de natura que va omplir 
el Teatre de Cal Xic, acte que també va servir 
de presentació de l’exposició Girones.
Es tracta d’una exposició produïda pel Mu-
seu Etnològic del Montseny que presenta 
25 fotografies (90x60cm) a partir del treball 
del reconegut fotògraf gironí Pere Soler (un 
dels millors fotògrafs de natura, reconegut 
amb més de 60 premis a nivell internacional 
i guanyador l’any 2015 del Wildlife Photogra-
pher of the Year, el premi més prestigiós del 
món de la fotografia de natura, que convo-
quen la BBC i el Museu d’Història Natural de 
Londres) i el pilot Andreu Pujades, que du-

rant els darrers anys han sobrevolat els cels 
de les terres gironines per obtenir impac-
tants imatges que mostren la gran diversitat 
de paisatges de la nostra terra. Presentades 
com a suggerents visions que cal preservar, 
el visitant retroba aquests petits tresors, del 
Montseny al Pirineu i de la Costa Brava a la 
Garrotxa.
Aquesta mostra es va poder veure fins al 
7 de gener a Arbúcies i durant els propers 
mesos iniciarà un recorregut per diferents 

centres culturals de les comarques gironi-
nes. Així, el 20 d’abril es presentarà a la Casa 
de Cultura de Girona i durant tot el mes de 
maig, coincidint amb el Girona, Temps de 
Flors es podrà visitar.
El Fotomontseny va néixer com una inicia-
tiva del Museu Etnològic del Montseny i la 
Secció Fotogràfica d’Arbúcies, amb la vo-
luntat de crear un punt de trobada per als 
amants de la fotografia de natura, en tots els 
seus registres.

Forat blau (Pla de l’Estany)                  Foto: Pere Soler

Acte de presentació de l’exposició Girones
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Prop de 400 persones gaudeixen 
del concert del Glòria de Vivaldi

El teatre de l’Institut Montsoriu va 
acollir diumenge el gran concert del 
Glòria de Vivaldi, que va ser tot un èxit 
d’assistència amb unes 400 persones. 
El concert, organitzat per la coral de 
Sant Hilari Veus Alegres, va comptar 
també amb la participació del Cor Lu-
tiana (Arbúcies) i la Coral Amethysta 
(Arbúcies i Sant Hilari) i amb l’Orques-
tra de Girona i dues solistes. 
El concert es va dividir en dues parts. 
A la primera, l’orquestra va oferir dues 
obres musicals de Mozart i, a la sego-
na, els prop de 70 cantants de les tres 
corals de la Selva interior van interpre-
tar el Glòria en una posada en escena 
molt espectacular i en la qual també 
hi van participar les dues solistes par-
ticipants, una soprano i una contralt. 
El dia abans, el dissabte, el concert 
es va estrenar a Sant Hilari i també va 
comptar amb una assistència de vora 
400 persones i el proper 1 d’abril se 
celebrarà a l’església de Santa Coloma 
de Farners. 
El regidor de Cultura, Manel Serras, ha 
volgut agrair la col·laboració tant de 
l’Ajuntament d’Arbúcies com també 
el de Sant Hilari i, sobretot, als direc-
tors de les corals Lutiana i Amethys-
ta, Quim Riumalló i Sílvia Brugués per 

El Glòria de Vivaldi és un espectacle amb una gran qualitat musical

la seva especial col·laboració. Serras 
també a destacat que el Glòria de Vi-
valdi és un espectacle de gran quali-

tat i que hem tingut el plaer de poder 
veure en dos pobles com són Arbúcies 
i Sant Hilari. 

4GAMI i Mozartines, propers 
concerts de l’Arbsons

Durant els mesos de gener, febrer i 
març podrem gaudir de les diverses ac-
tuacions musicals que s’han programat 
del cicle musical Arbsons. De moment, 

ja han tingut lloc el concert dels arbu-
ciencs Rosa Badenas i Manel Planchart, 
que van interpretar peces de Granados, 
Beethoven i Liszt, entre d’altres cone-

guts genis de la música. El diumenge 
25 de febrer els més petits van poder 
divertir-se amb Monsieur Croche, un 
espectacle basat en els somnis del com-
positor francès Claude Debussy. 
Les dues últimes actuacions prenen un 
altre caire. El diumenge 14 de març, ens 
visitarà el grup musical 4GAMI que can-
ta a a capella amb quatre veus treba-
llades i harmonies sorprenents. Un dels 
components del grup és en Iago García, 
cantant de l’Orquestra Principal de la 
Bisbal i fiscorn de la Cobla Arbucienca. 
I l’últim concert, el 25 de març, l’ofe-
rirà una vella coneguda dels aficionats 
arbuciencs a la música, la soprano Laia 
Frigolé, que ja ens havia visitat fa dos 
anys, i que aquesta vegada compartirà 
l’escenari de la sala Daniel Martí amb 
la mezzosoprano Georgina Reyner i la 
pianista Lamia Bensmail. El seu reper-
tori es basarà en peces conegudes de 
diverses òperes de Mozart, tot i que 
s’incorporarà també alguna ària d’al-
tres autors.

Manel Planchart i Rosa Badenas després del concert de l’Arbsons 
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Torna el cicle Documentals 2018 L’hora dels deures és el primer documen-
tal que s’ha projectat del cicle Documen-
tals 2018 que organitza el Museu Etnolò-
gic del Montseny amb la col·laboració de 
la Regidoria de Cultura i que s’allargarà 
durant tot l’any amb la projecció d’un 
documental cada mes i, en alguns casos, 
estarà relacionat amb altres activitats 
que es realitzin al municipi aquell mes. 
El següent documental es projectarà el 
dijous 15 de març i porta per títol Town 
of runners amb motiu de la Setmana de 
l’Activitat Física i l’Esport. Aquest docu-
mental transcórre a Bekoji, una petita 
comunitat rural d’Etiòpia, on córrer és 
una forma de vida. 
Al mes d’abril es farà Argentinian lesson, 
durant la Setmana Cultura de Sant Jordi. 
No sóc una estrella de rock és el docu-
mental que es projectarà el 17 de maig; 
al mes de juny amb motiu de la Setmana 
del Medi Ambient es farà Angry Inuk, i 19 
de juliol es projectarà El meravellós món 
del Papa Alaev. Passat l’estiu, al mes de 
setembre, es projectarà Amazona; el 18 
d’octubre, coincidint amb el Dia Mundial 
de l’Alimentació, es farà el documental 
Vindran temps millors. I, finalment, el 30 
de novembre es projectarà Joana Biar-
nés, una entre tots. 
Tots els documentals es projectaran a la 
segona planta del Museu Etnològic del 
Montseny, La Gabella, a les 8 del ves-
pre. Totes les projeccions són en versió 
original subtitulades en català. Activitat 
gratuïta. 

Taller familiar de 
fanalets al museu

Més de 100 persones van participar al 
taller familiar per fer un fanalet espe-
cial, amb la silueta del castell de Mont-
soriu, per anar a rebre els tres Reis 
d’Orient. Durant tota la tarda els nens 
i nenes, acompanyats dels seus pares, 
van poder dissenyar el seu propi fana-
let, amb l’ajuda de les monitores de 
l’activitat. Aquest taller s’emmarcava 
dins les activitats del Museu Etnològic 
del Montseny a la campanya #Nadalal-
Museu i la programació nadalenca de 
l’Ajuntament d’Arbúcies. És el primer any que el Museu Etnològic del Montseny organtiza aquesta activitat
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German Álvarez, col·legiat 
d’honor del Col·legi de Geòlegs 

Germán Álvarez, davant la vitrina de minerals que va cedir al MEMGA                Foto: Ignasi Oliveras

placa commemorativa i la felicitació 
del mateix Colegio Oficial de Geólo-
gos, pel seu reconegut prestigi en el 
camp de la paleontologia. 
La tesi doctoral i els treballs científics 
realitzats l’han especialitzat en els 
coralls fòssils de l’Eocè de Catalunya. 
Ha format part de diversos grups de 
treball de la Universitat de Barcelona, 
en la qual consta com a col·laborador 
extern.
Ha publicat en revistes nacionals i es-
trangeres de reconegut valor científic, 
uns 50 treballs  de la seva especialitat. 
També ha publicat uns 20 treballs de 
divulgació de la Geologia. També és 
l’autor del capítol dedicat als coralls 
fòssils de la Història Natural dels Paï-
sos Catalans. volum 15. Ha participat 
en nombrosos congressos de Paleon-
tologia, nacionals i internacionals, 
organitzant i realitzant  excursions de 
geologia per als congressistes.
En la seva tasca científica, ha deter-
minat i classificat 13 noves espècies 
de coralls de l’Eocè. Finalment, l’any 
1995 va publicar, amb l’Anna Ollé, 
el llibret titulat Una pedra al ronyó, 
dedicat als alumnes de batxillerat i 
de COU.El llibret va ser publicat per 
l’editorial EUMO, dins del Projecte 
Solaris.

Cultura i Medi Ambient

L’arbucienc German Álvarez ha rebut 
la distinció de col·legiat d’honor que 
otorga el “Colegio Oficial de Geólogos 

de España”. L’acte d’entrega va tenir 
lloc el passat 20 de desembre a Ma-
drid. El distingit geòleg va rebre la 

“Visqui on visqui, sempre em 
sento d’Arbúcies”

Carme Rosell amb l’alcalde d’Arbúcies i alguns dels membres d’Arbúcies al Món 

Carme Rosell ha viatjat per tot el món 
gràcies a la seva feina com a biòloga 
especialitzada en la gestió de conflictes 
entre els animals i les persones. Una fei-
na apassionat i de la qual va parlar en la 
conferència d’Arbúcies al Món del mes 
de febrer. Rosell va parlar dels seus viat-
ges a Costa Rica, Taiwan i Grècia, però ha 
estat a molts d’altres com Estats Units, 
Canadà o Xile. Rosell va fundar al consul-
toria Minuartia mitjançant la qual s’ocu-
pa de minimitzar els danys que causa 
la fauna salvatge, però també de salva-
guardar alguns dels seus drets: construir 
passos de fauna en noves carreteres, en-
tre els rails dels trens o en zones aèries. 
En aquest sentit, Rosell va explicar que 
el seu viatge a Costa Rica va consistir 
en la prevenció d’impactes amb ocells 
en aeroports. I, a Taiwan hi va anar a 
assessorar en temes de senglars i tam-
bé pel pas d’ocells en aeroports. I com 
ha arribat fins aquí? Des de petita va 
explicar que “corríem pels horts caçant 

animalons i crec que aquestes vivències 
em van marcar”. I és aquí on es nota la 
influència d’Arbúcies en la seva vida. A 

més, Rosell va ser una de les fundadores 
del Museu Etnològic del Montseny i ac-
tualment n’és membre de la junta. 




