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Ara farà dos anys que se’ns va decretar l’estat d’emergència per la pandèmia de la 
Covid-19. Al llarg d’aquests més de 700 dies ens les hem vist de tots colors,  de totes 
les formes i maneres possibles. Fins al punt, que en alguns moments, ens pensàvem 
que això no acabaria mai. 

Al final de tot sembla que sí, que ja tot s’està normalitzant i entrem en un nou estat de 
les coses. Sense entrar en el debat de les coses, que torni la “normalitat” és molt d’agrair. 
Per a tothom. Famílies, escoles,  comerços, fàbriques, centres sanitaris, administració etc. 
Dos anys és molt de temps, massa. I ha representat una pèrdua econòmica per a to-
thom. Per posar un exemple, a l’Ajuntament, la pandèmia li ha representat un cost d’un 
milió cent mil euros, i els hem d’afrontar amb els diners públics, aquells que surten dels 
impostos que paguem tots. I ja sabem com de malament els hi ha anat a les famílies. 

I veníem d’una tempesta, el gener del mateix any 2020, que hem conegut amb el 
nom de Gloria, que va deixar moltes parts del nucli urbà i del terme municipal molt 
malmès. Empreses i negocis van perdre bous i esquelles per culpa de les destrosses 
d’una tempesta sense control. Més de 350 litres en poques hores. A l’Ajuntament, de 
perjudici públic, hem tingut un milió sis-cents mil euros. Que aviat és dit. Diners que 
també han sortit, en una part important, dels impostos que paguem la ciutadania.

Benauradament tot ens porta a pensar que, aquests dos anys d’un malson terrible 
ja s’han acabat i podrem, aquests 2022, reprendre la normalitat en tots els àmbits de 
les nostres vides. 

Amb aquestes ratlles vull expressar el meu profund agraïment a tota la gent d’Arbú-
cies. Per la paciència, per la perseverança, per ser tan positius com ha sigut possible, 
per la solidaritat més que demostrada, sobretot amb la nostra gent més gran i més 
necessitada, per arremangar-nos i treballar pel bé comú, sense demanar res a canvi.  
Per posar Arbúcies i a les persones del nostre poble per davant de qualsevol interès. 
Són temps que em fan sentir més que orgullós de ser l’alcalde d’aquest municipi. 

Gràcies mil vegades.

PERE GARRIGA I SOLÀ
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d’infants El Jardinet, actualment 
elèctric, i es connectarà a la plan-
ta de biomassa situada a l’aparca-
ment dels Països Catalans i que 
ja dona servei a l’IES Montsoriu, 
a l’Escola Dr. Carulla i a l’Associa-
ció Montseny Guilleries. Aques-
ta inversió suposarà un cost de 

S'APROVA UN 
PRESSUPOST DE 12 
MILIONS D'EUROS  

El Ple de l’Ajuntament d’Arbúcies 
ha aprovat el pressupost per 
aquest 2022. El pressupost més 
elevat que ha tingut mai el mu-
nicipi, ja que la xifra ascendeix als 
12.634.026 euros i que preveu in-
versions per un valor de 4.857.703 
euros i que se centraran, princi-
palment, en la substitució de l’en-
llumenat públic i en inversions a 
diferents edificis municipals. 

El Centre de Divulgació i Investi-
gació de la Batllia de Montsoriu i 
el Museu Etnològic del Montseny 
són els equipaments municipals 
en els quals recauran gran part de 
les inversions aquest 2022, ja que 
s’hi destinaran 748.870 euros. En-
guany han d’acabar les obres del 
centre de divulgació, que tindrà 
com a objectiu la recerca i divul-
gació del vescomtat de Cabrera, 
i també es projectarà un nou au-
diovisual, que serà compartit en-
tre ambdós edificis.  El Centre de 
Divulgació i Investigació de la Bat-
llia de Montsoriu forma part del 
projecte Producte turístic - cultur-
al vescomtat de Cabrera, que lide-
ra el Consell Comarcal de la Selva 
i que es desenvolupa gràcies al 
cofinançament del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional 
de la Unió Europea, en el marc 
del Programa operatiu FEDER de 
Catalunya. 

Aquest 2022 s’acabaran de dur 
a termes les últimes inversions 
al Centre Polivalent de les Naus 
Ayats, ja que el pressupost, amb 
una partida de 162.000 euros, pre-
veu instal·lar calefacció i llum i so 
al teatre de l’equipament, que 
permetria oferir la major part de 
la programació cultural i festiva 
en aquest espai, que actualment 
està limitada quan les condicions 

L'alcalde i el director del MEMGA, en una visita d'obres al centre  de divulgació 

climàtiques són favorables. 

La nova Llar de Jubilats, que se 
situarà a l’edifici de l’Hotel d’En-
titats, es preveu acabar aquest 
2022 i compta amb una partida 
pressupostària de 150.000 euros. 
I, a la depuradora municipal està 
previst realitzar-hi una inversió 
de 326.000 euros. Finalment, per 
obres de millora i arranjament 
en edificis municipals hi ha pres-

supostats 110.000 euros. 

La millora de l’eficiència energèti-
ca a tot el municipi serà una al-
tra de les grans inversions que es 
duran a terme enguany. Al pres-
supost està previst substituir l’en-
llumenat públic per llums LED, 
molt més eficients. El cost està 
previst en 1,3 milions euros. Per 
altra banda, també se substituirà 
el sistema de calefacció de la llar 

141.000 euros. En aquest mateix 
sentit, el pressupost també inclou 
una partida de 167.000 euros per 
substituir la caldera de biomassa 
de la zona esportiva de Can Pons. 
Aquestes inversions, però, estan 
supeditades a les subvencions del 
fons europeu Next Generation. En 

aquest sentit, l’alcalde, Pere Garri-
ga, assegura: ”Som un  municipi 
referent a tot Catalunya en ener-
gies renovables i ho volem seguir 
sent, per això hem previst noves 
inversions en aquesta àrea”. 

Aquest any també acabaran totes 

les actuacions referents a les des- 
trosses provocades pel Gloria el 
gener del 2020 i tindran un cost 
de 500.000 euros, d’un total d’1,6 
milions d’euros que s’hi ha invertit 
en tres anys. 

Finalment, el capítol d’inver-
sions contempla algunes obres 
de reforma i reurbantizació com 
ara la nova canalització de Fogu-

eres de Montsoriu, per un cost de 
360.000 euros. També la reforma 
de la vorera del carrer Estenedor, 
des de l’Ajuntament fins a davant 
de l’Hotel d’Entitats. Unes obres 
que també serviran per millorar 
el clavegueram i que tindran un 
cost de 40.000 euros. I, finalment, 
també està previst invertir 160.000 
euros al cementiri municipal, tant 
per a la creació de nous nínxols 

com per millorar l’accessibilitat i 
l’aparcament de les diferents en-
trades de què disposa. 

La regidora d’Hisenda, Remei Ar-
tigas, explica: “El pressupost és 
l’eina que ens permet continuar 
millorant els equipaments mu-
nicipals i els carrers i places i po-
der donar el màxim de serveis a la 
ciutadania”. 

Vorera del carrer Estenedor Fanals del carrer Turó del Campament



7· OBRES6· HISENDA

UNA TRENTENA D'AJUN-
TAMENTS DEMANEN LA 

SOBIRANIA FISCAL

han anat a càrrec de l’alcalde de 
Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega 
(ERC).

Els ajuntaments promotors del 
manifest animen tots els ens locals 
del país a portar a terme la sobira-
nia fiscal pagant tots els impostos 
a l’Agència Tributària de Catalu-
nya, fent valer que “l’únic govern 
legítim és el Govern de Catalunya 
i a la vegada denunciant l’espoli 
fiscal endèmic que patim per part 
de l’Estat espanyol“.

Ajuntaments de Catalunya per la 
Sobirania Fiscal creu que la clau 
de millores municipals és trebal-
lar en sobiranies, tant fiscals com 
energètiques, recordant que si 
el món local fa pinya es pot parar 
“l’abús de les oligarquies ener- 
gètiques vers la ciutadania“. Per 
aquest motiu, animen els ajunta-
ments que encara no s’hi han ad-
herit, que ho facin.

A més dels impulsors, en el ma-
nifest ja s’hi han adherit ajunta- 
ments com Sant Quirze de Besora, 
Marçà, Sant Julià del Llor i Bonmatí, 
Folgueroles, la Secuita, Tona, Es-
pinelves, Igualada, les Borges del 
Camp, Roda de Ter, Viladrau, Vic, 
Masies de Roda, Riudoms, Sant Pol 
de Mar, Collsuspina, Creixell, Manl-
leu i Alcoletge, entre d’altres.

Aquest grup d’ajuntaments, que 
treballen de forma independent, 
ha nascut sota el paraigua de la 
campanya “Jo pago a Catalunya”, 
impulsada per l’Assemblea Nacio-
nal Catalana. 

Els càrrecs electes municipals es 
poden adherir al manifest mit-
jançant aquest portal web https://
ajuntamentssobiraniafiscal.cat/. 

L'AJUNTAMENT INVERTEIX 
1,6 MILIONS D'EUROS EN 

REPARACIONS DEL GLORIA

Un grup de consistoris anomenat 
Ajuntaments de Catalunya per la 
Sobirania Fiscal emplaça tots els 
ajuntaments a pagar els seus im-
postos a l’Agència Tributària de 
Catalunya. És per aquest motiu 
van presentar un manifest conjunt 
en defensa de la sobirania fiscal 
des del municipalisme. Els consis-
toris promotors són Arbúcies, Sant 
Pere de Torelló, Santa Eulàlia de 
Riuprimer, Taradell, Sant Julià de 
Vilatorta, Sant Cugat Sesgarrigues, 
Celrà, Vallbona d’Anoia, Montblanc, 
Calldetenes i Balenyà. Aquest grup 
anima tots els ajuntaments de 
Catalunya que hi participin.

En el manifest destaquen la im-
portància del control efectiu de la 
recaptació i gestió d’impostos des 
de l’Agència Tributària de Catalu-
nya per aconseguir la República 
Catalana. També demanen que 
la Conselleria d’Economia posi en 
marxa la “política fiscal corpora-
tiva“, que facilitaria el pagament 
d’impostos als ajuntaments. La 
lectura del manifest va anar a càr-
rec de l’alcaldessa de Vic, Anna 
Erra (Junts); l’alcalde d’Arbúcies, 
Pere Garriga (Entesa-Indepen-
dents de la Selva), i l’alcaldessa de 
Viladamat, Dolors Pons (CUP). Les 
conclusions de les intervencions 

Després de tres anys, aquest 2022 
s'acabaran els treballs per arran-
jar i reparar tot el que va malme-
tre el temporal Gloria, que va te-
nir lloc entre els dies 21, 22 i 23 de 
gener del 2020 i en els quals van 
caure a Arbúcies 356,3 litres per 
metre quadrat, segons dades de 
l’Observatori Meteorològic Mu-
nicipal. 

Els litres i litres d’aigua que va 
ploure en tan poques hores van 
provocar molts i grans desper-
fectes a tot el municipi, ja fos al 
nucli urbà, als nuclis agregats o 
bé als més de 100 quilòmetres de 
camins forestals. Uns danys que 
es van classificar en 3 categories: 
imprescindible, urgent i necessa-
ri. “A través d’aquesta classificació, 
hem anat duent a terme les actu-
acions en aquests tres anys amb 
la voluntat de po-     der-ho as-
sumir des del pressupost munic-
ipal”, explica l’alcalde d’Arbúcies, 
Pere Garriga. 

Així doncs, aquest 2022 es re-
alitzaran aquelles actuacions 
necessàries i que són: la reparació 
dels marges del passeig de Pala-
cagüina, del passeig del Gorg Nou 
i del carrer Serra de Tabal i carrer 
de coll de Castellar a Fogueres 
de Montsoriu; s’arranjarà el parc 
de Can Cassó, així com la vorera 
del passeig de Palacagüina i l’es-
voranc del camí del Sot de Roters; 
i, finalment, es repararan els murs 
de la plaça de Florac, de la passera 
del camí de Joanet i la resclosa 
del Pont Vermell. Per altra banda, 
també està prevista una actuació 
en el col·lector de la riera Xica.  En 
total, les inversions previstes per 
aquest 2022 en obres de manten-
iment i reparació tenen un valor 
de 639.860,58 euros. 
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gua, i també es van reparar els da-
nys ocasionats a la xarxa de sane-
jament en alta de la població i els 
camins estratègics del Montseny. 
El cost total d’aquests treballs va 
ser de 602.687,53 euros. 

Durant el 2021 es van dur a terme 
els treballs d’inversió i mante-     
niment més urgents i es van cen-
trar en les esllavissades dels mar-
ges de la plaça Frederic Mompou, 
els marges del carrer de Puig 

d’Ull, del carrer del Sagrat Cor, del 
marge inferior del camí de Santa 
Fe, del carrer Matagalls i del carrer 
Lluís Torres. També es van arranjar 
les destrosses provocades per la 
inundació al parc de la Dona d’Ai-

Estat del mur del carrer Castell després del Gloria Mur del carrer Castell després de l'arranjament

El Gloria va provocar l'esfondrament del passeig de Palacagüina Estat de la carretera després de la reparació

Esfondrament del marge del passeig de la Riera Reconstrucció del talús del passeig de la Riera

Finalment, al 2020 es van re-
alitzar aquelles obres impres-   
cindibles i que requerien una 
actuació urgent. Entre elles, hi 
havia la reparació del mur dels 
carrers Castell i pujada de la 
Plana, del mur de la plaça Font 
Agudes i del mur del passeig 
de Palacagüina. Com també els 
esvorancs que es van produir a 
la carretera de Joanet, al parc 
del Sot del Palau o la ruptura 
del col·lector al Camp de l’Oli-

ver. A banda d’aquests treballs 
d’inversió, se’n van haver de fer 
d’altres de manteniment, entre 
els quals hi havia l’arranjament 
a diferents equipaments muni- 
cipals que van quedar inundats, 
la reparació de diferents cano- 
nades (a l’alçada de Can Sitra, la 
de la urbanització El Palau, la de 
Fogueres de Montsoriu i la del 
rec de la Plana). Els treballs rea-
litzats durant el 2020 van tenir 
un cost de 417.639,02 euros. 

“Hem treballat molt per poder 
aconseguir el màxim de subven-
cions possibles de les adminis-
tracions supralocals a l’hora de 
finançar les despeses ocasion-
ades pel Gloria i, finalment hem 
obtingut un 60 per cent del fi-
nançament”, explica l’alcalde. I 
conclou Garriga: “El Gloria passarà 
a la història com altres desastres 
climàtics que han tingut lloc al 
nostre municipi, com la nevada 
del 1962”, assegura l’alcalde. 

DESPESES

Inversió 736.103,67€

Manteniment 328.580,00€ 

Arranjament camins 237.000,00€

Col·lectors 128.764,46€

Actuació emergència riera Xica 193.739,00€

TOTAL 1.660.187,13€

SUBVENCIONS

Generalitat 503.201,63€

Estat 78.913,93€ 

Diputació Girona 34.766,36€

Diputació Girona (camins) 215.569,00€

ACA - Col·lectors 128.764,46€

ACA - Abastament alta 10.930,00€

TOTAL 972.145,38€

Fonts propis 688.041,75€
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EL MUSEU ETNOLÒGIC 
DEL MONTSENY, ELEMENT 

CLAU DEL TERRITORI

El dissabte 6 de novembre es van 
inaugurar oficialment les noves 
sales del Museu Etnològic del 
Montseny, La Gabella (MEMGA). 
Unes obres de reforma que han 
permès millorar el recorregut 
de la visita i que, sobretot, s’han 
concentrat en l’actualització mu-
seogràfica dels diferents espais 
en què es descriu el model indus-
trial del Montseny: la torneria, la 
carrosseria i el tèxtil amb la incor-
poració de la dona al món laboral.

A l’acte d’inauguració hi van as-
sistir Elsa Ibar, directora general 

de de la Direcció General del Pat-
rimoni Cultural; Magda Gassó, cap 
dels Serveis de Museus i Protecció 
de Béns Mobles; Josep Calatayud, 
director dels Serveis Territorials 
de Girona del Departament de 
Cultura; Jordi Camps, diputat de 
Promoció i Desenvolupament 
econòmic i local de la Diputació 
de Girona; Salvador Balliu, pres-
ident del Consell Comarcal de 
la Selva; Pere Garriga, alcalde 
d'Arbúcies; el regidor de Cultura, 
Manel Serras, i Jordi Tura, director 
del Museu Etnològic del Mont-
seny, La Gabella. Al llarg de la vis-

ita guiada, van poder gaudir dels 
nous espais, com ara el que està 
dedicat a les Llegendes del Mont-
seny; l’espai presidit per l’icònic 
autocar de color vermell del 1923 
i que remet a la gran indústria ar-
bucienca, la indústria carrossera, i 
la sala dedicada al món del tèxtil 
i a la confecció, també molt im-
portant i que va donar feina a una 
gran part de la població femenina 
de la vila en un període que va de 
finals del segle XIX a principis del 
segle XXI.

En aquest sentit, l’alcalde d’Ar-
búcies, Pere Garriga, va assenya- 
lar: “L’adaptació i millora d’equi-
paments culturals com el Museu 
d’Arbúcies és un repte i una ob-
ligació que tenim les administra-
cions cap a la nostra ciutadania. 
Aquest procés de remodelació 
ha de permetre reforçar el lligam 
amb el Montseny i és una aposta 
decidida per convertir el museu 

en un element clau del territo-
ri”. En aquesta mateixa direcció 
va parlar el president del Consell 
Comarcal de la Selva, que va as-
segurar: “Arbúcies ha d’esdeve-
nir pal de paller de la cultura a la 
nostra comarca juntament amb 
el Museu, el castell de Montsoriu i 
el futur Centre d’Interpretació del 
vescomtat de Cabrera”. 

Per la seva banda, la directora 
general de de la Direcció Gen-
eral del Patrimoni Cultural, Elsa 
Ibar, va reafirmar el compromís 
de la Generalitat de Catalunya 
amb el museu. “Per això apostem 
pel MEMGA i hem contribuït en 
aquesta reforma d’una part de la 
museïtzació”. I va remarcar també 
la importància del suport territori-

al que té el Museu. 
El diputat de Promoció i Desenvo-
lupament econòmic i local de la 
Diputació de Girona, Jordi Camps, 
va recordar: "Amb gairebé quar-
anta anys d'història, el MEMGA 
és des de fa temps un dels grans 
referents museològics del país. A 
la Diputació de Girona, hem es-
tat sempre molt conscients de la 
perspectiva social, cultural i terri-
torial d'aquest equipament i, un 
cop més, ens hem implicat en el 
seu desenvolupament perquè 
ens ajuda a conèixer la història del 
massís del Montseny i del munic-
ipi d'Arbúcies, i a interpretar-ne el 
pre-sent".

Finalment, Jordi Tura, director del 
MEMGA va assenyalar: “El vi-    si-

tant descobreix nous espais que 
fins ara no tenien presència en 
el recorregut del museu, com el 
de la vida quotidiana o el món 
del tèxtil i el treball de la dona, al 
mateix temps que s’ha adaptat 
tot el conjunt de les sales de la 
segona planta que permet expli-
car el món de la industrialització 
amb una museografia molt més 
moderna i oberta”.

El projecte executat compren una 
superfície aproximada de 500m2 
dels 2000m2 que té el MEMGA i ha 
tingut un cost 545.000 euros, que 
ha comptat amb finançament 
dels Fons FEDER,  la Diputació de 
Girona, el Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament d’Arbúcies.
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ARBÚCIES RECLAMA IN-
CLOURE'S DINS LA LLISTA 

DE POBLES DE MUNTANYA

El Ple de l’Ajuntament ha formulat 
la petició al Departament de la Vice-
presidència i de Polítiques Digitals 
i Territori per tal d’incloure Arbúcies 
a la llista de municipis declarats 
de muntanya dins la zona Mont-
seny-Guilleries-Lluçanès. 

Es considera que aquests municipis 
denominats de muntanya no han 
assolit el mateix grau de desenvolu-
pament que la resta del Principat i 
pateixen una forta regressió socioe-
conòmica i demogràfica. A més, les 
condicions de vida dels habitants 
permanents de les comarques de 
muntanya s'agreugen per la difícil 
geografia i la duresa del clima, així 
com per la insuficiència de la xarxa 
de comunicacions i dels equipa-
ments col·lectius. En aquestes cir-
cumstàncies, l'objectiu de mantenir 
els nivells de població actual a les 
zones d'alta muntanya, tot asse-
gurant-hi unes condicions de vida 
adequades, és prioritari per assolir 
l'equilibri intern de Catalunya. 

En aquest sentit, Arbúcies es ca-
racteritza per la seva alta variabilitat 

de cotes. A més, el 93 per cent de la 
superfície que ocupa el terme mu-
nicipal és forestal arbrada. Quant a 
l’activitat agrària i forestal, tenint en 
compte el baix valor actual del pro-
ducte resultant de la massa forestal 
i la baixa superfície de producció de 
conreus Arbúcies es considera un 
municipi desafavorit i amb carac-
terístiques similars a diversos mu-
nicipis de muntanya. El conjunt del 
terme municipal abasta poc més 
de 86 km2 i està dotat de centenars 
de quilòmetres de pistes forestals, 
camins de bast i corriols que co-
muniquen el centre de la vila amb 
el més de 300 masies i cases de 
pagès, així com el nucli agregat de 
Joanet i les 6 urbanitzacions i que al-
hora fan de nexe entre els diferents 

municipis confrontants amb Arbú-
cies. Actualment i degut a la manca 
de recursos, més d’un 50 per cent 
d’aquestes construccions, així com 
bona part dels camins es troben en 
estat d’abandó i es causa així una 
pèrdua del patrimoni arquitectònic 
i històric. Finalment, i a partir dels di-
ferents punts exposats, es conside-
ra que el municipi, a causa del seu 
relleu i composició de la superfície 
així com de les circumstàncies limi-
tadores de l’activitat econòmica, és 
equiparable a les característiques 
dels municipis de muntanya. 

Per tots aquests motius, el Ple de 
l’Ajuntament ha sol·licitat incloure 
Arbúcies dins el llistat de municipis 
de muntanya. 
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ARBÚCIES S'ADHEREIX A 
L'ASSOCIACIÓ DE MUNICI-

PIS PER L'ENERGIA PÚBLICA

El Ple de l’Ajuntament d’Arbúcies 
ha ratificat l’adhesió d’Arbúcies 
dins l’Associació de Municipis per 
l’Energia Pública (AMEP), una enti-
tat que té per objectiu impulsar la 
titularitat, la propietat i la gestió pú-
bliques de les xarxes de distribució 

d'energia elèctrica; desenvolupar 
accions per promoure una tran-
sició energètica cap a un model 
energètic que sigui just, democrà-
tic i sostenible, i també assessorar 
els municipis que tinguin aquests 
mateixos interessos.
 
"La incorporació d’Arbúcies dins 
l’AMEP segueix la línia de les políti-
ques públiques que s’estan execu-
tant des del consistori per l’impuls 
d’energies sostenibles i que ja fa 
anys que s’estan implementant", 
explica l'alcalde, Pere Garriga. El 
municipi disposa actualment de 
quatre plantes de biomassa: una 
que dona servei a la zona esporti-

va de Can Pons, una altra al poli-
esportiu de Can Delfí, una tercera 
proporciona calor als edificis de 
l’Ajuntament, el Museu Etnològic 
del Montseny, la Biblioteca, l’Escola 
de Música, l’Escola d’Adults i el Cen-
tre Esportiu Municipal i la piscina 
climatitzada; i una quarta situada a 
la zona de les escoles, que abasteix 
amb biomassa l’Institut Montso-
riu, l’Escola Dr. Carulla i l’Associació 
Montseny Guilleries. 

A banda dels projectes d’autogene-
ració de calor mitjançant biomassa 
d’edificis públics, també hi ha ins-
tal·lades plaques solars al polies-
portiu de Can Pons. A més a més, 

Caldera de biomassa situada a l'aparcament dels Països Catalans

també hi ha edificis municipals 
amb eficiència energètica com 
l’Ajuntament i el Centre Esportiu 
Municipal i d’altres en què s’hi està 
treballant perquè ho esdevinguin 
en un futur proper, com ara la nova 
Llar de Jubilats, el Museu Etnològic 
del Montseny i el Centre d’Interpre-
tació del vescomtat de Cabrera. 

L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, 
assegura: “Tenim la voluntat d’im-
plementar la sostenibilitat i efi-
ciència energètica a tots els edificis 
públics. L’administració hem de ser 
exemple a seguir pel sector privat, 
ja sigui empresarial o en habitatges 
particulars”.
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ES RECUPEREN MÉS DE 
15 TONES DE TÈXTIL 

La recollida selectiva del residu tèxtil 
per part d’Humana Fundación Pue-
blo para Pueblo ha augmentat un 
88 per cent a Arbúcies al 2021. Així 
es desprèn del balanç realitzat per 
l'entitat, que l'any passat va recu-
perar més de 15 tones de tèxtil usat 
per a donar-los una segona vida 
amb un benefici ambiental i so-
cial. La reutilització del tèxtil és clau 
per a l'economia circular i la creació 
d'ocupació verda, per això aques-
ta organització aposta des de fa 35 
anys per donar una segona vida als 
articles de roba que no s'utilitzen. 

L'entitat sense ànim de lucre va re-
cuperar 15.791 kg l'any passat per 
8.400 de l'exercici anterior, la qual 
cosa es tradueix en un increment 

del 88 per cent. El residu tèxtil (roba, 
calçat, complements i tèxtil de llar) 
es diposita en els contenidors si-
tuats en la via pública.

La quantitat recuperada equival 
a 64.000 articles de roba que són 
classificats a la planta de preparació 
per a la reutilització que Humana té 
a l'Ametlla del Vallès (Vallès Orien-
tal). La major part tindrà una sego-
na vida: el 50 per cent es pot reuti-
litzar i més del 35 per cent, reciclar.

“Estem molt satisfets d'aquest aug-
ment del 88 per cent respecte de 
l'any anterior. Això també es deu al 
fet que hem doblat els punts de re-
collida al municipi, que ha facilitat 
la recollida de més tèxtil, així com 

també a l'augment de la sensibi-
lització de la ciutadania, explica el 
regidor de Medi Ambient, Àngel 
Cabrero". 

El 40 per cent de la roba que tenim 
als armaris no s’utilitza durant tot un 
any. L’Agència de Residus de Cata-
lunya calcula que es generen anual-
ment 166.000 tones de residu tèxtil; 
cada ciutadà en llença aproximada-
ment 20 kg, de mitjana. Malaurada-
ment, els gestors autoritzats només 
en recuperen una petita part: la mi-
tjana per habitant i any a Arbúcies 
per part d’Humana és de 2,43 kg.

“La recollida selectiva de roba té un 
gran potencial per a garantir-ne 
una segona vida: el 50 per cent es 
pot reutilitzar i més del 35 per cent, 
reciclar. Per això és important que 
es dipositi en un contenidor de 
roba; resulta obvi, però gairebé el 
90 per cent del residu tèxtil no aca-
ba en el punt de recollida adequat”, 
insisteix Àgata Soler-roig, responsa-
ble de l'àrea de Recollida d'Humana 
a Catalunya “sinó a la fracció resta 
i posteriorment en un abocador o 
una incineradora”.

La reutilització del tèxtil contribueix 
a la reducció de les emissions de 
CO2: per cada quilo de roba recu-
perada (i que no acaba en un abo-
cador per a ser incinerat) s’evita 
l’emissió de 6,1 kg de CO2, segons 
un estudi de la Federació Huma-
na People to People. Les més de 
15 tones recuperades l’any passat a 
Arbúcies han evitat l’emissió de 96 
tones de CO2. 

A aquest benefici ambiental cal afe-
gir-hi el social: la creació d’ocupació 
verda; Humana genera un lloc de 
treball per cada 30 tones de tèxtil 
recollit. 
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ES REFÀ LA VORERA 
DELS PAÏSOS CATALANS 

vorera i, per la part de dalt, fins a 
la variant. A més, s'aprofitarà per 
recol·locar els contenidors d'es-
combraries que hi ha situats en 
aquesta zona. 

El cost de les obres és de 16.000 
euros i les realitza la mateixa 
brigada municipal. 

Aquests treballs permeten mi-
llorar l'accessibilitat dels vianants, 
ja que és una zona de passeig bas-
tant freqüentada i, a més a més, 
també s'han fet dos baixants  per 
a persones amb mobilitat reduïda 
a davant de l'Escola Dr. Carulla i a 
la vorera del davant (on es creuen 
els carrers Camí del Molí i el carrer  
del Solell). 

Aquest mes de febrer s'han dut a 
terme els treballs d'arranjament 
de la vorera de l'avinguda dels 
Països Catalans, des de la rotonda 
dels gegants fins a la rotonda de 
Cal Xic. 

Les obres de reforma consisteixen 
a pavimentar una part de la vore-
ra, ja que fins ara era tota de sorra, 
però segons ha explicat el regidor 
d'Obres, Àngel Cabrero, la banda 

dels arbres es mantindrà amb la 
sorra. Aquest arranjament es farà 
a banda i banda de l'avinguda, ja 
que a causa de les pluges, s'havi-
en anat fent trenques que dificul-
taven el pas dels vianants. 

La pavimentació de la vorera s'a- 
llargarà fins al passeig de Mossèn 
Llorenç (la baixada de la Pietat) on 
temps enrere ja es va dur a terme 
una part de la pavimentació de la 
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S'ADJUDIQUEN ELS 3 
PRIMERS PISOS DE LA 

BORSA JOVE

La sala d'actes de l’Ajuntament va 
acollir l’acte de signatura i d’en-
trega de claus dels tres primers 
habitatges d’emancipació jove. 
Un acte que va comptar amb la 
presència de l’alcalde d’Arbúcies, 
Pere Garriga, el regidor d’Habi-
tatge, Jaume Salmeron i de la 
regidora de Joventut, Judit Prat. 

Al mes d’agost passat es van po-

sar a concurs aquests tres pri-
mers habitatges de lloguer, que 
ara s’han adjudicat a joves del 
municipi. Les condicions econò-
miques dels lloguers d’aquests 
pisos van entre  els 220 i  300 eu-
ros com a màxim.  “Aquests preus 
seran sempre els mateixos en 
futures convocatòries. El primer 
objectiu és garantir l’accés a llo-
guer del jovent d’Arbúcies”, asse-

gura Prat.

“Amb la signatura dels primers 
contractes, es posa fi a un pro-
cediment històric, perquè és la  
primera vegada que Arbúcies 
disposa d’una borsa d’habitatges 
perquè els joves puguin accedir a 
la seva primera casa”, afegeix Prat. 
En aquest sentit, des de la Regi-
doria d’Habitatge s’està treballant 
per adquirir nous pisos que ac-
tualment es troben buits per tal 
d’oferir-los als joves d’entre 18 i 30 
anys. Per la seva banda, la regi-
dora de Joventut ha explicat que 
s’està treballant per obrir noves 
convocatòries per tal d’oferir més 
pisos perquè el jovent d’Arbúcies 
pugui accedir al seu primer habi-
tatge d’una manera digna.   

Quan llegiu aquest article, haureu re-
but el calendari Entesa. L’hem titulat 
“Deu anys al servei del poble”.

Sí, una dècada de feina intensa, de 
compromís, de servei. Hem gestionat 
dues crisis profundes: la de l’esclat de 
la bombolla immobiliària; la de la co-

DEU ANYS AL 
SERVEI DEL POBLE

vid amb una crisi sanitària i social sen-
se precedents. Però no hem deixat de 
caminar.

Hem imaginat sempre un poble per 
a la gent, convertint Arbúcies en refe-
rent municipal en l’atenció a les per-
sones, en sostenibilitat ambiental, en 
economia social, en una gestió dife-
rent i més eficaç dels serveis i dels re-
cursos públics. Bones pràctiques i es-
perit de servei com a valors essencials.  
Repassaríem desenes de projectes 
executats, centenars d’accions i milers 
d’actuacions petites que pretenen, ex-

clusivament, el benestar de tothom i 
una millora constant del nostre poble.

Amb encerts i errors, amb contradic-
cions, però sempre amb Arbúcies al 
cap i al cor. Amb les persones com a 
prioritat perquè vosaltres sou la nos-
tra força. Amb la il·lusió intacta i ener-
gia per continuar construint, creant, 
transformant.  Com deia Vicent An-
drés Estellés, “ Assumirem la veu d’un 
poble, serem la veu del nostre poble i 
serem, per sempre més, poble”. 

Gràcies a tothom que ho fa possible.

Des d'ERC Arbúcies sempre hem 
dit que era important tenir un 
pla d'equipaments.  Un pla on 
gestionar els equipaments mu-
nicipals.  Un pla on poder plani-
ficar els manteniments, conser-
vació, i alhora planificar-ne les 
inversions.

FER ESPORT 
AMB SEGURETAT

Què passa si no es planifica? Que 
passen els anys i la situació es 
complica. 

Arbúcies és un poble històrica-
ment esportiu. On una part molt 
important de la població practica 
l'esport en equipaments munici-
pals.  Tenim una gran diversitat 
d'esports gestionats per entitats. 
Entitats que tiren endavant grà-
cies a l'esforç, treball i dedicació 
dels seus membres. No obstant 
això, les instal·lacions esportves 
són  responsabilitat, única i ex-

clusivament de l'Ajuntament. 

Per aquest motiu és tan neces-
sari  un bon pla d'equipaments.  
Posarem un exemple molt clar 
i que està en  una situació greu: 
la gespa del camp de futbol.  Un 
gespa té una durada òptima de 
10 anys, doncs la gespa del camp 
municipal d'Arbúcies té més de 
16 anys. Una situació preocupant 
ja que pot ocasionar lesions.

El 2012 el govern d'Entesa va de-
cidir canviar la ubicació de la co-
missaria de la Policia Local. Fins 
aquells moments la comissaria 
havia estat situada just al costat 
del Parc de Bombers Voluntaris 
d'Arbúcies, en un edifici de titula-
ritat municipal.

LLOGUERS DE 
LOCALS PRIVATS

La idea del govern era oferir un "ser-
vei més proper", i va col·locar les de-
pendències policials al carrer Castell, 
92 en un local de propietat privada. 
La CUP va preguntar a la secretària 
quants diners hem pagat anualment 
per aquest local des de 2012 i quants 
altres lloguers estem pagant, però 
encara estem esperant resposta.

Per tal d'ampliar la comissaria i sen-
se informar-ho a l'oposició, el dia 1 de 
novembre de 2019 es va començar a 
pagar un lloguer de 700 €/mensuals  
més IVA pel local privat situat als bai-

xos del carrer Castell, 96, just al costat 
de l'actual comissaria. El més greu 
de tot plegat és que aquest segon 
local s'ha fet servir de magatzem du-
rant tot aquest temps.

La CUP apostem per situar els serveis 
de l'ajuntament en dependències 
de titularitat municipal i, en cas de no 
poder-ho fer, treballar per la creació 
d'aquestes. Portem gairebé 10 anys 
pagant lloguer pel local de la Policia 
i l'horitzó que ens planteja l'equip de 
govern és seguir així molts anys si fi-
nalment s'amplia la comissaria.

ENTESA PER ARBÚCIES

ERC - ARBÚCIES

CUP ARBÚCIES
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L’ENTREVISTA

Soumaye Diao Baldeh 
Soumaye Diao Baldeh, va néixer a Arbúcies ara fa 22 anys. Fa 
temps que tenia clar el que volia estudiar, tot i que només és un 
primer pas.... Diuen els seus amics que és una persona molt lleial, 
extrovertida, molt social i sempre hi és si la necesites. Avui co-
neixem una mica més la Soumaye.

"ARBÚCIES NO ÉS 
RACISTA, PERÒ 
DARREREMENT  
HI HA INDICIS 

QUE ES PODEN 
PERPETUAR"

-Soumaye, els teus amics et deixen 
molt bé… 
Jo als meus amics també els deixo 
molt bé, suposo que és recíproc. 
Rebo el que desprenc, sempre inten-
to ajuntar-me amb bona gent.

-Des de tercer de primària que tens 
clara la teva vocació, l’advocacia, i 
aquest any t’has graduat. 
Ho tenia molt clar, de fet em feia burla 
a mi mateixa, de tan clar que ho tenia. 
No sé si els del meu voltant s'ho creien 
perquè he sigut molt moguda, molt 
intensa, molt pallassa… “Vol anar a fer 
Dret, de què?” Però sempre ho he tin-
gut molt clar voler aportar alguna cosa 
a la societat i estudiar la societat i creia 
que una carrera jurídica seria la meva.

-Però ser advocada és només un 
primer pas, oi?
Realment ser advocada era un dels 
deures que havia de complir després 
de fer una carrera de Dret. Però sí que 
és veritat que fer política social, poder 

executar més enllà els meus coneixe-
ments jurídics, m’han fet reflexionar 
sobre el canvi de dir, l’advocacia és un 
bon pla B, però no és la meva primera 
opció, sinó que és actuar més en con-
tacte amb la societat on visc.

-Els jutges són massa protagonis-
tes en la justícia? 
No crec que siguin massa protago-
nistes, sinó que realment ocupen un 
paper més important del que ells es 
pensen. 

-La justícia és sempre justa? La in-
terpretació de les sentències, com 
és que a vegades és tan diferent?
La justícia no sempre és justa, per-
què les interpretacions no sempre 
són justes. De fet, aniria en contra de 
l’essència d’una interpretació i és que 
pugui ser mutable, pugui respondre 
a contextos socials a moments so-
cials. I pel que fa a la justícia, una cosa 
és el concepte que es té i el que real-
ment és. La justícia es mou igual que 
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els nostres pensaments, igual que 
totes les interpretacions, és a dir, una 
pregunta formulada com: “La Justícia 
és justa” crec que, fins i tot, està enfo-
cada erròneament en aquest sentit.

-La teva família, els teus pares són 
de Senegal, com van arribar a Cata-
lunya i per què ho van fer?
El meu pare va arribar a Catalunya amb 
un visat, com si fos un turista. Sempre 
penso en quina va ser la raó de venir 
aquí. És la pura imatge de sacrifici i ge-
nerositat, de dir, jo podia haver format 
la meva família d’on sóc, sent una per-
sona que estudia, té un estàndard so-
cial reconegut. Però va renunciar a tot 
pensant en un projecte que encara no 
existia, com és el projecte familiar que 
ha creat aquí, i cedint totes les seves 
capacitats intel·lectuals per després po-
der donar totes les facilitats als seus fills 
i que poguessin estudiar aquí, tenir un 
món millor i tot des d’una perspectiva 
visionària que encara no existia.

-No deuria ser fàcil per a ells, com 
va ser la seva integració?
Jo crec que va ajudar molt que esti-
guessin en un poble com Arbúcies, 
que mai ens hagin qüestionat que 
no som catalans, al contrari,. I tot tan 
petit, tan familiar, va fer que la inte-
gració fos molt fàcil i transmetre-ho 
als seus fills ho fos encara més.

-Arbúcies és un poble racista?
Arbúcies no és un poble racista, però 
últimament pels conflictes socials i 
les dinàmiques de grup que hi estan 
havent comença a haver-hi indicis de 
racisme que s'estan perpetuant. La 
creació de “guetos” com en dic jo, és 
una cosa que a Catalunya s’està vivint, 
però quan passa en un poble s’accen-
tua i quan un poble se sent insegur, 
busca assenyalar. És un error caure en 
la dinàmica d’anem a buscar el culpa-
ble i no a buscar la solució perquè si 

que es perpetua i no només en el po-
ble, sinó també en les institucions.

-Què diries a la gent que és racista? 
Mai he pensat en aquesta pregunta 
perquè és inconcebible per a mi. No sé 
què pot passar per una ment discrimi-
nar d’aquesta manera. Però els hi diria 
que s’han equivocat i que no es pot ser 
així, que hi ha uns valors i que el racisme 
va en contra, ja no només de discrimi-

nar una persona, sinó dels teus propis 
valors com a persona perquè mai saps 
on pots acabar tu, sincerament.

-Et preocupa que partits com VOX 
cada vegada tinguin més vots?
Em preocupa, però crec que ja co-
mença a ser bastant previsible, és a dir, 
em preocupa, però tampoc m’estra- 
nya. Potser és una barbaritat això que 
diré ara, però que partits com aquests 
estiguin a les institucions convida a re-
flexionar sobre com podem millorar 
la democràcia on estem ara. Crec que 
estem molt assentats en l'ideal de de-
mocràcia de la Revolució Francesa i la 

societat ha avançat, es necessiten po-
litòlegs, sociòleg, que estudiïn les pre-
ocupacions de la societat i s’encari un 
sistema polític a les preocupacions de 
la societat i que partits com aquests no 
creixin perquè la societat se sent des-
protegida i incompresa i voten partits 
que els hi poden comportar un canvi.

- Hem parlat dels teus amics… Miro 
el teu Instagram i sou una colla molt 

maca… i en el teu perfil, sota el nom 
hi diu: Nina Simone. Et veus reflecti-
da amb la dona activista pels drets 
civils i socials que era la cantant?
Molt! Ja no només és que m’hi vegi 
reflectida, sinó que per mi és un re-
ferent musical perquè jo sempre he 
sentit molt la música, la seva electrici-
tat, per mi és una denominació.

Soumaye, moltes gràcies per l'en-
trevista, per la teva sinceritat i se-
gueix igual, perquè dones com tu en 
aquest país són molt necessàries.
Moltes gràcies.                   
                   Jordi Bartomeus
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ARBÚCIES RECUPERA AL-
GUNS DELS ACTES NADA-

LENCS PREPANDÈMICS

Després d'un 2020 en què la 
Covid-19 ens va obligar a reformu-
lar les festes de Nadal, semblava 
que aquest 2021 ens donaria treva 
i els actes nadalencs tornarien a 
la "nova normalitat". Tot apuntava 
que sí i així estava organitzat, però 
a mitjans de desembre, l'elevat 
nombre de contagis provocats 
per la variant Òmicron van obligar 
a cancel·lar alguns dels actes pro-
gramats com ara el Parc de Na-
dal, Els Pastorets de l'Associació 
de Jubilats; la Quina, del Bàsquet 
Arbúcies o el patge reial, de l'As-
sociació Centre Parroquial.  Tan-
mateix, una gran part de la pro-
gramació nadalenca es va poder 
mantenir. 

L’Escola de Dansa i el seu festivalet 
de Nadal van donar el tret de sor-
tida als actes de Nadal i ho van fer 
amb una exhibició de balls a  l'esce-
nari de les Naus Ayats. L'endemà, 
el diumenge 19 de desembre va Festivalet de Nadal de l'Escola de Dansa

Tió a la plaça 1 d'octubre
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L'endemà, els patges carters van 
retornar casa per casa la resposta 
de les cartes que havien escrit els 
nens i nenes al Reis. I, el dimecres 
5 de gener, va tenir lloc la tarda 
més màgica de totes amb la cav-
alcada dels Reis de l'Orient pels 
carrers d'Arbúcies, que va comp-
tar amb la participació de l'Escola 
de Dansa,  grups  de funky de la 
Regidoria d'Esports i el Ple dels 
Infants. 

tenir lloc el tradicional concert de 
Nadal a l'església, a càrrec del Cor 
Lutiana, Cor Lutiana Jove i la coral 
Veus Solidàries. Acabat el concert, 
els grups de teatre d'Arbúcies i 
Sant Hilari Sacalm van portar al 
teatre de l'Institut Montsoriu l'obra 
Terapèutic, amb la qual es van rec-
ollir diners per laMarató de TV3  i 
aliments per Càritas Arbúcies. 

Els actes van seguir el divendres 
24 de desembre amb el Tió, que 

aquest any es va fer cagar a la 
plaça 1 d’octubre acompanyats 
pels flabiolaires i la cantada de na-
dales prèvia a fer cagar el tió. 

El següent acte va ser el dilluns 3 
de gener amb el taller de fanalets, 
que des de fa uns anys organitzen 
conjuntament la Regidoria de Jo-
ventut i el Museu Etnològic del 
Montseny. Més d'una vintena de 
nens i nenes van poder fer el seu 
fanalet per anar a esperar els Reis. 

Concert amb les corals del poble Teatre solidari amb Jordi Ferragut i Jaume Fàbregas

Enguany, el fanalet era un arc de Sant Martí Salutació dels Reis des del balcó de l'Ajuntament
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La Fira del Tió i l’espectacle d’ence-
sa dels llums de Nadal van donar el 
tret de sortida a les festes a Arbúcies 
el cap de setmana del 4 i 5 de de-
sembre. Dos dies en què els nens i 
les nenes van ser els protagonistes 
de la fira amb les diverses activitats 
i tallers que es van organitzar en rel-
ació amb el tió i a la decoració na- 
dalenca.

Durant els dos dies de la fira es va 
poder fer la ruta del tió i buscar els 
9 tions amagats pel poble; passejar 
pel mercat de Nadal amb parades 
d’artesans i d’articles nadalencs; as-
sistir a la visita de l’Oncle Buscall, el 
mestre tioner que va explicar com 
cal tenir cura del tió, o visitar el jardí 
màgic de tions a la plaça de la Vila.

Dissabte al matí, la coral de l'Aula de 
Música d'Arbúcies va oferir un petit 
concert de cançons de Nadal a la 
plaça de la Vila. Paral·lelament, la 
mainada va poder participar al taller 
per decorar un bastó per fer cagar 
el tió, a càrrec de l'Escola Vedruna, 
o bé, fer el seu propi tió en un altre 
taller. 

A la tarda, la visita de l'Oncle Buscall 
va precedir a l’espectacle d’encesa 
de llums de Nadal a la plaça de la 
Vila, que enguany va comptar amb 
la participació dels regidors i regi-
dores del Ple dels Infants i de Jordi 
Ferragut, Pep Obiols i Neus Rubio, 
que amb un petit esquetx van en-
cendre els llums de la plaça. En aca-
bar, més de 400 nens i les nenes 
van poder fer cagar el tió gegant.

Finalment, amb motiu de les festes 
de Nadal, el Cor Lutiana va pujar a 
l’escenari per oferir Acròstic, un con-
cert de Nadal. un concert teatral-
itzat que va portar el públic a un vi-
atge fins a l’esperit de Nadal. 

ENCESA DELS LLUMS DE 
NADAL PER LA FIRA DEL TIÓ
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ARBÚCIES VIU UNES GRANS 
JORNADES DE LA  FIRA DE 

TARDOR I FESTA DEL FLABIOL

Arbúcies va viure un gran cap 
de setmana de Fira de Tardor al 
Montseny i de la 37a Festa del 
Flabiol. Dos dies que van atreure 
molt de públic a la vila, que van 
poder gaudir d’unes jornades el 
més semblants possibles al que 
hi havia abans de la pandèmia. "A 
més a més, l’edició d’enguany de la 
Festa del Flabiol va comptar amb 
el nombre més gran de flabiolaires 
de tota la seva història", subratlla el 
regidor de Cultura, Manel Serras. 

Els carrers d’Arbúcies es van om-
plir de visitants i autòctons que van 
poder passejar pel mercat d’arte-
sania i productes del Montseny i 
de tardor, per la mostra d’oficis ar-
tesans, veure l’exposició de bolets 
a la plaça de la Vila i, els més petits, 
van poder gaudir de valent amb 
els jocs gegants de fusta i amb les 
passejades amb ponis,  durant els 
dos dies de la fira. 

A més, el dissabte també hi va ha-

ver castanyada durant el dia i, a la 
tarda, les sardanes obligades de 
flabiol a la plaça de la Vila, a càrrec 
de la Cobla Lluïsos de Taradell, van 
ser tot un èxit, ja que els dansaires 
no van parar de ballar durant les 
dues hores. La jornada de dissabte 
va acabar amb un concert de 
música popular basca a la Llar de 
Jubilats. 

L’endemà, diumenge, l’animació 
de la fira per part dels grups de 
flabiolaires assistents a la troba-
da és sempre un encert i la cer-
cavila amb els gegants també va 
comptar amb un gran seguici. I el 
tastet de bolets, com cada any, va 
ser l’estrella de la fira, ja que es van 
vendre 1.200 racions en només 2 
hores. El gran concert de flabiols a 
les Naus  Ayats va cloure els actes 
de la 37a Festa del Flabiol. 
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Concert  de música popular basca Ballada de sardanes obligades de flabiol

Tastet de bolets a la plaça de la Vila Participants de  Flabiols al carrer

Castanyada popular Gran concert de flabiols a les Naus Ayats
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ARBÚCIES REIVINDICA 
LA FIGURA DEL PINTOR 
ANGLADA-CAMARASA

200 persones van assistir el dissabte 
13 de novembre als actes d’hom-
enatge que Arbúcies va retre al 
pintor Hermen Anglada - Cama-
rasa. La presentació de l’exposició 
Anglada - Camarasa, els anys 
d’Arbúcies i un concert - vermut 
als jardins El Roquer van servir per 
recuperar la figura d’aquest artista 
de fama mundial i commemorar el 
150è aniversari del seu naixement. 

La inauguració de l’exposició de 
l’exposició al Museu Etnològic 
del Montseny va comptar amb la 
presència de l’alcalde d’Arbúcies, 
Pere Garriga; dels comissaris de 
l’Any Anglada - Camarasa, Francesc 
Fontbona i Bernat Puigdollers; de 
la comissària de l’exposició, Cristina 
Ribot; del director del Museu Et-
nològic del Montseny, Jordi Tura, i 

la neta del pintor, Sílvia Pizarro. Els 
diferents parlaments van destacar 
la importància d’aquesta mostra 
que recupera els anys de formació 
d’un jove Anglada-Camarasa, 
amb diferents estades a la casa El 

Roquer, entre els anys 1888 i 1895. 
La neta del pintor va ressaltar el fet 
de descobrir detalls que la família 
desconeixia, com el fet que el jove 
Anglada-Camarasa va demanar als 
propietaris d’El Roquer que li per-
metessin tenir un estudi per pintar 
a la planta baixa de l’edifici durant 
les seves estades.

La segona part de l’homenatge es 
va traslladar justament als mag-
nífics jardins El Roquer, on encara 
hi ha alguns arbres monumen-
tals que el mateix Hermen Angla-
da-Camarasa havia vist durant les 
seves estades a la finca. En aquest 
espai privilegiat, les prop de 150 per-
sones assistents, van poder gaudir 
del magnífic concert Anglada era 
el seu nom, de la mà de la Fàbri-
ca de Lied i que va comptar amb 
la soprano, Marta Casals, i l’arpis-
ta, Esther Pinyol. Les artistes van 
interpretar peces de compositors 
contemporanis com Enric Morera, 
Enric Granados, Reynaldo Hahn, 
Eduard Toldrà... i al final, el concert 
va cloure amb la participació de la 
coral Clau de Sol de l’Aula Musical 
d’Arbúcies que van cantar l’obra 
Anglada és el seu nom amb lletra 
ideada pels mateixos cantaires. 

Presentació de l'exposició al Museu Etnològic del Montseny
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ARBÚCIES COMMEMORA 
ELS FETS DE 1714

Per tal de recordar el fets ocorre-
guts a Arbúcies el gener de 1714, 
en el marc de les Jornades de 

CONCERT DE 
SANTA CECÍLIA 
AMB L'OJS

El tradicional concert de Santa 
Cecília, patrona de la música ,que 
se celebra cada any pels volts del 
22 de novembre, enguany va ser 
protagonitzat pels integrants de 
la secció de vent de l'Orquestra 
Jove de la Selva. 

Recreació Històrica del Combat 
d'Arbúcies, es van organitzar dues 
representacions teatralitzades el 

dijous 13 de gener amb el títol La 
Teresa d'Arbúcies i Isidre Pujató i 
Francesc Puig, caps del sometent. 

A la primera representació, la Tere-
sa va explicar el paper de les dones 
a la Guerra de Successió i, a la se-
gona, els cap del sometent van re-
latar la victòria aconseguida sobre 
l'exèrcit borbònic durant el gener 
de 1714 a Arbúcies. 
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THE SOUL OF SOUND 
ESTRENEN L'ARBSONS

Amb una sala de la Llar de Jubi-
lats plena, es va donar el tret de 
sortida al cicle de música Arbsons, 
amb el concert The soul of sound. 
Una formació que va néixer i fun-
cionar un any com a duet i que en 
aquest concert d’Arbúcies es va 
estrenar oficialment a tres amb el 
percussionista gironí, Edgar Mas-
segú, Mia Báez a la veu i l'arbu-
cienc Jesús Torrent a la guitarra. 
El públic assistent va poder escol-
tar l’elegància i la màgia del soul 
en format íntim, amb temes que 
van anar des d’Etta James o Ray 
Charles fins a Amy Winehouse i  
sorpreses com Lluís Llach. 

Els propers concerts del cicle 
Arbsons seran al mes de març, 
els diumenges 6 i 20, a les 6 de la 
tarda a la Llar de Jubilats. Les en-
trades es podran comprar prope-
rament a La Gabella i a través de 
Codetickets. 

ELS JUBILATS 
REPRESENTEN 
ELS PASTORETS 

Malgrat haver de suspendre la 
representació d'Els Pastorets per 
Nadal a causa de la Covid-19, l'As-
sociació de Jubilats van reprogra-
mar aquest clàssic de les festes na-
dalenques pel mes de febrer amb 
molt bona acollida per part del pú-
blic, que va poder gaudir de l'inter-
pretació entusiasta dels membres 
del grup de teatre de Cal Xic. 

El diumenge 14 de novembre va 
tenir lloc la presentació dels equips 
de l'Escola de Futbol Arbucienca 
(EFA) al camp municipal de futbol. 
Aquesta temporada 2021 - 2022, 

L'ARBUCIENCA 
PRESENTA ELS 
SEUS EQUIPS

els equips que la formen són Es-
coleta, Prebenjamí A, Prebenjamí 
B, Benjamí A, Benjamí B, Aleví A, 
Aleví D-B, Aleví C, Infantil A, Infantil 
B, Cadet i Juvenil. 

El poliesportiu de Can Pons va 
acollir la presentació dels equips 
per la temporada 2021-2022 el dis-
sabte 11 de desembre.  
A la fotografia de dalt, es po-

EL CBA PRESENTA 
ELS EQUIPS DE LA 
TEMPORADA

den veure els integrants de 
l'equip Sènior que juga a 
la lliga 3a Catalana, l'equip  
Júnior, el Pre-Infantil, el Mini i el 
Pre-Mini Escoleta. 
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LA TROBADA DE 
CLÀSSICS, LA MÉS MULTI-

TUDINÀRIA DEL PAÍS

La 14a edició de la Trobada de 
Clàssics que se celebra anualment 
a Arbúcies i que va tenir lloc el diu-
menge 20 de febrer, va ser un èxit 
un any més. Un total de 675 vehi-
cles van participar a la concentra-
ció, que és la més gran que hi ha 
a tot Catalunya, i organitzada per 
l’entitat arbucienca Clàssics Mont-
seny Guilleries (CMG). 

“Estem molt satisfets de poder en-
cetar la normalitat al poble. Vam 
ser els últims de poder organitzar 
un acte d’aquestes dimensions i 
som els primers de tornar-hi”, re-

cordava la presidenta de CMG, 
Imma Anguita. I és que els carrers 
d’Arbúcies es van omplir de gent 
passejant entre els centenars de 
cotxes clàssics, que estaven apar-
cats segons el model del vehicle. 
Amb les poques restriccions con-
tra la Covid-19 i el bon temps que 
va fer, la trobada tenia les caracte-
rístiques perfectes perquè fos un 
èxit. I així va ser. En aquest sentit, 
des dels Clàssics asseguraven que 
es notava que la gent tenia ganes 
de venir. “N’hi ha que repeteixen”, 
explicava Anguita. “M’agrada molt 
anar a altres trobades de clàssics 

i veure el dorsal de les trobades 
d’Arbúcies”. 

A les 12 del migdia, la placeta de 
Can Reus, es va celebrar el 3r 
Concurs d’Elegància Hotel Torres, 
Abans, però, des de CMG va voler 
fer un agraïment a una persona 
d’Arbúcies vinculada al món del 
motor. En aquesta ocasió, l’ho-
menatjada va ser Pepi Bancells, la 
primera arbucienca a tenir carnet 
de conduir de moto el 1957, una 
vespa que va lluir sobre l’escenari i 
que Bancells llueix a cada trobada 
de clàssics. 

Després d’aquest reconeixement, 
per la catifa vermella hi va passar 
el guanyador de la Trobada con-
finada 2021 i, tot seguit, els cinc 
guanyadors del Concurs d’Ele-
gància:  un Porsche 365, un Seat 
Ibiza sèrie 1 del 1981, una furgone-
ta Seat Siata, una Bultaco i, final-
ment, l’últim premiat va ser un 

de CMG, Policia Local, Protecció 
Civil, personal de l'Ajuntament... 
en definitiva, a totes aquelles per-
sones del poble que directa o in-
directament ho han fet possible”.

Mercedes. 

La regidora de Governació, M. Àn-
gels Soler, assenyala: “Per l’Ajunta-
ment és una satisfacció aquesta 

nova edició de la Trobada de Clàs-
sics i veure, de nou,  els carrers, bo-
tigues, bars, restaurants del poble,  
plens de gent”. Per acabar, Soler 
afegeix: “Gràcies a l'organització 



300 PERSONES A LA PRE-
ESTRENA DE MONTSENY, 

LA TRAGÈDIA ENTERRADA

El teatre de les Naus Ayats va acollir 
la preestrena de la projecció Mont-
seny, la tragèdia enterrada, que 
relata el fatídic accident d’avió que 
va tenir lloc el 3 de juliol del 1970 al 

Montseny i en el qual hi van perdre 
la vida 112 passatgers britànics. El 
documental és una producció de 
TV3, en coproducció amb La Kase-
ta Ideas Factory sota la supervisió 

executiva de la directora del "Sense 
ficció", Montse Armengou, i la pro-
ducció executiva de TV3  a càrrec de 
Sílvia Pairó.

L’acte, en què hi van assistir més 
de 300 persones, va comptar amb 
una presentació de la producció a 
càrrec de l’alcalde d’Arbúcies, Pere 
Garriga; la directora del Sense Fic-
ció, Montse Armengou; el director 
del documental, David Fontseca, i el 
guionista, Josep Maria Flores. L’acte 
va ser molt emotiu perquè hi van ser 
presents molts dels testimonis que 
apareixen al documental.  

La raó de ser del documental, en 
paraules del seu director, David 
Fontseca, és "recuperar i formar 
part d'un dels incidents més ama-
gats i tràgics de la història catalana". 
La col·laboració de l'historiador Ot 
Ordeig i del periodista Ignasi Gallart, 
juntament amb els records dels 
voluntaris d'aquell fatídic accident, 
permeten acostar l'espectador a un 
dels episodis més foscos de l'aviació 
catalana.
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MONTSORIU PUJA AL PODI 
DELS MONUMENTS 

FAVORITS DELS CATALANS

El castell de Montsoriu s'ha convertit 
en un dels monuments amb més 
suport de la segona edició del pro-
grama de TV3, Batalla Monumen-
tal. A les votacions finals, Montsoriu 
es va enfrontar amb les muralles de 
Montblanc, la Cartoixa d'Escaladei, 
el Palau de la Música Catalana i el 
Poble Vell de Corbera d'Ebre, que 
va ser l'escollit per ser el monument 
favorit dels catalans. Després d’una 
votació molt igualada, Montsoriu va 
quedar en tercer lloc.

El lema La força d'un territori s'ha 
convertit en tota una declaració 
d'intensions i tota la comarca es 
va mobilitzar per donar suport a 
aquest gran monument.

A Arbúcies, diferents col·lectius van 
mostrar el seu suport al castell de 
Montsoriu, com participants de les 
activitats del CEM, l'Associació de 
Comerç i els regidors i regidores de 
l'Ajuntament, els alumnes de l'IES 
Montsoriu... així com persones a títol 
individual que van comprar l'es-
tendard dels Cabrera, símbol de la 
campanya de mobilització.

Alumnes de l'IES Montsoriu Assistents al CEM

Associació de Comerç Regidors i regidores de l'Ajuntament



ARBÚCIES DISPOSA D'UN 
HABITATGE PER CASOS 

DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
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Recentment ha finalitzat el condi-
cionament d'un habitatge social 
per atendre situacions d'emer-
gència de violència masclista i de 
sensellarisme (persona sense llar). 

El pis és d'estada temporal i de 
curta durada abans de derivar 
els casos atesos a serveis especia-
litzats i de llarga estada. L'equi-

pament necessari i els submi-
nistraments estan pràcticament 
instal·lats. Només manca l'apro-
vació del reglament regulador 
d'aquest nou recurs social. En els 
propers dies es tancarà el tràmit 
administratiu i entrarà en funcio-
nament el servei.

L'Àrea d'Igualtat ha treballat in-

tensament per dotar el poble d'un 
recurs imprescindible en el procés 
d'acompanyament i suport a les 
víctimes de violència masclista. La 
regidora d'Igualtat, Anna Rotllant, 
explica: “Aquest nou recurs com-
plementa d'altres serveis existents 
com el servei de suport psicològic 
o les activitats preventives i de de-
tecció de conductes violentes. Els 
recursos destinats a igualtat se-
guiran creixent en els propers dos 
anys. Hi ha la necessitat social i la 
voluntat política per fer-ho ".

L'Ajuntament d'Arbúcies també 
ha començat a treballar en l'es-
tructuració de projectes d'inserció 
laboral i formació adreçats a do-
nes, com a prioritat immediata. 

ONADA LILA I LECTURA 
DEL MANIFEST PEL 25N

Arbúcies va commemorar el 25N, 
Dia Internacional contra la violèn-
cia masclista, amb diferents actes 
organitzats per entitats i l'Ajunta-
ment. 

El mateix dijous 25 de novembre 
es va fer una marxa lenta pel carrer 
Camprodon fins arribar a la plaça 
de la Vila, on es va fer la lectura del 
manifest, l'encesa d'espelmes i una 
petita actuació del grup Acords a 
mig desfer, amb Abril Caubet i Mar 
Saborit. A més, durant tot el dia es 
va poder veure un mural fet pels 
alumnes de l'Institut Montsoriu 
sota el títol L'agressió verbal tam-
bé és violència, i l'exposició Dona i 
comerç, de l'Associació de Comerç. 

Per commemorar el 25N, també 
es va fer la pintada d'un mural per 
part de la CUP, un taller de porta- 

espelmes, un taller de meditació 
del cor a càrrec d'Espai Mantram i 

una xerrada sobre violència de gè-
nere organitzada des d'ERC. 

El diumenge 17 d'octubre es va ce-
lebrar la 14a edició de la Jornada 
Intercultural i Solidària a la plaça 
de la Vila. 

Durant tot el matí hi va haver tau-
les informatives de diferents en-
titats dedicades a la cooperació i 
solidaritat; es va poder veure l'ex-
posició Refugiats, per què?; així 
com degustar te i pastissets àrabs 
i participar en les activitats per a 
infants dinamitzades per la Creu 
Roja. 

14a JORNADA IN-
TERCULTURAL I 
SOLIDÀRIA

NOVA ENTITAT 
PER A LA COHESIÓ 
SOCIAL AL POBLE

El mes d'octubre es va presentar 
l’Associació per a la Convivència i 
la Cohesió Social a Arbúcies. Una 
entitat que neix per donar respos-
ta als reptes plantejats a la diversi-
tat cultural que Arbúcies ha expe-
rimentat en els últims anys i per 
crear un espai de treball en defensa 
dels interessos generals dels veïns i 
veïnes i sobretot de la població més 
vulnerable. La junta de l’associació 
està integrada per persones a títol 

individual i/o en representació de 
diferents  associacions de la pobla-
ció.

Els objectius  generals de l’associa-
ció són treballar per la defensa dels 
drets i deures de tothom, sense te-
nir en compte el lloc de procedèn-
cia, religió, condició de gènere, di-
ferència cultural, per tal d’assolir un 
nivell òptim de respecte per a tots 
els veïns i veïnes del nostre muni-
cipi; i participar en la vida cultural i 
intercultural, col·laborant amb to-
tes les entitats i institucions per tal 
de sumar esforços i aconseguir una 
societat més justa, igualitària i soli-
dària. 

Per tal que el seu projecte sigui 

viable,  treballen amb total trans-
parència, de manera que la partici-
pació dels socis sigui responsable, 
respectuosa en les diverses opi-
nions, plural, flexible i equitativa.

Poden formar part d’aquesta as-
sociació totes les persones que de 
manera lliure i voluntària tinguin 
interès a les finalitats de l’associa-
ció. Els seus promotors són Joan 
Mujal, Azziz Mohamadi, El Mostafa 
Abatoui Dolors Horta, Dulo Kan-
deh, Mar Brull, Harpal Singh, Florin-
da Gheorghe i Jaume Soler. 

Per a més informació podeu con-
tactar amb la Dolors Horta per co-
rreu horta.dolors@gmail.com i te-
lèfon 690 399 252. 
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ACORD ENTRE L'AJUNTA-
MENT I FIARE PER CON-
CEDIR MICROCRÈDITS

L’Ajuntament i la cooperativa ban-
cària FIARE signen un conveni per 
atorgar microcrèdits a projectes 
locals emmarcats en l’àmbit de 
l’economia social, el tercer sector 
o bé que tinguin impacte social o 
mediambiental al nostre poble.

El projecte té un pressupost de 
20.000 euros i suposa un pas més 
en el desplegament de recursos 
en coordinació amb la banca èti-
ca.

Facilitar l’accés a crèdit, impulsar 
l’economia social i generar llocs 
de treball de qualitat són els tres 
objectius destacats del nou con-
veni. L’Ajuntament inclou aques-
ta mesura en el pla de reactivació 
econòmica i social Covid-19 i se-
gueix el camí de ciutats com Bar-
celona o Bilbao.

Tanmateix, el consistori estreny la 
col·laboració amb FIARE, banca 
ètica, projecte del qual forma part 
com a soci des de l’any 2018.

“Enfortim projectes de base, de 

proximitat, d’àmbit social i me-
diambiental des d’una òptica 
comunitària. Generem un nou 
recurs per ajudar projectes que 

tenen moltes dificultats per acce-
dir a finançament”, conclou Jau-
me Salmeron, regidor d’Atenció a 
les persones.

ARBÚCIES DEBAT SOBRE 
L'ECONOMIA SOCIAL

La sala d'actes del Museu Etnolò-
gic del Montseny va acollir una 
jornada sobre Polítiques Públi-
ques i Foment de l’Economia So-
cial i Solidària (ESS), adreçada a 
alcaldies, regidories, funcionariat 
i cos tècnic dels ens locals de la 
Selva.

Els municipis tenen eines molt 
potents per poder enfortir la 
qualitat de vida, la justícia so-
cial, la participació democràtica 
i la sostenibilitat de les persones: 
cooperatives d’impuls munici-
pal, col·laboració amb empreses 
d’inserció sense ànim de lucre 
i, especialment, la contractació 
pública responsable (licitacions i 
compra pública). I és en aquest 
punt que el regidor d'Economia 
Social, Jaume Salmeron, va expli-
car les diferents experiències que 
es duen a terme des del consisto-
ri com ara el Servei d'Atenció Do-
miciliària (SAD) amb la cooperati-
va TRAFAD i SUMAR; la concessió 
de microcrèdits per a empreses a 
través de Banca Fiare; el submi-
nistrament elèctric a través de 
Som Energia; el servei de men-
jadors dels centres educatius del 
municipi amb la cooperativa 7 i 

tria; el servei de neteja de carrers 
i manteniment mitjançant una 
empresa del tercer sector com és 
l'Associació Montseny Guilleries i, 
finalment, el conveni de col·labo-
ració amb Coop-57. 

La jornada també va comptar 
amb la participació d’Onditz 
Portabella, experta en compra 

XERRADA  PER A 
EMPRESARIS

La sala d'actes de l’Ajuntament va 
acollir la xerrada informativa sobre 
el programa 30 Plus adreçat als 
empresaris d'Arbúcies i organitzat 
des de la Regidoria de Promoció 
Econòmica.

Aquest programa  subvenciona 
la contractació de personal nou a 
l’empresa a través de PIMEC amb 
la col·laboració del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC).

La presentació va anar a càrrec de 
PIMEC i s'hi van explicar les carac-
terístiques del programa, requisits 
per poder-hi participar i beneficis 
per a les empreses. També es va 
informar dels propers programes 
adreçats a la contractació, en es-

pecial de joves, que està previst 
que el SOC publiqui en breu als 
empresaris presents a la trobada. 

pública; Xavier Rubio, cap de De-
partament d’Economia Social 
de l’Ajuntament de Barcelona i 
membre de la Xarxa de Municipis 
per l’Economia Social i Solidària 
(XMESS); Albert Rosa, gerent de 
la Cooperativa de serveis fores-
tals Idària, de l’empresa d’inser-
ció Eina Activa, i de la Fundació 
El7 d’Astres. 
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ES PRESETEN MÉS DE 16 
MIL HORES DE SERVEIS 

A DOMICILI EL 2021

El SAD (Servei d’Atenció Domi-
ciliària) presta ajut a diferents 
col·lectius i persones amb necessi-
tats bàsiques com neteja, higiene 
personal, cures, cuina, acompan-
yaments, etc. 

Actualment, l’equip domiciliari 
està format per catorze treballa-
dores i treballadors familiars amb 
formació especialitzada i residents 

a Arbúcies. 

Enguany, seguint la tendència de 
l’any anterior, el servei municipal 
ha prestat 16.275 hores a persones 
d’Arbúcies, el que suposa un incre-
ment d’un punt i mig respecte del 
2020.

Els darrers anys, el catàleg de ser-
veis s’ha anat ampliant fruit de la 

voluntat política i tècnica d’arri-
bar a més ciutadans i ciutadanes. 
L’any 2021 s’han atès una mitjana 
de 65 usuaris i usuàries. En xifres 
absolutes, els serveis d’assistència i 
suport han arribat a més d’un cen-
tenar de persones.

“Seguim desenvolupant un mo-
del d’atenció a les persones basat 
en la proximitat i la personalitza-
ció. Hem convertit el model arbu-
cienc en una referència de bones 
pràctiques, estabilitat laboral i 
qualitat”, afirma el regidor Jaume 
Salmeron.

Per al 2022, l’equip municipal està 
treballant en l’ampliació del servei 
amb la incorporació de noves pro-
postes.
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MOCIÓ PERQUÈ ES RECO-
NEGUI EL VEDRUNA COM 

A  ALTA COMPLEXITAT

El Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya va co-
municar a l’escola Vedruna Arbúcies 
que, aquest curs 2021- 2022, es retira-
va el concert educatiu al grup de P-3 
perquè la matrícula no arribava els 13 
alumnes, número mínim exigit pel 
Departament. És per aquest motiu 
que el Ple de l’Ajuntament d’Arbú-
cies va aprovar una moció, amb els 
vots a favor d’Entesa per Arbúcies, 
l’abstenció d’ERC i el vot en contra de 
la CUP, per reclama la reactivació del 
concert a P3. 

L’Escola Vedruna d’Arbúcies és un 
centre educatiu amb més de 175 
anys d’història al nostre poble. Ge-
neració rere generació s’han prestat 
serveis educatius i d’inclusió social 
que han beneficiat centenars d’ar-
buciencs i arbucienques.

El prejudici de la retirada del concert 
no és només econòmic, també afecta 
a recursos pedagògics i d’acompan-
yament educatiu que garanteixen la 
bona acollida de l’alumnat i la seva 
integració al centre que, en dades 
d’aquest curs, compta amb un gran 
percentatge d’alumnes de famílies 
d’origen migrant, en una immensa 
majoria no escolaritzats fins a P-3.

A més, un percentatge important 
d’aquests nuclis familiars segueixen 
plans de treball establerts, per dife-
rents administracions de benestar 
social, associats a situacions socioe-

conòmiques desfavorables i de vul-
nerabilitat.

Tanmateix, cal tenir en compte que 
l’escola gestiona, igual que la resta de 
centres educatius del municipi, un 
nombre variable d’alumnes amb ne-
cessitats educatives especials (NEE). 

Per tots aquests factors, l’escola Ve-
druna Arbúcies esdevé un centre 
d’alta complexitat, tal com reflec-
teixen els informes de l’àrea d’Aten-
ció a les Persones i la mateixa escola 
adreçats als serveis territorials.

Per tot això, en defensa del dret d’ac-
cés a l’educació, de l’equitat social i 
de la igualtat d’oportunitats per a to-
thom, el Ple Municipal, va  adoptar els 

següents acords:  
1. Exigir el Departament d’Ensenya-
ment que implementi, de manera 
immediata i urgent, recursos peda-
gògics i humans, d’acord amb l’equip 
directiu del centre, que permetin 
gestionar durant el curs 2021-2022 
amb normalitat, donada la situació 
crítica provocada.

2. Demanar el Departament d’En-
senyament que reconegui l’Esco-
la Vedruna Arbúcies com un cen-
tre d’alta complexitat i es tingui en 
compte en el moment de planifica-
ció de l’oferta educativa del territori 
com un centre més del Servei Públic 
d’Educació de Catalunya.

3. Recuperar el concert el curs 2022-
2023 i blindar-lo amb el reconeixe-
ment com a centre d’alta complexitat.
 
El regidor d’Educació, Jaume Salme-
ron, recorda que de de l’Ajuntament 
“treballem perquè tots els centres 
arbuciencs tinguin els mateixos re-
cursos disponibles. Si un dels centres 
flaqueja, tota la comunitat educativa 
se’n ressent”.



40· EDUCACIÓ

L'AJUNTAMENT INVERTEIX 
EN 4 ANYS 365.000 EUROS 

AL CARULLA

Entre obres de manteniment i in-
versions, l’Ajuntament d’Arbúcies 
ha destinat un total de 365.179, 48 
euros a l’Escola Dr. Carulla en els 
últims quatre anys amb l’objectiu 
de millorar i posar al dia un edifici 
que té més de 40 anys. 

Els principals treballs que s’han 
dut a terme al centre des del 
2018 són la rehabilitació de tres 

lavabos, així com la substitució 
de radiadors i nova instal·lació de 
biomassa. També s’hi han fet in-
versions més modestes com ara 
la substitució d’estris i mobiliari 
per la cuina o la col·locació de so-
rrals nous per als alumnes, com 
també diversos treballs de pintu-
ra a les aules. 

Per altra banda, la direcció de 

l’escola i la Regidoria d’Educació 
i Ensenyament estan treballant 
conjuntament per planificar les 
accions que es duran a terme 
aquest 2022 que, principalment, 
consistiran en la reforma d’un 
quart lavabo i la substitució de 
les persianes per tal de garantir 
l’eficiència energètica a les aules. 
 El regidor d’Educació i Ensenya-
ment, Jaume Salmeron, ha as-
senyalat: “La voluntat del nostre 
ajuntament és seguir posant al 
dia  un edifici com el de l’Escola 
Dr. Carulla, que té més de 40 anys 
i amb moltes mancances”. “Es 
continuarà invertint any rere any 
per a l’actualització i conservació 
del centre en coordinació amb la 
direcció del centre”, afegeix Sal-
meron.  
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EN MARXA EL NOU 
ASCENSOR DEL CARULLA

Aquest mes de gener s'han posat 
en funcionament el nou ascen-
sor a l'Escola Dr. Carulla. Una ins-
tal·lació que ha arribat després 
d'anys de reivindicació de tota la 
comunitat educativa del centre.  

Les obres varen començar al 
juny, tot just acabat el curs 20-21. 
A l’estiu ja havien fet el més difí-
cil, el forat per encabir-hi l’ascen-
sor, però encara quedava molt 
per fer.  Des del centre expliquen 
que durant el curs van haver de 

conviure  amb paletes, pintors, 
electricistes… però tothom s’hi va 
adaptar, perquè l’objectiu final 
bé s’ho valia. 

Després de molts anys, l'escola 
disposa d'un ascensor, fet que 
permet acollir amb totes les ga-
ranties a les persones amb mobi-
litat reduïda, així com l’alumnat o 
personal del centre que en algun 
moment al llarg del curs pateix 
alguna lesió que li impedeix pu-
jar i baixar escales. 

Des del centre celebren aques-
ta millora i "agraïm l’esforç de 
tothom per aconseguir-ho. Al 
Departament d’Educació pel fi-
nançament i a l’Ajuntament per 
les seves gestions i implicació. 
També als equips directius i con-
sells escolars que ja van lluitar per 
aconseguir-lo molts anys enrere", 
subratlla la seva directora, Laura 
Masferrer.

"Amb aquesta obra culminem 
una demanda treballada per 
molts equips directius des de fa 
molts anys i millorem la quali-
tat de vida dels alumnes que el 
necessiten", subratlla el regidor 
d'Educació i Ensenyament, Jau-
me Salmeron. "Estem molt satis-
fets amb aquesta nova instal·la-
ció", conclou Salmeron. 



ES CONSITUEIX EL NOU PLE 
DELS INFANTS I S'ESCULL 
LA NOVA ALCALDESSA

La Llar de Jubilats va acollir l’acte 
de constitució del Ple dels Infants 
per al curs 2021-2022. Una iniciati-
va que havia quedat aturada arran 
de la pandèmia, però que aquest 
any s’ha pogut tornar a engegar. 

El Ple dels Infants ha estat inactiu 
durant dos anys, per aquest motiu, 
enguany s’han hagut de fer elec-
cions per triar els 13 regidors que 
formen el plenari. Els regidors han 
estat escollits entre tots els alum-

nes de 5è i 6è de les escoles Caru-
lla i Vedruna. Un cop feta l’elecció, 
s’havia de constituir el plenari. 
 
El regidor d’Educació, Jaume Sal-
meron, va exercir com a mestre 
de cerimònies i, després de donar 
la benvinguda al públic assistent, 
cadascun dels 13 regidors infan-
tils van prometre el càrrec asse-
gurant que treballarien pel poble 
d’Arbúcies amb constància, res-
ponsabilitat, esforç i molta il·lusió. 

Feta la prometença del càrrec de 
regidor, es va procedir a l’elecció 
de l’alcalde entre els alumnes de 
6è. Després d’unes votacions molt 
ajustades, Jana Bassets va ser pro-
clamada alcaldessa infantil i Arlet 
Almendros com a tinent d’alcal-
dessa. 

En el seu discurs com a nova alcal-
dessa, Jana Bassets es va compro-
metre a treballar per Arbúcies i fer 
tot el que estigui a les seves mans 
i a la de tots els regidors “per fer 
d’Arbúcies un poble millor”. 

“Estem contents de poder recupe-
rar la normalitat, també amb el Ple 
dels Infants, una iniciativa d’edu-
cació i participació ciutadana. En 
el pressupost 2022 ja s’incorpora-
ran els 4.000 euros destinats al Ple 
dels Infants”, assenyala Salmeron. 
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ESCOLA DR. CARULLA 

APOSTEM PER L'ESPORT

A l’escola Dr. Carulla sempre hem apostat per 
fer activitats esportives i inclusives adreçades a 
tot l’alumnat. Aquest any el CEM de Can Delfí 
ens ha ofert la possibilitat d’anar a la piscina i ens 
hem iniciat en el projecte Neda a l’escola, de la 
Diputació de Girona. L’objectiu és promocionar 
l’activitat física i l’esport i alhora augmentar les 
mesures preventives per evitar ofegaments i 
garantir la igualtat d’oportunitats. Durant un tri-
mestre, dins l'àrea d’Educació Física, els cursos 
de 1r, 3r i 5è fan activitats on aprenen i experi-
menten sensacions com la flotabilitat o la respi-
ració i coneixen diferents estils de natació.

També hem realitzat un taller d’esport inclusiu, 
amb la col·laboració del grup MIFAS Girona,  on 
els infants han provat i practicat diverses activi-
tats amb cadira de rodes. I, aquest segon trime-
stre, conjuntament amb el Club Tennis Taula 
Arbúcies, hem dut a la pràctica una sessió de 
tennis taula per fer un tast sobre aquest esport.
I, per fi, enguany tornen les tradicionals Jorna-
des esportives per la setmana de l’activitat físi-
ca i l’esport. Uns dies d’aprenentatges divertits 
i emocionants on practicarem disciplines rela-
cionades amb l’atletisme.

No deixem mai de moure’ns, fem esport i salut!

ESCOLA VEDRUNA 
ESPAIS EXTERIORS, 
ESPAIS D'APRENENTATGE

A l’Escola Vedruna Arbúcies  apostem per  
l'aprenentatge a l’exterior. Creiem que és 
tan o més important desenvolupar l’apre-
nentatge tan a dins com a fora de l’aula, 
per tal de respectar la individualitat i els 
interessos dels infants i entrar en contacte 
directe amb la natura i l’entorn.

Aquesta manera de fer ens aporta més ca-
pacitat de concentració, d’observació, més 
experiències, vitalitat, cohesió social, ca-
pacitat de treball en equip, salut i desenvo-
lupament cognitiu.

Per posar un exemple, aquest primer tri-
mestre amb els grups de 4t, 5è i 6è de 
primària hem portat a terme el projecte 
de l’aigua. A partir de reptes, hem construït 
coneixement de diverses maneres: hem 
visitat la Farga del Roquer, la depuradora, 
instal·lacions d’Agbar, xerrades amb ex-
perts i experiments  a la riera.
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