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Urbanisme 

Arbúcies tindrà les piscines exteriors i els nous 
vestidors el maig del 2019

La zona de bany s’ampliarà i passarà de 400 metres quadrats a 615

El ple de l’Ajuntament d’Arbúcies ha 
aprovat el projecte inicial de les obres 
del nou complex esportiu de la zona de 
Can Delfí. Unes obres que contemplen 
no només la construcció d’una piscina 
coberta, sinó una reforma integral de tot 
l’espai que comptarà amb dues piscines 
exteriors, uns vestidors més grans que 
els actuals i tres sales de gimnàs de 300 
metres quadrats, que acolliran totes les 
activitats esportives que actualment es-
tan repartides entre el poliesportiu de 
Can Pons, el poliesportiu de Can Delfí i 
la sala polivalent del camp de futbol. 
Les instal·lacions actuals de les piscines 
municipals, que daten dels anys 1982-
1983, no s’aprofiten i es tiren a terra per 
dos motius: perquè les obres de repa-
ració i manteniment que es fan cada any 
són molt cares (entre 20.000 i 30.000 
euros anuals) i perquè la Generalitat de 
Catalunya ha instat l’Ajuntament a com-
plir la normativa vigent pel que fa a les 
mides de la profunditat de les piscines, 
el sistema de desbordament de l’aigua 
i dels vestidors, que actualment s’han 

de separar entre peus molls i peus secs. 
Per aquest motiu, l’equip de govern el 
2012 es va plantejar si era necessària 
una piscina coberta i concentrar totes 
les activitats esportives del municipi en 
un únic equipament. 

Per això, entre els anys 2013 i 2014 es 
va encarregar l’estudi a una empresa 
que es dedica a la gestió de piscines 
climatitzades. “Volíem fer una piscina 
però havíem de saber si era factible i, 
en cas afirmatiu, quina piscina havíem 
de fer perquè no fos un pou sense fons 
i haver-hi de posar diners dels impostos 
que paga la gent d’Arbúcies, sinó que 
s’autofinancés”, explica l’alcalde d’Ar-

búcies, Pere Garriga. L’estudi, un cop 
fet, concloïa que calia una piscina i que 
aquesta havia de ser de 4 carrils i 25 
metres de llargada i 1,30 metres de pro-
funditat i que es pot autofinançar amb 
les quotes dels abonats a la instal·lació. 
Una vegada decidit que es faria la pisci-
na coberta amb les noves piscines ex-
teriors i les sales d’activitat física, es va 
plantejar l’emplaçament de tot aquest 
complex esportiu. El regidor d’Activitat 
Física i Esport, Àngel Cabrero, explica 
que hi havia tres possibles ubicacions: 
l’aparcament de la depuradora, la zona 
esportiva de Can Pons o bé, a l’espai 
actual. “Totes tres tenen avantatges i 
inconvenients i s’havia de prendre una 
decisió. Creiem que la ubicació actual, 
al mig del poble, és la idònia”. La zona 
esportiva de Can Delfí compta amb els 
aparcaments de Can Delfí (capacitat per 
a 50 vehicles), de la Farga (espai per a 
75 i dels pisos d’en Crous amb capacitat 
per a 65 cotxes cada un). A més, tam-
bé està previst un nou aparcament a la 
Galzerana també per a uns 50 vehicles.

“Creiem que la ubica-
ció actual al mig del 

poble és idònia”
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Arbúcies, entre tots

Pensar en el poble, creure en el poble, 
estimar allò que fem i fer-ho amb vo-
luntat de servei a les persones, amb 
eficàcia i eficiència. Aquesta segura-
ment és la síntesi del que pensem la 
gent que estem en els càrrecs públics i 
en l’administració pública en general. I 
així ha de ser; si no, no aniríem bé. Els 
encerts formen part d’allò que s’espera 
de nosaltres i dels errors, n’aprenem.
Els municipis només es desenvolupen 
correctament i van bé si som capaços 
de fer reflexions conjuntes entre ad-
ministrats i administradors. I després 
passar del pensament a l’acord, i de 
l’acord a la realitat. 
Hem de tenir sempre present el nos-
tre marc, ARBÚCIES, i saber quin és el 
grau de col·laboració que volem assu-
mir per tenir un poble millor, on viure i 
conviure. És indispensable tenir sentit 
de pertinença envers Arbúcies. Sense 

Pere Garriga Solà 

aquest sentit només tindrem el poble 
com un lloc dormitori  on anem després 
de treballar. Recordem que prenem 
aquest sentit de pertinença si formem 
part d’una comunitat més gran que la 
nostra persona.
És imprescindible relacionar els nostres 
interessos personals amb les nostres 
voluntats com a societat. Si volem un 
poble net, no l’hem d’embrutar; si el 
volem cívic, mirem com aparquem; si el 
volem amable, no cal anar de pressa; si 
volem un poble actiu, ens posem amb 
les entitats i hi treballem; si volem un 
poble d’acord amb la natura que ens 
envolta, reciclarem les escombraries, i 
així en cada cas. Només depèn de no-
saltres, allò que fem. I d’allò que fem en 
surt allò que som. 
És imprescindible potenciar la relació 
entre l’àmbit públic i el privat perquè 
la unitat d’ambdós ens dona una força 

imparable com a comunitat i, per tant, 
com a persones. Tenim molt de talent 
local, ajudem-lo. 
El context actual ens exigeix estratègia 
de proximitat, creant les dinàmiques 
internes necessàries per encaminar un 
futur millor. Creant oportunitats per a 
tothom, unes oportunitats que ens per-
metin millorar la realitat de les famílies 
i les persones.
Només ens ho hem de creure, i nosal-
tres ens ho creiem de totes totes.

Som-hi!

Pere Garriga Solà
Batlle d’Arbúcies 

La veu de l’alcalde
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Urbanisme 

Cabrero afegeix que l’emplaçament actu-
al està al centre del poble i que permetrà 
que la major part dels usuaris hi puguin 
anar a peu. En aquest sentit, el regidor 
explica que si el nou centre esportiu s’ubi-
cava tant a la zona esportiva de Can Pons 
com a l’aparcament de la depuradora es 
perdrien els actuals espais d’aparcament 
perquè s’hi hagués fet la construcció de 
la instal·lació. I, el més important, s’hau-
rien doblat els costos de construcció i de 
manteniment de tots els sistemes com els 
vestidors, els lavabos, els motors, la ma-
quinària de renovació de l’aigua, el man-
teniment i vigilància, el bidell... amb la 
despesa que tot això representa. 
Garriga assenyala que va ser un gran 
encert quan el 1982 es va instal·lar tota 
aquesta zona esportiva al centre del mu-
nicipi, en un lloc de fàcil accés per la ma-
jor part de la gent d’Arbúcies. “Hem d’es-
tar agraïts a tot allò que ens han donat les 
piscines al llarg d’aquests 35 anys, però 
ara toca posar-nos al dia i per això cal fer 
una renovació integral”. 

Plànol de les noves instal·lacions de Can Delfí
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Aquesta renovació significa que la làmina 
d’aigua s’ampliarà i passarà dels 449 me-
tres quadrats que mesura actualment als 
615 metres quadrats que es construiran 
entre la piscina exterior i la coberta; pel 
que fa al paviment que envolta la piscina, 
aquest disminuirà i passarà dels 579,40 
metres quadrats als 491,75 metres quad-
rats; i, la gespa, passarà dels 1.908 metres 
quadrats actuals a tenir una superfície de 
1.528,67 metres. 

El projecte, que tindrà un cost inicial de 
2,7 milions d’euros, es finançarà entre els 
pressupostos municipals del 2018, 2019 i 
2020. En aquest sentit, Garriga ha expli-
cat: “Ja tenim el projecte aprovat i ara és 
el moment d’anar a buscar les subven-
cions”. L’alcalde afegeix: “A més, cal tenir 
en compte que la Generalitat de Catalun-
ya ha notificat als ajuntaments que l’any 
vivent hi haurà una nova convocatòria del 
PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis) després 

d’anys de no convocar-se”.  I està previst 
que les piscines exteriors i els vestidors 
estiguin a punt el maig del 2019, quan 
comença la temporada d’estiu. I la piscina 
climatitzada i les noves sales de gimnàs 
a finals del mateix any. L’alcalde recorda: 
“Inicialment, l’obra s’havia de començar 
el 2017, però la situació econòmica i el fet 
que la Generalitat ens exigís finalitzar el 
Pla de Barris un any i mig abans del pre-
vist, ens va obligar a ajornar-ho”. 
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Política

Prop de 600 persones participen als actes de com-
memoració del primer aniversari de l’1 d’octubre

Més de 1.300 persones al concert de Zoo del Republic Fest 

nes com “llibertat” i “independència”. 
Al vespre, al pati de l’Escola Dr Carulla, 
es va celebrar el Sopar per la Repúbli-
ca coordinat per l’Associació de Dones, 
que va reunir 240 persones. Després 
de l’àpat, es va fer un reconeixement a 
tres entitats del municipi que van tenir 
un protagonisme especial durant el Re-
ferèndum com l’Associació de Bombers 
Voluntaris, la Societat de Caçadors i els 
ADF. A l’acte, també es van projectar els 

recórrer els carrers Castell i Vern fins a 
la plaça de la Vila amb les urnes que es 
van utilitzar al Referèndum de l’1 d’oc-
tubre de 2017, acompanyats per la gent 
que lluïa pancartes, banderes i l’atrezzo 
de les entitats, com ara els gegants, els 
camions de bombers, les bicis del Club 
Ciclista o l’escalada que van protagonit-
zar integrants del Boulder. El lipdub va 
acabar a la plaça amb una imatge aèria 
de tots els participants cridant consig-

Més de 350 persones van participar dis-
sabte al lipdub per la República organit-
zat per la Xarxa d’Entitats d’Arbúcies i la 
col·laboració de l’Ajuntament d’Arbúcies. 
El rodatge del vídeo es va fer des de Can 
Jombo a la plaça de la Vila i, al llarg del 
recorregut, s’hi van situar les diferents 
entitats i els ciutadans que hi van voler 
assistir a títol particular. 
Al ritme de la cançó Ens en sortirem, 
d’Obeses, membres de Festes Joves van 
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conductors de l’acte. La música del Duet 
Amalgama va ser l’encarregada de posar 
el punt i final al sopar. 
El tinent d’alcalde, Jaume Salmeron, va 
assenyalar: “Arbúcies ha demostrat un 
cop més el seu compromís en el camí 
de construcció de la República Catala-
na. Com un poble és un luxe comptar 

vídeos de diferents personalitats que 
van voler ser presents, encara que fos a 
través de la pantalla, al sopar d’Arbúcies 
com Toni Comín, els regidors de l’Ajun-
tament d’Hernani (País Basc), Quim 
Masferrer, Alguer Miquel (cantant de 
Txarango), Fel Faixedas, i les entitats WC 
Teatre i H6 teatre que, a més, van ser els 

amb una xarxa d’entitats tan rica, plural 
i activa. És un orgull treballar amb totes 
elles de manera quotidiana”. Per la seva 
banda, Judit Prat, membre de Festes Jo-
ves, explica que ha estat una experièn-
cia enriquidora per a totes les entitats i 
afegeix: “Estem preparant més activitats 
reivindicatives a través de la XEDA”.

un grup de versions que va entusiasmar 
tot el públic. La pluja, però, va fer peri-
llar el concert de Zoo, el grup valencià 
que va portar a Arbúcies gent de tot el 
país. Però només van ser quatre gotes i 
a quarts de 2 els valencians van arrencar 
amb el concert. Finalment, el Dj Pumo-
cat va tancar el Republi Fest. 

ves també van participar a la gimcana 
de Festes Joves. A dos quarts de 9 del 
vespre, els arbuciencs Edu Borrell i Ro-
bert Molist, sota el nom de Savage Dj’s, 
van debutar amb una sessió de música 
remember. I a partir de dos quarts de 
12 van començar els concerts. El pri-
mer va ser a càrrec de la Banda Neon, 

Finalment, el dissabte 6 d’octubre, l’As-
sociació Festes Joves amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament van organtizar el 
Republic Fest, que va aplegar 1.300 per-
sones a Can Cassó. 
Una festa que va començar a les 7 de 
la tarda amb l’Octoberfest, en què els 
assistents i una vintena de grups de jo-
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Economia social i Política

Tercer intercanvi municipal sobre 
economia social 

El dissabte 13 d’octubre va tenir lloc Cims 
per la Llibertat, un projecte que tenia com 
a objectiu conscienciar de la injustícia que 
representa la situació dels nostres presos, 
exiliats i represaliats polítics, així com trans-
metre el suport incondicional tant a ells 
com a les seves famílies. Van ser més de 
16.000 persones les que van participar en 
aquesta acció esportiva, solidària i reivin-
dicativa. Cada pres i exiliat polític va apa-
drinar un cim. Desenes d’arbuciencs van fer 
el cim del Matagalls, que va escollir Marta 
Rovira i, per això, també va comptar amb 
la presència del presdient del Parlament, 
Roger Torrent. D’altres arbuciencs van fer el 
cim de les Agudes, apadrinat per Joaquim 
Forn. Un cop feta l’ascensió, es va llegir el 
manifest de suport als presos i exiliats, que 
va acabar amb aquestes paraules: “Som na-
ció i avui, des dels cims de Catalunya, volem 
la llibertat dels presos, volem el retorn dels 
exiliats, volem l’anul·lació de les més de 
1.000 causes obertes i volem la llibertat per 
decidir el nostre futur com a poble”. 

Arbuciencs al 
Matagalls per la 

llibertat

Els dies 10 i 11 d’octubre, l’Ajuntament 
d’Arbúcies va organitzar la trobada de po-
bles per l’economia social en la seva tercera 
edició. La trobada va aplegar responsables 
polítics i tècnics d’Arbúcies, Cardedeu, Her-
nani (País Basc) i Manlleu i la baixa d’última 
hora de l’Ajuntament de Pamplona. 
Les jornades van servir per debatre estratè-
gies comunes per desenvolupar projectes 
d’economia social i Arbúcies, com a muni-
cipi organitzador, va presentar els projectes 
realitzats en aquest àmbit del nostre po-
ble: el projecte de recuperació d’espècies 
autòctones com l’olivera de salar; el nou 
model de menjadors escolars gestionat 
per la cooperativa Sambucus; l’espai gas-
tronòmic La Veganeria avalat pel conveni 
municipal amb COOP-57 i, per últim, el 
Servei d’Atenció Domiciliària cogestionat 
amb una empresa de l’economia social.  
Un dels acords que es va prendre és dis-
senyar un projecte comú que desenvo-
luparan els quatre municipis de manera 
simultània i coordinada. Jaume Salmeron, acompanyat de representants polítics dels ajuntaments participants
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Arbúcies ja té la plaça 1 d’octubre de 2017

Política

Arbúcies ja té plaça de l’1 d’octubre del 
2017. Es tracta del lloc que ocupava l’an-
tiga vivenda de Can Quiquet i que fins ara 
ha donat nom a aquest espai. El ple mu-
nicipal en sessió extraordinària va apro-
var fer efectiu el canvi per unanimitat. El 
ple va tenir lloc durant la diada de l’11 de 
Setembre. 
La plaça 1 d’octubre serà la seu del nou 
ajuntament, que actualment s’està aca-
bant de reformar. Així doncs, el consis-
tori estarà situat a la plaça 1 d’octubre 
número 1. La inauguració es farà aquesta 

tardor.  
Segons l’alcalde, Pere Garriga, “és un 
reconeixement històric”. En aquest sen-
tit, Garriga ha explicat que quan es busca 
el nom d’un carrer o d’una plaça el que 
es té en compte és rememorar algun fet 
històric de rellevància o alguna persona 
que hagi marcat la història del poble. L’al-
calde assegura: “En un cas com el de l’1 
d’octubre calia buscar un lloc on es bar-
regés el sentiment popular amb el món 
polític, dos elements fonamentals en 
l’èxit del Referèndum. I la plaça de l’Ajun-

tament reuneix aquests dos ingredients. 
Durant el ple, l’alcalde va assenyalar:  “Els 
tres grups amb representació al consistori 
amb els col·lectius que treballen dia a dia 
per la defensa de les llibertats de Catalu-
nya, així com amb les entitats locals, crei-
em que ens cal un espai on poder deixar 
constància de tot el que va passar l’1 d’oc-
tubre”. Garriga va concloure: “Amb la in-
auguració d’aquest nou espai volem crear 
un lloc en la memòria col·lectiva perquè 
recordar és no oblidar. Un espai que ens 
defineixi com a poble i com a persones”. 

Ple a la Llar de Jubilats a la xerrada 
sobre els joves d’Altsasu

En el marc dels actes de l’11 de Setembre, la 
Llar de Jubilats va acollir la xerrada d’Edurne 
Goikoetxea, mare d’un dels joves d’Altsasu 
empresonats injustament per una baralla en 
un bar d’aquesta població navarra amb uns 
guàrdia civils. El seu testimoni va servir per ex-
plicar el conflicte que es va produir ara fa dos 
anys i la situació actual en què es troben els 
joves encausats. També amb motiu de la Di-
ada, dos representants de l’Associació d’afec-
tats per l’1 d’octubre, van presentar l’entitat i 
van donar a conèixer la feina que fan. Es tracta 
d’una entitat que va néixer per iniciativa de 
diverses víctimes i com a conseqüència de 
la manca de diligències dels poders públics 
espanyols i de la suspensió del govern català 
amb l’aplicació de l’article 155, i que té per ob-
jectiu aconseguir justícia amb les víctimes i de 
la repressió policial de l’1-O.  Finalment,  el 10 
de setembre es va celebrar l’acte central de la 
Diada amb la lectura del manifest i el recital de 
cançó catalana a càrrec de la Coral Amethysta. 
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Obres i Manteniment Urbà

Reforma del carrer de la Riera

En els darrers mesos s’han fet diverses 
obres de millora a la zona del camp de 
futbol i del poliesportiu de Can Pons. 
El més rellevant ha estat la millora en 
l’accés a tota la zona esportiva, ja que 
s’ha asfaltat tot el passeig. A més, s’ha 
reformat tota la tanca que envolta el 
camp de futbol des de la carretera per-
què estava molt malmesa. Finlament, 
dins el recinte del camp de futbol s’ha 
construït un mur de contenció per evi-
tar esllavissades a la zona d’accés als 
vestidors. 

Obres de millora 
al camp de 

futbol 

El carrer de la Riera ja disposa d’un nou as-
pecte, ja que ja s’han acabat les obres de re-
urbanització de la via. Les obres han consistit 
en la nova pavimentació de la carretera i a 
refer les voreres. També s’ha refet tot el siste-
ma d’aigua de boca, ja que el que hi havia era 
dels anys 60. A més, també s’ha aprofitat per 
millorar la placeta que hi ha al final del carrer. 
Així doncs, amb la reforma integral que s’hi 
ha fet, el carrer de la Riera se suma a l’es-
tètica de la resta de vies que s’han reformat 
en els darrers mesos al municipi com el car-
rer Camprodon, el Ramon Pagès, el Vicenç 
Pagès i el carrer Sorrall.  Unes obres de re-
urbanització del nucli urbà que tenen per 
objectiu embellir aquesta part de la vila amb 
tant valor històric i sentimental per a tots els 
arbuciencs. 
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Danys per valor de 22.000 euros 
a causa de les pluges

Les pluges del mes d’octubre van oca-
sionar diferents desperfectes als camins 
de bosc i al paisatge i l’entorn d’Arbúcies. 
Uns danys que s’han valorat en 22.000 
euros i, per això, l’Ajuntament ha sol·lic-
itat una subvenció per tal de poder ar-
reglar tots aquests desperfectes, entre 
els quals s’hi troben el camí d’accés a la 
font del Ferro, o els passallissos d’El Pol, 
Can Dorca i de Can Riera de la Pineda, en-
tre altres, que en alguns casos van inco-
municar certes parts del municipi. A més, 
les intenses pluges també van provocar 

Estat en què va quedar la font del Ferro 

caigudes d’arbres, pals de llum i línies 
elèctriques, que durant una setmana van 
ocasionar talls en el subministrament de 
llum i també de televisió. 
En un dels episodis de pluja, a la conca de 
la riera d’Arbúcies hi van arribar a caure 
203 litres per metre quadrat. 

“Davant d’aquests fenòmens meteo-
rològics no es pot lluitar, però sí que po-
dem minimitzar els danys i la repercussió 
que té sobre la gent d’Arbúcies i per això 
treballarem per arreglar-ho”, explica el 
regidor d’Obres i Manteniment Urbà, Àn-
gel Cabrero. 

Camí de sobre el rec de la Plana                         Foto: Jaume Vicens Arbre caigut al costat de la riera 
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Tres pantalles per a la promoció 
turística i la informació de serveis

Més opcions per connectar-se a 
Internet a Arbúcies 

Des de l’estiu del 2017 la fibra òptica és 
una realitat a la vila d’Arbúcies. Més de 500 
usuaris i empreses han fet el salt a la fibra 

òptica, i gaudeixen de connexions de gran 
amplada de banda (300/300Mb per 39 eu-
ros) a través de Pròxima Telecom, l’opera-

dora d’Arbúcies.  Actualment una altra em-
presa (Mas Movil) també està desplegant la 
seva infraestructura de fibra òptica, tot i que 
encara no es pot contractar. 
Per altra banda, des de fa algunes setmanes 
l’operadora de les comarques gironines Wi-
fiboo de corporació Megatel també ofereix 
els seus serveis de connectivitat. En aquest 
cas, la tecnologia utilitzada és WiMAX i te-
nen diverses opcions de velocitat i preu: 
10/1Mb per 29 euros, o 30/3Mb per 36 
euros. 
Tant Pròxima Telecom  com Wifiboo tenen 
paquets opcionals que inclouen línies de 
mòbil (en els dos casos a través de la cober-
tura de Movistar) i/o telefonia fixa, a més de 
facilitar la portabilitat (mantenir el mateix 
número). També destaquen per la proximi-
tat dels seus serveis, ja que són dues em-
preses catalanes i de tracte i contacte molt 
personalitzat. Finalment, l’oferta d’accés a 
internet es completa amb les connexions 
tradicionals (i cada vegada més limitades) 
de cable de coure: l’ADSL de diverses ope-
radores que incorporen el  telèfon fixe i la 
quota de línia per un cost aproximat d’uns 
50 euros mensuals. 

Aquest mes d’octubre s’ha instal·lat la ter-
cera pantalla a l’entrada del municipi. Les 
altres dues es van posar en funcionament 
a finals del mes de juliol. Aquests nous 
dispositus pretenen oferir informació als 
vilatans, ja sigui de caire turístic o cultural, 
com per exemple a través de la promoció 
de les fires i festes o dels actes culturals 
que s’organitzen. També s’ofereix la infor-
mació dels serveis que des de l’Ajuntament 
es posen a l’abast del ciutadà, com ara els 
cursos de l’Escola d’Adults o de l’Escola de 
Música. 
Les dues primeres pantalles estan situa-
des al centre del poble: una a l’entrada 
de l’ajuntament i, l’altra, al final del carrer 
Camprodon. Dos emplaçaments que es 
van triar per l’alta concurrència durant el 
dia. Per altra banda, la tercera pantalla que 
s’ha instal·lat, s’ha posat a l’entrada del 
municipi, a la rotonda de Pujals, perquè 
està pensada per la gent que passa per la 
carretera i que no entra dins del poble. Per 
això, la informació que hi apareixerà estarà 
enfocada, principalment, a la promoció 
turística i comercial i a anunciar les fires 
i festes que s’organitzen al llarg de l’any a 
Arbúcies. La nova pantalla que s’ha col·locat a l’entrada del poble

Taula comparativa i informació de contacte

Noves tecnologies 
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Nova web de promoció turística visitarbucies.com

El nou portal web de promoció turística 
Visit Vall d’Arbúcies www.visitarbucies.
com ja és una realitat i substitueix la infor-
mació turística que fins ara estava dins la 
pròpia web municipal (www.arbucies.cat), 
amb unes mancances tècniques que difi-
cultaven la recerca de la informació i l’ex-
periència de navegació de l’usuari.
Aquesta nova web està pensada des de 
l’òptica del visitant de la nostra vila, amb 
informació clara, neta, en diversos idio-
mes i adaptada des de diversos dispositius 
(ordinadors de sobretaula, tauletes i mò-
bils) i amb tota la informació necessària: 
- Informació de la vall d’Arbúcies: com s’hi 
arriba, la informació meteorològica, els 
productes autòctons...
- Què visitar: patrimoni cultural, l’entorn 
natural, el Museu Etnològic del Montseny, 
la riera d’Arbúcies...
- Què fer: activitat esportives, d’oci i cultu-
rals, fires, festes, rutes i passejades...
- On dormir: establiments de turisme ru-
ral, cases de colònies, habitatges d’ús tu-
rístic...
- On menjar: llistat i informació de restau-
rants i bars.
Es destaca la facilitat de navegació dins la 
web i la claredat de la informació rebuda 
pel visitant sobretot en la navegació des 
de dispositius mòbils. Per exemple, en la 
geolocalització per tenir les indicacions 
per anar als llocs assenyalats o l’enllaç ti-
pus tel per facilitar les trucades al telèfon 

indicat amb una sola pulsació en el dispo-
sitiu. 
La tecnologia emprada ha sigut el llenguat-
ge PHP7 sobre una base de dades MySQL, 
maquetació en HTML5+CSS3, seguint les 
recomanacions de seguretat proposades 
per l’OWSAP (Open Web Application Se-
curity Project) i tot allotjat en un servidor 
d’Amazon autoescalable amb recursos de 
forma transparent. 
Aquest portal estarà enllaçat amb els al-
tres portals web que l’Ajuntament d’Arbú-
cies està desenvolupant, concretament la 

renovació de la web del Consistori i la del 
Museu Etnològic del Montseny, La Gabe-
lla: compartiran una agenda d’actes únic 
i una capçalera web comuna. Tot plegat, 
per oferir una experiència en línia global i 
de qualitat a l’alçada de la bellesa de l’en-
torn natural de la vall d’Arbúcies. 
Visit Arbúcies ha estat seleccionada per 
participar a la 12a edició dels premis 
E-TECH de l’Associació d’Empreses de No-
ves Tecnologies de Girona a la categoria 
de premi del públic a la millor iniciativa de 
l’administració local.

Pàgina inicial de la nova web de turisme 

Activitats que es poden trobar dins el nou portal d’informació turística
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Jaume Salmeron Font 
Regidor d’Entesa 

Joaquim Bohils Cuberta 
Regidor de PDeCAT

Ester Soms Pagespetit 
Regidora d’ERC 

El grup municipal del PDeCAT hem votat no al 
projecte i a la licitació per trobar constructor 
de la nova piscina coberta d’Arbúcies. Ho hem 
fet a contracor perquè veiem la necessitat de 
disposar d’una piscina de salut, climatitzada, 
a Arbúcies. Un poble on la pràctica esportiva 
està molt arrelada. I per què diem no?
Primer, diem no, perquè no compartim el 
lloc on es farà, el prat de Can Delfí. El lloc és 
la zona de Can Pons, al costat dels principals 
equipaments esportius de la vila. A Can Delfí 
hi haurien de continuar havent les piscines 
d’estiu rehabilitades per ser posades al dia.
Segon, diem no, perquè la construcció de la 
piscina coberta a Can Delfí malmet el passeig 
de la Riera, un dels espais més bonics de la 
vila i alhora malmet una imatge d’Arbúcies 
molt bonica, la visita de l’església, La Gabella 
i el carrer Damunt des del carrer de l’Estene-
dor.
Tercer, diem no, perquè es miri com es miri, la 
piscina coberta redueix de forma molt impor-
tant l’espai de gespa i d’aigua de les piscines 
d’estiu. Unes piscines que són un dels equi-
paments municipals més utilitzats al llarg dels 
mesos d’estiu.
Tercer, diem no, perquè no es contempla el 
caos circulatori i d’aparcament que hi haurà a 
la zona de Can Delfí i al carrer de l’Estenedor 
amb els mil usuaris setmanals de les activitats 
dirigides esportives i els nous abonats de les 
piscines cobertes
I, finalment, i molt important. El projecte té 
un cost de 3.000.000 d’euros. A hores d’ara, 
l’Ajuntament d’Arbúcies no ha aconseguit 
cap subvenció ni cap garantia financera per 
poder pagar aquest projecte. Cal saber com 
es pagarà quan comencin arribar les factures 
de construcció cada mes, no pot ser amb una 
nova pujada d’impostos. Abans d’aprovar-lo, 
calia treballar i saber com es pagaria. A hores 
d’ara, no ho sabem.

Cap arbucienc ni arbucienca desconeix les 
peculiaritats de la nostra vila, la qual s ’e s -
tén al fons d´una magnífica vall i que està 
partida pel bell mig per la riera, que li dona 
una forta personalitat. A causa d’aquesta 
orografia, els carrers principals agafen la seva 
forma sinuosa i els transversals són salvats 
pels ponts que la travessen.
Aquesta fragmentació del territori dificul-
ta fer grans bosses d´aparcament dins del 
nucli urbà i fa que els pendents siguin un 
entrebanc per la gent gran i la mainada per 
fer l’apoderament dels carrers, tan vital i 
necessari, ja que el cotxe és el rei absolut 
a Arbúcies.
Des de l´Ajuntament s´haurien de valorar 
propostes de mobilitat sostenible que aju-
dessin a reduir el trànsit privat per així tenir 
un poble més humà i habitable: carrils bici 
fins als polígons industrials; “Camí Amic” a 
les escoles; estudiar la viabilitat d´un bus 
urbà entre el centre i les urbanitzacions...
Però també hi ha la possibilitat d’imple-
mentar mesures efectives a curt termini, 
com per exemple fer augmentar la cons-
cienciació entre la ciutadania que cal apar-
car correctament, ja sigui al col·legi, a la far-
màcia o al supermercat.
El màxim exponent d´aquestes pràctiques 
es dona als carrers Germana Assumpta i 
Segimon Folgueroles, on els conductors i 
conductores deixen sovint els seus vehicles 
en doble filera, fet que impedeix la fluïdesa 
del trànsit i posant fins i tot en risc la resta 
de vianants i conductors.
Demanem al govern i la policia local que 
intenti evitar aquestes situacions, també 
als ciutadans i les ciutadanes els hi pre-
guem la seva col·laboració per mantenir 
el civisme a l’espai públic; seria una bona 
manera de construir una Arbúcies més 
propera i humana.

És l’hora del balançPiscina coberta sí, 
d’aquesta manera no

Trànsit i aparcament a 
Arbúcies

La veu dels grups municipals

Manquen sis mesos per acabar la legislatu-
ra. És el moment per fer balanç. Hem viscut 
una legislatura frenètica, amb una alta in-
tensitat de feina, i un setanta-cinc per cent 
del programa electoral realitzat. En els pro-
pers mesos, encetarem l’execució dels dos 
projectes de més envergadura que restaven 
pendents,amb la remodelació de les piscines 
municipals, les d’estiu, la climatitzada i les 
noves sales de fitnes i la reforma de l’Hotel 
d’Entitats per ubicar-hi la nova llar de jubilats. 
La nostra percepció és positiva i sembla que 
les dades avalen aquesta sensació. Hem por-
tat 116 propostes al ple municipal durant 
aquest mandat. Les propostes defensades 
per l’Entesa han obtingut el vot favorable de 
tots els grups municipals en un vuitanta per 
cent dels casos. Vuit de cada deu propostes 
han estat aprovades per unanimitat. Ente-
nem, doncs, que les línies polítiques i d’ac-
tuació municipal són, de manera majoritària, 
correctes i positives donat que els grups mu-
nicipals d’oposició hi han donat suport en uns 
percentatges altíssims.
Aquesta percepció agafa més força si contra-
posem les propostes, d’àmbit arbucienc, pro-
mogudes per l’equip de govern amb les pro-
postes que la resta de grups han portat a debat 
al ple aquests quatre anys. En el cas del grup 
municipal d’ERC, una sola proposta ha arribat a 
ple referent a qüestions arbucienques. Pel que 
fa al grup municipal del PDeCAT, el balanç és 
encara més minso amb zero propostes. 
Entenem, doncs, que els projectes i actua-
cions del govern són compartits donada la 
poca o nul·la activitat exercida a generar pro-
postes alternatives o diferenciades.
Aquesta trajectòria afirmativa ens anima a 
continuar treballant per als arbuciencs  amb la 
mateixa força i compromís, prioritzant les per-
sones i posant Arbúcies al centre de les nostres 
inquietuds. Us ho mereixeu. 
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L’Entrevista

“Al Casal he trobat els amics que no vaig tenir de nen”

Quan li pregunto per la seva infantesa resta 
en silenci. Se’l veu pensatiu amb la mirada 
perduda i una expressió trista a la cara. En 
Lluís Danís va perdre el seu pare quan tenia 
8 anys, just quan s’acabava la Guerra Civil Es-
panyola. Eren moments difícils per a tothom, 

Lluís Danís fa 18 anys que és president de la Llar de Jubilats d’Arbúcies

Lluís Danís al despatx de la Llar de Jubilats

però especialment per una família que, com 
la seva, s’havia quedat sense la font d’ingres-
sos principal. Es va haver de posar a treballar 
molt jove i va tenir poques possibilitats de 
gaudir dels companys de l’escola i de jugar 
amb ells. Ara, en Lluís té 86 anys i en fa 18 que 
és president del Casal de Jubilats d’Arbúcies. 
“Al Casal he trobat els amics i el caliu que no 
vaig poder tenir de nen”, ens confessa, quan 
sembla despertar del seu pensament. “Vaig 
tenir una infància molt difícil. Havia de fer 
feines de vegades carregoses de molt petit, 
per ajudar a tirar la família endavant. I als 15 
anys ja feia d’aprenent a Carrosseries Jorsa de 
Mataró.
Va néixer a Mataró. El seu pare jugava a fut-
bol i va fitxar per l’equip d’aquesta localitat 
del Maresme. Allí es va establir, es va casar 
amb la Gertrudis i va formar la família. En 
Lluís era el segon de quatre fills. I recorda el 
que li deien els seus pares quan se sentien les 
sirenes d’alarma per la presència dels avions 

enemics: “Fica’t sota l’escala del primer portal 
que trobis. Allí estaràs protegit”. 
Es va anar formant amb els consells i l’expe-
riència dels seus companys de treball. L’es-
cola de la vida el va portar anys més tard a 
Castelló de la Plana, a l’empresa VICSA, on ja 

va ser cap de taller. I quan allí les coses no ana-
ven prou bé, un seu cap li va obrir les portes 
per venir a treballar a Arbúcies. L’opció era a 
les Carrosseries Ayats. “No m’ho vaig pensar 
gaire, perquè tenia moltes ganes de tornar a 
Catalunya. I el senyor Quim Ayats em va oferir 
un bon tracte. Vaig entrar com a encarregat 
general. I va ser una bona elecció perquè hi 
vaig estar 14 anys”.
Quan aquella etapa es va acabar, va treballar 
a Cromats Valdiviejas un parell d’anys. I li va 
sortir la possibilitat d’anar-se’n a Manresa. 
“L’estava valorant”, ens diu. “Però un dia al 
sortir de treballar, pujava per la carretera i em 
va parar en Quim Beulas. ‘Vols venir a treballar 
a casa meva?’, em va dir. I ens vam entendre 
de seguida”. Allí hi va estar fins als 64, quan 
es va jubilar.
I allí també va començar una història nova 
que encara no ha acabat. Es va fer soci de la 
Llar el 1996 i va entrar a la directiva amb en 
Josep Maria Bosch el 1998. Quan en Josep 

Maria va plegar perquè tenia  altres objectius, 
diversos membres de la junta li van demanar 
a en Lluís que es presentés per a president. 
“Els altres no ho volien ser, perquè els supo-
sava molta implicació i, per raons diverses, no 
la podien assumir. I jo m’hi vaig posar”.
D’això en fa ara 18 anys. Les juntes han anat 
canviant per motius obvis. I ara ha format un 
grup de 12 persones que li donen tot el su-
port i que s’ha convertit més que una junta en 
un grup de bons amics que comparteixen tre-
ball i vivències. “Som amics i estem disposats 
a treballar per a la nostra Llar i la comunitat”, 
reflexiona. “I no ho entenc de cap altra mane-
ra. Quan vaig entrar, tot funcionava molt bé. 
I des del primer moment vam intentar anar 
potenciant totes les activitats. Al Casal s’hi pot 
fer gairebé de tot: teatre infantil, manualitats, 
informàtica, tallers de memòria, jocs de taula, 
billar, hi ha serveis de perruqueria i de podo-
logia”.
I recentment, s’ha generat un moviment d’un 
grup de persones interessades en fer teatre, 
que ja han representat un parell d’obres. 
“Tenim la sort de comptar amb dos dinamit-
zadors de primer nivell. En Lluc Soler, ha re-
activat el bar i ha aconseguit també un ping-
pong que està tenint molta tirada entre els 
associats. I la Maria Carmen Viñas porta tot 
el tema de teatre, ajudada per la Marta Martí 
i la Remei Mollfulleda. Tots el membres de la 
junta tenen tasques assignades i ajuden en 
tot. Crec que formem un bon equip. I crec que 
tots plegats aconseguim que s’incorporin a la 
Llar gent que s’acaba de jubilar”.
L’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Arbú-
cies es va crear el 1981 de la mà d’en Quimet 
Horta, en Joan Cucarella, en Joaquim Bayés, 
en Josep Pascual, la Maria Rull, la Trinitat Ro-
sell i molts d’altres associats. El primer any ja 
hi havia 253 socis, que funcionaven a La Ga-
bella. El 1982 es va inaugurar el local actual, 
amb la presència del president de la Gene-
ralitat Jordi Pujol. Ara el Casal té 700 socis i 
és, probablement, l’entitat que en té més a 
Arbúcies. L’Ajuntament està treballant des de 
fa mesos en l’adaptació de l’Hotel d’Entitats, 
que serà la nova seu de la Llar de Jubilats.
“Estic content de la tasca que hem desenvo-
lupat a la Llar”, comenta en Lluís. “Aquests 18 
anys m’han donat molt a nivell humà. Però 
també em va agradar poder col·laborar en la 
creació del que ara és el TOM. Son dues coses 
molt gratificants”.                         Manel Serras
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Cultura 

Més d’un miler de persones assisteixen al Cassònia 

Un miler de persones van passar per la sego-
na edició del Cassònia, que es va celebrar 
el dissabte 15 de setembre. Una jornada 
familiar organitzada amb l’objectiu d’ap-
ropar la música, el teatre, la dansa i el 
circ, en definitiva, la cultura, a les famílies 
d’Arbúcies i del seu entorn. Degut a l’èxit 
que va tenir la primera edició, enguany es 
va repetir l’experiència, però amb moltes 
més activitats durant tot el dia.  
El Cassònia va obrir les seves portes a 2/4 
d’12 del matí amb l’actuació de Pop per 
xics, un grup d’animació musical per a tota 
la família. Un concert que va fer vibrar la 
canalla i recordar als més grans de la família 
les cançons pop més emblemàtiques. 
Tot seguit, de 3/4 d’1 a les 3 hi va haver 
jocs per a totes les edats i a la 1, concert 
vermut amb David Mauricio, que acom-
panyat d’Apel·les Carod (violí, mandoli-
na i veu, respectivament) van presentar 
el disc Ocells perduts. A l’hora de dinar, 
els assistents disposaven d’una zona 
de pícnic per poder dinar amb els food 
trucks La Madonna Pizza i El Petit Isard o 
bé, portar-se el dinar de casa. 
A partir de les 2 de la tarda es va reprendre 
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la jornada amb la projecció del documen-
tal No sóc una estrella de rock i, a partir 
de les 3, amb el taller de teles i trapezi a 
càrrec de Gemma Sabaté. Un taller que va 
tenir molt èxit entre els més petits, que 
van poder fer un petit tastet de circ. A 2/4 
de 4 de la tarda també van començar els 
tallers de ioga i de dansa i moviment de 
contacte, així com el tastet de patins ofert 
pel Club Patí Arbúcies, que van fer gaudir 
d’allò més als infants. 
A 2/4 de 6 de la tarda hi va haver els Con-
tes amb Kamishibai, amb Clara Ribatalla-
da, que repetia per segon any consecutiu 
al Cassònia. Es tractava d’una sessió de 

narració de contes amb Kamishibai (teatre 
de paper en japonès), una manera d’expli-
car contes que uneix la màgia de la parau-
la i de la imatge. 
A les 6 de la tarda, la  demostració d’ac-
robàcia aèria de Gemma Sabaté i les 
alumnes del Circ Los va deixar bocabadats 
al públic del Cassònia. La combinació de 
moviments a través del trapezi i una músi-
ca molt ben escollida va emocionar a tots 
els assistents. 
A 2/4 de 7 va tenir lloc l’espectacle teatral 
Magicomedy amb la Cia ChocoChurry. Tot 
seguit, el Cor Lutiana Jove i el Cor Lutiana 
van oferir el Concert Lutiana en família. A 

la mateixa hora, es va fer el taller d’estam-
pació Impressionats per la natura amb Viu 
el Parc. Per acabar la jornada, grans i petits 
van poder gaudir de la festa Holi i la disco. 
A més, durant tot el dia hi va haver una 
zona de petits a l’interior; zona de jocs a 
l’exterior amb Eurekakids i DJECO; pinta 
el teu conte amb el comerç d’Arbúcies; la 
parada del Niu de llum amb la Susagna i 
l’exposició Fotografiem a càrrec d’alumnes 
de 1r d’ESO. 
Una jornada familiar amb la qual van gaud-
ir petits i grans i que té l’objectiu d’oferir 
un ventall d’activitats culturals de qualitat  
i seguir-ho fent en els propers anys.  
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Durant els diumenges del mes d’octubre 
s’ha celebrat el Teatrefest, el cicle de teatre 
que enguany ha arribat a la seva sisena 
edició i que organitzen la Regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament  i l’entitat H6 Teatre. 
Les obres del cicle han tingut una molt bona 
acollida entre el públic, que damunt l’esce-
nari de l’IES Montsoriu ha pogut veure ar-
tistes catalans de renom com Roger Pera i 
Marc Martínez.

El primer espectacle del cicle, que hi van as-
sistir més d’un centenar d’espectadors, va 
ser Orgasmes, protagonitzat per Roger Pera 
i Míram Tortosa. El següent diumenge va ser 
el torn de la mainada, que van poder gaudir 
de la República dels contes, de Jordi Font. 
El tercer diumenge va ser el torn de Marc 
Martínez i el seu Mal Martínez, humor i 
hòsties, en el qual vam poder veure l’actor 
en un monòleg que combinava amb el cant 

El divendres 12 i el dissabte 13 d’octubre 
jubilats del grup de teatre de l’associació 
van representar dues obres: Per no enten-
dre el castellà, a càrrec d’Els Professionals 
i La minyona venjativa, a càrrec de Les 
Actrius. Dues funcions que van tenir molt 
èxit, ja que la platea del teatre es va omplir 
de gom a gom. Aquesta iniciativa va sorgir 
arran de la representació d’Els Pastorets 
del Nadal passat, que també van ser tot 
un èxit. L’afició pel teatre segueix i ja 
han començat els assajos pels Pastorets 
d’aquest any i, també es preveu una nova 
obra de teatre de cara al 2019.

Prop de 500 persones al Teatrefest 

Raúl Martínez representant Brossa

Representació de l’obra La minyona venjativa

Teatre d’aficionats 
als Jubilats

Roger Pera i Míriam Tortosa en un moment de l’espectacle 

i la música, ja que va fer una demostració 
de com toca la bateria i la guitarra. Un es-
pectacle que també va tenir molt bona 
acollida, ja que també es van vendre més 
de 100 entrades. 
Finalment, l’actor arbucienc Raúl Martínez 
va presentar el seu nou espectacle Brossa, 
que també va reunir un centenar d’espect-
adors, i que explica la història d’un home 
que es veu obligat a viure al carrer i sobre-
viu aprofitant la brossa que generen els 
altres. Tot això per intentar portar el millor 
possible i amb humor la situació en què 
s’ha vist abocat.

Cultura 
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La recerca arqueològica aporta noves dades sobre Montsoriu
A la segona quinzena de setembre es va 
dur a terme la 24a campanya d’excava-
cions programades d’arqueologia al cas-
tell de Montsoriu, organitzada i dirigida 
pel Museu Etnològic del Montseny, amb 
el suport de l’Ajuntament d’Arbúcies, el 
Museu d’Arqueologia de Catalunya – Gi-
rona i el Patronat del Castell de Montso-
riu. Aquesta intervenció va comptar amb 
la participació d’una quinzena d’arqueò-
legs provinents de diferents universitats 
del país.
Els treballs realitzats han permès finalitzar 
l’excavació d’un conjunt d’estructures, 
que ocupen una superfície de 200 m2, al 
pla superior que hi ha situat a prop del 
gran fossat nord de Montsoriu. S’hi han 
documentat 2 grans estances amb 2 fases 
d’ocupació entre els segles XII i XIII i en 
una d’elles destaca la descoberta d’una 
magnífica llar de foc feta amb una doble 
solera d’argila de (90 x 70 cm). 

Un altre dels punts on s’ha intervingut ha 
sigut a la base exterior del perímetre sud 
de Montsoriu. Després d’obrir una cala 
de prospecció s’ha comprovat com la 
cortina atalussada que protegeix el pati 
d’armes en aquesta part del castell s’as-

senta directament sobre un gran retall de 
la roca a 2 metres per sota del nivell ac-
tual. Els treballs de l’any vinent hauran de 
servir per confirmar les característiques 
d’aquest tercer recinte: si es tracta d’un 
fossat o d’un recinte emmurallat.

Treballs arqueològics a la zona del poblat                               Foto: MEMGA

Arbúcies es pot considerar una població privi-
legiada per haver tingut al llarg dels darrers 
100 anys grans fotògrafs que ens han llegat 
milers de documents històrics amb les seves 
càmeres. Ja des de principis del segle XX al-
guns dels  fotògrafs més reconeguts tingueren 
vinculació amb la vila d’Arbúcies, com Antoni 
Campañá (1906-1989) i Santiago Carreras 
i Oliver (1894-1960). Aquesta trajectòria va 
ser continuada per altres fotògrafs com Josep 
Bancells Iglesias (1910-1999), Martí Plana i 
Pujol i Josep Garcia Rebollo (Josme).
En JOSME va néixer el 1926 a Los Nietos, po-
blet miner a prop de Cartagena (Múrcia), però 
poc després la seva família decidí traslladar-se 
a Barcelona per buscar un futur millor.
Va treballar a l’empresa Maquitrans de fus-
ter i durant un temps va deixar la família i va 
traslladar-se a Alemanya, fins que va venir a 
Arbúcies, on ja feia un temps la seva esposa, 
Mercè Ferrer, havia vingut a viure donat que hi 
tenia familiars. Va entrar a treballar a la secció 
d’acabats de les carrosseries Ayats.
Entrà en el món de la fotografia per un com-
pany de feina de la Maquitrans. Ell s’hi afi-
cionà ràpidament i aviat obtingué premi en 
algun concurs. Aquesta activitat el marcà per 
sempre. Ja a Arbúcies, l’Ayats li feia fotogra-
fiar les carrosseries que sortien del taller. Va 
muntar un laboratori a casa seva i començà 

a revelar fotos per a altres persones i a ven-
dre rodets fotogràfics. El 1963 es va treure 
el carnet de Fotógrafo ambulante. Li va anar 
bé i obrí la primera botiga al carrer passatge 
Viladrau, 3 (domicili particular) amb estudi i 
laboratori. A banda de la fotografia d’estudi, 
cobria festes, esdeveniments i tota mena de 
reportatges.
En JOSME va ser una persona vital (tenia una 
gran vena artística i creativa) que col·laborava 
en nombroses activitats solidaries. Va con-

JOSME, crònica gràfica (1960-1980)

tribuir de manera important en la formació i 
impuls de la fotografia arbucienca.
L’exposició preparada pel Museu Etnològic 
del Montseny recull la transformació de la 
societat arbucienca i de la vila durant gairebé 
un quart de segle: les festes, tradicions, actes 
culturals i socials, els canvis urbanístics... 
Aquestes imatges són una petita part dels 
milers de negatius que la família d’en JOSME 
va cedir a l’Arxiu Històric Municipal d’Arbúcies 
per a la seva conservació i catalogació.

Presentació de l’exposició a La Gabella 
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Concerts, tornaboda i teatre per la Festa Major

El cinema a la fresca de dijous va encetar els 
actes de la Festa Major d’Arbúcies, que es 
va celebrar del 27 al 30 de juliol, i és el quart 
any consecutiu que els regidors del Ple dels 
Infants organitzen aquesta activitat. El 
divendres els actes van seguir amb el tradi-
cional torneig de petanca, el campionat de 
botifarra, la trobada de corals i el pregó de 
Festa Major, que enguany va anar a càrrec 
dels Bombers d’Arbúcies. Un pregó molt 
emotiu, ja que a banda de recordar-nos la 
gran tasca que realitzen, van passar imatg-
es de l’1 d’octubre i el gran paper que van 
jugar al nostre municipi. A les 11 de la nit, la 
festa va seguir a la zona de barraques amb 
els grups arbuciencs Acoustic Dreams i Oh 
Maï Lack! i també va comptar amb les ac-

tuacions del grup de versions Tapeo Sound 
System i del Dj Pd Ivanote. 
La Festa Major va continuar dissabte amb 
l’anellament d’ocells al Prat Rodó, l’es-
pectacle infantil i festa de l’escuma. A la 
tarda, a Can Cassó, a les 7 de la tarda, el 
públic familiar va assistir al concert del grup 
Dreamkids, que va participar al programa 
Oh Happy Day. A la nit, a les barraques, el 
concert de Buhos va omplir el pati de l’es-
cola i també va haver-hi les actuacions dels 
arbuciencs Gwrando New Project i Brote. 
Per altra banda, a Can Cassó hi va haver el 
ball de Festa Major amb el Quartet Solimar. 
El concert de l’Orquestra Maravella va ser 
l’acte més destacat de les activitats del diu-
menge i en el qual hi van assistir un miler de 

persones i reafirma que cada any és un èxit 
d’assistència. Al matí, va tenir lloc la cercavi-
la amb els gegants d’Arbúcies i Breda i el 
Campionat de FIFA a la Penya Barcelonista. 
També diumenge, els joves van poder par-
ticipar a la V Regata a la Bassa de la Farga, 
al campionat de futbolins del Paio i el públic 
més adult va assistir a la segona passejada 
guiada per la riera d’Arbúcies. I,  a les barra-
ques, la Festa Major va acabar amb els con-
certs dels arbuciencs Deskaro i Korneiev i 
les sessions de Celtic Dj’s i i Dj Animal.
Finalment, la festa aquàtica a les piscines 
municipals, la tornaboda i audició de sar-
danes al Prat Rodó i el teatre a càrrec de 
Marcel Tomàs van posar el punt i final a la 
Festa Major d’Arbúcies.

Festes 
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Reconeixament als catifaires a la 
Festa Major de Lliors

L’electe, a  la cam-
panya de teatre 

amateur 2019

Com cada any, el primer diumenge de se-
tembre es va celebrar la Festa Major de 
Lliors. El dissabte a la tarda, però, va tenir lloc 
l’amistós de futbol amb el Regàs Futbol Sala 
al poliesportiu de Can Pons. Les activitats van 
seguir diumenge amb la missa a l’ermita, la  
caminada familiar pels boscos d’aquest veïnat 
i el concurs de cabanes. A més, per segon 
any, a partir de les 10 del matí, l’Associació 

Pep Obiols i Jordi Ferragut van omplir els te-
atres de la Llar de Jubilats i d’El Centre en les 
representacions que van fer de la seva nova 
obra de teatre, L’Electe. I el dissabte 27 d’oc-
tubre van actuar també a Girona amb el cartell 
d’entrades exhaurides per segona vegada.
 El president electe, a punt de pronunciar el dis-
curs d’investidura,  i el seu psiquiatre que l’ha 
d’ajudar a superar la seva crisi per enfrontar-se 
a aquest moment tant important. És una trama 

de Catifaires va començar la confecció de la 
catifa davant l’ermita. Vora la 1 del migdia es 
va acabar la catifa i, tot seguit, es va fer l’acte 
de reconeixement a l’Associació de Catifaires 
per la seva tasca de preservació i promoció 
d’aquest art tan emblemàtic del nostre muni-
cipi. A l’acte, que va comptar amb la presència 
de l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, i la regi-
dora de Promoció Econòmica, Maria Tayeda, 

es va passar un recull de fotos dels diferents 
viatges que ha fet l’entitat, ja que han anat 
per tot Catalunya i a Europa a fer catifa. Per 
exemple, aquest estiu van ser a Brussel·les. En 
agraïment a la feina que es fa des de l’Asso-
ciació de Catifaires, l’alcalde i la regidora van 
fer entrega d’una panera amb productes d’Ar-
búcies a l’entitat. 
Abans de dinar, va tenir lloc l’actuació gegan-
tera i un vermut per a tots els assistents. Tot 
seguit, va haver-hi arrossada popular per a 
tots els assistents. Després de l’àpat, les acti-
vitats seguiran amb activitats per a grans i pe-
tits, l’entrega dels trofeus dels diferents con-
cursos i l’esperada rifa posarà el punt i final a 
una jornada de celebració a Lliors.

irònica amb pinzellades de crítica política.   Dos 
personatges que, a ritme àgil, volen fer passar 
una bona estona a l’espectador, mostrant les 
misèries polítiques i humanes en clau d’humor. 

L’obra ha estat seleccionada entre les millors 
obres de Teatre Amateur gironines per la Cam-
panya de Teatre Amateur 2019 que organitza 
La Casa de Cultura de la Diputació de Girona.
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Joanet

Prop de 400 de participants a la 
marxa solidària de Joanet 

El diumenge 16 de setembre es va cele-
brar la 3a Marxa solidària de Joanet. Una 
cursa en la qual hi van participar vora 400 
persones i que va transcórrer per camins 
forestals del voltant de Joanet. 
Els participants van poder escollir els qui-
lòmetres que volien caminar i/o córrer ja 
que es van habilitar tres recorreguts en 
funció de l’estat de forma: un de 5 quilò-
metres, un altre de 10 i, finalment, un de 
15 quilòmetres. A l’arribada, al local so-
cial de Joanet, hi va haver esmorzar per a 
tots els assistents. 
Les inscripcions a la marxa, que es van 
poder comprar a través de dorsals dies 
abans de la cursa, es van destinar al 100 
per cent a l’Oncolliga Girona, per pagar 
les inscripcions dels 3 equips dels Grata-
núvols del Montseny que van participar a 
l’Oncotrail el passat mes d’octubre. 

Concert i berenar 
a la Festa Major de 

Joanet
La Festa Major de Sant Mateu de Joanet 
es va celebrar el diumenge 23 de setem-
bre. Els actes van consistir en la missa 
solemne a l’església, l’actuació musical a 
càrrec de la coral Mentha de l’Associació 
Cultural la Laguna de Sils i, tot seguit, va 
acabar amb un berenar popular pera tots 
els participants. 
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Medi Ambient

Pedalada a la Setmana per la Mobilitat Sostenible 

Per la Setmana de la Mobilitat Sostenible, des 
de la Regidora de Medi Ambient es va orga-
nitzar la Pedalada popular, que es va celebrar 
el diumenge 23 de setembre i va aplegar una 
setentena de participants. Com cada any, la 
pedalada començava al pati de l’Escola Dr. ca-

rulla i, després de fer una volta pel nucli urbà, 
el recorregut transcorria per camins de bosc 
poc transitats. En aquest cas, es passava pel 
camí de sorra del costat del tanatori i enfilava 
fins a la font de Montfulleda. A l’arribada, es 
va oferir un esmorzar saludable a tots els par-

ticipants, així com un obsequi per a tots ells. 
Sota el lema Combina i mou-te!, la Setmana 
Europea de la Mobilitat 2018, a més de vetllar 
per una vida saludable, sostenible i segura, 
promou la utilització de diferents mètodes de 
transport segons el tipus de desplaçament.

Es busquen 300 persones per a la 
compra col·lectiva de plaques solars 

Xerrada del Col·lectiu Solar a la Llar de Jubilats

Una seixantena de persones van omplir la 
sala d’actes de la Llar de Jubilats, que va acollir 
la xerrada del Col·lectiu Solar, moviment so-
cial que pretén implementar l’energia solar a 
300 habitatges del Baix Montseny i el Vallès 
Oriental a través de la compra col·lectiva de 
plaques solars. 
L’entitat vol aconseguir reunir 300 persones 
que vulguin instal·lar-se plaques fotovoltai-
ques a casa seva perquè la compra col·lectiva 
permet un estalvi d’entre un 30 i un 40 per 
cent del cost de la instal·lació dels panells so-
lars. Per això estan fent xerrades als municipis 
del Baix Montseny com Arbúcies, Hostalric, 
Riells o Sant Celoni i també del Vallès Oriental 
per tal d’arribar a l’objectiu que s’han marcat. 
El Col·lectiu Solar només s’ha creat amb la 
finalitat de comprar a l’engròs les plaques 
solars, és a dir, és una entitat sense ànim de 
lucre i un cop feta la compra, el col·lectiu es 
dissoldrà. Al darrere hi ha l’empresa Revo-
solar SL, que fa 15 anys que es dedica a les 
energies renovables, i és qui ha impulsat 
aquest projecte.  
Les persones que estiguin interessades en 
posar panells solars, només han d’inscriu-
re’s a través de la web www.collectiu-solar.
cat, on també hi ha tota la informació sobre 
el col·lectiu i el seu funcionament, així com 
també es pot calcular el cost de la inversió 

per a cada propietari. Des del col·lectiu ex-
pliquen que la instal·lació acabarà sortint “a 
cost zero” per als inscrits, perquè els estalvis 
mensuals en la factura de l’electricitat -que 
per a una casa es calculen en 55 euros- per-
meten retornar-la en un termini d’entre qua-
tre i cinc anys.

La iniciativa va néixer fa uns mesos amb la 
creació del col·lectiu Ter-Gavarres, però de-
gut a l’èxit d’aquesta experiència pionera a 
Catalunya es van crear set col·lectius terri-
torials més. I, actualment estan oberts el del 
Vallès Oriental (en el qual s’inclou Arbúcies) i 
el de Girona. 



24

Medi Ambient 

L’Observatori de la Tordera és un pro-
jecte interdisciplinari que va néixer l’any 
1996, sota la direcció del doctor Martí 
Boada i coordinat des de l’Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambientals de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (IC-
TA-UAB), i que actualment rep el suport 
de diverses institucions, entre les quals 
l’Ajuntament d’Arbúcies, que dona 

L’Observatori de la Tordera: més de 20 anys de se-
guiment a la Tordera i a la riera d’Arbúcies

suport al projecte des de pràcticament 
els seus inicis.
L’Observatori sorgeix amb el principal 
objectiu de definir indicadors de l’estat 
de qualitat dels sistemes fluvials i real-
itzar-ne el seu seguiment a mitjà i llarg 
termini. És a dir, es realitza un registre 
continuat d’aquests indicadors per tal 
d’obtenir-ne sèries prolongades en 

el temps i avaluar l’estat de salut dels 
rius. Els indicadors que s’avaluen són els 
següents: paràmetres hidrològics i fisico-
químics, macroinvertebrats (organismes 
invertebrats observables a simple vista 
que desenvolupen la seva fase larvària 
dins de l’aigua), diatomees (algues 
unicel·lulars que viuen dins l’aigua o for-
mant pel·lícules adherides a les roques i 

La riera d’Arbúcies a l’alçada de La Corbadora                              

còdols), peixos, amfibis, ocells, vegetació 
de ribera i mamífers, essent especialment 
destacable el nou seguiment de la llúdri-
ga que tindrà lloc aquesta temporada.
Alhora, el projecte també incorpora as-
pectes socials sota una visió holística, 
integrada. En aquest context, l’any 2004 
neix el PROECA, el Programa d’Educació 
Ambiental, Comunicació i Formació, amb 
la finalitat de difondre els resultats ob-
tinguts de la recerca, de fomentar l’in-
terès social i de donar a conèixer el pat-
rimoni socioecològic de la conca a tots 
els àmbits: entre la ciutadania, en l’àmbit 
científic i en el terreny governamental. La riera d’Arbúcies a l’alçada de Can Pasqual                                                           Font: Observatori de la Tordera
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La llúdriga, un bon indicador de qualitat 
fluvial

Al llarg de l’any 2018 i a l’inici del 2019, 
l’Observatori de la Tordera, conjuntament 
amb el Zoo de Barcelona i el Consorci 
Besòs Tordera, iniciarà el projecte de 
seguiment de la llúdriga a les conques 
del Besòs i la Tordera, incloent la riera 
d’Arbúcies.
La llúdriga (Lutra lutra) és un mamífer 
semiaquàtic de la família dels mustèlids 
considerada una excel·lent espècie bio-
indicadora del bon estat ecològic del riu. 
La presència de llúdriga indica una el-
evada presència de recursos alimentaris 
(peixos, amfibis i crancs, preferentment), 
en bon estat de conservació del bosc 
de ribera i d’una bona connectivitat del 
sistema hidrogràfic. Es tracta d’una es-
pècie de la qual s’ha demostrat la seva 
recuperació històrica, després de la 
seva pràctica desaparició durant la dè-
cada dels 70 del segle passat. De fet, a 
la conca de la Tordera, l’última llúdriga 
reportada va ser caçada precisament a 
la riera d’Arbúcies l’any 1986. D’ençà, la 
seva protecció i la millora dels sistemes 
fluvials han permès el retorn d’aquesta 
simbòlica espècie als nostres rius.
Sovint es pot arribar a confondre la 
llúdriga amb un altre mustèlid, el visó 
americà (Neovison vison), una espècie 
catalogada com a invasora, originària 
d’Amèrica del Nord. A primer cop d’ull 
podria resultar semblant a la llúdriga, 
per això és important aprendre a dist-
ingir aquestes dues espècies que com-

parteixen l’hàbitat.

Les principals diferències entre la llúdri-
ga i el visó
La llúdriga té el cos recobert de pèl es-
pès i fi de color marronós amb tonalitats 
blanques al coll i a la zona ventral; pot 
arribar a fer 1m de llargada i pesar uns 
20 kg. En canvi, el visó americà presenta 
un pelatge generalment negre o marró 
fosc amb taques blanques al llavi infe-
rior i els mascles poden arribar, com a 
màxim, a tenir una llargada de 45 cm i a 
pesar 1,5 kg.

Les imatges, captades a través de la 
tècnica del fotoparament, mostren 
les dues espècies a la mateixa roca, de 
manera que es poden apreciar fàcilment 
les diferències en la mida i el color del 
pelatge entre el visó (a l’esquerra) i la 
llúdriga (a la dreta). Font: Manel Isnard. 
Consorci Besòs Tordera.
Si detecteu la presència de llúdriga, po-
deu contactar amb nosaltres a: coordi-
nacioobservatori@gmail.com

Text: Sònia Sànchez-Mateo i Toni Mas, 
L’Observatori de la Tordera (ICTA-UAB)

Fotografia de detall de la llúdriga                                       Font: Juli Mauri. Zoo de Barcelona

Visó, fotoparament                                               Foto: Observatori de la Tordera Llúdriga, fotoparament                                         Foto: Observatori de la Tordera
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Activitat Física i Esport

El passat 29 de setembre el Club Patí Ar-
búcies va participar al campionat de Ca-
talunya de grups xou promoció. El  club, 
que aquest any s’ha estrenat en aques-
ta modalitat, va presentar el xou amb 
el lema: Ens donem corda. Patinadores i 
entrenadores van viure una jornada molt 
especial i van tenir l’oportunitat de com-
petir amb clubs d’alt nivell de tot Catalun-
ya i van aconseguir un  resultat excel·lent. 
Amb aquesta modalitat de patinatge es 
promou el treball en equip, l’afany de su-
peració i un vincle important d’amistat. 

Amistós de l’Arbúcies CF 
a Hernani

El CPA al campio-
nat de grups de 

xou promoció

19a Trobada de Clàssics 
Santa Coloma

Abans de començar la temporada futbolística, el primer equip 
de l’Arbúcies CF es va desplaçar fins a la població basca d’Her-
nani per tal de disputar-hi un amistós de futbol en el marc de 
l’agermanament entre aquests dos municipis. A l’expedició 
els van acompanyar el tinent d’alcalde, Jaume Salmeron, i el 
regidor d’Activitat Física i Esport, Àngel Cabrero, així com els 
membres de la junta de l’entitat.  Un cap de setmana en què, 
a  banda de jugar a futbol, els participants van poder compartir 
vivències i experiències.  El 2016 l’Arbúcies CF també va jugar 
un amistós, però en aquest cas a Mequinensa, població de la 
Franja que també està agermanada amb Arbúcies. 

El dissabte 22 de setembre la zona esportiva de Can Pons va 
acollir la Trobada de Clàssics Santa Coloma de Farners - Arbú-
cies, que enguany celebrava la seva dinovena edició. Aquesta 
trobada anual l’organitzen el Club d’Automobilistme Tiva-Tiva 
d’Arbúcies i l’Escuderia La Selva amb la col·laboració dels ajun-
taments d’Arbúcies i Santa Coloma de Farners. 
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Tres equips arbuciencs participen a 
l’Oncotrail 2018

44è aniversari de la 
Penya Barcelonista
El diumenge 14 d’octubre, la Penya Bar-
celonista va celebrar el seu 44è aniver-
sari. Els actes van començar a la seu de 
la Penya amb la recepció oficial, que va 
comptar amb Dídac Plana, porter de 
futbol sala del FC Barcelona; amb Javi 
García, exjugador; Jordi Viciano, directiu 
responsable del futbol sala; amb l’alcalde 
d’Arbúcies, Pere Garriga, i amb el presi-
dent de la Penya, Quim Vall·llossera. La 
celebració va continuar amb un dinar al 
pavelló de Can Delfí. Recepció oficial amb el president de la Penya Barcelonista

Enguany, tres equips d’Arbúcies van par-
ticipar a la sisena edició de l’Oncotrail, la 
cursa solidària que organtizen la Funda-
ció Oncolliga Girona amb la col·laboració 
del Club Atlètic i l’Agrupació Excursionista 
de Palafrugell. 
Així doncs, més d’una vintena de corre-
dors arbuciencs, dividits en tres equips, 
van recórrer els 100 quilòmetres per ca-

Integrants de dos dels tres equips que van participar a l’Oncotrail 

En el cas d’Arbúcies, els diners necessaris 
per a la inscripció dels tres equips es van 
fer gràcies a la venda de dorsals per par-
ticipar a la marxa de Joanet que va tenir 
lloc el diumenge 16 de setembre. 
En aquesta sisena edició hi han participat 
234 equips, fet que va provocar que l’or-
gantizació hagués d’ampliar el límit d’ins-
cripcions que estava marcat en un inici 
amb 200 equips. Aquesta xifra rècord 
confirma la consolidació de la prova com 
a una de les cites ineludibles del calen-
dari de curses solidàries a les comarques 
gironines.

mins de ronda de la Costa Brava i corriols 
de les Gavarres el dissabte 6 d’octubre, 
amb sortida i arribada a Palafrugell. 
L’objectiu de la cursa és la de recaptar 
diners per als malalts de càncer, ja que 
el total de la recaptació feta gràcies a les 
inscripcions dels equips va íntegrament 
per a la causa. Enguany, s’han aconseguit 
prop de 276.000 euros. 
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Premis a l’excel·lència acadèmica i a treballs de 
recerca als alumnes de l’IES Montsoriu

La sala de plens de l’Ajuntament va aco-
llir l’acte de reconeixement als alumnes 
de l’Institut Montsoriu que durant el curs 
2017-2018 van treure les millors notes a 
ESO, batxillerat. També es van reconèixer 
els millors treballs de recerca i els alum-
nes que han tret millor nota a les PAU. 
Els premis els van entregar el director 
del centre, Jordi Turon, i la cap d’estudis, 
Anna Coll, juntament amb l’alcalde d’Ar-
búcies, Pere Garriga, i el regidor d’Edu-
cació i Ensenyament, Jaume Salmeron. 
Pel que fa als premis a l’excel·lència, 
Anna Xifré i Mateo Rodrigo Zapata van 
obtenir la primera i segona millor mit-
jana de l’expedient de les notes de 1r 
i 2n d’ESO amb un 9,3 i 9, respectiva-
ment. Al segon cicle d’ESO, els premis a 
l’excel·lència els van rebre Yaiza Aguiar 
i Omaima Marouan amb una mitjana 
d’expedient de 3r i 4t d’ESO de 9,7 i 8,8, 
respectivament. Finalment, en la cate-
goria de batxillerat, els premiats van ser 
Franc Bover i Alba Tierno amb una nota 
mitjana d’expedient de 9,34 i 9,29, res-
pectivament. 
A l’acte també es van premiar Alba Tier-
no (9,30), Franc Bover (9) i Berta Nava-
rro (9) en reconeixement a la Distinció 

PAU per haver obtingut una molt bona 
en la fase general de les proves d’accés 
a la universitat. 
Pel que fa a les distincions dels premis 
a treballs de recerca, Anna Canals Moré 
de 1r batxillerat va rebre el diploma per 
haver obtingut els II Ajuts de la Càtedra 
de l’Aigua, Natura i Benestar per a tre-
balls de recerca d’estudiants de batxi-
llerat St Hilari pel projecte “Estudi del 
raïm de moro, abundància, extensió i 
depredadors”. Anna Bover Giramé, de 
2n batxillerat, va fer-se amb el 2n premi 
Ecopropostes de Ràdio Marina amb el 
treball “Estudi sobre les energies reno-
vables per a calefacció al municipi d’Ar-
búcies” i Finley Wentworth-Allan, també 
de 2n batxillerat va obtenir el 1r accès-
sit Ecopropostes de Ràdio Marina amb 
el treball “Anàlisi del fitoplàncton com 
a indicador de l’eutrofització a la des-
embocadura del riu Ter”. Neus Codina 
Ribó, de 2n de batxillerat, va obtenir la 
menció en els XXXVI premis de Filosofia 
Arnau de Vilanova pel projecte “Anàlisi 
comparativa de la subversió dels valors 
tradicionals segons Friedrich Nietzche 
i Max Stirner”. I, per acabar, Marc Fra-
dera Huici, de 2n de batxillerat, amb el 

seu treball “Prototip per a l’autosuficièn-
cia i la qualitat alimentàries d’Arbúcies” 
va guanyar el 2n premi als XVII Premis 
Medi Ambient de l’institut Baix Empor-
dà de Palafrugell i els XXVIII Premi Josep 
M. Álvarez a treballs de recerca de medi 
ambient i natura. 
Finalment, enguany l’Ajuntament també 
ha premiat els treballs de recerca parti-
cipants a la V Mostra de Treballs de Re-
cerca de la Selva que organitza el Centre 
de Recursos Pedagògics de la Selva. En 
aquest cas, els guanyadors d’un taló de 
100 euros van ser Franc Bover pel treba-
ll “Estudi sobre la representació de les 
altes capacitats en la ficció audiovisual”, 
Aina Martí pel projecte “Anàlisi grafolò-
gic evolutiu dels nois i les noies”, i Blanca 
Bonet per “Anàlisi de la part constructi-
va del mètode socràtic en els diàlegs de 
joventut de Plató”. A més, l’Ajuntament 
també va voler reconèixer la tasca de 
l’institut amb un premi de 100 euros. 
En el cas dels treballs de recerca, el re-
gidor d’Educació i Ensenyament va expli-
car que pel curs 2018-2019 s’obrirà tam-
bé una categoria que premiarà aquells 
treballs de recerca que innovin en la 
vessant social.

Alumnes, pares i professors de l’IES Montsoriu amb l’alcalde i el regidor d’Educació de l’Ajuntament 
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Un programa de formació per a 
joves 

La societat tecnològica en què vivim va 
més ràpid que no pas els canvis que po-
dem experimentar com a persones. Tot 
evoluciona a un ritme frenètic. Mentre 
els adults vivim en un món de formació 
contínua, tenim joves de 16 anys que no 
tenen el títol de graduat/ada en educa-
ció secundària obligatòria (ESO).
El Centre de Formació d’Adults d’Arbú-
cies no està al marge d’aquesta realitat. 
Per això, des de fa 6 anys oferim un pro-
jecte per a donar, a aquests joves,  una 
nova possibilitat d’incorporar-se de nou 
al sistema educatiu. Els dotem, també, 
d’aquells aprenentatges imprescindibles 
per accedir al mercat de treball  perquè 
puguin obtenir una ocupació qualificada 
i duradora. 
Durant aquests sis cursos, s’han matri-
culat 126 alumnes d’Arbúcies i rodalies. 
D’aquest grapat de joves, un 78 per cent 
han acabat la formació que els oferim al 
Centre, el que anomenem el PFI (Progra-
ma de Formació Integral). 
Molts han pogut superar els exàmens de 
GESO i, per tant, obtenir el títol de l’ESO, 
d’altres han entrat a algun Cicle Forma-
tiu de Grau Mitjà i, per tant, han seguit 
estudiant en alguns dels instituts oficials 
i un tercer grup s’ha inserit de nou al 
món laboral, ja que dins el mateix pro-
grama se’ls ha donat una formació bàsi-
ca de cambrer o de mosso de magatzem 
i se’ls ha acompanyat en el procés de 
recerca laboral. 
El 90 per cent de joves que participen 
en el Programa troben algun tipus de 
sortida encara que no hagin aprovat els 

exàmens amb els conseqüents benefi-
cis personals i socials que se’n deriven: 
increment de l’autoestima, sentit de 
pertànyer a un grup, disminució del con-
sum de substàncies, necessitats econò-
miques satisfetes, aportació laboral a la 
societat, confiança en el futur, respecte 
cap a una societat que respon...
El PFI del Centre de Formació d’Adults 
d’Arbúcies és, doncs, un programa mul-
tidisciplinari que té com a objectiu inse-
rir joves, formar-los, dotar-los d’expe-
riència professional i orientar-los, tot a 

través d’una tutorització i un seguiment 
individualitzat de l’alumne. 
A Arbúcies continuem apostant pels 
joves, el futur de la nostra societat; i 
és que a ben pocs pobles de Catalun-
ya s’ofereixen programes i recursos 
d’aquest tipus. 
Al nostre centre, més d’un centenar 
d’alumnes han rebut una atenció míni-
ma, tot i que bàsica i eficient. Seguim 
fent feina per aconseguir assolir bons 
resultats i crear, en definitiva, futur per 
al nostre poble. 

Alumnes del Centre de Formació d’Adults

Tercer curs de beques d’anglès Per tercer any consecutiu les esco-
les d’Arbúcies Dr. Carulla i Vedruna, la 
Regidoria d’Educació i les acadèmies 
d’anglès English Club i Enjoy Idiomes, 
en coordinació amb els serveis socials 
municipals, desenvolupen el projecte de 
beques de formació en llengua anglesa 
adreçat a alumnes de 5è i 6è en situació 
vulnerable. La iniciativa combina l’esforç 
de l’alumnat en aquesta matèria amb la 
necessitat d’ampliar els coneixements 
acadèmics donada la facilitat d’apre-
nentatge en aquesta assignatura dels 
alumnes escollits. La bona coordinació 
i predisposició de tothom permet tirar 
endavant un projecte molt beneficiós 
per a famílies amb dificultats socials i 
econòmiques. 
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3.000 nenes de les escoles Vedruna 
van caminar per la taula de refugiats Per iniciativa de l’equip de treball de coor-

dinadors d’esports i professorat d’educació 
física de les escoles Vedruna Catalunya Edu-
cació, es va organitzar una caminada espor-
tiva i solidària  a Vic i rodalies el divendres 5 
d’octubre de 2018. 
La idea era aplegar tots els alumnes de 6è 
i 1r d’ESO de les 36 escoles de Vedruna Ca-
talunya, d’entre elles l’escola Vedruna Arbú-
cies, a la vora de 3.000, i fer una “marató” tot 
dividint-los en 6 itineraris diferents que par-
tien de pobles de la comarca, equidistants 
tots de Vic. Els participants caminaven uns 7 
quilòmetres fins a la plaça Major on van arri-
bar de manera simultània.
A cada itinerari s’hi van concentrar prop de 
500 alumnes de sis escoles Vedruna, que van 
ser organitzats i acompanyats per personal 
docent dels seus centres i per alumnes de 
cicles formatius relacionats amb el món de 
l’esport.
Un cop a Vic, es van concentrar al bell mig de 
la Plaça Major on, sota la direcció artística de 
l’empresa DIAC de Vic, van participar en una 
festa a favor de l’esport i la solidaritat. 
Es van fer activitats esportives i una coreo-
grafia col·lectiva, entre altres activitats. Un 

mur gegant va presidir el centre de la plaça 
i  va dinamitzar l’activitat de la mainada. La 
jornada es va emmarcar en els actes de cele-
bració de la nova Fundació, amb un rerefons 
solidari que va acompanyar els alumnes du-
rant la caminada i la festa de la plaça, i que es 
va concretar en una recollida de diners per 
fer una aportació a benefici de la Taula de 

Refugiats de la capital osonenca.
Així doncs, la pluralitat escenificada en sa-
marretes de sis colors diferents i en tren-
ta-sis punts de partida que representen la 
diversitat de l’Escola Vedruna en el nostre 
territori va presidir de nou una versió dife-
rent del projecte educatiu que sempre ens 
acaba dient: Si anem junts és millor!.

      Escola Vedruna

El flabiol a l’escola Dr. Carulla    Escola Dr. Carulla

“Què et sembla introduir el flabiol a l’esco-
la?” Fa tres anys, l’Ajuntament ens feia aques-
ta proposta a l’escola. D’entrada semblava lò-
gic, Arbúcies poble de flabiols. La seva música 
flueix a totes les festes. Però qui el toca? La 
mainada no. Aquest és el problema. Les ge-
neracions joves el veuen, però no tenen la 
possibilitat d’aprendre’l a tocar. Arbúcies no 
compta, en aquests moments, amb cap en-
titat que ensenyi a tocar aquest instrument. 
L’Ajuntament ens proposà treballar-lo a l’es-
cola i fou així com s’inicià la gestió de com 
introduir-lo al nostre centre. El SEP (Suport 
Escolar Personalitzat de 12.30 a 13 h dos dies 
a la setmana) va ser la solució. Ens permetria 
treballar en petit grup i no haver de renunciar 
a la programació musical de l’escola. Però, 
d’on sortirien els flabiols? L’Ajuntament no va 
dubtar en afirmar que serien ells qui ens els 
sumministraria gratuïtament any rere any. La 
mainada estava molt contenta de poder gau-
dir d’un flabiol propi. 
El tamborí era un altre problema més difícil 

de solucionar, ja que la fabricació de cadas-
cun d’ells és costosa i la seva elaboració di-
fícil. El grup de flabiolaires adults del poble 
es brindà a ajudar-nos tècnicament sense 
cap mena de problema i, l’Ajuntament, per 
segona vegada, es faria càrrec dels costos. 
Així doncs, la continuïtat del flabiol estava as-

segurada. Fa tres anys que ensenyem a tocar 
el flabiol a l’escola.  Els nens arriben a classe 
amb moltes ganes per aprendre i per poder 
col·laborar en les festes del poble on el flabiol 
sempre és present, ja sigui com a protagonis-
ta principal o secundari. Esperem trobar-nos 
a la Fira de Tardor!
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Els regidors del Ple dels Infants amb regidors de l’Ajuntament i mestres de les dues escoles

La Sala Daniel Martí de la Llar de Jubilats va 
acollir la celebració del ple de constitució 
del Ple dels Infants per la legislatura 2018-
2019. Un projecte que es va iniciar ara fa 
5 anys i que té per objectiu que els infants 
d’Arbúcies puguin presentar propostes i 
iniciatives per millorar el poble en tots els 
àmbits. 
Cada any el Ple dels Infants renova la meitat 

dels seus membres i, d’entre els nous alum-
nes de 5è s’escullen els nous regidors. Per 
això, el ple de constitució se celebra perquè 
els set nous regidors que s’han incorporat al 
projecte prometessin al càrrec i també per-
què els 13 regidors votessin el nou alcalde i 
tinent d’alcalde del Ple dels Infants. 
Així doncs, després d’una votació secreta, 
els 13 regidors van escollir la Jana Ferrer 

com a nova alcaldessa i en Víctor Voynaros-
kvy com a tinent d’alcalde per aquest curs 
2018-2019. Els regidors que formen en ple-
nari infantil són: Rita Cuminal, Mohamed El 
Ghaouta, Ona Borrell, Uriel Vinyes, Edmon 
Montsant, Berta Ramon, Ferran Hera, Dúnia 
Juanhuix, Víctor Voynaroskvy, Jana Ferrer, 
Júlia Font, Iris Sànchez i Marçal Planesas. 
El tinent d’alcalde, Jaume Salmeron, i l’alcal-
de d’Arbúcies, Pere Garriga, van presidir el 
ple de constitució i van encoratjar els nous 
representants infantils a seguir treballant 
pel poble, tal com han fet els anteriors regi-
dors del Ple dels Infants. 

Comença la cinquena legislatura 
del Ple dels Infants 

El passat 12 d’octubre un grup d’estu-
diants de secundària de l’IES Montsoriu 
van protagonitzar una acció reivindicativa 
a les portes del centre educatiu i van ser 
rebuts a l’Ajuntament, on van lliurar un 
manifest explicatiu de les accions dutes a 
terme. L’acció va consistir en una engaxa-
da de cartells en els quals es denunciava 
la celebració del genocidi indígena durant 
la jornada del 12 d’octubre i es reivindi-
caven els valors de la convivència, la pau, 
la llibertat, la igualtat entre les persones 
i el respecte a tots els pobles i cultures. 
Arran de les accions empreses aquest 
any, aquest col·lectiu d’estudiants ja pre-
para noves activitats per l’any 2019. 

Acció reivindicati-
va pel 12-O a les 

portes de l’IES
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