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NOTÍCIES D’ARBÚCIES 

El fruit d’un treball constant
El paratges que conformen Arbúcies fan 
del nostre poble un punt turístic important. 
Quan un es perd pels voltants de la riera i 
gaudeix de tot el passeig, del prat Rodó, la 
Corbadora, pujant cap a Les Pipes retro-
ba sensacions per molta gent ja oblidades 
que només concedeix el contacte directa 
amb la natura. 
Aquestes coses cada cop són més ex-
cepcionals i costen més de trobar. Per 
això cal cuidar-les amb passió, posant-hi 
els quatres sentits. I el mateix passa amb 
tot el nostre poble. Carrers mil·lenaris que 
mantenen la seva identitat tot i el pas dels 
anys, passadissos que guarden històries 
de persones que hi han forjat la seves vi-
des, ponts i places. Tot això configura la 
geografia d’un poble tant viu com el nos-
tre. Però si la natura és ja de per si tan sa-
bia que sap com salvaguardar la bellesa 
i és capaç d’anar-la renovant d’una forma 
imperceptible. Tot allò que l’home ha anat 

construint al seu voltant requereix d’un tre-
ball extraordinari i constant per poder-ne 
seguir gaudint.
Aquesta ha estat històricament una de les 
tasques principals de tots els ajuntaments. 
I Arbúcies no és una excepció. Sempre 
s’ha intentat, amb més o menys fortuna, 
millorar l’aspecte del nostre poble. I en els 
últims anys, s’han buscat espais en el ma-
teix nucli urbà i en els seus entorns més 
immediats per convertir-los en llocs on po-
der descansar, on poder fer esport a l’aire 
lliure, o senzillament on poder passejar. Les 
zones enjardinades i els espais lúdics han 
crescut i s’ha intentat millorar-ne l’aspecte, 
mantenir-los nets i en bones condicions.
En moltes ocasions han estat els propis 
veïns que, veient el deteriorament d’algun 
espai proper a casa seva, han demanat 
una intervenció de l’Ajuntament per evitar 
que es malmetés encara més. Per això 
s’han anat arreglant les voreres del carrer 
Jacint Verdaguer, del Dr. Geli, de la Galce-
rana, del jardí de la bassa de La Farga i el 
Lluís Torres . I per això també s’ha treballat 

assíduament al passeig de la Riera, s’ha 
creat i ordenat el nou aparcament de La 
Farga, s’ha reordenat el transit a la puja-
da del Turó del Campament, s’ha habili-
tat un espai al Torrent dels Capellans per 
esbarjo, salvaguardant més de 40 places 
d’aparcament. I a Joanet s’ha remodelat i 
engrandit el local social del poble.
També han calgut actuacions urgents per 
poder recuperar les fons de bomba, ja que  
constitueixen un llegat històric peculiar, 
que havia estat molt descuidat, però del 
que ara es pot tornar a gaudir amb tota la 
seva plenitud. Un altre espai recuperat ha 
estat el de Can Cassó. Amb les obres dels 
últims anys, aquest lloc tan emblemàtic del 
poble s’ha recuperat per poder-hi celebrar 
tot tipus d’activitats a l’aire lliure.
En aquest mateix context de millora de la 
imatge general del nostre poble s’han em-

 Les zones enjardina-
des i els epais lúdics 
han crescut i se n’ha 

millorat l’aspecte

Passeig del costat de la bassa de la Farga 

Espai remodelat de Can Cassó 

La millora en parcs i jardins, carrers i voreres fan d’Arbúcies un poble més endreçat

marcat també els treballs que s’han realitzat 
a les rotondes. Són els espais que reben 
els visitants i que han de tenir un aspecte 
acollidor. Per això a la rotonda del Pont Cre-
mat es dóna ara la benvinguda als visitants 
amb una lletra A gegant. I a la dels Països 
Catalans s’hi pot trobar la imatge impactant  
de dues escultures dels gegants d’Arbúcies 
que emmarquen una perspectiva especta-
cular del poble amb les Agudes al fons. 
Però al centre de la vila també calia actuar 
en alguns carrers que s’havien anat dete-
riorant amb el pas del anys: Germana As-
sumpta, Sant Jaume,  Montseny, Travessia 
del Montseny, Castell i les obres que aca-
ben de començar al Camprodon.  Resta 
encara molt per fer. Però això haurà de 
continuar essent el fruit d’un treball cons-
tant, potenciat per la consciència cívica de 
tot el poble.  



A poc a poc l’hivern dóna pas a la prima-
vera. El fred va quedant com un record i 
ve el temps de tornar a sortir, d’estar-nos 
al carrer, de trobar-nos, viure i conviure.  
La gent d’Arbúcies sempre ens hem 
caracteritzat per ser alegres, participa-
tius, plens d’il·lusió i amb ganes de viu-
re. Moltes ganes de fer poble. Som un 
poble on les entitats són, conjuntament 
amb l’Ajuntament, el veritable motor de 
l’activitat que s’hi fa. Quan et trobes gent 
de fora sempre diuen que aquí no pa-
rem mai, que de cada cap de setmana 
en fem una festa. 
I és ben cert. Si repassem les setma-
nes descobrim que és difícil trobar-ne 
alguna on no hi hagi res. Ens sentirem 
més o menys implicats amb el que es 
faci, serà més o menys del nostre grat, 
però sempre passen coses. I per a tots 
els gustos i edats. I al darrere de cada 
activitat hi ha feina, molta feina. El treball 
de persones i entitats, regidors i treballa-
dors municipals. Preparar les coses no 

LA VEU DE L’ALCALDE

Orgullós d’aquest poble 
I gaudim quan veiem que tot allò que hem 
preparat amb tant d’esforç i dedicació surt 
bé i sobretot si té una bona rebuda per 
part de la resta de gent del poble. Hem de 
continuar així, fent poble des del poble. I 
hi hem de donar suport, ja sigui amb la 
nostra col·laboració o, senzillament, amb 
la nostra presència.
Ara fa quatre dies que el carnestoltes ens 
ha donat, un any més, el tret de sortida, 
I ara, amb l’arribada del que anomenem 
“bon temps” tornem a aquesta activitat 
frenètica que tant i tant ens ajuda a co-
hesionar-nos. Des d’aquestes ratlles us 
voldria animar a ser partícips,  actius de 
totes les coses que ens estant preparant 
les entitats i l’Ajuntament. No deixem pas-
sar cap ocasió per sortir, trobar-nos amb 
familiars i amics. 
Gaudim de la vida tant com puguem.
Ben vostre.

Pere Garriga
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sempre és fàcil, i poder-les tirar endavant 
tampoc. Però els arbuciencs i arbucien-
ques som gent que hi posem moltes ga-
nes. Som gent treballadora i altruista, que 
ens agrada destinar part del nostre temps 
al col·lectiu. 

arbres del Camprodon, els gingko bi-
loba. Aquestes sis primeres espècies 
han estat replantades al parc públic 
del Torrent dels Capellans, entre el 
Domènec Refart i el Turó del Campa-
ment. 
Les obres van a bon ritme i, malgrat 
s’ha suprimit la meitat de l’aparcament, 
la circulació del trànsit no s’ha vist 
afectada durant aquest primer mes 
de les obres. 

cales, forats a la vorera per explorar 
on i com estaven disposades les xar-
xes que transporten l’aigua, el gas i el 
llum a les cases. Ara, un cop fetes les 
cales, ja es pot veure com s’ha reben-
tat la vorera. 
Per altra banda, també s’han trasllat 
els fanals d’aquest costat de la vore-
ra i s’han guardat al magatzem mu-
nicipal. I, finalment, els veïns també 
han vist com es treien els històrics 

Estat actual de les obres de la vorera dreta del Camprodon

Les obres del Camprodon avancen a bon ritme 

Després d’un mes de l’inici de les 
obres al carrer Camprodon ja es po-
den veure els primers efectes: s’han 
fet les cales per saber on estaven si-
tuats els serveis com l’aigua, el gas i 
el llum; s’han retirat els fanals i s’han 
trasplantat els arbres. Les obres afec-
ten a la vorera dreta del carrer, des de 
la Trona fins al forn de Can Mir. 
Els primers dies de les obres van 
servir per realitzar les anomenades 

Els gingko biloba al Torrent dels Capellans 
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El proper mes d’abril s’obriran les por-
tes dels bucs d’assaig situats al Centre 
d’Arts Escèniques Naus Ayats, ja que 
les obres de l’interior estan a punt de 
finalitzar. Un espai molt reivindicat per 
un sector de la població arbucienca 
i del qual ben aviat podran gaudir, se-
gons ha avançat el regidor de Cultura 
de l’Ajuntament, Albert Mañé. 
L’espai consta de quatre bucs d’assaig 
de 12,84 metres quadrats, un d’ells és 
una sala de control i, a més, també hi 
ha una sala de gravació de 21,29 me-
tres quadrats. A banda, també hi ha vuit 
armaris on els músics que facin ús de 
l’espai podran guardar els seus instru-
ments. Segons ha explicat Mañé, es 
tracta d’un espai que funcionarà inde-
pendentment del conjunt de les Naus 
Ayats i, per això, s’hi ha fet una entrada 
directe des del carrer, s’hi ha habilitat un 
lavabo i  també s’hi col·locarà un ascen-
sor per a persones amb dificultats i, així, 
garantir la seva mobilitat dins l’espai. 
Aquest nou equipament, finançat en 
part pel Ministerio de Educación, Cultu-
ra i Deportes, es troba a la planta prime-

Bucs d’assaig a les Naus Ayats

ra de la nau que toca a Can Cassó.
Segons ha assenyalat el regidor de Cul-
tura en aquest espai hi podran assajar 
els grups musicals que ho sol·licitin a 
canvi d’un conveni regulador de preus 
i horaris. Una vegada s’hagi inaugu-
rat l’espai, els grups interessats po-
dran adreçar-se a l’àrea de Cultura de 
l’Ajuntament per demanar-ne la seva 

utilització. 
Amb aquest nou espai es pretén donar 
servei a un col·lectiu de gent que des de 
fa temps reivindicava un espai per as-
sajar. En aquest sentit, Mañé ha assen-
yalat que “estem molt satisfets d’haver 
pogut acabar aquestes obres i cobrir 
una demanada que molts arbuciencs 
ens havien demanat”. 

Un acord entre l’Ajuntament d’Arbúcies 
i l’empresa Mifas, que gestiona la zona 
blava del carrer Camprodon i de la plaça 
de Can Reus, permetrà que tots els ar-
buciencs que paguen l’impost de circu-
lació al municipi gaudeixin de 24 hores 
d’aparcament gratuït a la zona blava. La 
mesura, que compta amb el suport de 
l’Associació de Comerç i l’Associació de 
Restauradors i Hotelers, es preveu po-
sar en marxa a finals de febrer. 
Un cop finalitzat el contracte vigent des 
de feia 5 anys amb l’empresa Mifas, 
s’han pogut renegociar les condicions i, 
així, aconseguir que els veïns d’Arbúcies 
puguin tenir avantatges econòmics per a 
l’aparcament de la zona blava. Una ve-
gada es posi en marxa la campanya, els 
arbuciencs podran acudir a l’Ajuntament 
a buscar la targeta d’aparcament. 
Aquesta primera targeta serà gra-
tuïta i estarà finançada un 50 per cent 
per l’Ajuntament i un 50 per cent per 
l’empresa gestora del servei. L’usuari de 
la targeta podrà utilitzar les 24 hores en 
funció de les seves necessitats, ja que 
no hi haurà un temps limitat per esgotar 
les hores. I quan s’hagin esgotat les 24 
hores d’aparcament, l’usuari podrà anar 
a l’Ajuntament a recarregar-la amb un 
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24 hores gratuïtes a la zona blava del Camprodon 

50 per cent de descompte del cost total. 
Els arbuciencs podran disposar de tan-
tes targetes com impostos de circulació 
paguin al municipi, és a dir, si una perso-
na paga l’impost de dos vehicles, podrà 
tenir dues targetes d’aparcament gra-
tuïtes i utilitzar-les amb el vehicle que li 
interessi, ja que la targeta no anirà iden-
tificada amb un cotxe en concret. El sis-
tema de funcionament de la targeta serà 
molt senzill: l’usuari haurà d’introduir la 
targeta dins la màquina de pagament 
del tiquet de la zona blava i decidir el 

temps que tindrà el vehicle aparcat i ja 
podrà treure el tiquet per posar al cotxe. 
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, s’ha 
mostrat molt satisfet amb aquest nou 
acord que s’ha pogut aconseguir ja que 
es tracta “d’un compromís de l’equip 
de govern, però que no s’ha pogut fer 
abans degut al contracte vigent”.      
Garriga també ha assenyalat que és 
una mesura bona per al comerç del po-
ble, ja que se’n beneficiaran els comer-
ciants dels carrers amb zona blava, però 
també els dels carrers de l’entorn”. 

Zona blava del carrer Camprodon 

Obertura dels bucs d’assaig a l’abril 
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L’Ajuntament inicia l’ampliació del cementiri i 
preveu construir 216 nínxols i 3 columbaris 

L’Ajuntament ha començat el projec-
te d’ampliació del cementiri municipal 
que preveu la construcció de 216 nous 
nínxols, ja que els 1.320  sepulcres que 
hi ha ara estan pràcticament tots com-
promesos. Per això, el Consistori ha 
posat en marxa el procés d’ampliació 
per donar servei almenys a 10 per-
sones que ja fa mesos van sol·licitar 
comprar o llogar un nínxol a Arbúcies. 
Des de fa anys, l’Ajuntament té dificul-
tats per satisfer la demanda de nínxols 
degut a l’esgotament de sòl de l’antic 
cementiri. Per això s’ha elaborat un 
projecte d’ampliació amb una capaci-
tat per a 216 nínxols, que se situaran 
entre tres carrers i 3 columbaris amb 
52 cinenraris cadascun, que aniran 
col·locats majoritàriament a la part 
més elevada del cementiri.  
Amb la voluntat de donar servei a tots 
aquells arbuciencs que volen comprar 
o llogar un nínxol, al 2014 l’Ajuntament 
va habilitar una partida pressupostària 
destinada a la construcció de nínxols a 
la zona d’ampliació, a la part dreta de 
l’actual cementiri. Així doncs, es va ini-
ciar la primera fase amb la construcció 
de 26 sepulcres al carrer Santa Julita i 

està previst construir, també, un espai 
per col·locar-hi 20 columbaris. 
El cementiri municipal disposa actual-
ment de 1.320 nínxols comptant els 
67 sepulcres del cementiri del munici-
pi agregat de Joanet i de 22 panteo-

ns. També hi ha l’anomenada tomba 
dels anglesos, que és un espai de 
grans dimensions on hi ha enterrades 
113 persones, a conseqüència d’un 
accident d’avió que es va produir el 
1970 al Montseny, al terme municipal 

A la part de sorra s’hi col·locaran els columbaris i, a la dreta, els nínxols

Arbúcies tindrà una nova 
planta de biomassa a la tardor

L’Ajuntament ha adjudicat la construc-
ció d’una planta de biomassa, que se 
situarà a l’aparcament de Can Delfí i 
que es preveu posar en funcionament 

a partir de la tardor. 
La nova instal·lació té com a objectiu 
donar subministrament a una desena 
d’espais municipals en un radi màxim 

Plànol de situació de la caldera i dels equipaments que se’n beneficiaran

de 400 metres com ara l’Ajuntament, 
La Gabella, Can Delfí, l’Hotel 
d’Entitats, la Llar de Jubilats, l’escola 
de música Mestre Lluís Torres i la bi-
blioteca Rafel Vilà i el poliesportiu de 
Can Delfí. La utilització de la biomas-
sa per escalfar aquests equipaments 
podria suposar un estalvi de fins el 
30 per cent en el consum d’energia, 
segons ha assenyalat l’alcalde, Pere 
Garriga. 
La instal·lació s’ha adjudicat a 
l’empresa SUD Enginyeries Reno-
vables, qui assumirà i gestionarà la 
planta durant 15 anys. 
Garriga ha explicat que la planta se 
situarà a l’actual aparcament de Can 
Delfí i que l’empresa s’ha compromès 
a utilitzar estella dels boscos propers 
i, això “permetrà la neteja de les explo-
tacions forestals i donar feina a gent i 
empreses d’Arbúcies”.  L’alcalde tam-
bé ha explicat que la planta constarà 
de tres calderes, dues de 350kw i 1 
de 150. 
La construcció de la planta de biomas-
sa té un cost d’inversió de 100.000 
euros, un 70 per cent finançada per la 
Diputació de Girona i la resta anirà a 
càrrec de l’empresa gestora.
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El Ple dels infants aprova dues propostes 
Les iniciatives són un aparcament de patinets i veure un obra de teatre en anglès 

En el primer Ple dels infants, celebrat 
a la sala de plens de l’Ajuntament, es 
van aprovar les dues primeres propos-
tes presentades pels 13 regidors del 
plenari. Les dues iniciatives que van 
acordar tirar endavant són posar un 
aparcament per a patinets i bicicletes 
i veure una obra de teatre en anglès 
al trimestre. Dues propostes que tot el 
públic assistent, una cinquantena de 
nens d’ambdues escoles del municipi 
van aplaudir. 
Els regidors infantils van decidir que 
l’Ajuntament instal·li aparcaments per 
bicicletes i patinets a les entrades dels 
dos centres, l’escola Vedruna i l’escola 
Doctor Carulla. Una proposta feta per-
què els alumnes havien detectat una 
mancança per a tots aquells nens i 
nenes que van amb bicicleta o patinet 
a l’escola i que havien de deixar-los a 
dins a les aules per falta d’un espai on 
aparcar-los. 
Per altra banda, els regidors infantils 
també van aprovar una iniciativa cul-
tural com és anar a veure una obra 
de teatre en anglès al trimestre. Una 

proposta que va dirigida a tots els 
alumnes de 1r a 6è de primària. En 
aquest sentit, els alumnes creuen inte-
ressant poder veure un espectacle en 
anglès per tal de millorar el seu nivell 
en aquesta llengua i, per això, volen 
que aquesta experiència la gaudeixin 
els alumnes de tots els cicles (inicial, 
mitjà i superior). 

El Ple dels infants, format per 13 re-
gidors d’ambdós centres educatius 
del municipi, també va comptar amb 
la participació de companys de classe 
de 5è i 6è de primària que van assistir 
com a públic a la sessió plenària. Allà, 
els nens i nenes van poder donar la 
seva opinió respecte els dos punts de 
l’ordre del dia que es van tractar. 

Els regidors infantils a la sala de Plens de l’Ajuntament acompanyats per companys de classe

Més de 1000 fotos recollides per al llibre L’Abans

Avió estavellat al Montseny el 1956          Foto: Xavier Parcet

L’Ajuntament ha iniciat el projecte per a 
la publicació del llibre L’Abans, una obra 
que inclourà la història del nostre po-
ble en tots els àmbits des de 1879 fins 
al 1979. És per això que des de fa uns 
mesos s’estan recollint fotografies an-
tigues i ja se n’han aconseguit més de 
1000. 
La publicació pretén ser un recopilatori de 
fets i moments durant un segle. 100 anys 
molt actius i de molt creixement, tant en 
l’àmbit municipal com en l’aspecte fami-
liar i personal. És per això que els coordi-
nadors del llibre volen recopilar el màxim 
de material fotogràfic que tinguin els ar-
buciencs a casa d’aquesta època (fotos 
de bateigs, familiars, festes...), amb la 
finalitat de poder publicar aquestes fotos 
i salvar un material que podria perdre’s 
abandonat en un calaix. Aquestes fotos 
es digitalitzaran, es documentaran i es 
retornaran al seu propietari.  Segons han 
explicat responsables de la publicació, la 
major part de les fotos que ja s’han re-
collit són familiars, de grups d’amics i de 
festes locals. 
Tots aquells que vulguin col·laborar en 
aquest llibre poden portar les seves fo-

un dels coordinadors. El llibre es preveu 
posar a la venda a partir del mes d’abril i 
es vendrà per fascicles. 

tografies a la recepció de La Gabella de 
dilluns a divendres de 19 a 20 h i els dis-
sabtes de 12 a 13 h on seran atesos per 
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L’Ajuntament tanca la campanya 2014 
d’esterilització i control de colònies de gats

Colònia de gats de la placeta de Ca l’Ànima 

L’Ajuntament juntament amb la 
col·laboració d’un grup de voluntaris 
d’Arbúcies van dur a terme el 2014 
una campanya amb l’objectiu de pre-
venir i evitar una sobrepoblació de 
gats als carrers del municipi. 
La iniciativa, que s’ha finançat a través 
de fons municipals i d’aportacions de 
particulars, ha permès esterilitzar  136 
gats de set colònies de diferents punts 
de la vila com ara la placeta de Ca 
l’Ànima, el Camp de l’Oliver o el Domè-
nec Refart. En aquest sentit, el tinent 
d’alcalde, Jaume Salmeron, ha explicat 
que la idea d’aquest projecte és portar 
un control de les colònies de gats que 
hi ha actualment al municipi, evitar que 
es reprodueixin i hi hagi una sobrepo-
blació i millorar les condicions higièni-
ques i de salut dels animals. 
Segons ha explicat Salmeron, aquesta 

campanya consisteix en esterilitzar els 
felins, revisió veterinària i se’ls hi fa una 
marca a l’orella per saber que aquell gat 
ja ha estat tractat i se’ls torna a deixar 
a la colònia a la qual pertanyen. El re-

gidor ha agraït la feina que han fet tots 
els voluntaris participants en el projecte 
i que “al 2015 donarem continuïtat per-
què aquestes tasques ajuden a millorar 
el municipi”. 

L’acord entre l’Ajuntament i l’ATM (Auto-
ritat Territorial de la Mobilitat) de Girona 
ja permet viatjar d’Arbúcies a Girona per 
un preu de 2,90 euros i no per 8,45€, 
que és el que pagaven fins ara els usua-
ris. Prop de 600 persones que utilitzen 
mensualment el transport públic es be-
neficiaran d’aquesta nova mesura quan 
hagin de  desplaçar-se a Girona per a 
realitzar les seves gestions. 
Aquest avantatge s’aconsegueix amb 
la compra de la targeta per a 10 viat-

ges (T-10), que costa 29,50 euros, ja 
que el preu es redueix fins a 2,90 euros. 
També s’ofereixen altres targetes com 
la T- 10/30 (23,50 euros) que permet fer 
10 viatges però caduca als 30 dies; o la 
T-50/30 (76,50 euros) que deixa el preu 
del viatge en només 1,53 euros i s’han 
de fer 50 viatges en 30 dies. L’ATM ofe-
reix també altres possibilitats (per a fa-
mílies, per a nens fins a 12 anys, per 
a aturats, etc.) que cal consultar. Les 
targetes ja es poden adquirir a La Ga-

bella, l’Estanc i l’Exmar. Malgrat tot, el 
preu del bitllet senzill serà el mateix, és 
a dir 8,45 euros.
L’entrada d’Arbúcies al sistema tarifa-
ri integrat de l’àrea de Girona suposa 
grans avantatges per als usuaris del 
transport públic, ja que el cost del bit-
llet per anar d’Arbúcies a Girona s’ha 
reduït a un 70 per cent. Els diners que 
s’estalvien els passatgers es financen 
gràcies a l’aportació econòmica de 
l’Ajuntament i de la Generalitat. 

La parada d’autobús de la placeta de Can Reus

Els arbuciencs es desplacen a Girona per 2,9 euros 
Els usuaris poden comprar les targetes de transport a La Gabella, l’Estanc i l’Exmar
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Ara fa un any es van posar en marxa 
les xarxes socials de l’Ajuntament, el 
Facebook i el Twitter amb 1.500 se-
guidors entre ambdues plataformes. 
Dues eines en línia que permeten 
facilitar informació als ciutadans de 
manera ràpida, senzilla i eficaç. Ma-
joritàriament, el Facebook i el Twitter 
s’utilitzen com a canal de l’Ajuntament 
per explicar els actes del dia a dia al 
municipi i, també, per informar de les 
fires i festes que s’organitzen durant 
l’any. 
Pel que fa al Facebook, el Consisto-
ri té una pàgina, que amb un any ha 
aconseguit 741 seguidors, i en la qual 
s’han publicat 594 actualitzacions. 
Unes publicacions en què hi desta-

quen les informacions municipals 
en relació a aquells cursos, activi-
tats o campanyes que s’organitzen 
i, també, per informar als ciutadans 
de les fires i festes que se celebren 
al llarg de l’any. En aquest sentit, el 
més vist de la pàgina de Facebook 
el 2014 van ser les publicacions re-
lacionades amb les Enramades, la 
consulta del 9N i les fires. 
Per altra banda, el Twitter de 
l’Ajuntament compta amb 749 segui-
dors. Des del gener al desembre del 
2014 es van fer 803 tuits entre els 
quals cal destacar els que es van fer 
durant la jornada de la consulta del 
9N, ja que són les que van tenir més 
retuits i favorits d’entre totes les pu-

blicacions que es van fer l’any passat. 
Tanmateix, també cal esmentar que 
entre els tuits amb millor tant per cent 
d’interacció hi ha notícies tan diver-
ses com la construcció del rocòdrom 
a l’antic escorxador municipal, la Fira 
de Tardor, el 9N, la firma de signatures 
per part del cor Lutiana i la represen-
tació d’ Els Pastorets per les festes de 
Nadal. La plataforma Twitter serveix 
també per informar dels actes diaris 
i setmanals que s’organitzen, però 
sobretot com a eina important per al 
seguiment d’esdeveniments. 
Finalment, la pàgina web de 
l’Ajuntament durant el darrer any ha 
tingut 102.578 visites, un 12 per cent 
més que al 2013. En aquest sentit, 
cal destacar l’increment d’aquestes 
visites a través de dispositius mòbils 
ja que al 2012 un 89,38 per cent de 
les visites es feien des d’ordinadors 
d’escriptori i un 10,62 per cent es feien 
des dels telèfons mòbils i al 2014 la 
tendència va canviant perquè el tan 
per cent de les visites fetes des del 
mòbil ha pujat fins al  32,16 per cent. 
Pel que fa a la temàtica de les consul-
tes són quasi totes relacionades amb 
el sector del turisme i tot el que hi està 
vinculat com els restaurants, les rutes 
i excursions, les fires i festes o el tu-
risme rural.   

El tuit amb més intereaccions durant el 2014

Ràdio Arbúcies s’adhereix a la Xarxa

El regidor d’Esports, Àngel Cabrero i el tècnic, Ramon Cortès en una entrevista a ràdio Arbúcies

Ràdio Arbúcies va signar el passat mes 
de gener tot el protocol necessari per 
adherir-se a la Xarxa Audiovisual Local 
(XAL) de Catalunya. D’aquesta manera 
Ràdio Arbúcies podrà continuar gaudint 
dels continguts del banc de programes 

que les diferents emissores van aportant 
al grup Per altra banda, també tindrà 
accés als informatius de la Xarxa.  La 
Xal és una entitat pública empresarial 
creada per la Diputació de Barcelona 
amb la finalitat de promoure i fomentar 

1.500 seguidors a les xarxes socials de l’Ajuntament 

la comunicació local. Amb aquest objec-
tiu, gestiona la Xarxa de Televisions Lo-
cals (XTVL), el portal informatiu xarxa-
notícies.cat, l’agència de notícies XN i la 
plataforma de distribució de continguts 
audiovisuals a la carta xip/tv. 
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Passió per la fotografia
Pepi Bancells gestiona un fons de 25.000 
documents, imprescindibles per conèixer la 

història d’Arbúcies

La vida de la Pepi Ban-
cells ha estat lligada 
sempre a la fotografia i 
a l’empresa carrossera 
Ayats. De fet, aquests 
han estat els dos focus 
centrals que han om-
plert els 78 anys que ja 
ha complert del seu re-
corregut vital. Aquests 
dos, i un tercer que s’ha 
convertit en el far que 
il·lumina el seu camí. Es 
diu German Àlvarez i és 
el seu marit, l’home que 
comparteix les seves 
inquietuds i la passió 
per la fotografia que li 
va inculcar el seu pare, 
en Pepet Bancells. Ara, 
la Pepi gestiona un fons 
de més de 25.000 fotos 
i documents que perme-
ten reviure amb nitidesa 
la història de la guerra 
i la postguerra a Arbú-
cies.
La Pepi va néixer el 
1936. Poc abans que 
esclatés la Guerra Civil. 
Va estudiar al col·legi 
Vedruna. “Amb les Car-
melites...però no va ser 
cap trauma”, explica 
amb un somriure irònic 
.“Vaig fer el comerç i per 
completar els estudis 
vaig fer un curs de se-
cretària de direcció a la 
Cambra de Comerç de 

va obligar a seguir el negoci familiar. Per 
tant, era transportista. Però la seva afició 
a la fotografia el va portar a treure’s  també 
la llicència de fotògraf. Era l’únic del poble. 
Aquell dijous, ell havia d’anar a Barcelona 
per feina. Abans de marxar em va donar 
la càmera perquè anés a fer el reportatge 

O un cop que va fer fotos a un nen molt 
lleig. “Quan la mare va venir a buscar-les, 
li vaig haver de dir: ‘la càmera no fa mira-
cles’. I les vaig estripar. Al cap del temps, 
la mare em va donar la raó”. Una altre ve-
gada, a Arbúcies, hi va haver un intent de 
violació i una revista important li va dema-
nar fotos de la noia. “Amb el que em pa-
gaven m’hauria pogut comprar un cotxe”, 
explica. “Però m’hi vaig negar”.
En Pepet Bancells va començar a fer fo-
tos el 1930. Fins el 1965, amb l’ajut de 
les seves  filles, la Pepi i la Montse,  van 
fer unes 25.000 fotografies. El 2000 van 
fer una exposició al Museu Etnològic del 
Montseny, La Gabella, i van cedir unes 
150 fotos al museu. El llegat històric del 
Fons Bancells és el més important de la 
nostra vila. La Pepi i la Montse l’han sabut 
conservar i documentar convertint-lo en 
imprescindible!  Manel Serras

Pepi Bancells a casa seva 

Girona” –el va acabar amb un excel·lent-. 
“També vaig anar a Barcelona a aprendre 
el treball de laboratori de fotografia”.
Tot això li va permetre entrar a treballar a 
Ca l’Ayats el 1952. I allí va continuar fins 
el 1992, quan es va retirar. “Llavors érem 
uns 70 treballadors. Encara hi havia en 
Joan Ayats, el pare d’en Joaquim. Tots 
eren homes. Jo vaig ser l’ única dona. Te-
nia 16 anys... i molta vergonya. ‘La nena 
farà això’, deia moltes vegades en Joan 
Dalmases, que era el meu cap. El senyor 
Joan Ayats també m’aconsellava i em vo-
lia protegir. ‘A les set les noies han de ser 
a casa, i ja són les vuit’, em deia. Sempre 
em vaig sentir estimada i molt ben trac-
tada”.
Als 12 anys va fer les seves primeres fo-
tografies. Tot va començar el dijous llarder 
de 1948. “El meu pare volia ser delineant 
o arquitecte, però la malaltia del meu avi el 

sent prodigiosa. Quan 
veu una foto dels anys 
cinquanta o seixanta, el 
seu cap es converteix 
en un ordinador. “Me’n 
recordo de molta gent i 
de molts detalls”. Coneix 
gairebé tothom. Per això 
no és estrany que, en 
preguntar-li quines fotos 
li van costar més de fer, 
també ho tingui present. 
“Una vegada, el meu 
pare era a Barcelona i 
em va venir a desper-
tar la Guàrdia Civil a 
casa perquè anés a fer 
una foto d’un lladre que 
havia estat abatut pel 
propietari d’una casa de 
pagès. Quan vaig arri-
bar el vaig trobar estès 
a la taula del menjador 
tot ensangonat. Va ser 
terrible. I un altre cop, 
em van demanar que 
fes una foto d’una nena 
morta que portava una 
corona de flors. Em va 
impactar molt”.
Encara recorda el ne-
guit que va passar en 
una festa de Rams, 
quan va fer tot un carret 
de 36 fotos a diferents 
nens del poble amb la 
seva palma, i no n’hi va 
sortir cap. “El meu pare 
em matarà, pensava. 
Però no va passar res”. 

“En Joan Ayats em deia: 
a les 7 les nenes han de 
ser a casa i ja són les 8”

fotogràfic”.  Així es va obrir un nou camí 
a la seva vida. El 1954 va fer les prime-
res fotos dels autocars que fabricaven a 
les carrosseries Ayats.  “Feia un book de 
cada model, amb fotos de l’exterior i de 
l’interior dels autocars”, explica. 
La memòria de la Pepi Bancells continua 
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ARA, TOCA UN CANVI! 
Ens proposem dedicar els millors anys de les nostres vides al nostre poble. Dedicar-
nos-hi plenament. I ho fem perquè ens estimem el nostre poble i creiem fermament 
en la possibilitat de fer-lo un lloc millor. Amb aquestes línies us vull comunicar que 
encapçalaré el projecte de CiU a les properes eleccions municipals del maig.
Ha arribat el moment de sacsejar Arbúcies. De generar noves il·lusions i de fer-ho en 
positiu. Un projecte que compta amb tothom. Que parteix de la humilitat d’aquells que 
estem compromesos amb la nostra societat. Fa quatre anys, un grup de persones que 
teníem poca experiència en política empreníem una aventura. Ara, quatre anys des-
prés, amb més experiència volem renovar el nostre compromís. Volem seguir treba-
llant per a tots els arbuciencs i arbucienques amb la voluntat de millorar la nostra vila. Joaquim Bohils

Jaume Salmerón

Quim Santos

Antoni Ronda

Pau Castanyer

LA VEU DELS GRUPS MUNICIPALS

#SOMSPERARBÚCIES
Amb molta més empenta ens encarem cap al 24 de maig; les Eleccions Municipals. 
Des d’ERC Arbúcies, el passat 31 de gener, vam presentar la nostra alcaldable Ester 
Soms. En una sala plena de gom a gom, va explicar els trets bàsics del que serà el 
programa: “Ens basarem en un projecte on el principal són les persones, que sigui 
real i sobretot transparent”. “Vivim ens uns moments on hem de tocar de peus a terra 
i la nostra prioritat, així en volem dir, és ‘endreçar’ i ‘acabar’ els fronts oberts que te-
nim a Arbúcies actualment”. “A ERC Arbúcies, ens marquem objectius, que es puguin 
complir. Nosaltres només hem de ser l’eina per fer l’Arbúcies que ens mereixem”. 
Ganes, dedicació i treball és el que tenim per endavant. Moltes gràcies per acompan-
yar-nos!  #SomsPerArbúcies

EL CAMPRODON, UNA OPORTUNITAT PERDUDA
Després de 3 anys i mig l’equip de Govern d’Entesa-PSOE s’ha decidit a fer el carrer 
Camprodon. Que tinguem les eleccions municipals a tocar és fruit de la casualitat? El 
poble d’Arbúcies perd una oportunitat històrica ja que malgrat la gran inversió que su-
posa aquest carrer, les línies elèctriques es mantindran a les façanes de les cases i no 
es prepararà el carrer per futures infraestructures com per exemple la fibra òptica. Més 
greu però és el greuge comparatiu que suposa amb altres carrers que s’han millorat, 
el fet que no es paguin contribucions especials. El veïnat del Camprodon veu com els 
seus immobles es revaloritzen gràcies als diners de totes els arbuciencs. Agreujant-se 
en el fet que una bona part dels immobles són negocis i bancs que tindran una oportu-
nitat per incrementar els seus beneficis sense posar ni un duro.   

AL VOSTRE SERVEI 
Entenem les propostes electorals com un contracte amb la ciutadania. Dels com-
promisos que se’n deriven cal donar-ne compte. El programa d’Entesa (2011-15) 
proposa un canvi de model per Arbúcies i posa al centre de les actuacions polítiques, 
les persones. Amb aquests objectius hem desenvolupat un seguit d’accions que han 
permès acomplir un 74% del programa. Segurament, una mica més si comptem 
les accions que s’acabaran de desenvolupar els propers mesos, com l’arranjament 
d’alguns espais i la finalització del procés de trasllat de les antenes de telefonia. 
Espai públic, gent gran, transports, fires, dinamització cultural... i molta complicitat 
amb el teixit social han estat les prioritats i marquen les línies de futur. Un govern 
municipal al servei de la gent d’Arbúcies. 

SUMEM 
Final de legislatura i espai per fer balanç. Quatre anys de treball intens i d’implantació 
d’un model de proximitat i de servei per a la majoria social arbucienca, la que més 
ha patit els efectes de la crisi econòmica. Anys de suport incondicional a les nostres 
entitats. Anys d’assentar les bases d’un model de poble per a les persones.  Anys de 
recuperació de l’orgull de viure en un poble privilegiat. I d’ara endavant?  Ara toca 
consolidar aquest model.  Ara toca sumar esforços amb la gent que hi hem treballat. 
Ara toca treballar amb els companys i companyes que creuen en un poble al servei 
de la gent, ara toca continuar fent  Arbúcies. Amb esforç, amb responsabilitat i amb 
voluntat de servei públic. La gent progressista serem al costat d’aquest projecte. 
Seguim endavant.
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Trobada de Clàssics Montseny Guilleries



927 cotxes clàssics van assistir a la 7a Trobada de Clàssics Mont-
seny Guilleries, que es va celebrar el diumenge 15 de febrer. Carrers 
i places de la vila van quedar col·lpsats per l’allau de cotxes de més 
de 25 anys tant de ral·li mítics com històrics. També van ser molts els 
arbuciencs i visitants que no es van voler perdre aquesta cita, que ha 
esdevingut ineludible per als amants del motor. 

Trobada de Clàssics Montseny Guilleries



Arbúcies recorda les festes de Nadal 

El Tió, el Parc de Nadal, el Patge reial i la cavalcada de Ses 
Majestats els Tres Reis d’Orient han protagonitzat les festes de 
Nadal a Arbúcies. La cavalcada de Reis, com cada any, ha estat 
l’acte més concorregut per a petits i grans, ja que centenars de 
persones van seguir la rua pels carrers del centre del municipi i, 
després, nens i nenes es van poder fer la foto amb els Tres Reis 
a la plaça de la Vila. L’arribada del Patge reial i el  Tió també van 
aplegar desenes d’infants, que són els que viuen amb més il·lusió 
aquestes festes. I, finalment, el Parc de Nadal, que va tenir lloc 
al pavelló de Can Delfí, va comptar amb una gran participació de 
nens i nenes de totes les edats. 



Arbúcies recorda les festes de Nadal 
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Presentació del recopilatori al Museu Etnològic del Montseny 

Presentació del cd Ara 
flabiols 

El Museu Etnològic del  Montseny, 
La Gabella, va acollir la presentació 
del cd Ara flabiols. Un recopilatori 
d’una selecció d’interpretacions que 
s’han pogut escoltar en els darrers 
anys durant la celebració de la Festa 
del Flabiol. Un recull que té la volun-
tat d’oferir un panorama sonor de la 
pràctica flabiolaire actual. 
La presentació del disc va anar a 
càrrec de l’alcalde d’Arbúcies, Pere 
Garriga, el regidor de Cultura, Albert 

Mañé i Rafel Mitjans, representant de 
la Comissió de la Festa del Flabiol. 
L’edició del disc ha comptat amb la 

col·laboració del Departament de 
Cultura de la Generalitat i l’obra so-
cial “la Caixa”. 

Es commemoren els 301 anys del combat d’Arbúcies
Una vuitantena de persones van 
commemorar els 301 anys del com-
bat d’Arbúcies, que va tenir lloc la nit 
del 13 al 14 de gener del 1714. L’acte 
va començar davant la capella de la 
Pietat amb una marxa de torxes que 
va transcórrer pels carrers del centre 
fins arribar a la plaça de la Vila i va 
comptar amb una petita representa-
ció de miquelets. 
A la plaça de la Vila es va llegir el 
manifest en què es va recordar 
l’enfrontament lliurat el 14 de gener 
del 1714 entre les tropes borbòni-
ques i els sometents d’Arbúcies, Sant 
Hilari Sacalm, Espinelves i Viladrau a 
la carretera entre Arbúcies i coll de 
Revell durant la Guerra dels catalans 
(1713-1714), la darrera campanya 
militar de la Guerra de Successió es-
panyola a Catalunya.
Però els actes de commemoració 
no acaben amb la marxa de torxes, 

sinó que es reprendran el proper 
cap de setmana del 21 i 22 de març 
amb El Combat d’Arbúcies, II Jor-
nades de Recreació Històrica. Un 
esdeveniment que comptarà amb 
l’escenificació i recreació de la bata-

Marxa de torxes al seu pas pel carrer Camprodon 

Lectura del manifest a la plaça de la Vila 

lla del 1714 a Arbúcies, tal i com es 
va poder veure l’any passat. Així com 
també es repetirà la fira d’artesans 
del diumenge, entre d’altres actes 
que es faran durant tot el cap de set-
mana. 
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Cicle Amateur de Teatre d’Arbúcies

Sala d’arqueologia a la primera planta del museu 

La xifra de 60.000 visitants és el nombre 
de visites que ha tingut el Museu Etnolò-
gic del Montseny, La Gabella, durant el 
2014 i suposen les millors xifres en els 
seus 30 anys d’història. Els usuaris es re-
parteixen de la següent manera: 22.782 
visitants del museu, 10.280 usuaris de 
la web del museu, 1.495 usuaris dels 
serveis complementaris, 174 usuaris de 
l’àrea de documentació 19.509 consultes 
del punt d’informació i 998 usuaris de La 
Farga del Roquer, Centre d’interpretació 
dels Usos Tradicionals de l’Aigua a la 
Riera d’Arbúcies. A aquestes xifres cal 
afegir, amb la posada en funcionament 
de les visites guiades a Montsoriu amb 
5.309. 
Enguany se celebren 30 anys de la            
inauguració del Museu Etnològic del 

Montseny, que va suposar l’obertura al 
públic de la planta baixa de l’edifici. Pos-
teriorment, el 1987 va tenir lloc l’obertura 
de les dues plantes superiors dedicades 
a la societat tradicional i a la industriali-
tzació.
Al llarg d’aquests 30 anys, el museu  s’ha 
convertit en un dels grans referents mu-
seològics territorials catalans (membre 
de la xarxa de museus d’etnologia de 
Catalunya, de l’observatori per a la recer-
ca del patrimoni etnològic i immaterial, de 
la xarxa de museus de Girona, de la xar-
xa de centres de documentació de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona i 
de la xarxa de centres de documentació 
d’ENP de Catalunya, entre d’altres) i al 
mateix temps, en el centre de referència 
en difusió i recerca patrimonial del con-

junt dels 18 municipis del Parc Natural 
del Montseny i del sud de les comarques 
gironines.
La perspectiva social i territorial de La 
Gabella ha fet que amb el temps s’hagi 
configurat com un nucli de serveis a la 
ciutadania: museu, centre de documenta-
ció, punt d’informació, oficina de turisme, 
centre d’acollida del Pla de Competitivitat 
Turística Boscos de Bruixes i Bandolers, 
etc. Una dimensió que ha servit perquè 
diferents institucions hagin participat en 
el seu desenvolupament: Diputacions de 
Girona i Barcelona, Generalitat, Consell Co-
marcal de la Selva, que juntament amb 
l’Ajuntament han fet possible que s’hagin 
pogut assolir unes xifres realment molt 
importants tant d’activitats, com pel que 
fa a visitants i usuaris de serveis.

La Gabella supera els 60.000 visitants el 2014 
Enguany se celebren 30 anys de la inauguració del Museu Etnològic del Montseny

 El mètode Gronholm  del grup de teatre de Sant Hilari        Foto: Judit Gómez

El passat diumenge, 22 de febrer, va 
tenir lloc la segona representació del 
Cicle Amateur de Teatre d’Arbúcies 
(CATA) amb l’obra D’un temps, d’un 
poble de la companyia Garbinada 
Teatre Mequinensa. La tercera funció 
del cicle serà el 26 d’abril i anirà a 
càrrec de la Pausa Tècnica de Por-
queres amb l’obra La ruïna. I, final-
ment, l’última actuació dins el cicle 
de teatre amateur serà Fuita amb la 
companyia Toc de Teatre de Celrà el 
24 de maig. 
El tret de sortida d’aquest cicle el va 
fer el grup de teatre de Sant Hila-
ri amb la representació de la mítica 
obra El mètode Gronholm. 

Sala mas al Montseny, a la segona planta del museu 
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Trobada internacional de grups de guitarra al teatre el Centre 

El Teatre el Centre va acollir la trobada internacional d’ensembles 
de guitarres de Catalunya en què hi van participar els intèrprets 
de l’Ensemble de guitarres de Catalogne (Perpinyà), l’Ensemble 

Participants a la trobada internacional d’ensembles de guitarres al Teatre El Centre 

de guitarres del Conservatori I. Albéniz (Girona),  l’Ensemble de 
guitarres Ad Líbitum del CMMB (Barcelona) i  l’Ensemble de gui-
tarres de la Orquestra Jove de La Selva (Girona). 

Primera sortida de l’entitat 
Dones d’Arbúcies

La Maternitat d’Elna, situada a la Ca-
talunya nord, va ser la primera excur-
sió organitzada per l’Associació Dones 
d’Arbúcies, que va tenir lloc a finals de 
gener. L’escapada va comptar amb 
més d’una trentena de participants.
L’excursió va tenir una convidada 
d’honor, Assumpta Montellà, auto-
ra del llibre La Maternitat d’Elna i que 
va acompanyar les assistents en un 
recorregut que va resseguir la platja 
d’Argelers, Cotlliure i Elna. 
A la platja d’Argelers, on hi havia ha-
gut un camp de concentració durant la 
Guerra Civil espanyola, es va llegir un 
text recordant els refugiats catalans que 
van acabar en aquest camp. A Cotlliu-
re, davant la tomba del poeta Antonio 
Machado, Assumpta Montellà va llegir 
un poema. I, finalment, el viatge va arri-
bar al seu destí, Elna. Allà, les dones 
d’Arbúcies juntament amb l’escriptora 
van fer la visita guiada a la maternitat. 
Montellà va relatar la vida d’Elisabeth 

Llegint poemes davant la tomba d’Antonio Machado      Foto: Montse Plana

Una part del grup que va participar a la sortida de l’associació Dones d’Arbúcies                        Foto: Montse Plana 

Eidenbenz, la mestra suïssa respon-
sable de la maternitat i tot allò que va 
succeir durant el temps que va estar 
oberta. La propera activitat de les Do-

nes d’Arbúcies serà el 7 de març amb 
el sopar de dones al pavelló de Can 
Delfí. Ja podeu comprar els tiquets pel 
sopar a La Gabella. 



Més de 400 persones van assistir al 
concert que van oferir les corals Lutia-
na i Vakombà al teatre Catalunya de 
Sant Hilari. Els dos cors, famosos pel 
seu pas per Oh Happy Day, van fer 
un gran concert que no va deixar indi-
ferent al nombros públic de la sala. El 
concert va començar amb l’actuació 
del cor Vakombà i, a la segona part va 
ser el torn de la Lutiana. Ambdós cors 
van cantar, bàsicament, les cançons 
que els van fer famosos al programa 
de TV3. Com a traca final, les dues 
corals van cantar conjuntament la 
cançó d’Oh Happy Day. 
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L’Ajuntament premia les Lutiana amb la Dona d’Aigua
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L’Ajuntament va retre un homenatge al 
cor de veus blanques Lutiana en reco-
neixement al manteniment de la històrica 
flama musical del poble i a la promoció 
que n’han fet amb la seva brillant parti-
cipació al programa de TV3 Oh Happy 
Day.
L’acte es va desenvolupar en un sopar 
que va reunir totes les components del 
cor i als seus directors, la Sílvia Brugués 
i en Quim Riumalló. Al final, l’alcalde 
d’Arbúcies, Pere Garriga, i el regidor de 
Cultura, Albert Mañé, van fer entrega al 
Cor Lutiana del guardó més apreciat del 
poble, una escultura de la Dona d’Aigua, 
que es dóna una sola vegada l’any a una 

persona o entitat que hagi fet quelcom 
destacable per Arbúcies.
El Cor Lutiana va allargar la seva partici-
pació al programa Oh Happy Day fins a 
la novena jornada i es va classificar entre 
els cinc últims cors. Al llarg del seu pas 
pel programa, van deixar ben palesa la 
seva procedència arbucienca, tot i que el 
cor compta amb components de Sant Hi-
lari Sacalm i també de Sant Celoni. “Crec 
que us mereixeu aquest reconeixement”, 
va comentar Pere Garriga, “perquè heu 
donat una imatge impecable de la nostra 
tradició musical, i ens heu ajudat molt a 
aconseguir que el poble d’Arbúcies sigui 
més conegut arreu de Catalunya”.

Components de les corals Lutiana i Vakombà al concert de Sant Hilari        Foto: Cor Lutiana 

Lutiana i Vakombà 
junts a Sant Hilari

El Cor Lutiana amb la Dona d’Aigua          Foto: Cor Lutiana
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El context econòmic i social actual i 
el convenciment que cal treballar per 
les persones,com a eix fonamental 
de l’acció municipal, ha permès el 
desenvolupament de polítiques so-
cials i comunitàries molt importants 
en aquesta legislatura.
Segons explica el regidor d’Atenció a 
les Persones, Jaume Salmeron, s’ha 
creat el Consell municipal d’acció 
social,triplicant el nombre de projec-
tes al municipi i doblant l’aportació 
municipal. S’ha implantat la figura 
d’educadora de carrer per prevenir i 
actuar en diferents espais  tant edu-
catius com de lleure. Juntament amb 
les escoles de primària s’ha posat en 
funcionament el projecte Mares enllaç 
per acostar la informació escolar a fa-
mílies nouvingudes. S’ha desenvolu-
pat el projecte de treballs comunita-
ris adreçat a usuaris d’ajuts socials;  
aquest projecte ha permès arranjar i 
millorar diferents espais urbans amb 
més de 1.500 hores de treball per 

Treballar per a les persones com a eix fonamental

Joves pintant l’skatepark al centre obert a l’estiu 

Mares participants al projecte Mares enllaç

gran o canalla amb pocs recursos , 
per fer revisions oftalmològiques gra-
tuïtes. S’ha ampliat el banc d’aliments 
millorant la coordinació amb Càri-
tas-Creu Roja i l’entrega d’aliments 
frescos. S’ha impulsat la creació de 
cooperatives i la creació d’empreses 
amb responsabilitat social, esdeven-
int el primer consistori de l’Estat que 
col·labora amb Coop 57,cooperativa 

la comunitat. S’han portat a terme 
els projectes patis Oberts i Centre 
obert d’estiu per facilitar espai de co-
hesió per a infants i joves en època 
de vacances. S’ha iniciat el projecte 
d’atenció a gent gran a domicili,servei 
que amplia el que presta el Consell 
comarcal, i que dóna 350 hores de 
servei al mes i ocupa quatre perso-
nes. S’han ofert dos cicles del taller de  
memòria amb una participació molt 
alta. Aquestes mesures s’apliquen 
seguint les conclusions de l’estudi so-
bre la gent gran d’Arbúcies realitzat 
l’any 2012. 
També s’ha iniciat el servei 
d’optometria solidària, adreçat a gent 

de finances ètiques. Tres projectes 
han nascut en aquest marc. S’ha ini-
ciat el projecte PFI adreçat a joves 
en risc d’exclusió educativa. S’ha es-
tablert protocol de coordinació entre 
l’Ajuntament i la PAH per  promoure 
la dació en pagament i evitar desno-
naments d’habitatges. S’ha iniciat  el 
projecte Lletres per tothom per faci-
litar l’accés a la lectura i escriptura 
per a dones nouvingudes. S’ha iniciat 
el projecte de reducció dels riscos 
d’addiccions amb l’associació GASS, 
i d’altres com col·laboracions amb 
entitats en jornades d’acció social 
com Oncolliga o AFANOC.
Salmeron, assegura que “traçada aques-
ta línia de treball, cal continuar-la i impul-
sar-la. L’acció municipal ha estat dirigida 
a garantir valors com la cohesió social,la 
igualtat d’oportunitats i les polítiques de 
drets i deures per a tothom”.  Salmeron 
assenyala que “només una societat que 
té cura de la gent, és una societat que 
progressa. I aquest és l’objectiu,el pro-
grés de la gent d’Arbúcies”. 

Els socis de la cooperativa 

En marxa la cooperativa 
de Segona Mà Arbúcies
Segona Mà Arbúcies neix com un pro-
jecte per impulsar els valors de la reuti-
lització i la sostenibilitat de recursos. 
Pere Taberner, Àngel Gascón i Anna 
Pinheiro encapçalen un nou projecte 
d’autocupació que ha encaixat perfec-
tament en la filosofia que comparteixen 
COOP 57, cooperativa de finances èti-
ques, i l’Ajuntament d’ençà que el 2012 
van endegar una col·laboració per incen-
tivar projectes de promoció econòmica, 
des d’una perspectiva d’economia social. 
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Més de 1400 arbuciencs practiquen esport amb 
les activitats que ofereix l’Ajuntament i les entitats 

Amb l’arribada de les bicicletes estàtiques 
per fer spinning s’eleven a més de 1400 
persones les que practiquen activitat fí-
sica a Arbúcies, ja sigui a través de les 
activitats dirigides que s’organitzen des 
de la regidoria d’Activitat Física i Esport 
o des de les entitats i associacions del 
municipi. 
L’spinning omple un espai reivindicat des 
de feia molts anys per la gent d’Arbúcies. 
L’elevat cost d’aquest tipus de material 
havia fet impossible obrir aquesta nova 
modalitat esportiva a la nostra població. 
Però enguany, una molt bona oferta d’un 
gimnàs que canviava aquest material ha 
obert la porta a la compra de 16 bicicletes 
que han servit per cobrir aquest buit. La 
demanda per practicar aquest esport ha 
demostrat les ganes que hi havia latents: 

NOTÍCIES D’ARBÚCIES 

120 persones s’ hi han inscrit i han obli-
gat a ampliar totes les expectatives fins 
a crear 10 grups que practiquen de di-
lluns a divendres a la sala polivalent del 
camp de futbol.
“Sabíem que hi havia interès”, comen-
ta Ramon Cortès, tècnic d’esports 
de l’Ajuntament . “Però no ens ima-
ginàvem que haguéssim de passar 
de les quatre hores que havíem pre-
vist inicialment a les 10 que ocupem 
ara. Això torna a mostrar l’interès de la 
gent d’aquest poble per l’activitat física 
i l’esport, sense importar massa les se-
ves edats”.
Per la seva banda, el regidor d’Activitat 
Física, Àngel Cabrero, assenyala que 
en els últims anys “s’ha millorat l’oferta 
i s’han ajustat els preus de les nostres 

activitats físiques i s’han ampliat els horaris 
en un intent d’adaptar-nos a les exigències 
de la societat actual”. 
L’spinning ha estat l’última incorporació que 
ha fet la regidoria d’Esports d’Arbúcies a 
l’àmplia oferta ja existent. Ja fa uns quants 
anys que estan funcionant altres activitats es-
portives: l’escola d’esquena, l’hipopressiva, 
l’aeròbic-steps, el ioga, pilates, la dansa 
oriental, el funky, l’activitat física per a la gent 
gran i l’esport fitness. En total, més de 600 
persones que utilitzen els canals que els ofe-
reix la regidoria. I s’hi ha d’afegir el grup de 
gent que fa itineraris saludables amb la impli-
cació dels professionals del CAP d’Arbúcies 
i Dipsalut i aquells que surten cada dia a ca-
minar. En aquest sentit, Cabrero explica que 
“hem treballat molt en aquest aspecte i hem 
col·laborat amb el CAP per potenciar tot el 
possible aquest vessant lúdico-esportiu”. 
Això posa al descobert que a Arbúcies hi 
ha consciència de la necessitat de fer algun 
tipus d’activitat física per tal de mantenir-se 
en forma i evitar problemes físics. A la xifra 
de 600 practicants inscrits a la regidoria s’hi 
ha d’afegir el gran nombre de persones, pe-
tites i grans, que fan esport a les 20 entitats 
i clubs esportius que funcionen al nostre po-
ble: futbol, bàsquet, vòlei, patinatge, ciclisme, 
judo, dansa, hoquei, aikido, petanca, tennis, 
taekwondo, excursionisme i vol, i ben aviat 
rocòdrom. Uns 825 esportistes. 

Terra de motor guanya el Ral·li d’hivern

L’equip Terra de Motor, format per Xavi Faixedas i Joan Jordan, 
van fer-se amb la primera plaça del 13è Ral·li d’Hivern que es 
va disputar a Viladrau amb 75,3 punts. La prova va comptar 
amb 81 inscrits i amb els millors especialistes de la regularitat 
catalana per les carreteres del Montseny i les Guilleries. 

Una sessió d’spinning a la sala polivalent del camp de futbol 

Faixedas-Jordan amb el seu Seat 124 FL 

Quatre arbuciencs a la Titan Desert 

Integrants del grup que participarà a la Titan Desert 

Els arbuciencs Guillem Busquets, Oleguer Nicolau, Jordi 
Borrell i Raül Ortega són un grup d’amants del ciclisme que 
s’han marcat el repte de fer la Titan Desert 2015, la prova es-
portiva amb més renom en l’àmbit mundial. La cursa, que es 
disputa al Marroc, se celebrarà del 27 d’abril al 2 de maig. 



El xef de Les Magnòlies, Víctor Trochi, va guanyar el primer 
premi del concurs Cocinando nuestros sabores del Basque 
Culinary Center amb una proposta gastronòmica amb el 
nom de gamba vermella: entre el mar i la muntanya. El cer-
tamen, que es va celebrar a San Sebastián, valora la tasca 
de cuiners que donen una dimensió innovadora a productes 
autòctons de gran tradició. Trochi va comptar amb lʼajuda i 
suport de dos companys més de la cuina de Les Magnòlies, 
Vanessa Merino i Dani Vives, que també han participat en 
altres competicions culinàries nacionals i internacionals. Un 
equip que va aconseguir la primera plaça del concurs i en-
dur-se cap a Arbúcies els 9.000 euros del premi. 

Víctor Trochi amb Vanessa Merino i Dani Vives, de Les Magnòlies
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Taller de recerca de feina i emprenedoria per als arbuciencs 

Participants al taller de recerca de feina a Can Delfí 

Aquest mes de febrer, des de la regi-
doria d’Indústria s’ha engegat un nou 
curs per ajudar als aturats d’Arbúcies 
a buscar feina o emprendre els seus 
propis negocis. El taller, Eines de re-
cerca de feina i emprenedoria, pretén 
donar coneixements a les persones 
que busquen feina de com fer un cu-
rrículum, cartes de presentació, així 
com preparar les entrevistes labo-
rals. El taller també vol donar eines 
per millorar en la recerca de feina tot 
ensenyant en quins portals d’Internet 
buscar feina i com fer-ho. Un altre as-
pecte que es tractarà en aquest taller 
és com alimentar una actitud positiva 
a través de la imatge personal, com 
també veure quines són les seves 
habilitats i fortaleses a l’hora de bus-
car feina i, així veure quins són els 
aspectes que un mateix ha de des-
tacar per sobre de les debilitats o les pors que es puguin 
tenir. Per altra banda, els participants també aprendran com 
poden muntar la seva pròpia empresa. 
Aquest taller va començar a principis de febrer i s’allargarà 
fins a mitjan abril. El curs té lloc a Can Delfí cada dijous a la 
tarda, de 4 a 7. 

Gaël Queralt recollint el premi Midibus 2015

La carrossera Indcar d’Arbúcies ha estat guardonada amb 
el premi Midibus 2015 pel seu nou model Next. Aquest au-
tocar té una capacitat d’entre 28 i 42 places i ha tingut una 
gran acollida en les diferents fires europees. El desenvo-
lupament d’aquest model ha tingut lloc al llarg de més d’un 
any i ha suposat una inversió superior al milió d’euros. 
Amb el Next, Indcar es consolida com una de les empre-
ses líders en l’àmbit europeu en la fabricació de carrosse-
ries de microbusos i midibusos. Indcar, companyia familiar 
fundada a Arbúcies fa més de 100 anys, és l’empresa ca-
rrossera de referència en solucions globals de mobilitat 
dins el sector del minibus. 

El xef de Les Magnòlies guanya el 
concurs Cocinando nuestros sabores

Indcar rep el premi Midibus del 
2015 amb el seu nou model Next
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