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Urbanisme i Obres

Una de les àrees més utilitzades d’apar-
cament al municipi s’ha remodelat per 
millorar-ne no només el seu funciona-
ment, sinó també els seus accessos. El 
pàrquing de la plaça de Can Delfí, que 
serveix també com a aparcament per 
als usuaris del poliesportiu i de les pisci-
nes, plantejava problemes tant per l’ac-
cés com pel fet de no està enquitranat.
L’arranjament actual comporta una 
ampliació del carrer d’accés, que ha 
passat de fer 4,50 metres a 7,50 me-
tres i incorpora un pas per als vianants. 
I també s’ha fet un mur de contenció 
que permet evitar esllavissades al mar-
ge que aguanta l’aparcament superior, 
al davant de l’entrada de Can Delfí. Per 
últim, s’ha pavimentat  i marcat tota la 
zona d’aparcament.
“Paral·lelament, aprofitant el movi-
ment de terres, hem fet nou el clave-
gueram d’una part del carrer, que es-
tava molt deteriorat, s’han separat les 
aigües netes de les brutes, i s’ha deixat 
pas pels tubs de biomassa de la caldera 
de Can Delfí, que ha d’abastir la futura 
piscina climatitzada”, assenyala Àngel 
Cabrero, regidor d’Obres i Manteni-
ment Urbà. Per altra banda, també s’ha 

Remodelació integral de l’aparcament de Can Delfí
També s’han aprofitat les obres per ampliar el pas per als vianants i vehicles

Així ha quedat l’aparcament de Can Delfí després de les obres

ampliat i pavimentat el baixador que 
va des de l’aparcament fins a la riera, 
per facilitar l’accés cap al carrer Cam-
prodon. “Aquesta era una obra molt 
necessària perquè els accessos al pàr-
quing generaven molts problemes, per-
què s’utilitza molt”, afegeix Cabrero. “I 
forma part d’una sèrie de millores que 
s’estan portant a terme a tot el nostre 

L’aparcament al març del 2015

municipi”. 
A banda d’aquestes millores, Cabrero 
també ha ressaltat que amb la remo-
delació del pàrquing, s’han aconseguit 
50 places d’aparcament i que, propera-
ment, “reforçarem l’enllumenat públic 
d’aquesta zona, ja que actualment no 
és la més adequada”, conclou el regidor 
d’Obres. 
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La veu de l’alcalde 

Benvolguts i benvolgudes,
Com aquell que no vol la cosa ja tenim la 
primavera aquí. Passen les hores, els dies 
i els anys i nosaltres continuem des del 
govern municipal treballant perquè Arbú-
cies esdevingui de veritat un poble per a 
les persones, un lloc on viure i conviure, 
un poble habitable, equilibrat i de qualitat 
on el model urbà sigui coherent i cohesio-
nat. Pensat al màxim per a tothom, res-
pectant a cadascú individualment però 
posant sempre com a valor principal la 
comunitat.
Els projectes flueixen per trobar aquesta 
millora urbana que ens ha de permetre 
una millora personal. I amb els projec-
tes, la recerca del finançament que ens 
fa possible les obres. Gestionant els im-
postos que paguem totes i tots amb efi-
ciència i eficàcia, coherentment. Sabem 

que no tot és al gust de tothom, faltaria 
més, la perfecció no la té ningú, i nosal-
tres tampoc. Però hi som, en el dia a dia 
i pensant en futur. Un futur que mica en 
mica esdevé present. 
Millorem places i carrers, voreres i parcs 
públics, creant noves zones d’aparca-
ment, millorant la seguretat, desenvo-
lupant projectes que ens han d’ajudar al 
nostre teixit industrial, al nostre comerç, al 
turisme, a la gent gran, als joves i a tothom 
en general amb un poble més net que mai 
i sempre al costat de les entitats i associa-
cions. En il·lusió, capacitat de treball i pro-
postes realistes no ens guanya ningú.  
Però sols no som capaços de fer que les 
coses funcionin. Necessitem l’ajuda de to-
thom. Cadascú de nosaltres des del nostre 
lloc, però junts fent d’Arbúcies un poble de 
primera. És entre tots que ho fem possi-

ble, no defallim. Gràcies per ser al costat 
dels que volem continuar treballant per a 
les persones i que ho fem des del nostre 
dia a dia. Gràcies per fer-nos sentir orgu-
llosos de ser els vostres representants pú-
blics.
Seguim endavant que si Arbúcies és un 
poble molt viu és gràcies a tothom, sense 
excepcions.

Ben vostre

Continuem treballant

Pere Garriga Solà 

Antoni Ronda, regidor d’Urbanisme

Can Delfí ha estat sempre un espai em-
blemàtic al nostre poble. I no obstant 
això era una zona força oblidada a nivell 
urbanístic. Era un sector molt visitat per 
bona part de la població, perquè allí si 
concentren les piscines municipals, el 
poliesportiu antic i el mateix edifici de 
Can Delfí, que ubica a diverses adminis-
tracions de l’ajuntament. També és im-
portant, perquè és una zona molt cèn-
trica que habilitava un aparcament per 
descongestionar el carrer Camprodon i 
donar cabuda als usuaris del pavelló i de 
les piscines, i als veïns del sector.
Era un espai que s’havia d’urbanitzar i 
això és el que hem fet. El primer era fer 
l’escullera a la part de la riera per guan-

yar tot l’espai que es pogués per millorar 
l’aparcament. El segon, ordenar l’apar-
cament. El tercer, millorar-ne l’accés, és 
a dir, ampliar la baixada des de l’Estena-
dor fins a l’aparcament. I, aprofitant tot 
això, refer i construir en ocasions, tot el 
clavegueram, fent separació de les ai-
gües netes i brutes, i obrint espais subte-
rranis per facilitar l’accés de la biomassa 
a la futura piscina coberta, que l’equip 
de govern s’ha proposat portar a terme 

ja en aquesta legislatura. 
Tota la remodelació ha servit per habi-
litar 50 aparcaments de cotxes i per mi-
llorar l’accés des del pàrquing fins a la 
riera, que ja és una zona de pas habitual 
per molta gent, cap la carretera i cap a la 
plaça de la Vila. Així doncs, el que ens ha 
mogut a promoure tota aquesta obra ha 
estat la necessitat de recuperar un es-
pai, cèntric i emblemàtic que precisava 
d’un bon reciclatge.

Recuperar un espai

Aparcament actual de Can Delfí 
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Urbanisme i Obres

Els nous edificis que s’estan construint 
adjunts a l’actual institut ja van agafant 
forma. A l’espai que acollirà la nova biblio-
teca i el menjador del centre, que es veu 
des de l’avinguda dels Països Catalans,  ja 
s’hi ha col·locat el terra i, en pocs dies, 
també s’hi posarà el Pladur a les parets. 
Pel que fa a l’altre gran edifici que es 
construeix a la part del darrere de l’insti-
tut, les obres estan bastant avançades, ja 
que s’està treballant en la instal·lació dels 
diferents serveis, com ara l’electricitat. 
Aquest edifici de tres plantes integrarà 
les aules de soldadura a la planta baixa i, 
a les superiors, els tallers d’electricitat, in-
formàtica, penumàtica, dibuix, els labora-
toris i una aula taller.  Finalment, adossat 

a l’actual gimnàs, hi van els vestidors, que 
també es troben en una fase avançada de 
les obres. 
Per últim, amb aquesta ampliació, les pis-
tes esportives també s’han vist afectades 
i quedaran dividides en dos espais dife-
renciats: el més petit, situat entre una de 
les ales del vell edifici i la sala polivalent 
serà des descans, lectura i reflexió; i, a l’al-
tra banda, hi haurà el pati més gran, on es 
podran fer tot tipus de jocs i esports. La 
reforma de l’IES Montsoriu també inclou 
la rehabilitació bàsica i general dels edi-
ficis actuals. El passat mes de setembre, 
amb l’inici del nou curs, ja es van estre-
nar les noves aules de l’última planta de 
l’edifici principal, paral·lel al passeig Dr. 
Carulla.  La nova aula de soldadura

Avancen a bon ritme les obres de l’IES Montsoriu

Edifici que acollirà la biblioteca i el menjador 

Estat de les obres a  principis de març 



5

El Centre d’Arts Escèniques de les Naus 
Ayats està a punt d’arribar al final de les 
obres i ser una realitat. Un espai perquè 
l’Ajuntament i les entitats puguin utilit-
zar-lo en l’àmbit de la cultura i l’esport, 
ja que els principals usuaris d’aquest nou 
centre cultural seran les corals, l’Escola de 

Dansa i els grups de teatre i de música, que 
ja disposen dels bucs d’assaig. Així com 
també esdevindrà l’espai per defecte de la 
programació cultural que s’organitza des 
de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament. 
Les Naus Ayats es troben en una fase bas-
tant avançada de les obres i en pocs me-

sos, l’Ajuntament estima que a la tardor, 
es podrà inaugurar aquest espai tan desi-
tjat per la ciutadania i que connecta amb 
l’espai, també remodelat fa poc, de Can 
Cassó. 
Pel que fa a les dues sales de dansa, situa-
des a la nau petita, ja estan pràcticament 
acabades i només resta fer-hi els últims 
retocs i col·locar-hi el mobiliari necessari 
perquè es puguin utilitzar. 
Pel que fa a la nau gran, que acollirà el tea-
tre, les obres també estan acabades, com 
es pot apreciar a la fotografia que acom-
panya l’article, però encara haurem d’es-
perar fins a la tardor per veure’l en marxa, 
ja que hi falta l’escenari, el pati de buta-
ques i els vestidors, entre altres aspectes. 
El projecte inicial de les Naus Ayats es va 
haver de canviar per complet, per intentar 
treure un millor rendiment a tot l’espai 
i reduir els costos. Ha estat gràcies a això 
que s’han generat els espais per a les dues 
sales de dansa i s’ha  millorat l’aforament 
del teatre, que ara es situarà al voltant de 
les 350 persones. També s’ha pogut habi-
litar una gran sala al pis de dalt, sobre la 
recepció, que s’utilitzarà pels assajos de 
les corals.
Les Naus Ayats, a més a més, obren la pos-
sibilitat d’oferir un espai inigualable per 
a tots aquells grups de teatre o musicals, 
fins i tot professionals, per tal que puguin 
efectuar els assajos finals de les seves ac-
tuacions.   

Una de les sales de la nau petita

Les Naus Ayats estaran enllesti-
des la propera tardor 

Nau que acollirà el nou teatre 
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L’Escola d’Adults estrena nova web
El Centre de Formació d’Adults Maria 
Dolors Pons i Esteve disposa d’una nova 
pàgina web (http://escolaadultsarbu-
cies.cat/) on s’hi pot trobar tota l’oferta 
formativa que ofereix. Una plataforma 
digital amb la qual es vol millorar el 
servei per als usuaris del centre, ja que 
es poden consultar tots els cursos que 
s’imparteixen de setembre a juny, així 
com els cursos de petit format que es 
poden organitzar al llarg de l’any. 
A més, com a novetat, els interessats en 
els cursos es podran matricular a través 
de la mateixa web i fer el pagament 
mitjançant transferència bancària, així 
com també es mantindrà el sistema de 
pagament al mateix centre, ubicat a 

l’edifici de Can Delfí. 
A banda de la nova pàgina web, la di-
fusió dels cursos que ofereixi el centre 
també se seguirà fent a través del Fa-
cebook (Escola adults Arbúcies), que 
fins ara era la principal plataforma de 
promoció de l’escola d’adults, així com 
l’Agenda Municipal. 
El Centre de Formació d’Adults impar-
teix classes de català Nivell de suficièn-
cia (C) i Nivell Superior (D), castellà, 
anglès; també ofereix cursos de pre-
paració per a les proves d’accés a grau 
mitjà, el Programa de Formació Inte-
grada (PFI); així com també cursos de 
tall i confecció, d’aplicacions de Google, 
entre altres. Nou web del Centre de Formació d’Adults

Noves tecnologies

L’Ajuntament crearà aquest any 
un nou lloc web de Turisme

L’Ajuntament ha començat a treballar 
en l’elaboració d’un nou portal dedicat 
al Turisme de la vall d’Arbúcies,  Parc Na-
tural del Montseny. L’apartat de turisme 
(https://www.arbucies.cat/ca/turisme) 
és el més visitat del web de l’Ajunta-

L’actual apartat de turisme a la pàgina web de l’Ajuntament 

ment, però les limitacions del portal 
actual ha creat la necessitat de disposar 
d’un nou espai independent. 
Serà un web amb un disseny atractiu, 
minimalista, senzill i modern que es-
tarà adaptat per ser visualitzat des de 

dispositius mòbils. Tindrà els continguts 
ordenats, seran fàcilment accessibles i 
acceptarà tot tipus d’elements multimè-
dia (galeria d’imatges, vídeos, sons...) i 
de cartografia, i oferirà serveis de geo-
localització. Es desenvoluparà amb els 
últims estàndards de tecnologia i com-
plirà amb els estàndards d’accessibilitat 
necessaris.  També es crearan perfils tu-
rístics a les xarxes socials. La regidora de 
Turisme i Promoció Econòmica, Maria 
Tayeda, s’ha mostrat molt satisfeta amb 
aquesta iniciativa, ja que es tracta d’un 
nou recurs per potenciar els elements 
naturals, històrics, comercials i culturals 
que ofereix la vila d’Arbúcies i, d’aques-
ta manera, proporcionar més informa-
ció als visitants. 
Durant les properes setmanes s’inicia-
ran les reunions de treball amb els di-
ferents agents turístics del municipi per 
incloure-hi les necessitats que es vagin 
detectant. 
Aprofitant aquests canvis, des de fa 
pocs dies s’ha activat la connexió HTTPS 
per defecte als webs de l’Ajuntament 
(https://www.arbucies.cat), del Museu 
Etnològic del Montseny La Gabella (ht-
tps://www.museuetnologicmontseny.
org/) i de la Festa de les Enramades 
d’Arbúcies (https://www.enramades.
net). Amb això, s’ha aconseguit millo-
rar-ne la seguretat i seguir amb les reco-
manacions dels estàndards d’Internet. 
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Atenció a les Persones

L’Ajuntament d’Arbúcies, nou soci 
cooperatiu de Fiare Banca Ètica 

L’Ajuntament  ha signat el conveni que 
acredita l’ens local com a nou soci coope-
ratiu de Fiare Banca Ètica, cosa que també 
implica l’adquisició d’accions i que el con-
sistori esdevingui, en una petita part, pro-
pietari del banc. Aquesta signatura respon 
a la voluntat de l’Ajuntament de seguir amb 
les polítiques en l’àmbit de l’economia so-
cial i solidària. 
El treball conjunt amb Fiare permetrà ac-
cedir a línies de finançament dirigides als 
serveis sociosanitaris,  a l’habitatge social, 
a l’eficiència energètica i energies renova-
bles, a la gestió de residus, a l’agricultura de 
proximitat, a l’educació, a la cultura i al co-
merç just, entre d’altres projectes. A més, 
el regidor d’Atenció a les Persones, Jaume 
Salmeron, ha afegit que també es treba-
llarà per obrir línies de microcrèdit per a 
emprenedors en diferents àmbits. 
Salmeron ha explicat: “Aquesta acció per-
met obrir una via de col·laboració entre el 
sector públic i privat en l’àmbit de l’econo-
mia social i solidària”. I, en aquest sentit, ha 
assenyalat que el consistori arbucienc és el 
segon a tot Catalunya, després de Barcelo-
na, d’establir un lligam entre l’administració 
pública i la banca ètica. 
“L’ aposta política es plasma en aquest acord 
d’interacció amb la banca ètica, bàsicament 
perquè generem dinàmiques que fomen-
ten llocs de treball de més qualitat”, diu el 
regidor d’Atenció a les Persones, i conclou: 

“Posem l’ètica com a pilar fonamental en les 
relacions econòmiques i socials”. 
Fiare Banca Ètica neix de la unió de dos 
projectes basats en les finances ètiques: 
Banca Popolare Etica, un banc cooperatiu 
que treballa a Itàlia des del 1999 i Fiare 
que opera a l’Estat des del 2005. Tots dos 

Signatura de l’acord amb Fiare a la sala de plens de l’Ajuntament 

volen ser una eina al servei de la transfor-
mació social a través del finançament de 
projectes de l’economia social i solidària i 
la promoció d’una cultura de la interme-
diació financera, sota els principis de la 
transparència, la participació, la democrà-
cia i el crèdit com a dret.

Creació d’una cooperativa pública 
per gestionar l’atenció a les persones
L’Ajuntament d’Arbúcies està treballant en 
la constitució d’una cooperativa pública 
per gestionar diferents serveis d’atenció a 
les persones com el Servei d’ajuda a domi-
cili (SAD) i el futur Centre de dia públic. 
Aquest projecte serà  presentat a les ba-
ses de subvenció de projectes singulars 
de desenvolupament econòmic de la Di-
putació de Girona. Una de les activitats 
subvencionables és l’economia social i 
solidària. El projecte arbucienc aposta cla-
rament per aquest marc de funcionament 
econòmic i, per tant, serà presentat per a 
la seva valoració.
Des de l’any 2015, el SAD arbucienc ja està 
municipalitzat. Des d’aleshores el servei 
està gestionat per l’Ajuntament i una em-

presa de l’economia social i solidària com 
TRAFAD Cooperativa. 
El consistori està iniciant també l’elabora-
ció del projecte de futur de centre de dia 
públic, un servei detectat com a necessitat 
bàsica del municipi, i molt demandat per 
famílies i treballadors socials abuciencs.
Ambdós projectes estaran gestionats i 
tutelats per la nova cooperativa pública 
amb l’objectiu  de crear corresponsabilitat 
social entre les institucions i els mateixos 
treballadors dels serveis.
La nova cooperativa pública, de titula-
ritat municipal,  comptarà amb l’actual 
plantilla de treballadors, tot i que es pre-
veu ampliar el nombre de llocs de treball 
actuals en un 50 per cent més, ja en una 

fase inicial. El procés de constitució de la 
nova empresa pública d’economia social 
compta amb l’assessorament i el control 
del gabinet  Col·lectiu Ronda, cooperativa 
d’assessorament jurídic amb una llarga ex-
periència i amb més de 40 anys de feina 
en la defensa dels drets humans, els drets 
laborals i l’impuls a projectes socials, coo-
peratius i solidaris.
“Encarem aquesta nova etapa amb molta 
il·lusió, amb una base molt sòlida amb ser-
veis ja consolidats i amb nous serveis que 
veuran la llum. L’aposta política és clara 
per una economia social i per la defensa 
d’unes relacions econòmiques  que posin 
les persones com a centre de l’actuació 
pública “, afirma el regidor d’Atenció a les 
Persones, Jaume Salmeron.
L’Ajuntament confia que aquest projecte 
pugui comptar amb la col·laboració de la 
Diputació gironina, ja que això reforça la 
voluntat institucional d’impulsar l’econo-
mia social i solidària.  



Pagesia i Joanet 

El Pla de Prevenció d’Incendis al consell de Pagesia 

El passat 1 de febrer es va celebrar la 
segona sessió ordinària del Consell de 
Pagesia, reunions periòdiques que pre-
tenen agrupar els arbuciencs que viuen 
fora del nucli urbà per tractar temes 
que poden ser del seu interès.
En aquesta ocasió, la reunió es va cen-
trar en la presentació del Pla de Pre-
venció d’Incendis Forestals, però tam-

bé es va parlar de temes generals com 
el funcionament del servei de correus, 
la connexió a Internet via satèl·lit per a 
zones rurals i el control dels furts que 
s’estan registrant fora del poble.
El Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 
és un pla d’àmbit municipal redactat 
conjuntament pels serveis tècnics de 
l’Ajuntament, ADF, Bombers, Protecció 

Reunió durant el Consell de Pagesia Plànol del Pla de Prevenció d’Incendis 

Civil i  la Policia Local, amb els objec-
tius generals d’estudiar els riscos que 
existeixen al nostre municipi i definir 
una infraestructura bàsica de camins i 
punts d’aigua que facilitin la prevenció i 
l’extinció dels incendis forestals.
Aquest pla té una durada de 4 anys 
(2017-2020) i es va aprovar al Ple mu-
nicipal del 6 de març.

Recuperació del safareig de Joanet 

A l’últim Consell de Joanet es va decidir 
dur a terme l’arranjament del safareig, 
un espai que es troba en desús des del 

Reunió al local social de Joanet amb l’alcalde, Pere Garriga, i el delegat d’alcaldia, David Merino

1947 i que ara es vol recuperar pel seu 
valor històric i de recuperació de la 
memòria i tradicions de molts anys en-

rere. Segons ha explicat el  delegat d’al-
caldia de Pagesia, David Merino, la in-
tenció és realitzar les obres necessàries 
perquè aquest any mateix pugui entrar 
en funcionament a través d’un sistema 
d’alimentació o de recirculació. 
A la reunió, que es va celebrar al local 
social de Joanet, a banda del delegat 
de Pagesia, també hi va assistir l’alcal-
de d’Arbúcies, Pere Garriga. Durant 
el consell, també es va posar sobre la 
taula la possibilitat d’habilitar un punt 
de cobertura Wi-Fi lliure per als veïns 
d’aquest nucli tot aprofitant la poca 
distància que el separa amb la torre de 
Catalunya Connecta. 
Finalment, a la reunió també es van 
determinar les dates de les festes del 
Roser de Joanet i el Mercat de la Flor 
que se celebraran el 14 de maig i el 30 
d’abril, respectivament. 
El Consell de Joanet es reuneix tres ve-
gades l’any i es tracta d’un òrgan con-
sultiu. 
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Conveni pel foment de la gestió forestal 
Arbúcies és un dels municipis més fo-
restals de la província de Girona, amb 
gairebé 8.000 hectàrees de boscos. Més 
del 90 per cent  d’aquests boscos són de 
propietat privada, i, des de fa anys, la 
gestió forestal que es fa en aquestes zo-
nes va disminuint perquè els productes 
forestals estan molt devaluats.
L’abandonament dels boscos provo-
ca una pèrdua de qualitat ambiental 
d’aquestes masses forestals, i un risc en 
augment de patir efectes de possibles 
pertorbacions naturals, com les plagues 
o els incendis forestals.
Per trencar aquesta dinàmica negativa 
i començar a treballar per recuperar 
la gestió forestal dels nostres boscos, 
l’Ajuntament d’Arbúcies ha signat un 
conveni de col·laboració amb l’Associa-

ció de Propietaris del Montseny, amb 
l’objectiu de buscar solucions i desen-
volupar projectes que estimulin la recu-
peració dels boscos, com per exemple 
l’obtenció de biomassa per a les calde-
res que s’estan posant als equipaments 
municipals.
Cada any, una comissió de treball cons-
tituïda per representants de les dues 
parts, redactarà un pla de treball i una 
memòria final amb els resultats obtin-
guts. De cara al 2017, els esforços se 
centraran a ordenar i començar a ges-
tionar les finques més properes al nu-
cli urbà, moltes vegades petites i sense 
possibilitat de treballar-se individual-
ment. La idea és desenvolupar un pro-
jecte de gestió conjunta en aquestes 
àrees. Un dels boscos d’Arbúcies

Medi Ambient

L’estació meteorològica d’Arbúcies 
s’integra al projecte Meteoguilleries

L’Ajuntament d’Arbúcies i Meteovilator-
ta han signat un conveni de col·laboració 
mitjançant el qual l’estació meteorolò-
gica d’Arbúcies s’integra a la Xarxa Me-
teorològica de les Guilleries-Savassona 

L’estació meteorològica d’Arbúcies està instal·lada al terrat de l’IES Montsoriu

(meteoguilleries.cat).
Arbúcies disposa d’una estació meteo-
rològica professional Campbell Scienti-
fics com les que ja tenen Sant Julià de 
Vilatorta, Les Masies de Roda i Tona a la 

comarca d’Osona, i ara Arbúcies també 
passarà a formar part del projecte Me-
teoguilleries.
El conveni de col·laboració inclou la 
gestió de les dades que genera l’estació 
conjuntament amb l’ajuntament, la difu-
sió de la seva xarxa Guilleries i també el 
muntatge d’una nova webcam d’alta re-
solució que facilitarà imatges del muni-
cipi i del territori que l’envolta. Aquestes 
imatges seran de gran interès meteo-
rològic i turístic, seguint el model de la 
resta de webcams.
Gràcies a aquest conveni, Arbúcies i 
Meteovilatorta uneixen esforços per a 
la difusió de les característiques clima-
tològiques del municipi, situat a la vall 
de la riera d’Arbúcies i a mig camí entre 
el massís del Montseny i les Guilleries, 
indrets de gran interès naturalista i me-
diambiental i que el fan molt proper al 
projecte que es gestiona a les Guilleries.
Meteovilatorta, l’estació meteorològica 
més antiga en actiu de Catalunya (fun-
dada l’any 1897) i gestora de la xarxa 
Meteoguilleries, vol destacar la gran 
implicació de l’Ajuntament d’Arbúcies i 
el grup de col·laboradors que gestionen 
l’estació que han facilitat aquest acord 
de col·laboració. L’equip de Meteovi-
latorta vol expressar la seva satisfacció 
per comptar amb la participació i la gran 
implicació d’un municipi de gran relle-
vància en el projecte.
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Joventut 

El curs de monitors de lleure, que es va fer 
durant les vacances de Nadal, és una de les 
primeres accions que s’han dut a terme en 
resposta a les necessitats que es van detec-
tar durant l’elaboració del nou Pla Local de 
Joventut de l’Ajuntament. Un projecte que 
pretén donar resposta a les deficiències que 
els joves consideren que pateixen, així com 
potenciar i consolidar aquelles accions que ja 
s’estan realitzant al municipi, com ara les fes-
tes de Cap d’Any i Carnestoltes que organit-
za l’associació Festes Joves en col·laboració 
amb l’Ajuntament, que el jovent valora molt 
positivament. 
Aquestes són algunes de les propostes que 
es van recollir des de la Regidoria de Joventut 
en el marc de les diferents trobades que es 
van fer amb els joves per tal de fer un estu-
di de la realitat actual en temes com l’habi-
tatge, la feina o l’oci. Durant l’elaboració del 
Pla també es van fer reunions amb tècnics 
municipals, personal del CAP i professorat de 
l’IES Montsoriu. 
Algunes de les conclusions a les quals es va 
arribar és que els joves troben a faltar un 
espai de reunió, de lleure, però també per 
informar-se en temes de formació, entre 
altres qüestions. En aquest sentit, com que 
una de les mancances detectades era la falta 

Una de les trobades amb joves a la sala d’actes de Can Delfí

de cursos de formació al mateix municipi, es 
va organitzar el curs de monitors de lleure. 
Pel que fa als joves menors de 18 anys, van 
mostrar la seva preocupació per la dificultat 
per desplaçar-se.
Altres propostes que es tiraran endavant 
properament són una xerrada sobre tauletes 
i smartphones per als pares, així com l’opció 

de fer un esplai d’estiu per als joves de 6è a 
3r d’ESO.  Des de la Regidoria de Joventut, 
s’ha assenyalat que el Pla és una eina per 
desenvolupar els projecte per als joves en els 
propers anys i que és totalment moldejable 
perquè la realitat és canviant i les necessitats 
i mancances dels joves poden variar amb el 
pas dels anys. 

En marxa el Pla Local de Joventut

L’Edu Jordan amb el seu tutor, Dani Castilla

L’Escola Vedruna s’ha bolcat de ple per 
donar ànims i força, molta força a un dels 
seus alumnes, l’Edu Jordan, que cursa 6è 
de primària i des de fa uns mesos està 
lluitant contra un limfoma de Hodgking. 
Per animar-lo a seguir lluitant i vèncer la 
malaltia, el seu tutor, Dani Castilla, amb 
l’ajuda del centre, ha realitzat un vídeo per 
a l’Edu que ha comptat amb la participació 
d’esportistes d’elit com ara els jugadors del 
Barça; de l’Espanyol; la plantilla del Girona 
FC i de la UE Llagostera; els seleccionadors 
català i espanyol; el tennista d’Hostalric 
Tommy Robredo, i el pilot de motos Pol 
Espargaró, entre molts d’altres esportistes 
que, desinteressadament, han volgut po-
sar el seu granet de sorra i desitjar-li sort i 
molts ànims. 
A l’Edu li agrada molt l’esport i practica 
futbol i atletisme. Per això, quan els seus 
pares van detectar que per Nadal l’Edu es-
tava desanimat ho van comentar a l’escola 
i el seu tutor amb el director del centre, 
Ramon Reyero, es van posar en contacte 
amb tots aquests grans esportistes i la res-
posta va ser molt positiva. 
“Donaré gas, faré l’última volta, faré el 
match point definitiu, marcaré el gol de la 

Vídeo d’ànims a l’Edu Jordan 

victòria. Aquesta és la meva cursa i us pro-
meto que la guanyaré”. Amb aquesta frase 
tan emotiva i amb l’agraïment a l’Escola 
Vedruna, a l’Escola de Futbol Arbucienca, 
al Club Atletisme Sant Celoni i a tot l’equip 
mèdic de la Vall d’Hebron, l’Edu conclou el 

vídeo #ànimsedu. 
Des de l’estiu, l’Edu lluita contra un limfo-
ma de Hodgking amb metàstasi als ossos, 
per la qual cosa s’ha sotmès a un tracta-
ment de quimioteràpia a l’hospital de la 
Vall d’Hebron de Barcelona. 



11

La Policia Local disposa d’un nou 
vehicle equipat

El nou Reglament de la Policia Local, 
que va comptar amb l’aprovació per 
unanimitat de tots els grups polítics 
representats a l’Ajuntament, és una 
eina de treball que regula el dia a dia 
del funcionament de la Policia muni-
cipal en els diversos àmbits de les se-
ves actuacions. Han calgut dos anys de 
reunions i intercanvis d’opinions, però 
s’ha arribat a un acord que s’ha traduït 
amb un reglament necessari i consen-
suat per totes les parts. David Rayo, cap 
de la Policia d’Arbúcies, es va mostrar 
satisfet per l’acord assolit. “Ens ajudarà 
a tots a marcar les pautes que hem de 
seguir”, va comentar. “Els quadrants, 
els torns, els permisos, la segona activi-
tat, tot queda regulat d’una forma molt 
més precisa”. Per la seva part, Martí 
Pastells, regidor de Governació, assen-
yala: “Aprovant aquest reglament es 
dona suport a la tasca que desenvolupa 
la nostra Policia, i es reconeix l’especifi-
citat laboral dels agents. Crec que pot 
ajudar molt a mantenir la bona convi-
vència en el cos i a millorar el servei al 
poble d’Arbúcies”.

L’Ajuntament d’Arbúcies, a través de la 
Regidoria de Governació, ha fet entrega 
a la Policia Local d’un nou vehicle poli-
cial. Aquesta nova incorporació es deu 
a la substitució de l’antic cotxe, ja que 
ha finalitzat el contracte de lloguer a 
què estava subjecte. El regidor de Go-
vernació, Martí Pastells, ha explicat que 

amb el nou vehicle es disposarà de més 
versatilitat a l’hora de dur a terme els 
serveis, sobretot pel que fa les zones 
rurals i en llocs amb camins de difícil ac-
cés. “El nou cotxe és 4x4 i és més ade-
quat, ja que disposa de més prestacions 
i elements que són necessaris per a la 
singularitat del nostre poble”. 

El regidor de Governació, Martí Pastells, fent entrega de les claus del nou cotxe al cap de la Polica

S’ aprova el Re-
glament de la 

Policia Local  

Governació

Arbúcies tindrà una nova figura, 
l’agent comunitari

Un dels actuals agents de policia a partir 
del dilluns 20 de març passarà a ser un 
agent comunitari. És a dir, una persona 
propera a la ciutadania que caminarà 
pels carrers del poble per tal de resoldre 
dubtes i problemàtiques de les àrees 
d’Atenció a les Persones, Medi Ambient 
i Governació. 
Les principals tasques que haurà de dur 
a terme aquesta nova figura són ajudar 
a resoldre petits conflictes veïnals; con-
trol del mobiliari urbà, les deixalles i els 
excrements de gos; així com estar aler-
ta de la gent gran i de les persones que 
viuen soles per possibles dificultats amb 
què es puguin trobar, i actuar en casos 
relacionats amb el civisme. 
El regidor de Governació, Martí Pastells, 
ha assenyalat que l’agent comunitari 
realitzarà una feina complementària a la 

tasca que des de fa temps duen a ter-
me els agents rurals, però fora del nucli 

urbà, a les urbanitzacions com Fogueres 
de Montsoriu i als veïnats de pagès. 

L’agent comunitari dur a terme tasques de resolució de conflictes
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Jaume Salmeron Font 
Regidor d’Entesa 

Joaquim Bohils Cuberta 
Regidor de CiU

Ester Soms Pagespetit 
Regidora d’ERC 

Arrenca l’any 2017 amb força i intensitat. 
L’arranjament d’espais públics, com l’apar-
cament de Can Delfí o el passeig de la rie-
ra, i l’atenció a les persones segueixen sent 
una prioritat municipal. 
En paral·lel, estem enllestint i executant 
projectes de poble que marcaran els pro-
pers anys. En primer lloc, estem finalitzant 
les obres del  nou centre cultural a les 
Naus Ayats. Aquest projecte s’ha refet per 
poder-lo assumir econòmicament  i  que 
no hipotequés Arbúcies per molts anys. 
Un espai adequat a la realitat i  necessitats 
del  poble. Un espai per al teatre i la músi-
ca, però també per a entitats  com l’esco-
la de dansa o les corals. Un espai per les 
seves activitats en condicions de confort i 
qualitat.  Un espai a disposició a partir de 
la tardor.
A finals d’any, iniciarem les obres de remo-
delació de l’Hotel d’Entitats per conver-
tir-lo en la nova Llar de Jubilats. Una nova 
Llar, llargament reivindicada, treballada 
colze a colze amb l’Associació de Jubilats 
d’Arbúcies i que esdevindrà un concepte 
de llar del s.XXI, amb nous espais que do-
naran un impuls encara més important a 
una de les associacions arbucienques més 
actives i compromeses.
També estem preparant el projecte de 
renovació de les piscines municipals i la 
construcció d’una piscina climatitzada. La 
connexió de la xarxa de biomassa des de 
Can Delfí i l’arranjament de l’aparcament 
són passes prèvies. Ara estem en fase de 
propostes tècniques per tancar l’any amb 
la proposta consolidada i executar les 
obres d’un nou espai de lleure i, sobretot, 
de salut.
Projectes per millorar la qualitat de vida de 
la nostra gent. 

Ja fa anys que la tendència de la nos-
tra vila quan s’aborda una reforma d’un 
carrer és la de reduir les places d’apar-
cament fins al punt que, en ple 2017, 
aquesta és una carència ben evident a 
casa nostra. El dèficit a la nostra vila, con-
dicionat pels desnivells de la vall on ens 
ubiquem, té conseqüències en el comerç 
i en la correcta mobilitat de la nostra vila, 
en el dia a dia de tots els arbuciencs.
Es redueixen places d’aparcament, al ca-
rrer Francesc Camprodon o, transitòria-
ment, a l’aparcament de les escoles; es 
creen solucions transitòries que esde-
venen definitives, com l’aparcament de 
la Farga, i a la zona del carrer Segimon 
Folgueroles, els diumenges de mercat, 
aquest problema s’aguditza i costa trobar 
plaça d’aparcament al Turó del Campa-
ment i tot.
Les carències d’aparcament tenen con-
seqüències en la mobilitat i, de fet, a 
Arbúcies, és força fàcil trobar cotxes 
mal aparcats, en doble fila i quatre in-
termitents, camions descarregant on no 
toca..., i tot això complica la circulació i 
genera situacions de risc. No cal que par-
lem dels efectes al comerç, on parar amb 
el cotxe és cada vegada més difícil i això 
es veu en la reforma del carrer Campro-
don, que ha limitat les places d’aparca-
ment fins al punt que l’Ajuntament ha de 
fer marxa enrere tergiversant el projecte 
de reforma de carrer que va decidir, uni-
lateralment, tirar endavant.
Cal que abordem definitivament aquest 
problema que té conseqüències en el dia 
a dia de la gent i en el teixit comercial, 
cada vegada més feble, de la nostra vila. 
No podem esperar més, hem de buscar 
solucions!

Portem un temps amb la nova empre-
sa de recollida d’escombraries i és hora 
de fer balanç.  Comencem amb el poc 
encert dels horaris de recollida, potser 
perquè tenen prioritat altres pobles... 
Hi ha hores on el trànsit de vehicles és 
molt dens i cal evitar trobar el camió 
gran, o fins i tot hores nocturnes on 
el soroll és important. Cal demanar a 
l’empresa que no reculli en hores punta 
del municipi.
En més d’una ocasió veïns han vist com 
el contenidor de la brossa i el de la orgà-
nica anaven al mateix dipòsit del camió, 
aquell dia el reciclatge no haurà servit 
de res. Mentre altres pobles milloren 
el servei de recollida nosaltres seguim 
igual o pitjor, i el més greu, cada vegada 
paguem més i més…
Seguim amb els nous contenidors. Un 
disseny molt poc encertat, aquests ac-
tuals són contenidors que s’han anat 
modificant estructuralment des de que 
els hem estrenat. El contenidor del vi-
dre ha millorat amb la nova entrada 
de vidre, porta que segueix el model 
dels antics. Pel que fa la resta de con-
tenidors el resultat ha estat molt pitjor. 
Les portes són petites, les bosses no 
hi entren bé, hi ha feina a mantenir la 
porta oberta mentre s’intenta introduir 
la bossa, i per raons que desconeixem 
s’han tret tot els pistons que ajudaven 
a mantenir la porta oberta.
En una inversió com aquesta, que ha 
de durar força anys, és important fer 
un bon estudi de funcionalitat i el pro-
blema més greu (possiblement degut a 
això i a la política d’empresa de la con-
cessionària): cada vegada costa més 
reciclar.

Projectes de present 
i de futur

Una necessitat: 
l’aparcament

El nyap de les 
escombraries

La veu dels grups municipals
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“El meu pare em deia que ens arruinaríem”

Obrir-se camí en un món tan competitiu 
com el de les òptiques no és gens fàcil. 
Però l’arbucienc Francesc Pidemunt i 
Busquets ho ha aconseguit. Partint del 
no res, va obrir la seva primera botiga 
a Blanes el 1997 i li va posar el nom 
de Muralla Òptica, pel fet que la va 
instal·lar al carrer que portava aquest 
nom. Ara, la botiga s’ha convertit en 
una empresa que compta amb 14 cen-
tres i més de 70 empleats, repartits per 
la geografia catalana, i que l’any passat 
va ser considerada la més important del 
sector –la número 1- a la demarcació de 
Girona.
“Vaig entrar en aquest món per casua-
litat”, confessa en Francesc, que ara té 
55 anys. “La meva infantesa i joventut 
va transcórrer a Arbúcies, fins que vaig 
anar a Barcelona a estudiar Relacions 
Públiques. Havia de treballar per aju-
dar a finançar-me i vaig fer una mica de 
tot. Des de cambrer a Can Torres molts 
anys, fins a altres feines que per a mi te-
nien poc interès. Però un dia, per atzar, 
vaig entrar a treballar en una òptica. I 
allò em va canviar la vida”.
Allò va succeir a finals del anys setan-
ta, principis dels vuitanta. Tenia 19 anys 
i tota la vida al davant. A l’òptica feia 
feines d’auxiliar, és a dir, ajudava en tot 
el que li demanaven. Però va descobrir 
que aquell món li interessava i li apas-
sionava. I el 1997 va decidir que volia 
obrir el seu propi negoci a prop d’Arbú-
cies. “Llavors treballava a Barberà del 
Vallès, i tenia clar que volia apropar-me 
a casa, al meu poble i a la meva família: 
Blanes, Lloret, Malgrat, Tordera”, expli-
ca. “Al final vaig triar Blanes. Vaig trobar 
un local al carrer de la Muralla i el nom 
ja em va semblar bé”.
Per posar en marxa la botiga va neces-
sitar demanar un crèdit d’un milió de 
pessetes que ningú li volia donar. Al 
final va ser un director d’una caixa de 
Blanes que estava casat amb una noia 
d’Arbúcies qui li va concedir. “Necessi-
tava avals i el meu pare me’ls va donar”, 
continua en Francesc. “Encara recordo 
la frase que em va dir el meu pare men-
tre signava els documents: “Fill meu, ja 
saps bé què fas? Acabarem arruïnats 
i tots a la presó”. Un any més tard en 

Francesc Pidemunt, arbucienc de 55 anys, ha creat l’empresa Muralla Òptica, que 
s’ha convertit en la número 1 a la demarcació de Girona

Francesc Pidemunt en una de les seves òptiques

Francesc ja s’havia graduat a Madrid i 
tenia una diplomatura en Òptica. Tot 
anava molt depressa. “Eren anys d’eu-
fòria econòmica. Però els primers anys 
van ser difícils. Teníem clar els valors 
que volíem imposar a la nostra botiga: 
qualitat, bon servei i bon preu”.

Poc després va obrir la segona botiga a 
Lloret i les coses es van començar a re-
laxar. “Vam començar a créixer, les ven-
des anaven millor, van venir més boti-
gues, teníem la confiança dels nostres 
clients i la roda cada cop estava més 
ben engreixada”, afegeix en Francesc. 
“Les nostres constants no han canviat: 
oferim cada cop més serveis i de més 
qualitat, maquinària d’última genera-
ció, els instruments més moderns del 
mercat per poder treballar al més alt ni-
vell. Hem d’estar sempre a la punta de 
la innovació i del servei. I això és el que 
ens permet ara tenir 14 botigues i que 
els nostres clients confiïn en nosaltres. 

L’entrevista

“Estic content, perquè 
estic complint la il·lusió de 

la meva vida”

Els estic molt agraït”.
En Francesc té els seus pares i la seva 
germana a Arbúcies i ve al poble sovint. 
Moltes vegades s’ha plantejat obrir una 
òptica al nostre poble, però no s’ha de-
cidit. “Fins i tot tinc un local al carrer 
Camprodon”, ens confessa. “Però quan 
obrim una botiga busquem un mercat 
potencial important, ciutats o pobles 
grans i amb molta població flotant a 
l’estiu. Arbúcies m’atreu molt i no ho 
descarto, perquè és el meu poble i a 
Blanes tinc molts clients arbuciencs. 
Per a mi, el principal problema que veig 
a Arbúcies en l’àmbit comercial és que 
un percentatge elevat de la gent surt 
a comprar fora del poble. És un gran 
perjudici pels comerços locals. Però 
sempre dic que amb una bona relació 
qualitat-preu sempre hi haurà clients”.
En el terreny  personal, en Francesc Pi-
demunt se sent satisfet. “Sí, estic con-
tent, perquè estic complint la il·lusió de 
la meva vida”, ens confessa. “Però li puc 
ben assegurar que si ara estigués treba-
llant jo sol a la botiga d’òptica de Blanes 
i no tingués res més, ja hauria cobert 
les meves expectatives”.
                
                
                Manel Serras 
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Fires i festes 

Tió, parc infantil i cavalcada per les festes de Nadal

Les festes de Nadal a Arbúcies van es-
tar plenes d’activitats de què van gaudir  
petits i grans, des del Tió, passant pel 
concerts de les corals, així com el Parc 
de Nadal o la cavalcada de Ses Majes-
tats els Tres Reis d’Orient. 
El tradicional concert amb les corals 
Amethysta, Lutiana, la coral infantil Sol-
fa, el cor de Veus de Tardor i el Cor Pa-
rroquial van encetar els actes nadalencs 
amb una gran actuació a l’església. El 24 
de desembre, es va celebrar el Tió, que 
va comptar amb la cantada de nadales 
acompanyades pel so del flabiol i amb 
un berenar de coca amb xocolata orga-
nitzat pel Ple dels Infants per a tots els 
nens que van fer cagar el tió. 
Per altra banda, el Club Bàsquet Arbú-
cies va organitzar la tradicional quina, 
que  va comptar amb una gran partici-
pació, ja que durant els quatre dies que 
va tenir lloc la quina, es va omplir la sala 
polivalent del camp de futbol de gom a 
gom. 
Durant les festes nadalenques també 
es va celebrar el Parc Infantil de Nadal 
al poliesportiu de Can Delfí, organtizat 
per la Regidoria de Joventut, i en el qual 
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van participar 240 nens i nenes, que van 
poder gaudir de la zona d’infables, dels 
tallers de manualitats, així com partici-
par en el torneig de FIFA, de ping-pong 
o cantar al karaoke. Així com també as-
sistir a l’espectacle de màgia que es va 
fer al teatre El Centre, que va tenir molt 
èxit entre el públic infantil. 
El 31 de desembre va arribar el patge 
reial, que després de recórrer alguns 
carrers del poble, va instal·lar-se a la 
plaça de la Pau, on va rebre a tots els 
nens i les nenes de la vila, acompanyat 
pels New Serafins, que hi van posar la 
música. El mateix dia de cap d’any, l’as-
sociació Festes Joves va organtizar la 
festa de Cap d’Any al poliesportiu de 
Can Delfí per a tots les joves i no tan 
joves del municipi. 
Finalment, es va celebrar la cavalcada 
de Ses Majestats els Treis Reis d’Orient 
pels carrers d’Arbúcies, que es van om-
plir de grans i petits per rebre els Reis, 
que després d’un llarg recorregut pel 
centre de la vila, es van establir a la 
plaça de la Vila on van rebre a tota la 
mainada, que amb il·lusió els espera-
ven. 
La regidora de Festes, M. Àngels Soler,  
està molt satisfeta de com van trans-
córrer les activitats durant les festes 
de Nadal i recorda que des de l’Ajun-
tament  l’objectiu és que tots aquests 
actes esdevinguin un motiu de trobada 
i de reunió entre amics i família en uns 
dies tan especials com són els de Nadal. 
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Activitat Física i Esports 

Nou èxit per la Trobada de Clàssics Montseny-Guilleries
La concentració d’enguany ha aplegat gairebé 700 vehicles clàssics

En la seva novena edició, la Trobada de 
Clàssics Montseny-Guilleries ha tornat 
a ser un èxit de participació i assistència 
i ha omplert els carrers d’Arbúcies amb 
gairebé 700 vehicles clàssics i centenars 
de visitants que no es van voler perdre 
la concentració més important del nos-

tre país.
A les 9 del matí, els cotxes i els visitants 
ja començaven a omplir els carrers 
d’Arbúcies, sobretot al carrer Sant Jau-
me on els assistents van poder gaudir 
del tradicional esmorzar de botifarra. 
Els carrers Germana Assumpte, Cam-

prodon, Segimon Folgueroles, així com 
l’avinguda dels Països Catalans, el pas-
seig de Palacagüina i l’aparcament de 
la placeta de Can Reus però, també es 
van anar omplint de visitants a mesura 
que avançava el matí per veure aquells 
vehicles més exclusius i històrics que hi 
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ha a casa nostra.
A més, com a novetat d’aquesta edició, 
a les 12 del migdia, el regidor infantil i 
membre dels Clàssics, Dani Massachs, 
juntament amb els seus companys del 
Ple dels Infants, va presentar alguns 
dels cotxes clàssics que fa uns anys es 
van fabricar a l’empresa carrossera Ind-
car d’Arbúcies i que són tota una curio-
sitat pels amants dels clàssics.

Aquest any, es van canviar alguns dels 
emplaçaments habituals en les altres 
trobades i es van concentrar en els ca-
rrers del centre del poble, però això no 
ha sigut un problema perquè l’entitat 
Clàssics Montseny-Guilleries aconse-
guís aplegar quasi 700 cotxes i repetir 
la xifra d’edicions anteriors.
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, es va 
mostrar molt satisfet de com va trans-

córrer la jornada i va assenylar: “Un any 
més ha estat un dia fantàstic i des de 
demà mateix començarem a treballar 
perquè l’any que ve, que celebrarem el 
10è aniversari, la trobada sigui un èxit 
encara més gran”. Garriga també va vo-
ler agrair als Clàssics i a tots els volun-
taris que hi van participar per la feina 
feta ja que “sense ells, tot això no seria 
possible”.
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Festes 

La colla Bon Rotllo de Riells, primer premi del Carnaval
Amb la disfressa El jardí de lotus, la co-
lla del Bon Rotllo de Riells i Viabrea es 
va fer amb el primer premi de la rua de 
Carnestoltes d’enguany d’Arbúcies per 
valor de 500 euros. La mar està mogu-
da, la comparsa de la colla Érase una 

vez, de Fogars de la Selva, va endur-se 
el segon premi valorat en 300 euros. 
I, finalment, el tercer premi (de 150 
euros)  se’l van emportar la comparsa 
d’Arbúcies Thriller Zombies. 
Totes nou comparses grans que van 

desfilar pel carrer Camprodon el di-
vendres de Carnestoltes van ser molt 
lluïdes i un nombrós públic va omplir 
el carrer per gaudir de la nit de Carna-
val i veure l’originalitat i la imaginació 
de les disfresses. A banda dels grups 

Comparsa de Riells i Viabrea que es va fer amb el primer premi del concurs d’Arbúcies

Disfressa I si ens toca?, de la colla de Vidreres Una de les comparses d’Arbúcies que van participar a la rua
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grans que van participar a la rua, tam-
bé va haver-hi grups petits. La colla Els 
de Vidreres cony, que anaven disfres-
sats de loteria, van fer-se amb el pri-
mer premi, valorat en 200 euros, i la 
colla d’Arbúcies Carregats de cuentos 
van endur-se els 115 euros del segon 
premi. 
Després de la rua, la festa va continuar 
al poliesportiu de Can Delfí amb l’exhi-
bició de balls de totes les comparses i 
l’entrega de premis a càrrec de la Regi-
doria de Festes. 
A partir de quarts de 2 de la matinada, 
va seguir la nit jove amb el grup de ver-
sions Zaping i el dj local Àlex Cordero, 
una festa organtizada per l’Associació 
Festes Joves d’Arbúcies i l’Ajuntament. 
El Carnestoltes va acabar diumenge a 
la tarda amb la rua infantil amb tots els 
nens i nenes disfressats i acompanyats 
dels New Serafins, que van recórrer els 
carrers Pietat i Magnes fins arribar al 
poliesportiu de Can Delfí, on hi va ha-
ver l’espectacle infantil Visca la Festa 
de la companyia Ai Carai i com a cloen-
da, el repartiment de la tradicional 
coca per a tota la mainada disfressada. 

Colla Érase una vez de Fogars de la Selva van aconseguir el segon premi del concurs

Thriller Zombies, guanyadors del 3r premi del concurs de disfresses
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Cultura

El Museu Etnològic acull l’expo-
sició Els paisatges a taula 

Els paisatges a la taula és la primera 
exposició que presenta la Xarxa de Mu-
seus d’Etnologia (liderada pel Museu 
d’Història de Catalunya) i de la qual for-
ma part el Museu Etnològic del Mont-
seny. La mostra recorrerà gran part de 
la geografia catalana: Palamós, Ampos-
ta, l’Espluga de Francolí, Esterri d’Àneu, 
Torroella de Montgrí, Ripoll...

La presentació amb l’alcalde,  el coordinador de la Xarxa de Museus d’Etnologia i  la comissària de l’exposició

Durant els mesos de gener i febrer 
el Museu Etnològic del Montseny ha 
presentat aquesta exposició, que té 
l’objectiu mostrar l’evolució de la gas-
tronomia catalana al llarg de la història, 
com la globalització ha transformat la 
nostra manera de produir i consumir, i 
com aquesta evolució afecta la varietat 
de productes que actualment trobem a 

les nostres taules. 
L’exposició es divideix en diversos àm-
bits, o espais, en què es tracten temes 
diferents. En el primer, ‘Del paisatge a 
la taula’, s’explica com és el nostre te-
rritori, què s’hi produeix i com aques-
ta producció acaba vestint els nostres 
plats. En segon lloc, els visitants troben 
l’espai dels ‘Conreus mediterranis’, es-
pai que pretén mostrar quins productes 
i quines formes d’elaboració compar-
teixen les cuines i les taules de Cata-
lunya i què les identifica culturalment. 
‘Cuinar’ és l’àmbit que busca explicar 
el vincle del paisatge amb el patrimoni 
gastronòmic, i ‘Menjar’ és l’espai on els 
visitants trobaran respostes a les seves 
preguntes: què menjar, com i quan. 
Després del cinquè espai, ‘Elaborar, 
conservar i comercialitzar’, l’exposició 
acaba amb un documental realitzat a 
partir de diverses converses entre pro-
ductors de cada un dels territoris cata-
lans. 
L’exposició s’acompanya del documen-
tal La veu de qui ens alimenta, que dona 
el protagonisme als productors de dife-
rents indrets de Catalunya (Montseny, 
Costa Brava, Pallars Sobirà, Terres de 
l’Ebre...) És una mirada sobre la sobi-
rania alimentària de Catalunya que ens 
ofereix la possibilitat de llegir el paisat-
ge com un llibre sobre com hem escul-
pit el nostre territori agrari i ramader.

El castell de Montsoriu ja té llibreEl dijous 9 de febrer, a la seu dels Ser-
veis Territorials de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya a Girona, es va fer 
la presentació del llibre Montsoriu. El 
castell gòtic de Catalunya, editat pel 
Consell Comarcal de la Selva (propie-
tari del monument) i el Museu Etnolò-
gic del Montseny (responsable de la 
recerca històrica i arqueològica), amb 
la presència de les diferents adminis-
tracions que han treballat i impulsat la 
recuperació de Montsoriu.
Aquest llibre condensa de manera 
divulgativa la història, la recerca ar-
queològica de prop de 25 anys duta a 
terme pel Museu, la recuperació del 
monument, les obres de restauració i 
consolidació impulsades pel Patronat 
del Castell de Montsoriu, la participació 
de la societat civil, les llegendes... En 
definitiva, una obra que vol ser un re-
ferent per a la divulgació d’un dels cas-

tells mes poderosos de la Mediterrània, 
cap i casal dels vescomtes de Cabre-
ra-Girona, i que ha arribat fins al segle 

XXI mantenint l’esplendor que en el seu 
temps el van portar a ser qualificat com 
“un dels bells e nobles del món”.

Presentació del llibre a la seu dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat 
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El Cor Lutiana presenta el seu 
nou espectacle Lutismusicals

El teatre El Centre va acollir l’estre-
na del nou espectacle musical del Cor 
Lutiana Lutismusicals. Un recorregut 
per les millors cançons de pel·lícules 
musicals de la història del cinema com 
ara Somriures i llàgrimes, Mary Pop-
pins, Mamma Mia, Sister Act, Grease o 
Frozen, entre altres. Temes versionats 
per a cor de veus femenines  acompan-
yats de música en directe o bé de bases 
musicals prèviament enregistrades. Un 
espectacle dirigit tant al públic infantil 
com adult, que va gaudir d’allò més en 
les dues sessions que es van fer al tea-
tre el dissabte 7 de gener. 
Lutismusicals arriba després de l’èxit de 
la producció anterior, Lutis pels amics, 
en què el cor de veus portava a l’es-
cenari les cançons que van interpretar 
durant el seu pas pel programa de TVC 
Oh Happy Day al costat de temes nous, 
sense perdre de vista l’essència del Cor 
Lutiana. El Cor Lutiana en un moment del concert al teatre El Centre 

L’estrena de l’òpera Jordi i el Leviatà tanca el cicle Arbsons

la companyia van oferir un concert amb 
cançons infantils versionades que van 
emocionar el púlbic més petit del teatre 
El Centre. Es va tractar d’un viatge a tra-
vés de la música d’arrel tradicional i d’au-
tor amb la presència de tres músics en es-
cena que, a través dels seus moviments i 
actituds, van plantejar un joc obert amb 
el públic.
Finament, el primer concert del cicle Arb-
sons va anar a càrrec d’Eulàlia Vivas i Joan 
Furió vque an presentar el seu CD Retrats, 
en el qual es poden escoltar peces de cinc 

compositors del segle XX, d’estàtiques 
i tècniques compositives molt diverses. 
Compositors internacionalment recone-
guts com Castelnuovo-Tedesco, Claude 
Bolling i Leo Brouwer (l’obra d’aquest úl-
tim inspira el tí tol de l’àlbum), figuren al 
costat de grans compositors de Barcelona 
com Jordi Vilaprinyà i Carles Puértolas. 
Arbsons acabarà el dissabte 13 de maig 
amb una òpera que s’estrenarà en primí-
cia a Arbúcies, Jordi i el Leviatà. Una peça 
inspirada en la llegenda de Sant Jordi i El 
Leviatà de Thomas Hobbs. 

Retrats, concert a la Llar de Jubilats Imatge de l’espectacle Cromàtic, de la companyia Com sona?

Nits en blanc, de Glòria Garcés, és el con-
cert que es podrà veure el proper dissab-
te 8 d’abril a la Llar de Jubilats i que forma 
part del cicle de música d’hivern Arbsons 
,que organitza la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament. 
A aquesta actuació l’han precedit el con-
cert de la Big Band del CME de Sant Celo-
ni l’espectacle familiar Cromàtic i el con-
cert Retrats dels arbuciencs Joan Furió i 
Eulàlia Vivas. 
La Big Band celonina va oferir..... 
Pel que fa a Cromàtic, els integrants de 
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Cultura i Promoció Econòmica

Elisenda Sanz i Albert Quintana, a Arbúcies al Món

Elisenda Sanz i Albert Quintana van ser 
els encarregats de la conferència d’Arbú-
cies al Món del mes de febrer. Els seus 
protagonistes són dos biòlegs doctorats 
en neurociències que després de voltar 
uns quants anys pel món (han estat a 
Sidney i a Seattle uns quants anys) han 
pogut fer realitat el seu somni i establir 

el seu propi laboratori a Barcelona. 
Durant la conferència que es va celebrar 
a la sala d’actes de Can Delfí, Sanz i Quin-
tana van explicar les seves peripècies en 
el camp de la ciència que els ocupa i les 
alegries i dificultats que els ha suposat, 
sobretot el fet de d’haver de sortir fora 
del país per investigar i la gran sort que 

van tenir quan ara quasi fa 2 anys els va 
sortir la possibilitat d’obrir el seu labora-
tori a Catalunya. 
Arbúcies al Món seguirà amb Car-
les Planchart, Neus Busquets Moré, 
que parlarà d’aeronàutica i amb Josep 
Guiolà, que ens explicarà la seves expe-
riències en la fotografia. 

Gaël Queralt rebent el premi de la mà del president d’Aestram, Jesús Gonzalo

L’empresa carrossera Indcar d’Arbúcies 
ha estat guardonada aquest 2017 amb 
el premi Microbús de l’Any gràcies al 
seu model Next L7 i que atorga la re-
vista Viajeros. El jurat, format per 244 
representants del sector i experts en 
la matèria, han escollit aquest vehicle 
per la seva capacitat de revolucionar el 
concepte de microbús. 
El modelo L7 és un microbús amb es-
tètica d’autocar i amb prestacions de 
gamma superior, cosa que el fan únic: 
més de 240 CV de potència, 7,7 metres 
de longitud, un maleter amb un volum 
de 4,3 m³ i capacitat per a 27 persones 
més un guia i un conductor. Gràcies a 
les seves dimensions, el microbús Next 
L7 és un model espaiós i a la vegada 
molt manejable, fet que el fa ideal per 
conduir per carreteres estretes, orogra-
fies exigents i pel centre de la ciutat. 
Per altra banda, l’autocar premiat està 
equipat amb l’última tecnologia i amb 
elements de seguretat activa i passiva. 
Aquest és el quart guardó en sis anys 
que ha entregat la revista Viajeros a In-
dcar, de manera que s’ha convertit en 

Indcar rep un premi al millor 
Microbús de l’Any amb el Next L7

l’empresa més premiada en la seva ca-
tegoria. El 2012, el model Wing va ser 
guardonat com a millor Microbús de 

l’Any, el 2013 ho va ser l’icònic Mago 2 
i el 2015 es va premiar el model Next 
com a millor Midibús. 

Albert Quintana i Elisenda Sanz en un moment de la conferència Els dos protagonistes amb els organtizadors d’Arbúcies al Món
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Igualtat

Lectura del manifest per part de la regidora i la tècnica d’Igualtat de l’Ajuntament

La Llar de Jubilats es va omplir de gom a 
gom per celebrar els actes del Dia Inter-
nacional de les Dones organitzats per 
l’associació The Flying omelette amb la 
col·laboració de la Regidoria d’Igualtat.  
Més de 150 persones van poder gaudir 
del II Cabaret multicultural benèfic, que 
va començar amb la lectura del mani-
fest reivindicatiu del Dia de la Dona a 
càrrec de la regidora d’Igualtat, Maria 
Tayeda i de la tècnica de l’àrea, Elena 
Otxoa. Tot seguit, la música va omplir 
la Llar de Jubilats per donar el tret de 
sortida a un cabaret d’espectacles amb 
actuacions de dones d’Arbúcies de to-
tes les nacionalistats i que de forma 
voluntària van voler compartir amb el 
públic unes paraules, un poema, una 
cançó, un ball, etc. 
El cabaret va ser un acte artístic, festiu 
i reivindicatiu. Uun punt de trobada i 
confluència i, des de les diferències, fer 
una aportació a una causa comuna: la 
solidaritat envers les persones refugia-
des i la lluita per una veritable igualtat 
d’oportunitats per a les dones. 

Ple a vessar a la Llar de Jubilats 
pels actes del Dia de la Dona

La regidora d’Igualtat, Maria Tayeda, va 
valorar molt positivament el II Cabaret 

multicultural: “va ser un èxit en tots els 
sentits, en assistència i organització, 
però sobretot pel gran ambient que es 
va generar i la meravellosa mostra de 
talent i la capacitat creativa de les do-
nes d’Arbúcies”. Tayeda va afegir: “va 
ser molt emotiu veure la implicació de 
tantes dones de pensaments i naciona-
litats diversos unides per un fi tan noble 
i soldari”.
Els actes commemoratius del Dia Inter-
nacional de les Dones va acabar amb la 
tercera edició del sopar de dones, que 
organitza l’Associació de Dones d’Arbú-
cies. Com cada any, l’àpat es va celebrar 
al poliesportiu de Can Delfí i va comptar 
amb la participació de 100 dones que 
no es van voler perdre la seva festa, que 
va acabar amb la música del dj local Jor-
di Maimí. 

Lectura del poema Si fuera yo de la Gema Sabate

3r sopar de dones al poliesportiu de Can Delfí 



La 4a Marató de Donació de Sang que 
es va celebrar el dissabte 18 de febrer va 
aconseguir 226 donacions i 22 oferiments, 
unes dades positives, ja que es va obtenir 
una participació similar a l’última marató 
de donació de sang que es va fer fa dos 
anys, el 2015, i en què hi van participar 
230 persones. 
Segons les dades aportades pel Banc de 
Sang i Teixits, en aquesta edició, hi va ha-
ver 37 persones que van donar per prime-
ra vegada i, per grups d’edats, de 45 a 54 
anys  hi va haver 70 donants; dels de 35 als 
44 anys, 65; i de 44 als 54 anys, es van fer 
58 donacions.  
La regidora de Salut, Anna Rotllant, s’ha 
mostrat molt satisfeta pels resultats obtin-
guts en aquesta nova marató i, sobretot, 
per haver aconseguit que 37 persones 
s’animessin a donar sang per primera ve-
gada. “Hem de conscienciar la població de 
la importància de donar sang i, per això, en 
aquesta ocasió, vam fer una gran campan-
ya de difusió a través d’un vídeo en què els 
protagonistes van ser donants habituals 
del municipi, així com persones que al-
guna vegada a la seva vida han necessitat 
sang”, diu Rotllant
Aquest vídeo, a més, va comptar amb la 
participació de diferents entitats i perso-

Inauguració del marcador de la Marató 

nes rellevants de la vila, com ara l’Arbúcies 
CF, el Club Bàsquet Arbúcies, l’Associació 
de Festes Joves d’Arbúcies i la Policia Local. 
Per altra banda, el mateix dia de la Marató, 
les associacions de Bombers Voluntaris, 
ADF i Protecció Civil també hi van col·la-

borar anant a donar sang i amb la mostra 
de vehicles d’emergència. L’associació de 
geganters i els New Serafins van amenitzar 
la tarda amb la cercavila pel carrer Cam-
prodon, que va acabar al poliesportiu amb 
una xocolatada. 

226 donacions i 22 oferiments a 
la 4a Marató de Donació de Sang

Protecció Civil, ADF i Bombers Voluntaris després de donar sang 

Algunes de les donants més joves que van participar a la Marató L’Arbúcies CF donant suport a la Marató abans del seu partit de lliga 

Salut
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Esports i Educació

Representants de l’AMPA i el Consell 
Escolar del Col·legi Vedruna d’Arbúcies 
van participar el passat 28 de gener a la 
trobada de famílies Vedruna que es va 
celebrar a Vic. En primer lloc, i després 
que la presidenta de la Fundació, Mont-
serrat Espinalt, donés la benvinguda als 
representants de les famílies assistents a 
l’acte, (uns 200) es va presentar a partir 
d’un vídeo explicatiu la nova fundació 
que agruparà totes les escoles Vedruna: 
Fundació Vedruna Catalunya Educació. 
Tot seguit, es va presentar el nou Pro-
jecte Educatiu de la Fundació Vedruna 
Catalunya Educació, escrit i pensat per 
donar resposta als propòsits educatius 
de la Fundació. Finalment, la trobada va 
acabar amb una petita activitat en què 
els assistents havien de valorar a quins 
punts de les diferents ponències valia la 
pena fer aportacions. 

El consell escolar 
i l’AMPA, a la tro-

bada Vedruna

Fotografia de la jornada celebrada a Vic

L’arbucienc Guillem Busquets, se-
gon a la Vinyabike més participativa

Zona esportiva de Can Pons durant les inscripcions i la recollida del dorsal

340 participants a la Vinyabike que 
organitza el Club Ciclista Arbúcies en 
col·laboració amb la Regidoria d’Es-
ports de l’Ajuntament. Un dels anys 
amb més participants de la història 
d’aquesta marxa popular que trans-
córre per pistes forestals del Parc Na-
tural del Montseny. En aquesta edició 
els guanyadors de la cursa llarga en la 
categoria masculina van ser Albert Cot 
Matas com a primer classificat; l’arbu-
cienc Guillem Busquets es va fer amb 
el segon lloc, i Joaquim Durbau Bassas 
va quedar tercer. En categoria feme-
nina van pujar al podi Meritxell Solà 
Pont, Elena Liliana Petrea i Susana Pa-
dilla Tugas.  Participants passant el corriol de Can Pairana

Moré amb el seu guardó a la gala la Nit del Golf

Ja fa uns quants anys que la Pepita Moré 
va agafar una bossa de pals i va decidir 
fer del golf el seu esport predilecte. La 
seva evolució ha estat constant i ara és 
habitual veure-la jugar contra els talents 
masculins més destacats del nostre po-
ble i guanyar-los sense contemplacions. 
Això és el que ha passat els últims qua-
tre anys al Campionat d’Arbúcies. Però la 
seva qualitat ha quedat ben palesa quan 
ha participat en proves d’ambit català. Ja 
el 2011 va acabar segona a la classifica-

Moré, campiona de Catalunya de golf
ció Scratch Sènior del Campionat català. 
I aquell mateix any va formar part de 
l’equip que va guanyar el Quadrangular 
Femení de Catalunya. 
Més endavant, el 2014, ella liderava 
l’equip de Can Pascual que es va imposar 
a l’Interclubs femení. I l’any passat es va 
convertir en campiona de Catalunya en 
la classificació de Handicap Sènior feme-
ní. També en la modalitat de Pitch&Putt 
va ser campiona de Catalunya de segona 
categoria. Felicitats, campiona!
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S’instal·la la fibra òptica a 
Arbúcies

La Roser Homar fa 9 anys que viu a Arbú-
cies i la Fatima Marouan en fa 14. Totes 
dues ja fa 8 anys que es troben una hora 
a la setmana per parlar en català, són una 
parella lingüística. Estan apuntades al Vo-
luntariat per la llengua, un programa que 
té per objectiu facilitar que les persones 
que tenen coneixements bàsics de llen-
gua catalana es llancin a parlar-la en totes 
les situacions, i que les persones que par-
len habitualment el català no canviïn de 
llengua innecessàriament. 
“Amb la Fatima fa molt temps que ens 
trobem una hora a la setmana per par-
lar de moltes coses i, com diem nosal-
tres, ‘arreglar el món’. A mi m’agrada 
fer-ho perquè la Fatima té moltes ganes 
d’aprendre i jo he après a veure les coses 
des del seu punt de vista”, explica la Ro-
ser, voluntària. 
Què necessites per ser voluntari? Tenir 18 
anys i ganes de compartir la teva llengua 
amb algú que vol parlar-la millor.
Què necessites per ser aprenent? Tenir 
18 anys i ganes de perdre la vergonya i 
llançar-te a parlar en català.
Des de l’any 2004 a l’Oficina de Català 
d’Arbúcies, del Centre de Normalització 
Lingüística de Girona, s’han creat unes 
150 parelles lingüístiques formades per 
un aprenent i un voluntari. Els partici-

El voluntariat per la llengua 
a Arbúcies

La fibra òptica a la vila està molt a 
prop de ser una realitat els propers 
dies. Un nou servei que permetrà mi-
llorar la connectivitat a Internet dels 
veïns d’Arbúcies. Aquests darrers 
dies ja s’han dut a terme les obres 
per a la instal·lació dels cables de la 
fibra òptica al nucli urbà. Es tracta 
dels treballs de la primera fase del 
desplegament i que comprèn els 
carrers del centre i s’allarga fins al 
Camp de l’Oliver, ja que tots els ca-
rrers d’aquesta zona també podran 
contractar el servei de fibra òptica 
un cop hagin finalitzat els treballs. 
L’empresa encarregada de l’explota-
ció i la prestació del servei, Pròxima 
Telecom Networking, ha establert un 

Comunicació i Noves Tecnologies 

Un operari durant la instal·lació 

punt de venda al carrer Camprodon, 
69 i els veïns interessats en contrac-
tar el servei ja poden adreçar-s’hi 
per informar-se dels serveis i les ta-
rifes de què disposen. 
En aquest sentit, des de Pròxima 
han destacat que ofereixen un ser-
vei d’Internet de 300 MB de banda 
ampla, a mésdel servei de telefonia 
fixa i mòbil. A més, Pròxima fa una 
oferta de llançament i els 100 pri-
mers clients tindran el primer mes 
de fibra òptica gratuït.
La fibra òptica farà palès la millora 
en la velocitat d’Internet. El salt serà 
impressionant pel que fa a la millora 
de la connexió a Internet al munici-
pi. 

pants es comprometen a fer una trobada 
setmanal  en un ambient relaxat de con-
versa en català i un total de 10 sessions.
Una hora d’una setmana pot semblar poc 
temps de la vida d’una persona, però per 
als participants en el Voluntariat per la 
llengua és moltíssim: una hora per per-
dre la por de parlar en català; una hora 
per conèixer països i cultures diferents; 
una hora per descobrir o redescobrir l’en-
torn; una hora que pot obrir les portes de 
l’amistat.
El programa Voluntariat per la llengua 
(VxL), impulsat per la Direcció General de 
Política Lingüística del Departament de 
Cultura i gestionat pel Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL) arreu de 

Catalunya, ha assolit aquest any més de 
100.000 parelles lingüístiques. El progra-
ma es va posar en marxa l’any 2003.
No t’ho pensis més i apunta’t al Volunta-
riat per la llengua. Tot són avantatges!
Per a més informació consulteu www.vxl.
cat
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PROGRAMA D’ACTES DEL COMBAT D’ARBÚCIES 

       LES TROPES ENTREN A LA VILA 
Regiment de St. Narcís – Miquelets de Girona, miquelets de 

Catalunya, hússars hongaresos – Moià 1714
Dissabte 1 a les 8 del vespre - Plaça de la Vila 

13 de gener de 1714 tropes balones ocupen Arbúcies i  
aquella mateixa nit s’organitzà  el sometent  

ESCUDELLA DEL SOMETENT – Degustació
Escudellers de Castellterçol

Dissabte 1 a partir de 2/4 de 9 del vespre  -  Plaça de la Vila - 
tiquets a la mateixa plaça

D’escudella se’n solia menjar tot l’any, però l’escudella de 
Nadal inclou quatre carns (els quatre evangelistes)

EXPOSICIONS I PRESENTACIONS

X TROBADA D’ENTITATS LOCALS DE CULTURA I PATRIMONI 
DE LA SELVA

Presentació La guerra de Successió a la comarca de la Selva 
(1702-1715), 

Taula Rodona: Recreacions històriques i el coneixement del 
passat: L’exemple de la guerra de Successió

Dissabte 1, a partir de les 11  - Museu Etnològic del Mont-
seny La Gabella 

EXPOSICIÓ  1714 - Inauguració i xerrada 
A les 6 de la tarda - Museu Etnològic del Montseny La 

Gabella

PASSEJADA 2017: RUTA DEL COMBAT D’ARBÚCIES 
A les 10 del matí - Punt de trobada al  Museu Etnològic del 

Montseny La Gabella
Informació i inscripció prèvia al 972 86 09 08 o p.montseny.

cdmemga@diba.cat. Places limitades

JOCS DEL 1714
Jocs Anònims

De 10 a 2 del migdia -  Plaça de les Olles
A què jugaven els infants de finals del XVII i principis del 

XVIII? I els adults?

EL COMBAT D’ARBÚCIES
Regiment de St. Narcís – Miquelets de Girona, miquelets de 

Catalunya, hússars hongaresos – Moià 1714 
A la 1 del migdia - Passeig de la Riera -  Presentació: H6 Teatre

CONCURS D’HABILITAT AMB LES ARMES
Regiment de St. Narcís – Miquelets de Girona, miquelets de 

Catalunya, hússars hongaresos – Moià 1714
A  2/4 de 5 de la tarda - Plaça de la vila

LES REPRESALIES - ARBUCIES VILA CREMADA 
Regiment de St. Narcís – Miquelets de Girona, miquelets de 

Catalunya, hússars hongaresos – Moià 1714 
A 2/4 de 6 de la tarda - Plaça de la vila  - Presentació : H6 Teatre

VISITES 
JARDÍ DENDROLÒGIC DEL ROQUER

Horari: diumenge a 2/4 d’11, a la 1 i a 2/4 de 5  - Preu: 3€ 
(2€ reduïda)

LA FARGA DEL ROQUER
Horari: diumenge de 2/4 de 12 a les 2 i de 2/4 de 5 a les 7.   

Entrada gratuïta
MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY

Horari: diumenge d’11 a 7 h. - Preu: 2 €

ACTIVITATS DE RECREACIÓ HISTÓRICA DE DISSABTE I DIUMENGE

INSTRUCCIÓ AMB EL SERGENT CONDRACK
Regiment de St. Narcís-Miquelets de Girona

Dissabte  1 a les 5 de la tarda i diumenge 2  a les 11 del matí. Plaça de la vila
El sergent Condrack del regiment de Sant Narcís ha vingut per preparar el sometent  d’Arbúcies del 1714 

LA VIDA ALS CAMPAMENTS 
Regiment de St. Narcís – Miquelets de Girona, miquelets de Catalunya, hússars hongaresos – Moià 1714  

Dissabte 1 de 6 a 8 del vespre i diumenge 2 de 10 a 2 i de 4 a 6
El menjar, la instrucció, les guàrdies, les estones d’esbarjo, la fabricació de la munició, els nous reclutes 

LA TERESA D’ARBÚCIES
Assumpta Mercader

Dissabte 1 a 2/4 del 8 vespre i  diumenge 2  a 2/4 de 12 i a 2/4 d’1  Museu La Gabella - Entrada pagament  1 €. 
La Teresa ens explicarà el paper que van tenir les dones d’Arbúcies durant la guerra de Successió.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
LA CUINA DEL 1700

Jornades Gastronòmiques - Menús i tapes basats en receptes del 1700.  
Informació als restaurants participants

MERCAT  - Productes del 1700 i del Montseny 
Dissabte de 5 a 9 del vespre i diumenge de 10 matí a 8 del vespre al c/ Francesc Camprodon

Podeu consultar i descarregar-vos el programa complet al web www.arbucies.cat
Organitza : Ajuntament d’Arbúcies i Museu Etnològic del Montseny – La Gabella;  Amb el suport de  :  Generalitat de Catalunya – 

Departament de Cultura,  Diputació de Girona i Consell Comarcal de la Selva
Col·laboració especial: H6 Teatre

Col·labora: Alum net
Disseny de les jornades, producció i coordinació : Rodamons, serveis culturals

DISSABTE 1 D’ABRIL DIUMENGE 2 D’ABRIL




