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Promoció econòmica 

L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, la re-
gidora de Promoció Econòmica, Maria 
Tayeda, i el regidor de Manteniment 
Urbà, Àngel Cabrero, van recollir el di-
ploma de reconeixement que atorga el 
moviment Viles Florides pel manteni-
ment i cura dels espais públics enjardi-
nats. En aquesta segona edició, en què 
ha participat Arbúcies, el municipi ha 
renovat el distintiu de dues Flors d’Ho-
nor en un acte que es va celebrar al 
Parc Nou d’Olot i que va comptar amb 
l’assistència de la consellera d’Agricul-
tura, Meritxell Serret. 
Cada any s’entreguen les Flors d’Honor, 
un distintiu que certifica aquests muni-
cipis com a viles florides. Els aspectes 
que es valoren de cada localitat són els 
patrimoni vegetal i paisatgístic: la rela-
ció entre l’espai verd i el nombre d’ha-
bitants, entre els recursos destinats al 
manteniment i la superfície verda i en-
jardinada; la diversitat floral; la funcio-
nalitat dels espais verds; la integració 
paisatgística; la singularitat dels espais; 
l’estat de manteniment; l’existència 
d’un inventari de patrimoni vegetal; la 
qualitat dels subministraments vege-
tals i la selecció d’espècies o l’estètica. 

Arbúcies renova les dues Flors d’Honor del Viles Florides 
El moviment premia el manteniment dels espais verds i la diversitat floral

També es té en compte el respecte pel 
medi ambient i la sostenibilitat a través 
de variables com la gestió de l’aigua, 
els programes de control de plagues i 
malalties, la neteja i gestió de residus, 
o la qualitat del mobiliari urbà.
Viles Florides és una entitat que va 

Àngel Cabrero i Maria Tayeda reben el diploma de les mans de la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret

néixer ara fa cinc anys de la mà de la 
Confederació d’Horticultura i Orna-
mentació de Catalunya (CHOC) i ja 
compta amb 86 poblacions adherides 
al moviment.  El projecte compta amb 
el suport de l’Agència Catalana de Tu-
risme, i busca afavorir la protecció dels 
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La veu de l’alcalde 

El nostre poble, ARBÚCIES, està ubicat al bell 
mig d’una vall que porta el seu nom, amb els 
avantatges i inconvenients que això repre-
senta. Com a coses bones segur que coinci-
dim a parlar de la frondositat dels boscos del 
MONTSENY, la riera que ens travessa (i ens 
ajunta), carrers amb molta història i d’una 
gran bellesa, relacions HUMANES quan sor-
tim al carrer, a passejar o a comprar, parcs i 
jardins com a llocs de trobada... I com a co-
ses que hem de millorar parlarem, de totes 
totes, de la circulació, de la dificultat dels 
aparcaments, de les fresses a les nits etc.
Compaginar tot això no és fàcil. Cadascú de 
nosaltres, des del nostre lloc i amb la casuís-
tica de la nostra vida trobarem solucions 
diferents als problemes. I aquí és on intervé 
l’administració pública, l’ajuntament, que 
amb encerts i errors, incideix decididament 
en els dos àmbits, tant en allò que aplaudim 

com en allò que critiquem. I sabeu del cert 
que no és fàcil i que fer content a tothom és 
impossible, sobretot perquè les solucions 
als problemes són tan diferents que les fa 
antagòniques.
Parlar amb totes les parts, intentar trobar 
l’equilibri i posar en pràctica la “possible” 
solució, és el que ens pertoca. Cotxes o 
persones? Esbarjo o silenci? Parcs i jardins 
o més aparcament? Indústria o turisme? I 
així un llarg etcètera. Des d’aquest govern 
es treballa per un poble AMABLE, on VIURE 
i  CONVIURE, buscant sempre els elements 
que ens ajudi a tirar endavant a totes i a tots. 
Aquesta és la nostra feina, i ho fem. I la gent 
que esteu o heu estat en entitats sabeu del 
cert de què estic parlant. I la resta també.
Sentir-nos orgullosos quan diem que som 
d’ARBÚCIES, i això ens emplena de satisfac-
ció. Portem el nostre poble al cor i al cap i 

tots i cadascun de nosaltres, des del nostre 
àmbit (per molt diferent que sigui) treba-
llem perquè això continuï essent així. Cada 
dia millor. ARBÚCIES té ÀNIMA, i la confor-
mem tots plegats. Gràcies a tothom per fer 
del nostre un poble molt viu.
Continuem així, que és la millor garantia de 
fer-ho bé.

Ben vostre 
Batlle d’Arbúcies

Un poble on viure i conviure

Pere Garriga Solà 

Arbúcies amb la resta de guardonats del certamen 

espais verds, la millora de la qualitat de 
vida, la conscienciació social vers polí-
tiques sostenibles, així com el desen-

volupament d’economies locals a tra-
vés de l’atractiu de parcs i jardins. En 
aquest sentit, promou la transformació 

de racons, pobles i ciutats de Catalunya 
a través de la flor i la planta ornamen-
tal.
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Obres i Urbanisme

Aquesta tardor s’ha posat en funcio-
nament la nova reordenació del carrer 
Camprodon pel que fa la zona d’apar-
cament i de terrasses dels bars i restau-
rants. 
Una mesura que pretén conciliar el pas 
de vehicles i de vianants per la via princi-
pal del municipi. Així doncs, actualment 
l’aparcament, s’ha acordat situar-lo a la 
banda dels números parells del carrer i 
les terrasses dels establiments de res-
tauració, a l’altra. D’aquesta manera, 
la part dreta del carrer disposa d’una 
vorera de més de dos metres d’ample 
només per a l’ús dels vianants. Aquesta 
reordenació es canviarà cada any, és a 
dir, al setembre del 2017, l’espai per a 
terrasses es col·locarà a la part esquerra 
i l’aparcament a la part dreta, per tal de 
no perjudicar ni els comerços, bars i res-
taurants ni els veïns. 
Feia molts anys que s’estava treballant 
per la remodelació i millora d’aquest ca-
rrer, que és la via principal que va con-
dicionar ara fa 150 anys tota l’estructura 
urbanística de la població i en la qual no 
s’havia treballat des de la dècada dels 
anys seixanta del segle passat. El carrer 
Camprodon va néixer com a part de la 
xarxa de comunicació catalana i que, 

Placeta dels Encantats i carrer del Pont

Reordenació de l’aparcament i les terrasses al Camprodon 

Part de dalt del carrer Camprodon 
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instal·lacions existents al subsòl, com el 
gas, la xarxa elèctrica, el clavegueram 
i altres. “És la part que no es veu però 
feia seixanta anys que no s’havia fet cap 
reforma integral i  s’havien anat posant 
nous serveis sense cap ordre” , explica 
Ronda. Segons l’alcalde, Pere Garriga, 
també s’han deixat els tubs preparats 
per a possibles instal·lacions futures, un 
fet que evitarà haver d’obrir el carrer. 
També s’han soterrat els contenidors i 
s’han posat arbres al llarg de tots dos 
carrers.

en aquest cas, va unir la carretera entre 
Barcelona i Girona, des d’Hostalric i Bre-
da amb Vic, passant per Arbúcies. Com 
era habitual en aquell temps, les vies de 
comunicació passaven pel mig dels nu-
clis habitats.
Amb les obres s’han ampliat les vore-
res fins als 2,10 metres, s’ha refet tota 
la xarxa d’aigua potable, s’ha millorat 
el clavegueram i s’ha ordenat l’apar-
cament de vehicles. Segons el regidor 
d’Urbanisme, Antoni Ronda, cal des-
tacar l’ordre que s’ha posat a totes les 

Les obres han permès recuperar un dels 
espais amb més història del poble, la 
placeta dels Encantats, la part que uneix 
el Camprodon i el Pont amb el carrer del 
Sorrall, que era punt de reunió dels vila-
tans en èpoques passades i que ara es 
podrà aprofitar per activitats de petit 
format. “El que s’ha fet dóna un nou 
aspecte als carrers, modern i funcional, 
i, com a conseqüència, també a tot el 
poble. Hem recuperat el carrer principal 
i tots plegats ens n’hem de sentir orgu-
llosos”, conclou Pere Garriga.

S’inauguren els carrers Campro-
don i Pont per la Festa Major

En el marc de la Festa Major es van in-
augurar les obres dels carrers Campro-
don i del Pont, una reforma integral de 
la principal via del municipi. L’acte va 
comptar amb l’assistència dels regidors 
de l’Ajuntament i els veïns del poble que 
volien celebrar aquest esdeveniment. 
“Ara fa tres anys es va aconseguir el 
consens entre els veïns, els comerciants 
i els restauradors del carrer, amb un 
projecte realista i assumible per les ar-
ques municipals”, va comentar l’alcalde, 
Pere Garriga. “Estem satisfets, com la 
majoria de la gent d’Arbúcies, del resul-
tat final; feia molts anys que es parlava 
d’aquesta obra i finalment s’ha pogut 
fer”, va assegurar Garriga. L’obra s’ha 
realitzat amb un pressupost final de 
900.000 euros, dels quals l’Ajuntament 
n’ha finançat el 25 per cent i la resta 
procedeix de subvencions, especial-
ment del Pla de Barris i del Pla d’Obres 
de la Generalitat. Moment en què es va destapar la placa del carrer 

Nou aparcament situat a l’antiga Fonda Ayats
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Recentment s’ha arranjat un terreny 
del carrer la Farga per tal d’ubicar-hi 
un nou aparcament per a vehicles, tant 
per a ús dels veïns com per a les per-
sones que necessitin desplaçar-se al 
centre amb el seu cotxe. La capacitat 
d’aquesta nova zona d’aparcament serà 
d’uns 15 vehicles. Segons ha explicat 
l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, “en la 
línia dels últims anys, l’Ajuntament està 
buscant nous espais d’aparcament i, a 
banda d’aquest del carrer la Farga, s’es-
tà negocionat amb altres propietats per 
habilitar-les com a pàrquings i satisfer 
les necessitats dels ciutadans d’Arbú-
cies”. En aquest sentit, Garriga també 
ha dit que donades les característiques 
de la nostra vall, “és difícil trobar grans 
extensions per fer-hi aparcaments” i 
respondre a la demanda dels 4.384 co-
txes, motocicletes i camions que hi ha 
a Arbúcies. De totes maneres, s’està 
treballant per millorar aquest aspecte 
tan important per als veïns i veïnes de 
la localitat. Obsequi entregat a l’Ajuntament de Mequinensa i al club de futbol

Obres i Urbanisme

Nou aparcament veïnal i de 
proximitat al carrer la Farga

Ampliació de la reixa del 
carrer Sant Jaume  

Arranjament del 
passeig de la Riera 

Aquests dies s’ha realitzat l’ampliació de la reixa per a la reco-
llida d’aigües pluvials a la cruïlla entre els carrers Vern i Sant 
Jaume. Aquestes obres s’han dut a terme per evitar que una 
gran part de l’aigua de la pluja entri al carrer Vern i pugui pro-
vocar possibles embassaments. 

La passera de fusta que hi ha al tram del passeig de la Riera, 
que va des del poliesportiu de Can Delfí fins al pont dels Rojos, 
estava malmesa i aquest dies s’està arranjant. A més, aprofi-
tant les obres de millora, també s’està anivellant el camí per 
facilitar el pas de vianants. 
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Comença el curs amb normalitat 
a l’IES Montsoriu tot i les obres

Al setembre, el curs escolar a l’Institut 
de secundària Montsoriu va poder co-
mençar amb normalitat, malgrat les 
obres que afecten l’edifici des del passat 
mes de juny. L’acalde d’Arbúcies, Pere Ga-
rriga, ha assenyalat que gràcies a la tasca 
feta des de l’Ajuntament i des del profes-
sorat del centre, l’inici del curs 2016-2017 
s’ha pogut fer sense cap problema i dins 
la normalitat que suposa que s’estiguin 
duent a terme obres fora de l’edifici, a la 

Una de les classes noves situada a l’últim pis de l’institut 

zona d’esbarjo. 
Alumnes i professors ja han pogut estre-
nar les aules de l’últim pis, que es tracta 
de la reforma més important que s’ha 
realitzat durant les vacances d’estiu. La 
zona on abans hi havia l’aula de música, 
el laboratori i l’aula de dibuix i que com-
partimentaven la planta en tres, aAra, 
després de les obres, s’ha convertit en un 
espai més lluminós i amb capacitat per a 
més aules, seguint l’exemple dels pisos 

inferiors: finestres a la part esquerra del 
passadís i aules a la part dreta.
L’Institut Montsoriu, que es va construir 
el 1970, en els seus inicis va acollir estu-
diants de tots els pobles veïns. Després, 
el creixement demogràfic i les exigèn-
cies de cada població van anar reduint 
el seu camp d’influència fins a quedar-se 
amb els estudiants d’Arbúcies i rodalies. 
L’última reforma d’ampliació que s’havia 
realitzat datava del 2002-2003, quan es 
va construir el nou gimnàs que, poste-
riorment va esdevenir un espai multi-
funcional. Des de llavors, l’institut havia 
anat ampliant els seus serveis, i va haver 
d’utilitzar, fins i tot, un parell de mòduls 
prefabricats per cobrir les necessitats del 
moment. 
Ara, amb la reforma que es portarà a 
terme, aquests mòduls seran eliminats 
i el centre es dotarà de la capacitat ne-
cessària i s’adequarà a les demandes ac-
tuals. Els 4.000 metres quadrats actuals 
de superfície útil s’ampliaran fins a 6.045, 
amb la construcció de tres espais nous. 
La reforma inclou també la rehabilitació 
bàsica i general dels edificis actuals que 
conformen l’institut, com són l’edifici 
principal, que acull les aules de docència 
i els despatxos d’administració i direcció i 
l’edifici transversal, que està destinat a la 
docència. Aquesta reforma té com a fina-
litat donar resposta a les necessitats del 
programa del centre, que aplega alumnes 
d’ESO, baxillerat i cicles formatius.

Aspecte actual de les obres de l’IES Montsoriu 
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Educació 

Conveni de col·laboració entre Arbúcies, Blanes i 
Sant Hilari per a la formació professional de joves 
L’institut de Blanes va acollir la signatu-
ra del conveni de col·laboració entre els 
ajuntaments d’Arbúcies i Sant Hilari i els 
instituts d’Arbúcies i Blanes en matèria de 
formació professional per als joves del PFI 
Montseny – Guilleries. 
El PFI és un programa educatiu municipal, 
participat pels ajuntaments d’Arbúcies i 
Sant Hilari Sacalm, gestionat per l’Escola 
d’Adults Maria Dolors Pons i Esteve d’Ar-
búcies. El  recurs es va iniciar ara fa quatre 
anys, el 2012, i s’ha impartit de manera 
ininterrompuda fins a dia d’avui.
La col·laboració amb els instituts de se-
cundària de la zona ha permès consolidar 
aquest recurs i generar la necessitat d’im-
plementar un segon grup de tarda, per 
donar sortida a l’increment de demanda 
de formació. Actualment, el PFI forma 32 
alumnes d’Arbúcies i rodalies. 
Per aquest motiu, aquest curs s’inicia un 
segon grup de PFI, orientat a l’atenció a 
la dependència, amb la voluntat de donar 
continuïtat en la formació de l’alumnat en 

Representants d’Arbúcies i Blanes a la signatura del conveni 

el tercer sector. Aquest nou grup implica 
la incorporació a la dinàmica del curs de 
l’INS S’Agulla de Blanes, centre que ofereix 
formació professional en l’àmbit de la de-
pendència. A més, l’Ajuntament d’Arbúcies 
s’ha compromès que els alumnes del curs 

puguin fer les pràctiques professionals al 
Servei d’Atenció Domiciliària municipal.  
El regidor d’Atenció a les Persones, Jaume 
Salmeron, ha valorat aquest nou recurs 
com “una eina fonamental per la inclusió 
social dels joves a la vila”. 

Caminant cap a un canvi, treballant 
en projectes a l’Escola Vedruna

Les escoles Vedruna Catalunya es plan-
tegen nous reptes educatius davant del 
canvi social existent. Reptes en noves 
tecnologies, canvis metodològics, no-
ves estratègies per resolució de conflic-
tes, una avaluació diferent, tot aquest 
engranatge per formar persones del 
segle XXI. 
Durant tot el curs passat els alumnes 
de cicle inicial de l’Escola Vedruna van 
treballar el centre d’interès: som cien-
tífics, i va ser l’eix transversal en totes 
les àrees curriculars. L’objectiu de tot 
aquest treball era despertar l’esperit 
crític, l’anàlisi, l’observació, la curiosi-
tat i la formulació d’hipòtesis dels nos-
tres alumnes. Lligats amb valors com, 
la paciència, perseverança, tolerància, 
respecte, ajuda, entre d’altres. Tot això 
utilitzant una metodologia de treba-
ll on l’alumne esdevé el protagonista 
dels seus aprenentatges i el mestre un 
acompanyant en aquest procés. A més 
vam promoure reptes amb família bus-
cant la implicació dels pares i mares en 
els projectes i la participació d’experts 

Alumnes participants a l’escola del mar de Fenals

els quals ens van ajudar a conèixer mi-
llor aspectes relacionats amb la tasca 
de científics o d’alguns continguts tre-
ballats. El primer projecte va ser sobre 
astronomia, el segon girava a l’entorn 
dels invents i dels inventors. Per acabar, 
el tercer projecte va estar relacionat 

amb la biologia marina i va incloure una 
sortida a l’escola del mar a Fenals.
Va ser tant l’èxit del projecte que en-
guany des de l’Escola Vedruna conti-
nuen caminant en aquesta línia edu-
cativa i s’ha fet extensiu el treball en 
projectes a tota la primària. 
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Excel·lència acadèmica per a 14 alumnes de l’institut

Alumnes amb els seus familiars i representants de l’Ajuntament després de l’acte

La sala de plens de l’Ajuntament va acollir 
l’acte d’entrega dels diplomes als estudiants 
més destacats de l’Institut Montsoriu d’Ar-
búcies, en què se’ls va fer un reconeixe-
ment a l’excel·lència pel millor expedient 
acadèmic i, també, pels premis que han 
obtingut pels seus treballs de recerca. 
L’acte va comptar amb la presència de l’al-
calde d’Arbúcies, Pere Garriga; el regidor 
d’Educació, Jaume Salmeron; el regidor de 
Cultura, Manel Serras, i del director del cen-
tre, Jordi Turon.  Tots van coincidir en l’orgull 
que suposa tenir uns alumnes tan ben pre-
parats i en la importància de reconèixer el 
mèrit acadèmic amb l’objectiu d’empènyer 
i motivar els futurs estudiants a treballar 
per aconseguir uns bons resultats acadè-
mics. 
Els guardonats amb el millor expedient aca-
dèmic del primer cicle d’ESO van ser Yaiza 
Aguilar Carós i Jordi Carós Rovira, amb un 
9,75 i un 9, respectivament; l’Aina Martí 
Soler i l’Anna Bover Giramé van obtenir el 
reconeixement per una nota mitjana d’ex-
pedient del segon cicle d’ESO de 9,2 i de 
8,92; i les millors notes de mitjana de batxi-
llerat van ser per a Ernest Vidal Garcia, amb 
un 9,72 i per Martí Romaguera Riera, amb 
un 9,48. 
Pel que fa als treballs de recerca, Carlo In-
furna Wangüemer va guanyar el Premi 
Recerca Jove 2015; Judit Pelegrí Pineda va 
rebre els diplomes per haver guanyat el 

Premi Medi Ambient de treballs de recerca 
de l’Institut Baix Empordà de Palafrugell i el 
premi Ecopropostes de Ràdio Marina; Er-
nest Vidal Garcia va obtenir el Premi Recer-
ca en l’àmbit de la tecnologia per a treballs 
de recerca de batxillerat en la 17a edició 
del premis del Consell Social de la UdG i el 
Premi UVIC als millors treballs de recerca 
d’estudiants de batxillerat 2016. I, també va 
rebre un diploma per haver aconseguit un 
9,1 en la fase general de les Proves d’Accés 
a la Universitat. 
Martí Romaguera Riera també va obtenir 
una distinció a les Proves d’Accés a la Uni-
versitat per haver tret un 9, així com un di-

ploma per haver estat el segon classificat a 
l’Olimpíada de geografia de la UdG. 
A Marc Sureda Masaguer i Vadym Roma-
yev del Cicle Formatiu d’Electromecànica 
se’ls va distingir per guanyar el 2n premi del 
3r Concurs d’Aplicació de Vinils a Sabadell. 
L’empresa virtual GIS SL del Cicle Formatiu 
de Gestió Administrativa va aconseguir el 
tercer premi a la presentació de l’empresa 
virtual en la trobada d’Empresaula. Final-
ment, l’institut va rebre el guardó d’Escoles 
Verdes per la seva trajectòria de millora en 
el procés d’ambientalització integral del 
centre i d’implicació en la millora del seu 
entorn. 

L’IES Montsoriu a la Transelva 2016

L’Institut Montsoriu d’Arbúcies amb 7 ins-
tituts més de la comarca de la Selva han 
participat en una ruta a peu des de Sant hi-

var l’aprofitament dels recursos naturals 
i l’impacte humà,  difondre per internet 
tan el patrimoni natural com el cultural i  
divulgar problemàtiques ambientals que 
cal corregir. Els instituts adherits al pro-
grama Escoles Verdes  selvatans -Antoni 
Busquets i Punset de Sant Hilari Sacalm, 
Montsoriu d’Arbúcies, El Bruc de Riells i 
Viabrea, Rocagrossa de Lloret de Mar, San-
ta Coloma de Farners,  Sils, Vescomtat de 
Cabrera d’Hostalric i  Vidreres- s’han  coor-
dinat  per fer aquest projecte possible. Un 
projecte que té com antecedents les tro-
bades de comitès ambientals que des del 
2008 realitzen els instituts amb distintiu 
Escola Verda de la comarca i que respon 
a la demanda de passar de compartir les 
experiències d’accions ambientals de cada 
centre a realitzar-ne una de col·lectiva.

lari Sacalm fins a Lloret de Mar sota el nom 
de Transelva 2016 i que té per finalitat 
conèixer la diversitat de la comarca, obser-
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Els catifaires a la Fira Mediterrània de Manresa

Governació i Promoció Econòmica

S’entreguen els diplomes a 6 voluntaris de Protecció Civil

Els nous voluntaris de Protecció Civil a Arbúcies

Aquest mes d’octubre, sis voluntaris 
de Protecció Civil han rebut el diploma 
que els acredita com a nous membres 
del cos. L’acte d’entrega va tenir lloc 
a l’Escola de Bombers i Policia de Ca-
talunya i les sis persones que han ob-

tingut el diploma són: Carolina Sílvia, 
Elisabeth Sala, Ramon Barranco, Xavier 
Massachs, Quico Valverde i Antoni Illa.  
El regidor de Governació, Martí Pas-
tells, també va assistir a l’acte d’entrega 
dels dilplomes per donar suport a les 

noves incorporacions. En aquest sentit, 
Pastells ha assenylat que amb aquests 
nous membres donarem més servei en 
relació a les tasques que realitza el cos 
de Protecció Civil a la població d’Arbú-
cies. 

L’Associació de Catifaires d’Arbúcies jun-
tament amb la Federació Catalana de Ca-
tifaires, que agrupa diferents municipis, 
es van desplaçar a Manresa per fer una 

catifa  amb motiu de la Fira Mediterrània, 
aparador de la cultura popular i de músi-
ques del món. Més de 20 catifaires arbu-
ciencs van participar en la confecció de la 

catifa, en què es va dibuixar el cartell de 
la mateixa fira. Aquest no és l’únic des-
plaçament de l’Associació, ja que aquest 
any també han viatjat a Itàlia i Perpinyà. 
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Dia Mundial dels Ocells

El diumenge 2 d’octubre es va celebrar el Dia Mundial dels Ocells 
amb un concurs infantil de dibuixar aus a la bassa de la Farga i es 
van inaugurar les menjadores per a ocells que s’han col·locat a la 
mateixa bassa. 

Xerrada sobre salut bucal

L’odontòloga de l’ABS Arbúcies - Sant Hilari, Sussi Casellas, va oferir una 
xerrada sobre salut bucal infantil a Can Delfí amb l’objectiu de conscien-
ciar els pares i mares de la importància de la higine bucal, l’alimentació 
saludable i la prevenció de la càries, entre altres aspectes. 

Salut

164 donacions i 10 oferiments a  
la campanya de donació de sang

La campanya del mes d’octubre de do-
nació de sang va ser tot un èxit, ja que 
es van aconseguir 164 donacions i 10 
oferiments. L’afluència de gent va ser 
constant durant tota la jornada  a la sala 
polivalent del camp de futbol. En aquest 
sentit, la delegada d’alcaldia, Anna Rot-
llant, ha agraït a tots els arbuciencs la 
seva assistència, tot i que ha reconegut 
que falta conscienciar els joves perquè 
siguin més participatius. Per aquesta 
raó, la mateixa setmana que es va ce-
lebrar la donació, es va fer una xerrada 
sobre la importància de donar sang als 
alumnes de batxillerat de l’IES Mont-
soriu per tal de conscienciar els joves i 
animar-los a participar en aquests ac-
tes. A la xerrada també es va explicar el 
funcionament del Banc de Sang i Teixits, 
empresa que s’encarrega de la recollida 
de sang al nostre país i es va destacar 
que a les comarques gironines l’índex de 
donació és més elevat comparat amb la 
resta de Catalunya. Xerrada sobre donació de sang als alumnes de l’IES Montsoriu 
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Jaume Salmeron Font 
Regidor d’Entesa 

Joaquim Bohils Cuberta 
Regidor de CiU

Ester Soms Pagespetit 
Regidora d’ERC 

El nostre poble ha renovat, per segon any 
consecutiu, el distintiu que ens acredita 
com a Vila Florida amb el  distintiu de dues 
Flors d’Honor. Aquest guardó premia  la fei-
na feta en el manteniment d’espais urbans,  
valorant especialment la integració paisat-
gística, l’estat de manteniment... Cal fer un 
agraïment específic a l’equip de regidors 
que treballa dia a dia per aconseguir que 
la imatge d’Arbúcies sigui reconeguda com 
a positiva i estètica des de molts àmbits. 
Tanmateix, adrecem el mateix agraïment als 
companys i les companyes de les brigades 
municipals que ho fan possible, i també als 
companys dels serveis de neteja, l’equip de 
l’Associació Montseny Guilleries que hi tre-
ballen de manera quotidiana, i als ciutadans 
i ciutadanes anònimes  que ens hi ajuden 
de manera desinteressada i compromesa. 
Tanmateix, fer d’ Arbúcies una Vila Florida, 
o un referent de Vila Jardí del Montseny, 
també requereix de moltes actuacions com-
plementàries que ja s’estan fent; com per 
exemple, l’equilibri entre cotxes i persones 
que permet anar construint una mobilitat 
més segura i sostenible;  l’arranjament de 
voreres i carrers que els facin més atractius i 
transitables;  les actuacions a la riera, com la 
resclosa del Pont Vermell, per recuperar-ne 
l’ús lúdic i paisatgístic; la conscienciació en 
l’àmbit del civisme per aprendre a valorar 
allò que és comú com un bé a preservar i 
respectar, etc. Tot plegat, anem desenvolu-
pant un model de poble equilibrat i amable 
amb l’objectiu d’afavorir els ciutadans, el 
comerç, la indústria, el turisme des d’una 
perspectiva de POBLE, en majúscules, porta 
d’entrada al Parc natural del Montseny. Un 
poble de les persones. 

Un poble el defineix la seva gent, el 
seu paisatge, la seva història i el seu 
comerç. El comerç fa un poble viu, és 
un element de cohesió social, una font 
d’ocupació i un generador d’espais de 
confiança i seguretat. Arbúcies i Cata-
lunya som un poble comerciant, un po-
ble que té en l’esforç diari del botiguer 
una senyal d’identitat.
Apostem per un começ de proximitat, 
de qualitat i generador d’ocupació. 
Malauradament en els darrers temps 
hem vist com moltes persianes de bo-
tigues ja no es tornaven a aixecar, i 
aquest fet ens entristeix i ens impulsa 
a proposar un acord per revitalitzar la 
vida comercial d’Arbúcies.
Proposem quatre mesures a favor del 
comerç. Més recursos per a la promo-
ció del comerç de proximitat per afa-
vorir un comerç amable, de qualitat 
i reconegut. Una política fiscal amb 
descompte de taxes i impostos, on es 
pugui, per afavorir l’obertura de nous 
establiments i el manteniment dels 
que tenim. Un espai públic amb carrers 
i places ben cuidades que convidin a 
passejar i que deixi satisfets aquells 
que ens venen a veure. I, mesures de 
formació que acompanyi aquells que 
comencen i ajudi a reciclar aquells que 
tenen experiència.
Comerç de proximitat amb productes 
del país, comerç de qualitat que generi 
nova ocupació que ens ajudi a reduir 
l’atur. Aquestes mesures van en aques-
ta línia, la de fer un poble per a tots.

Sense botigues i sense botiguers tots hi 
perdem. Tu el primer!

Han passat uns mesos de la inaugura-
ció. El projecte de reforma es va fer fa 
uns anys i s’ha anat modificant amb el 
temps. Moltes de les modificacions no 
han estat ni consensuades ni informa-
des als veïns, botiguers i restauradors 
del carrer, sinó que s’han vist un cop 
fetes. Quin resultat tenim? Si fem una 
passejada, podem veure rajoles tren-
cades, tacades, “pilones”, els fanals 
sense ni una capa de pintura... La visió 
òptica no és la d’un carrer nou sinó tot 
el contrari. Millora de serveis? Pocs. El 
cablejat continua penjant pels balcons i 
el clavegueram, un dels motius princi-
pals de la reforma, s’ha deixat a mitges. 
Què passarà d’aquí pocs anys? Que cal-
drà obrir una altra vegada tot el carrer 
per fer canviar una cosa que no s’ha fet 
ara i amb la despesa que això compor-
tarà. I els passos de vianants? On és la 
seguretat del vianant? Els aparcaments 
estan a tocar els passos i no hi ha la dis-
tància de seguretat. Quina seguretat 
tenen els petits del poble en travessar? 
I les terrasses de bar? Cal vigilar no 
moure una cadira per por que t’atro-
pellin. On és la protecció d’aquestes 
terrasses de bar? Què ha de contestar 
un comerciant quan un client diu que 
li surt més a compte marxar a comprar 
a fora que fer 10 voltes per trobar un 
aparcament? Estem davant d’un any on 
els aparcaments de l’av. dels Països Ca-
talans se’ns han vist reduïts a la meitat 
(per una bona causa, l’institut). Ara bé, 
s’ha tancat al mateix temps la meitat 
del carrer Camprodon amb “pilones”. 
Reflexionem-hi.

Arbúcies, Vila FloridaApostem pel comerç
 d’Arbúcies

Carrer Camprodon

La veu dels grups municipals
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“En 4 anys s’ha reduït la delinqüència un 60 per cent.”

En Joan García ens rep al que ha estat el seu 
despatx durant 3 anys i mig. Assegut a l’altra 
banda d’una taula d’escriptori  de color ma-
rró amb un ordinador portàtil al damunt, 
ens fa una encaixada amb força. El lloc és 
acollidor, amb parets blanques i una franja 
blava que simula el color característic de la 
policia local d’Arbúcies. Sobre un armari de 
la dreta veiem diverses gorres de diferents 
cossos policials i també fotos dels que ha 
considerat els seus fills policials que han fet 
l’Acadèmia de Policia sota el seu mandat. En 
Joan és el caporal en cap, que deixa el càrrec 
per passar a ser caporal sense més. 
Quan se li pregunta què va fer decantar la 
seva vida cap a la policia, en Joan és con-
tundent: “Sempre ho vaig tenir molt clar”, 
respon. “Amb només 14 anys vaig venir a 
estudiar a Arbúcies. Les parets de l’Institut 
Montsoriu van ser testimonis de la meva 
passió per la policia i per la vocació de servei 
policial”. Fins i tot, recorda que quan un pro-
fessor li va preguntar què volia ser de gran, 
va respondre: “Vull ser policia”. Anys més 
tard ambdós van coincidir un dia a Hostalric 
on en Joan exercia ja de policia. “Al final ho 
has aconseguit”, li va dir. I ell es va sentir or-
gullós per haver aconseguit el seu objectiu, 
i perquè aquell professor encara se’n recor-
dava. 
Després del seu pas per les policies locals 
d’Hostalric, Santa Coloma de Farners, Arbú-
cies (com  a vigilant), Santa Maria de Palau-
tordera (com a funcionari de carrera) i Platja 
d’Aro, ja amb plaça de caporal, va rebre la 
proposta de fer-se càrrec de la prefectura 
de la policia d’Arbúcies. “Aquell va ser un 
moment màgic. Per fi podria intentar fer el 
que tenia en ment des de feia temps: por-
tar la policia local d’Arbúcies al lloc que es 
mereixia”. La idea fonamental d’en Joan era 
canviar la situació, “estàvem actuant com a 
vigilants i s’havia de professionalitzar el cos 
de policia”. 
En 3 anys i mig s’han incorporat molts agents 
nous. “Hem aconseguit tenir una policia 
atractiva des del punt de vista laboral”, ens 
diu. “Fins ara una policia de la mida d’Arbú-
cies era formadora i exportadora d’agents. 
Per primer cop, la policia ha estat receptora 
de nous agents formats a altres llocs. Això 
vol dir alguna cosa al nostre favor”.
Sota la seva batuta la policia ha entrat a l’era 
de la informàtica, ha encapçalat la digitalit-

Joan García, cap de policia, deixa el càrrec i continuarà com a caporal

Joan Garcia al seu lloc de treball 

zació de la tasca policial amb la implantació 
d’un programa de gestió eficaç i efectiu. 
També s’ha incorporat al món digital i vir-
tual amb la incorporació del NIP, SIPCAT 
i RESCAT (sistemes d’informació policial i 
xarxa de comunicacions d’emergències), 
i al mateix temps s’ha evolucionat cap a la 
tramitació de les denúncies digitals amb la 
instauració d’un sistema de PDA, i aconse-
guir així eliminar al mínim el paper. També 
parla de la importància i la utilització de les 
xarxes socials com a mitjà de comunicació 
amb la ciutadania.

 Un altre èxit que es pot atribuir a en Joan 
és que la policia local d’Arbúcies ha estat 
pionera en implantar sistemes de vídeovigi-
lància i captura i lectura de matrícules. Una 
bona mostra és que la policia local de Platja 
d’Aro, a posteriori, va implantar el mateix 
sistema en el seu municipi. Aquest avanç  
ha suposat que altres cossos de seguretat 
aprofitessin  aquest sistema per tal de fer 
investigació de delictes al municipi a part de 
l’efecte dissuasori dels delinqüents.
En Joan agafa un got d’aigua i fa un glop, 
després afirma contundent: “Una de les 

coses que em fa sentir mes orgullós és ha-
ver reduït l’índex criminal en un 60 per cent 
des que em vaig fer càrrec de la prefectu-
ra”.  Agafa les memòries anuals de la Policia 
i ens ensenya les dades oficials, són dades 
demolidores avalades per dades oficials de 
les juntes de seguretat celebrades des del 
2010 al 2015. Ens explica com a anècdota: 
“Al principi d’arribar es recollien unes 40 
denúncies al mes per robatori amb força i 
ara se’n recullen unes 3 o 4. I tot això s’ha 
aconseguit gràcies al seny, la perseverança, 
la dedicació, la professionalitat i l’entrega del 
capital humà que tenim al cos policial”.
En Joan afirma que deixar el càrrec de cap 
no és un punt i final a la seva carrera pro-
fessional sinó un punt i seguit. “Em queden 
molts reptes per aconseguir”. I, al mateix 
temps, afirma que donarà tot el seu suport 
al nou cap, en David Rayo. “Té els coneixe-
ments i la capacitat per ser un bon cap de la 
Policia i continuar amb la feina ja iniciada. I 
estic convençut que ho farà molt bé”.
Al final, en Joan ens mira als ulls i ens con-
fessa que la decisió de deixar el càrrec  ha 
estat personal: “Moltes altres persones, i 
més en el país que vivim, s’haurien perpe-
tuat al càrrec. Ho reconec, sóc una rara avis. 
No abandono el vaixell. Continuaré com a 
caporal en aquesta policia perquè crec en el 
projecte i perquè vull continuar al servei de 
les persones d’Arbúcies”.      Richard Navarro

“Em queden molts reptes per 
aconseguir” 

L’entrevista
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Oques grasses, Orquestra Maravella i festa de 
l’escuma a la Festa Major 

Fires i festes 

La Festa Major d’enguany ha estat una 
de les festes més participatives dels úl-
tims anys amb actes com els concerts 
de l’Orquesta Maravella el diumenge a 
la tarda a Can Cassó, el d’Oques Grasses 
el divendres a barraques o la festa de 

l’escuma per a la mainada o el correbars 
per als joves. Quatre dies d’activitats per 
a tots els gustos i edats, i en les quals no 
van faltar el tradicional campionat de 
botifarra, la festa aquàtica a les piscines 
municipals o el sopar de colles joves. 

A més, durant la celebració de la Festa 
Major també es va dur a terme la inua-
guracio del carrer Camprodon i Pont, no 
només amb un acte institucional el diu-
menge al migdia, sinó utilitzant el carrer 
per celebrar-hi alguns dels actes de Fes-
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ta Major com ara la cercavila o la mostra 
de vehicles d’emergència. 
També va ser durant la Festa Major que 
es va inaugurar el nou circuit de bicicle-
tes que s’ha instal·lat a la zona esportiva 
de Can Pons. Aquesta nova instal·lació 
respon a una de les demandes del Ple 
Infantil, que havien reclamat un espai 

per a infants per poder gaudir amb la bi-
cicleta. Els regidors del Ple Infantil tam-
bé van ser els encarregats d’organitzar 
el cinema a la fresca, l’acte que va obrir 
la Festa Major. 
A la celebració tampoc hi va faltar el 
correfoc, el teatre de Festa Major, en-
guany protagonitzat per Jordi Ríos i Mò-

nica Pérez, i la tornaboda al Prat Rodó 
amb la Cobla L’Arbucienca i la síndria 
a la mitja part de les sardanes, que un 
any més va comptar amb una gran as-
sitència. En definitiva, una festa amb la 
voluntat de satisfer els gustos de tots els 
arbuciencs i arbucienques. 
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Diada nacional de Catalunya 

Arbúcies va celebrar la Diada de l’11 de Se-
tembre amb diferents activitats durant al 
llarg del cap de setmana. 
Els actes van començar el dissabte 10 al ves-
pre amb el concert del guitarrista Toti Soler i 
la cantant Gemma Humet, que va tenir lloc 
a la plaça de la Vila. 
L’endemà, les activitats van seguir amb la 
Caminada de les 4 barres, que es va fer a 
Joanet i en què tots els participants van lluir 
algun símbol català com ara senyeres, este-
lades i samarretes. Els diners recaptats a la 

Arbúcies celebra la Diada nacional de Catalunya 
Centenars d’arbuciencs es van desplaçar a Salt per assistir a la manifestació 

marxa, es van destinar a la fundació Onco-
lliga. 
Finalment, a les 12 del migdia, a la sala de 
plens de l’Ajuntament es va celebrar la re-
cepció oficial i el ple institucional que té lloc 
cada any per la Diada nacional de Catalunya. 
Durant el Ple, els representants de cadascun 
dels grups polítics van fer un discurs reivindi-
cant el poble català i el dret a la sobirania de 
Catalunya. 
Els actes de l’11 de Setembre van cloure amb 
la gran manifestació que es va celebrar arreu 

de cinc ciutats catalanes, entre elles Salt, lloc 
on es van desplaçar la gran majoria d’arbu-
ciencs per tal d’assistir a la mobilització, mit-
jançant el vehicle particular i els dos autocars 
que va organitzar l’ANC de la localitat. 
Enguany, el lema de la mobilització, que es va 
descentralitzar, era A punt i la van organitzar 
conjuntament l’Assemblea Nacional Catala-
na i Òmnium Cultural. A més, a la manifes-
tació de Salt també hi va assitir, per primera 
vegada, el president de la Generalitat, Carles 
Puigdemont. 

Actuació musical de Toti Soler i Gemma Humet Marxa de les 4 barres de Joanet 

Foto: Jordi Pujadas Foto: Robert Molist
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Foto: Jordi Pujadas

Foto: Jordi Pujadas Foto: Jordi Pujadas

Foto: Jordi Pujadas

Foto: Jordi Pujadas Foto: Jordi Pujadas

Foto: Pere Garriga
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Festes 

Èxit de participació a la tradicional 
Festa Major de Lliors, en què més de 
150 veïns es van reunir el primer cap 
de setmana de setembre al voltant de 
l’ermita de Santa Maria de Lliors per 
celebrar-ne la festivitat. Tot i la calor 
de la diada, al festa, com cada any, va 
ser  molt lluïda. 
Concurs de cabanes, baixada de 
vaixells per la riera i jocs tradicionals 
van ser presents un any més a la Fes-
ta Major, però enguany l’organització, 
els voluntaris del veïnat, van voler 
sorprendre i oferir als assistents un 
joc diferent i innovador: els combats 
làsers. Van ser l’estrella de la tarda, 
ja que grans i petits es van poder en-
frontar en divertides partides per la 
zona boscosa de Lliors. 
Abans, però, els assistents a la fes-
ta van poder participar a la cami-
nada matinal per l’entorn de Lliors i 
conèixer la seva flora i fauna, així com Participants en una partida de combat làser 

La coral Silene de Sils va oferir el con-
cert per celebrar la Festa Major de Joa-
net. Una celebració que va començar 
amb una sessió de música al restaurant 
el Caliu a l’hora del vermut i que va con-
tinuar a la tarda, amb la missa solemne 
i l’actuació de la coral, que va cantar un 
repertori variat i per a tots els gustos 
a dins l’església de Sant Mateu de Joa-
net, que estava plena de gom a gom de 
veïns de Joanet, però també d’Arbúcies 
i Sant Hilari.  La festa va acabar a l’es-
planada del costat de l’església amb un 
berenar per a tots els assistents i on la 
coral va poder cantar alguns temes més 
a l’aire lliure. L’església de Joanet plena per escoltar el concert de la coral Silene de Sils 

Més de 150 persones a la Festa 
Major de Lliors  

Joanet celebra la Festa Major amb un concert coral 

Jocs tradicionals per als més petits de la festa 

seguir la cercavila amb els gegants i 
grallers d’Arbúcies pel voltant de l’er-
mita i assistir a la missa, que va estar 
precedida pel vermut i el dinar, una 
gran paella d’arròs per als més de 150 
comensals. 
A la tarda va ser el torn dels com-
bats làsers i els jocs de cucanya per 
als més petits. I, com ja és tradició a 
Lliors, la celebració es va acabar amb 
la gran rifa de cava, pernils, embotits 
i altres premis de comerços i entitats 
del municipi. 
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Ofrena floral, concert i sardanes per l’Aplec de la Capella 

Concert de la Coral Amethysta dins l’església parroquialSardanes amb la cobla L’Arbucienca el dissabte a la tarda 

L’últim cap de setmana de setembre es 
va celebrar l’Aplec de la Capella, una 
celebració que va aplegar diferents 
activitats per a tots els gustos i edats. 
El dissabte al matí va estar dedicat als 
infants, que van poder participar a la 
marxa infantil, enguany organitzada per 
l’AMPA de l’escola Vedruna, a l’ofrena 

floral a la verge de la Pietat i, finalment, 
a l’espectacle infantil que es va fer a la 
mateixa placeta de la Pietat. La tarda es 
va dedicar a la gent gran i als malalts. 
El Cor Parroquial va oferir un concert i 
la cobla L’Arbucienca va ser l’encarrega-
da de les sardanes. Durant tota la tarda 
es van poder comprar sabres i coques 

i participar a la rifa d’ous i fuets, i a la 
gran rifa d’un pernil. 
Diumenge, després de la missa de 12, 
la Coral Amethysta va cantar dins la ma-
teixa Capella. A la tarda, a causa de la 
pluja, la cercavila no es va poder cele-
brar i l’audició de sardanes es va con-
vertir en un concert. 

Bona acollida de la I fira coope-
rativista d’Arbúcies

Acte institucional amb l’exdiputat de la CUP, David Fernàndez

Arbúcies va celebrar el 12 d’octubre la I Fira 
Cooperativista amb una bona assistència 
de parades i públic. La jornada va tenir com 
a centre neuràlgic la plaça de la Vila, on es 
van instal·lar els estands de les diferents em-
preses cooperativistes arbucienques, com 

Segona Mà Arbúcies, la Veganeria o Salar 
Arbúcies, però també de municipis propers, 
i a La Gabella van tenir lloc les tres xerrades 
que es van dur a terme al llarg del matí. Les 
actuacions i els parlaments de la tarda es van 
haver de desplaçar a la Llar de Jubilats a cau-

sa de la pluja.
A les 5 de la tarda, després de l’actuació del 
pallasso Lo Biel, va arribar el torn de l’acte ins-
titucional de la jornada, que va comptar amb 
la participació de l’exdiputat al Parlament, 
David Fernàndez; l’alcalde d’Arbúcies, Pere 
Garriga; el tinent d’alcalde, Jaume Salme-
ron, i la tècnica de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Manlleu. Els quatre ponents 
van posar de manifest la importància del 
canvi de model econòmic que ha de viure la 
nostra societat, després de veure el fracàs de 
l’actual sistema i, en aquest sentit, Salmeron, 
impulsor de la jornada, va explicar que, per 
aquesta raó, el 2012 l’Ajuntament ja va fer el 
primer pas cap al món cooperativista signant 
un conveni de col•laboració amb Coop57, la 
cooperativa de finances ètiques, així com el 
conveni contra la pobresa energètica amb 
Som Energia, la participació a la Xarxa de 
Municipis per l’Economia Social i Solidària 
o la municipalització de serveis públics a 
través d’empreses d’economia social, entre 
d’altres iniciatives que ha dut a terme en 
aquests quatre anys el consistori arbucienc. 
Aquesta primera edició de la fira pretén tenir 
continuïtat i esdevenir un esdeveniment de 
referència en el món cooperatiu.
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Marc Solanas i Daniel Balagué 
omplen la sala de Can Delfí

El cicle de conferències que organitza Arbúcies al 
Món,  amb el suport de la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament, es consolida i aconsegueix reu-
nir una mitjana de 90 persones a la sala d’actes 
de Can Delfí. Després de la xerrada que va obrir 
el cicle, oferta per Josep Maria Mena, exfiscal 
General de Catalunya, tant en Marc Solanas com 
en Daniel Balagué, dos arbuciencs que treba-
llen als EUA, han pogut constatar l’interès que 
desvetllen aquestes trobades amb les persones 
del nostre poble que desenvolupen tasques d’in-
vestigació i treballen a llocs punters en les seves 
respectives especialitats arreu del món.
Marc Solanes, de 27 anys, va estudiar a l’institut 
Montsoriu, abans de començar el seu periple 
per la Universitat Autònoma de Barcelona, on 
es va llicenciar com a enginyer informàtic, i a la 
Universitat de Kent (Gran Bretanya) on va cursar 
un màster sobre xarxes i seguretat. Als 24 anys 
va arribar al famós Silicon Valley, el Hollywood 

de la informàtica, per començar a treballar en 
una de les empreses més punteres del sector, 
CISCO. “Ens oferien un bon salari, casa i l’oportu-
nitat de treballar en els projectes més punters de 
l’empresa. La idea era formar enginyers, perquè 
després anessin a treballar per l’empresa als seus 
països respectius”, ens va explicar en Marc. 
Però ell va trencar les normes i s’hi va quedar 
una llarga temporada. En Marc investiga sobre 
el funcionament del núvol i sobre big data. És 
la seva de treballar per al desenvolupament del 
món i millorar les nostres vides. En qualsevol cas, 
l’interès d’en Marc per la informàtica li ve de molt 
petit. “Als 8 anys em van comprar el primer or-
dinador. Allò tenia màgia”, va explicar. “Em moti-
vava resoldre els problemes i marcar-me reptes”. 
I això és el que continua fent. I és també el que 
va voler explicar en la conferència que va fer el 
passat 28 de juliol, davant gairebé 100 persones.
En Daniel Balagué va aprofitar un viatge a Ar-

búcies que va fer el passat setembre per oferir 
la seva xerrada sobre la seva gran passió, les 
matemàtiques. Als 30 anys, en Daniel ha tingut 
ja un llarg recorregut, que també es va iniciar al 
Montsoriu, on va néixer la seva vocació. “Vaig 
tenir un professor de matemàtiques, en Jaume 
Romero, que em va agradar tant que m’hi va fer 
apassionar”,  va explicar a Can Delfí. “Però no vaig 
seguir el seu consell. Ell em va dir que estudiés 
matemàtiques aplicades, perquè era més diver-
tit. I jo vaig triar la teoria”.
Es va llicenciar i va fer el doctorat en matemàti-
ques a la UAB. I en el post doctorat va conèixer 
la seva dona, l’Alícia, que se’l va emportar cap als 
EUA. Va treballar a les universitats de Carolina 
del Nord i de Los Àngeles, per acabar aterrant 
a la Case Western Reserve University de Cleve-
land, on ara treballa al Centre de Recerca Com-
putació i Ciberinsfrestuctures.  “Quan penso en 
les matemàtiques és com si em fes un rentat 
de cervell”, va explicar. “M’han convertit en una 
persona més estricte. M’obliga a pensar més bé 
les coses. Cada paraula, cada concepte l’has de 
poder demostrar. Tot es converteix en un procés 
lògic i deductiu”. 
En Daniel, igual que en Marc, no té intenció de 
tornar a Catalunya. “Haurien de canviar molt les 
coses”, confessa. “Però tinc molt clar que vull un 
país català avançat, que aposti per la ciència, la 
investigació i les noves tecnologies. On la classe 
política deixi de prendre el pèl al poble i on sigui 
més just el repartiment de la riquesa”.
Dues conferències molt interessants que no 
solament pretenien mostrar als arbuciencs el 
fruit del seu treball, sinó també obrir una porta 
a l’esperança a tots aquells estudiants que ara 
estan començant el seu cicle vital i laboral. I ara 
les conferències continuaran amb la presència 
de la biòloga Olivia Tort i de l’actriu Mercè Pons, 
que parlaran el 18 novembre i el 23 desembre, 
respectivament, i que aportaran les seves expe-
riències en dos camps ben diferenciats: la investi-
gació i el món de l’espectacle.

El regidor de Cultura, Manel Serras, presentant Daniel Balagué 

Segona conferència d’Arbúcies al Món amb Marc Solanas 
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Els jugadors de l’Arbúcies CF amb la 
seva junta directiva i representants de 
l’Ajuntament van viatjar fins a Mequi-
nensa per participar en un triangular 
que el poble de la Franja va organit-
zar a finals d’agost. La visita responia a 
l’agermanament que hi ha entre Arbú-
cies i aquesta petita població del Baix 
Cinca.  Durant el cap de setmana, els ar-
buciencs van poder conèixer la localitat 
així com la seva gent i enfortir els llaços 
entre ambdues poblacions. Des que el 
2013 es va formalitzar l’agermanament 
amb Mequinensa, diversos grups cultu-
rals, festius i esportius han viatjat fins a 
Arbúcies i viceversa. Obsequi entregat a l’Ajuntament de Mequinensa i al club de futbol

L’Arbúcies a Mequinensa amb motiu de l’agermanament 

Saint-Jean du Gard s’agermana 
amb Arbúcies

Ja fa molts anys que els llaços entre el 
poble francès de Saint- Jean du Gard i 
Arbúcies s’estaven estrenyent. L’inter-
canvi d’alumnes de l’Institut Montsoriu 
amb el d’aquesta vila francesa estava 
deixant una estela inesborrable. I quan 
es va veure que la flama s’anava apa-
gant amb Florac, es va poder comprovar 
que la de Saint-Jean du Gard cremava 
amb molta força. Tant és així, que el ma-
teix batlle francès i tot l’equip de l’ajun-
tament d’aquest poble es van posar en 
contacte amb Arbúcies per parlar d’un 
agermanament.
La bona predisposició d’ambdues parts 
va fer que els contactes fructifiquessin 
de forma ràpida. I en poc temps es va 
acordar una primera trobada a Saint-
Jean du Gard. L’acollida que van rebre 
els representats de l’Ajuntament d’Ar-
búcies, encapçalats per l’alcalde, Pere 
Garriga, va servir per demostrar les ga-
nes que hi havia per les dues parts per 
arribar a acords que permetessin des-
envolupar la col•laboració entre els dos 
pobles.
Saint-Jean du Gard és una localitat si-
tuada a les Cévennes meridional, al de-
partament de Gard, a la regió occitana. 
De fet, és considerada “la perla de les 
Cévennes”. I tot i que ara viu fonamen-
talment del turisme, a finals del segle 
XIX va tenir una gran expansió gràcies a 
la indústria dels filaments de seda que 
s’hi va desenvolupar. Llavors el poble va 
créixer fins a més de 4.500 habitants. 

Els regidors de l’Ajuntament d’Arbúcies amb els regidors de Saint Jean du Gard

Però, quan aquella indústria va anar de-
caient per la competència d’altres paï-
sos, es va anar perdent població fins a 
quedar amb els 2.500 habitants actuals. 
El poble, de majoria protestant, va que-
dar marcat també per les lluites amb els 
catòlics.

Inicialment, hi haurà nous contactes, el 
proper a Arbúcies, i es començarà a tre-
ballar en la preparació d’intercanvis en-
tre les diferents entitats dels dos pobles, 
per potenciar la coneixença. L’agerma-
nament entre Arbúcies i Saint- Jean du 
Gard té un futur molt obert al davant.
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Èxit de públic en el primer espectacle del teatreFest

Marcel Tomàs en un moment de l’obra representada al Centre El regidor de Cultura, Manel Serras, i els components d’H6 Teatre, organitzadors

Marcel Tomàs, amb el seu espectacle El Pi-
llo, va omplir la sala del Teatre el Centre en 
la primera obra del cicle teatral teatreFest, 
que organitzen H6 Teatre i la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament.
“Tomàs és el punt de partida i l’emblema 
d’aquesta temporada”, va assegurar el 
regidor de Cultura, Manel Serras. “Però 
les tres obres restants que configuren el 

cartell del teatreFest suposen un altre pas 
endavant en la línea de qualitat que sem-
pre ha marcat aquest cicle teatral”, afegeix 
Serras. 
La segona funció va ser a càrrec de la 
Companyia Vintperquatre amb l’obra L’Ex-
pedient, que també va tenir molt bona 
acollida entre el públic. H6 Teatre i la Re-
gidoria de Cultura treballen conjuntament 

per assegurar espectacles de qualitat que 
es poden veure habitualment a Barcelona 
i que han obtingut un reconeixement in-
qüestionable per part del públic, tal com 
explica el regidor de Cultura. 
Els següents espectacles que es podran 
veure són l’obra infantil La granja més 
petita del món, el 30 d’octubre i Tot sol...i 
núvol, el 19 de novembre.

Els bojos del bisturí, nova estrena 
del grup de teatre del Centre

Alguns dels actors durant la representació d’Els bojos del bisturí

Un any més, per l’Aplec de la Capella, 
el grup de teatre del Centre va estrenar 
nova obra de teatre amb un gran èxit 
de públic tant a la sessió de dissabte al 

vespre, com a la de diumeneg a la tar-
da. En aquesta ocasió, el grup de teatre 
va interpretar Els bojos del bisturí, una 
comèdia  esbojarrada, molt en la línia 

de les obres dels dos darrers anys (Di-
ner negre al 2015 i Políticament inco-
rrecte al 2014), que només pretén fer 
passar una bona estona a l’espectador.

Representació d’Els bojos del bisturí
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Aquest mes de setembre, l’arbucienca 
Rosa Trias ha celebrat el centenari del 
seu naixement envoltada per la seva fa-
mília. A més, l’alcalde d’Arbúcies, Pere 
Garriga, el regidor de Gent Gran, Manel 
Serras, i el president de l’Associació de 
Jubilats i Pensionistes, Lluís Danís, li van 
fer entrega de la medalla centenària i 
d’un ram de flors. Rosa Trias amb la seva família i representants de l’Ajuntament i de l’Associació de Jubilats

Rosa Trias cele-
bra els 100 anys 

Arbúcies commemora el Dia 
Internacional de la Gent Gran

Arbúcies va celebrar el Dia Internacional 
de la Gent Gran amb un acte a la sala Da-
niel Martí de la Llar de Jubilats. L’acte va 
comptar amb els parlaments de l’alcalde 
d’Arbúcies, Pere Garriga, el regidor de 
Gent Gran, Manel Serras, i del president 
de l’Associació de Jubilats i Pensionistes, 
Lluís Danís. Uns discursos que van anar 
enfocats a revaloritzar la importància de 
la gent gran a la societat i a fer valer la 
seva experiència en els grans processos 
en què està immers el nostre país. En 
aquest sentit, des de la Llar de Jubilats 
d’Arbúcies s’han endegat moltes iniciati-
ves reivindicaties en defensa dels drets i 
del benestar de les persones grans. El Dia 
Internacional de la Gent Gran ha de servir 
per reflexionar sobre els reptes socials i 
polítics que suposa el creixent envelli-
ment demogràfic i proposa vetllar per 
una vellesa digna i segura. 
Després dels parlaments, va ser el torn 
de l’actuació de la coral Veus Alegres de 
Sant Hilari Sacalm i, per concloure l’acte, 
va actuar la Coral Amethysta d’Arbúcies. Parlament de Lluís Danís, president de l’Associació de Jubilats i Pensionistes 

Actuació del Cor Veus Alegres de Sant Hilari Sacalm Actuació de la Coral Amethysta

Gent Gran
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Activitat Física i Esports

Les activitats dirigides programades per 
aquest curs a les instal·lacions del pave-
lló de Can Pons d’Arbúcies ja compten 
amb 800 abonats. Les classes d’activi-
tat física van des de l’aeròbic, passant 
pel pilates o el ioga, l’escola d’esquena 
o el recentment incorporat spinning. 
En aquest sentit, el regidor d’Activi-
tat Física i Esports, Àngel Cabrero, s’ha 
mostrat molt satisfet pel gran nombre 
d’arbuciencs i arbucienques que s’han 
apuntat a les classes i ha explicat que 
l’aposta de l’Ajuntament d’Arbúcies per 
l’esport ve de lluny, ja que d’activitats 
dirigides fa anys que se’n programen, 
però actualment, l’oferta esportiva de la 
vila és extensa i molt variada. No només 
amb les classes que es proposen des de 
la Regidoria d’Activitat Física i Esports, 
sinó també gràcies a la desena d’entitats 
esportives que hi ha al municipi com el 
Club Tennis Taula, el Club Bàsquet Ar-
búcies, l’Escola de Futbol Arbucienca, 
l’Arbúcies CF, l’Escola de Dansa, el Club 
Patí Arbúcies, l’Escola d’Hoquei la Vinya, 
el Club Tennis i Pàdel, l’Aikido, el Club 
Judo, el Club Petanca Els Til·lers, el Club 
de Voleibol, l’Associació Esportiva Pitch 
and Putt,  els Gratanúvols del Montseny 
i el Club Ciclista. 

Imatge d’una classe d’spinning a la sala polivalen del camp de futbol 

800 abonats a les activitats 
dirigides del pavelló de Can Pons 

Així doncs, a les activitats que proposen 
les entitats, s’hi ha de sumar les classes 
dirigides que ofereix la Regidoria d’Acti-
vitat Física i Esports com ara l’activitat 
física per a gent gran, l’aeròbic, steps, 
zumba, spinning, gimnàstica hipopres-

siva, Pilates, ioga, escola d’esquena, fit-
ness i dansa oriental. Així com les dife-
rents marxes i curses que s’organitzen al 
llarg de l’any com la Marxa de Primave-
ra, la Marxa Nocturna o la Duatló, entre 
altres. 

Participació arbucienca a la quarta edició de l’Oncotrail

El dissabte 1 d’octubre, 11 arbuciencs es 
van calçar les vambes i van recórrer 100 
quilòmetres en 15 hores 13 minuts i 33 

segons amb l’objectiu de recaptar fons 
per l’Oncolliga. L’Oncotrail, en la seva 
quarta edició, va aplegar 138 equips i 

els arbuciencs van quedar en 64a posi-
ció.  Per participar-hi cal abonar, com a 
mínim, 1000 euros per equip. 
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170 vehicles a la trobada de Volkswagen al Pol

Pedalada per la Setmana de la Mobilitat Sostenible

El diumenge 25 de setembre, en el 
marc de la Setmana de la Mobilitat Sos-
tenible i Segura, la Regidoria de Medi 
Ambient va organitzar un any més la 

Pedalada Popular per a les famílies. La 
concentració i sortida es va fer al pati 
de l’Escola Doctor Carulla i des d’allà, 
els participants van recórrer 10 quilò-

El Pícnic el Pol va acollir la segona tro-
bada de Volkswagen clàssics que orga-
nitzen Vag-74 i l’entitat Clàssics Mont-
seny- Guilleries i que en aquesta ocasió 
va aplegar 170 vehicles. Durant tota la 
jornada, que es va celebrar el diumen-

Alguns dels vehicles participants de la concentració Cinema a l’estil americà            Foto: David Batlle

ge 2 d’octubre, es va poder passejar 
per tota l’exposició de cotxes clàssics i 
participar en el mercat d’intercanvi. Al 
migida, l’organització va premiar els 10 
millors vehicles de la trobada, que eren 
vinguts de tot arreu del país, de l’estat 

Espanyol i, fins i tot, de França. 
Les activitats de la trobada però, van co-
mençar el dissabte amb el visionat d’una 
pel·lícula a l’estil americà, és a dir, assistir 
a la projecció amb el vehicle i sentir-la a 
través de la ràdio del cotxe. 

Representants de l’Ajuntament i organitzadors de la BBQ al Pícnic el Pol Un dels vehicles més antics de la trobada

metres per camins veïnals poc transitats  
fins arribar a Mollfulleda, punt en què es 
girava i es tornava al pati de l’escola, on 
els esperava un esmorzar saludable. 
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L’Ajuntament ha creat un butlletí electrò-
nic que enviarà als seus subscriptors, via 
correu electrònic, cada quinze dies coinci-
dint amb l’edició de l’Agenda Municipal. En 
aquest butlletí, que s’adapta a la visualitza-
ció de tots els dispositius (ordinadors, tau-
letes i mòbils), es publicaran les notícies 
que hi hagi hagut durant aquelles dues 
setmanes, un enllaç per descarregar-se 
l’Agenda Municipal abans de rebre-la en 
paper a casa i altra informació destacada. 
Per donar-se d’alta únicament cal anar a 
http://www.arbucies.cat/butlleti-digital, 
deixar un correu electrònic a l’enllaç i se-
guir les indicacions. En qualsevol moment 
l’usuari pot donar-se de baixa o gestionar 
la seva subscripció a través de la mateixa 
pàgina web i en cada butlletí que es rep.

Es crea el nou 
Butlletí Digital 
de l’Ajuntament

Mostra del primer butlletí digital 

Arbúcies signa el conveni amb 
Pròxima per tenir fibra òptica 

L’Ajuntament ha signat el conveni amb 
l’empresa Pròxima Telecom Networking 
SL, per tal de posar la primera pedra per 
fer arribar la fibra òptica al municipi. 
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, va expli-

car que “després de temps intentant que 
diferents operadores instal·lessin la fibra 
òptica a la localitat, finalment hem trobat 
una empresa que pot fer arribar la xarxa i 
millorar, sobretot, la connectivitat a Inter-

net que actualment tenen els veïns d’Ar-
búcies”. 
Segons s’explica en el conveni, l’empresa 
s’encarregarà de gestionar la prestació de 
serveis  avançats de telecomunicacions i 
executar el desenvolupament, implanta-
ció, explotació i la comercialització d’altres 
serveis i sistemes de telecomunicació. La 
representant de Pròxima, Núria Franquet, 
va assenyalar: ”Aquests dies estem estu-
diant el projecte de desplegament de la 
xarxa de fibra òptica en el nucli urbà, així 
com en el seus polígons industrials, amb 
l’objectiu de proveir tota mena de serveis 
de telecomunicació, especialment els de la 
connectivitat a Internet a molt alta veloci-
tat”. L’alcalde també va voler destacar que 
el cost de desplegament anirà a càrrec de 
l’empresa, que una vegada hagi realitzat 
les obres, obrirà un punt de venda perquè 
els veïns i veïnes d’Arbúcies s’hi puguin 
adreçar i sol·licitar aquest servei. 
Garriga va assenyalar que amb aquest 
projecte “es cobriran les necessitats en 
matèria de telecomunicions que són im-
prescindibles en ple segle XXI, així com mi-
llorar el servei que Arbúcies, per les seves 
característiques turístiques i industrials, 
necesita.

L’alcalde i el tinent d’alcalde de l’Ajuntament amb la responsable de l’empresa Pròxima






