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Obres

Aquesta tardor han començat les obres 
de la primera fase per a la construcció 
de la caldera de biomassa i es preveu 
que s’acabin durant el primer trimestre 
del 2016. 
El projecte consta de la instal·lació d’una 
caldera de biomassa que s’ubicarà al 
costat de l’edifici de Can Del�n, des 
d’on se subministrarà calor a diferents 
edificis municipals, a través d’una xarxa 
de calor subterrània. En aquesta prime-
ra fase es donarà servei a l’Ajuntament, 
al Museu Etnològic del Montseny, La 
Gabella, als ves�dors de les piscines 
municipals i la futura piscina clima�-
tzada, a l’edifici de Can Cornet amb la 
biblioteca i l’escola de música i l’Escola 
d’Adults. Està prevista una segona fase 
que ampliarà el nombre d’edificis. 
La nova sala de màquines estarà for-
mada per una caldera de biomassa de 
500 kW, un dipòsit d’inèrcia d’aigua de 
5.000 litres, el conjunt de col·lectors 
hidràulics i bombes de circulació que 
permetran la distribució d’aigua calen-
ta i energia tèrmica fins a cada un dels 
edificis. A més, també inclourà tots els 
elements mecànics i elèctrics per fer 
possible aquesta distribució d’energia. 
Annex a la sala de calderes hi haurà una 
sitja de biomassa d’un volum total de 85 
m3 i que permetrà l’emmagatzematge 
del combus�ble que alimentarà la cal-

S’inicien les obres de la caldera de biomassa 
En 15 anys, l’Ajuntament estalviarà 260.000 euros en consum energè�c

dera mitjançant un sistema de trans-
port mecànic. 
El combus�ble que s’u�litzarà és estella 
forestal de biomassa provinent de la ne-
teja dels boscos de l’entorn d’Arbúcies, 
i subministrada per l’empresa local 
Ma�or (Matèries forestals, SL). Cal re-
marcar que la biomassa és una font 

d’energia renovable que potencia 
l’economia local i l’autonomia energè-
�ca. La biomassa, a més, permet reduir 
el risc d’incendis forestals, mitjançant 
la neteja dels boscos.
L’execució d’aquesta primera fase per-
metrà subministrar anualment 575.000 
kWh d’energia tèrmica. El projecte, 
que no suposa cap inversió per part de 
l’Ajuntament, li permetrà estalviar-se 
el consum d’aproximadament 58.200 
litres anuals de gasoil. En termes 
econòmics, en 15 anys l’Ajuntament 
s’estalviarà 260.516 euros.  Només 
en el primer any, s’ob�ndrà un estalvi 
econòmic del 3,12 per cent i anirà en 
augment durant els propers anys, que 
serà un 21,3 per cent, l’estalvi mitjà en 

La caldera de biomassa s’instal·larà a la zona de Can Del�n

Taula d’estalvi amb la nova instal·lació de submi-

La nova caldera de biomassa no 
suposa cap despesa d’inversió 

per a l’Ajuntament 

15 anys. 
SUD Renovables, l’empresa encarerga-
da de les obres, realitzarà la inversió, la 
instal·lació i l’explotació de la caldera, 
subministrant calor als equipaments 
municipals a un preu inferior al del ga-
soil i elèctric. 
Aprofitant les obres que s’estan fent 
per a la caldera de biomassa, aquests 
dies s’ha dut a terme la reordenació de 
la zona d’aparcament.  S’ha ampliat i 
allargat l’escullera que hi havia fins ara, 
cosa que ha permès ampliar el nombre 
de places de pàrquing i aconseguir una 
capacitat de fins a 60 vehicles. 
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La veu de l’alcalde 

A ningú se li escapa que Arbúcies és 
un dels municipis que té un teixit as-
socia�u més ric de tot el país. En�tats 
que ens omplenen d’ac�vitats de tot 
�pus al llarg de tot l’any. Persones 
que des�nem part del nostre temps, 
de forma desinteressada, a fer coses 
de les que se’n beneficia molta gent. 
I això és bo, molt bo. I ens n’hem de 
sen�r orgullosos. Hem de par�cipar 
de les coses que ens preparen, donar-
hi suport i col·laborar-hi al màxim.
Doncs això mateix passa amb 
l’ajuntament. Som un dels municipis 
que donem més serveis, sobretot pel 
que fa referència a l’atenció a les per-
sones, de totes les edats i condició. I 
això ha de con�nuar essent d’aquesta 
manera. El diner públic, el que pa-
guem tots amb els nostres impostos, 
serveix per desenvolupar tots els àm-
bits de la nostra societat en comú. 
Des de l’educació a la sanitat, passant 

per l’esport, la cultura, el fet social, 
l’infan�l, el de la gent gran, etc. Aquí 
els aniríem desgranant tots. I amb 
més o menys intensitat tothom n’és 
beneficiari.  
I ens n’hem de sen�r orgullosos de 
que sigui així, de tot plegat. De les en-
�tats i associacions que tenim i de la 
seva implicació i significació en tots els 
camps. I sobretot de les persones que 
hi estan implicades i ho fan possible. I 
també de la nostra administració pú-
blica i dels serveis que rebem. Molts 
d’ells ens passen desapercebuts, però 
hi són. I són importants i no els po-
dem deixar de banda.
Hem de con�nuar aquest camí, aques-
ta traça que ens hem marcat com a 
societat. És precisament aquesta ma-
nera de fer i de ser el que ens fa es-
pecials (ni millors ni pitjors de la resta 
només especials), però que fa que ens 
sen�m orgullosos de ser i de viure a 

Arbúcies. 
Que �nguem unes bones festes al 
costat de les persones que més es�-
mem. I que l’any vinent sigui millor 
que aquest. Fem-ho possible junts. 
És la millor manera de �rar endavant 
i d’encarar aquest futur que, de tan 
proper, ja és present.
Som un poble molt viu. I al servei de 
les persones.

Bones festes a tothom!

El vostre batlle

Un poble de serveis al servei del poble

Pere Garriga Solà 

Les obres de la part dreta del carrer 
Camprodon van acabar a finals de nov-
embre i juntament amb la part de baix, 
que ja està tota acabada des del mes 
de maig, el nou carrer Camprodon va 
agafant forma.
La part esquerra i l’esfaltat de la car-
retera, però, hauran d’esperar, ja que 
per no interferir amb les festes de 
Nadal, l’Ajuntament ha decidit reobrir 
l’aparcament d’aquesta zona del carrer 
i parar les obres durant el període na-
dalenc amb l’objec�u de no perjudicar 
els comerciants d’aquesta via i els seus 
clients. Tanmateix, aquests dies s’han 
estat fent les anomenades cales, forats 
a les voreres per explorar on i com es-
tan disposades les xarxes d’aigua, gas i 
llum dels edificis. 
Al gener, les obres es reprendran a la 
banda esquerra del carrer i, després 
seguiran al carrer del Pont i està pre-
vist que acabin el mes d’abril, tres 
mesos més tard del que s’havia pro-
gramat, a causa de les dificultats que 
s’han trobat. L’alcalde, Pere Garriga, 

Vehicles estacionats a la nova part del carrer Camprodon 

Es reobre l’aparcament del carrer 
Camprodon per les festes de Nadal

explica que, sobretot, a l’encreuament 
dels carrers Vicenç Bosch i Ramon 
Pagès, en què “els tubs i els serveis 
que hi passaven estaven sobreposats 

i ha calgut posar-hi ordre”. Una sèrie 
d’inconvenients que s’han afegit a la 
gran complexitat de l’obra del propi 
carrer. 
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Obres

Finalitzen les obres del carrer Castell 

L’Ajuntament ha finalitzat al novembre 
les obres del carrer Castell. Unes refor-
mes que, juntament amb les dels carrers 
Monsteny i Travessia Montseny, ofereixen 
un millor pas per a les persones i per als 
vehicles en una de les trames urbanes 

més an�gues del municipi. La remodela-
ció d’aquesta zona s’ha fet en tres fases. 
Una primera en què es van fer els carrers 
Montseny i Travessia Montseny i  una part 
del Castell (entre la bomba de Can Palau i 
Can Salau), la segona que va correspondre 

Vista del carrer Castell després de les obres

a les obres d’accés a la Plana i la tercera 
en què s’ha acabat  l’arranjament de l’altra 
part del Castell. La reforma d’aquest ca-
rrer també ha permès la remodelació del 
famós banc dels Serafins i la construcció 
d’un altre banc per als veïns i passejants. 

S’amplia el cementiri amb 
més nínxols i cineraris

L’Ajuntament ha arranjat la zona enjar-
dinada del carrer Havana perquè ofe-
reixi un millor aspecte. A més, aprofi-
tant la remodelació, s’han ampliat les 
voreres, tant del mateix carrer com la 
que dóna a l’aparcament de davant del 
Centre d’Atenció Primària. 

El cemen�ri municipal disposa ja de 15 
nínxols més i de 27 cineraris. Aquesta 
tardor ha finalitzat la primera fase de 
les obres d’ampliació, que preveu la 
construcció de 216 nínxols i de 3 co-
lumbaris amb 52 cineraris cadascun. 
L’ampliació del cemen�ri, que es re-
par�rà entre tres carrers, s’anirà fent a 
mesura que els veïns vagin sol·licitant la 
compra d’aquests espais. Actualment, 
el cemen�ri disposa de 1.320 nínxols. 

Arranjaments al jardí 
del carrer Havana
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Nous ves�dors al camp de futbolHan finalitzat les obres d’ampliació dels 
ves�dors del camp de futbol. Amb la 
reforma, l’equipament disposa de qua-
tre ves�dors (dos que s’han remodelat 
i ampliat i dos més que s’han construït 
de nou). També  s’ha fet un ves�dor per 
l’àrbitre i una zona de magatzem per 
poder guardar tot el material espor�u 
que s’u�litza. 
A més, aprofitant aquestes obres s’han 
fet els treballs per fer arribar la xarxa 
d’aigua provinent de la caldera de bio-
massa. Unes obres que, juntament amb 
la millora de l’aïllament tèrmic, perme-
tran un estalvi econòmic amb calefac-
ció i aigua calenta sanitària al voltant 
del 50 per cent en relació al consum ac-
tual de la instal·lació.  Aquestes obres 
permeten adequar l’espai a la norma�-
va vigent i oferir un millor servei als tres 
clubs que l’u�litzen, sobretot durant el 
cap de setmana en què hi poden arri-
bar a passar unes 200 persones. 
Les obres de millora que s’han fet han 
permès ampliar aquest espai en 147 
m2 de manera que cada ves�dor nou 
té una mida de 44,39 m2 i els dos ves-
�dors que s’han reformat s’han ampliat 

Estat actual d’un dels ves�dors del camp de futbol 

en 6,43 m2. Pel que fa al nou ves�dor 
per l’àrbitre té 13,24 m2 i el magatzem  
actual disposa de 13,41 m2. 

Els ves�dors es van construir el 1993 i 
des de llavors no s’hi havia fet cap re-
forma. 

Aquests dies han començat les obres per 
a la construcció de la nova resclosa del 
Pont Vermell i les obres de millora en el 
clavegueram que transcórrer pel costat 
de la riera i que correspon al carrer Pie-
tat entre la placeta de Can Ferragut i Can 
Silvestre. 
Amb els treballs per fer la nova resclosa 
s’aprofitarà per treure tota la sorra pro-
vinent de les obres de l’Eix Transversal i 
que ha quedat acumulada en aquest sec-
tor, regular d’una forma correcta el rec 

Comencen les obres de la nova resclosa del Pont Vermell 

Obres que s’estan fent a la resclosa del Pont Vermell 

del Solei i, també, crear una pe�ta làmi-
na d’aigua que faci més atrac�u aquest 
espai. 
Pel que fa a les obres del clavegueram, es 
farà tot de nou des de l’alçada de Can Fe-
rragut fins a Can Silvestre i s’eliminarà el 
tub que travessa la riera per sobre i que 
rep el malnom de “pont �betà”.  Aquesta 
nova infraestructura travessarà la riera 
per dins la resclosa de manera que no es 
veurà  i passada la resclosa es connectarà 
amb la xarxa de claveugeram existent. 

Totes aquestes obres permetran recupe-
rar la resclosa, eliminar el tub d’aigües fe-
cals (pont �betà) i millorar una altra zona 
del nucli an�c. Segons l’alcalde, Pere Ga-
rriga, “és d’una gran sa�sfacció que es 
faci aquesta obra perquè fa més de tres 
anys que hi anem al darrere i ens permet 
dignificar una part més del poble“. 
L’Ajuntament ha aconseguit que el cost 
d’aquestes obres, que és de 78.000 
euros, vagi a càrrec de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA). 

Vista de la riera amb el “pont �betà” que la travessa
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Polí�ca

Junts pel Sí guanya a Arbúcies amb 2.493 vots

La candidatura de Junts pel Sí va obte-
nir 2.493 vots a Arbúcies, aconseguint 
així la majoria dels vots emesos. La se-
gona força més votada va ser la CUP 
amb 342, de manera que els dos par-
�ts a favor de la independència es van 
endur  2.838 vots d’un total de 3.411 
vots que es van registrar al final de la 

jornada electoral.
Pel que fa a les altres candidatures que 
concorrien a les eleccions, el PSC en va 
obtenir 134, Ciutadans 117,  el PP 99,  
Catalunya Sí que es Pot 96 i Unió 65.  
I per darrere es van quedar el PACMA 
i Guanyem amb 5 vots, Pirates de Ca-
talunya amb 3 i, finalment, Recortes 

cero - Els verds va tenir 1 vot.
La par�cipació en aquests comicis va 
augmentar considerablement respec-
te les anteriors eleccions al Parlament 
de Catalunya. Aquest 2015 van votar 
3.411 arbuciencs, un 84,36 per cent, 
al 2012 van votar 3.104 persones i al 
2010 hi van haver 2.625 vots. 

Els regidors s’autoinculpen pel 9N

Els 13 regidors de l’Ajuntament en repre-
sentació dels grups municipals d’Entesa 
per Arbúcies, CiU i ERC van aprovar per 
unanimitat una moció en defensa de la 
democràcia i la dignitat i en la qual es van 
autoinculpar per la celebració de la con-

sulta del 9 de novembre de l’any passat. 
És un document sorgit a causa de la impu-
tació per part del TSJC del president de la 
Generalitat, Artur Mas, la consellera, Irene 
Rigau, i l’exvicepresidenta, Joana Ortega, 
per presumptament haver comès dife-

rents delictes en relació en l’organització i 
desenvolupament del procés polí�c sobre 
el futur de Catalunya.
Amb l’aprovació de la moció els repre-
sentants municipals es van declarar co-
operadors necessaris en la comissió dels 
presumptes delictes de desobediència i 
malversació de fons públic per poder des-
envolupar amb normalitat democrà�ca la 
consulta del 9N. 
A la moció també es va recordar que 
el 22 de setembre de 2014 el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar per unanimitat 
donar suport a la convocatòria de consulta 
sobre el futur polí�c de Catalunya i facilitar 
tots els recursos i les eines necessàries per  
fer-la possible, fent una crida a la par�ci-
pació. També es donava suport explícit al 
president i al govern de la Generalitat, al 
Parlament i als par�ts polí�cs que defen-
saven a la convocatòria del 9-N. 

Gràfic dels resultats a les eleccions al Parlament de Catalunya
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Josep Gubern, escollit nou alcalde 
de Joanet 

Joanet ha escollit nou alcalde per a la 
legislatura 2015-2019. Josep Gubern ha 
estat triat com a batlle en aquest nucli 
agregat d’Arbúcies. 
Les eleccions, que es van celebrar al lo-
cal social, van comptar amb la par�cipa-
ció de 15 veïns de Joanet d’un total de 
45 que tenien dret a vot (15 residents 
al nucli urbà i 30 que viuen en cases de 
pagès i masies). 
Gubern, que va ser l’únic que va pre-
sentar candidatura,  va obtenir 11 dels 
15 vots emesos als comicis i serà alcal-
de per segona vegada, ja que durant 
la legislatura 2007-2011 Gubern ja va 
exercir com alcalde. Gubern rellevarà 
a Lluís Bover, que ha ocupat el càrrec 
durant els úl�ms quatre anys. 
Des del 1979, els habitants de Joanet 
han pogut escollir el seu alcalde, tot i 
que la figura legal de l’alcalde de Joanet 
és una delegació d’alcaldia decretada 
pel batlle d’Arbúcies. Tanmateix, des de 
la recuperació dels ajuntaments demo-
crà�cs la seva designació sempre s’ha 
deixat en mans del veïnat de Joanet, 
una decisió que s’ha d’entendre com un 
respecte envers la “sobirania” d’aquest 
nucli per part d’Arbúcies. Des del 1979 Joanet escull el seu alcalde 

L’institut rep el premi Escola Verda 2015 L’Ins�tut Montsoriu d’Arbúcies ha re-
but el màxim guardó que dóna la Ge-
neralitat de Catalunya a les Escoles 
Verdes: el  Premi Escola Verda en la 
categoria de Trajectòria de millora con-
�nuada en el procés d’ambientalització 
integral del centre, dotat amb 3.000 
euros. I és que des de fa 12 anys l’IES 
Montsoriu forma part d’aquest progra-
ma d’educació ambiental. El premi es 
va lliurar el passat 28 de novembre al 
Cosmocaixa de Barcelona, en el marc 
de les XIII Trobades d’Escoles Verdes en 
què també diversos centres van obte-
nir per primera vegada el dis�n�u o van 
renovar-lo. A l’acte, el responsable del 
Departament d’Orientació Educa�va de 
l’Ins�tut, Jordi Pujadas, va  explicar que 
“estem molt contents de rebre aquest 
reconeixement, sobretot perquè veiem 
que som molts els centres que treba-
llem per una bona educació ambiental” 
i va afegir que “també som conscients 
que assumim més responsabilitat per 
seguir amb les actuacions planificades 
i per mantenir les bones pràc�ques as-
solides”. Alumnes i professors de l’IES Montsoriu reben el guardó d’Escola Verda 2015                 Foto: Jordi Pujadas
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Les dependències de la Policia Local 
d’Arbúcies acullen un nou servei des de 
mitjan novembre. Es tracta de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà, un espai on els vi-
latans ja hi poden dur a terme diferents 
ges�ons i que fins ara es tramitaven des 
de l’Ajuntament. 
Així doncs, des de fa un mes els ciuta-
dans que sol·lici�n ocupacions de via 
pública com ara talls de carrers, reser-
ves d’espais als carrers o a les zones 
d’aparcament per a taules, cadires, 
parades del mercat setmanal, parades 
per a les fires o per col·locar-hi mate-
rials per a obres, hauran de fer la pe�-
ció a la seu de la Policia Local. Les altes 
i baixes dels guals també s’hauran de 
fer en aquesta nova oficina, així com el 

Boi Ruiz felicita un 
policia d’Arbúcies

registre d’animals, les queixes per actes 
o comportaments incívics o les proble-
mà�ques generades a causa de la mo-
bilitat. El regidor de Governació, Mar� 
Pastells, va explicar que “la creació de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà respon a 
la idea de l’equip de govern de millorar 
tots els serveis i oferir una millor atenció 
a tots els arbuciencs i facilitar al màxim 
les coses als ciutadans”, ja que la major 
part dels tràmits  requerien després la 
intervenció directa o indirecta de la po-
licia, per això s’ha traslladat el servei a 
la seu de la Policia Local.  
L’horari d’atenció al ciutadà és de di-
lluns a dissabte de 10 del ma� a 2 del 
migdia i els dimarts també s’atén a la 
tarda de 3 a 7. 

Un agent a punt per atendre un ciutadà

El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha volgut 
agrair la tasca d’un agent de la Policia Lo-
cal d’Arbúcies, després que salvés la vida a 
un infant a la sor�da de l’escola. Ruiz ha fet 
arribar una carta a l’alcalde, Pere Garriga, 
en què felicita l’agent i la professionalitat 
d’aquest cos de policia. Els fets es remun-
ten fa unes setmanes, quan a la sor�da de 
l’escola Dr. Carulla un nen es va empassar 
una bola i es va començar a ofegar. Un 
grup de nens va avisar el policia local que 
estava controlant el trànsit. Quan l’agent 
va arribar al lloc dels fets, el menor tenia 
moltes dificultats per respirar. Llavors, el 
policia el va agafar i li va aplicar la maniobra 
de Hemimlich, que consisteix a col·locar els 
braços a l’esquena i fer pressió amb força 
sota les costelles. El nen no va reaccionar el 
primer cop, però la insistència del policia va 
aconseguir que finalment expulsés la bola i 
acabés recuperant la respiració.  Tot seguit, 
va ser traslladat per l’agent fins al Centre 
d’Atenció Primària. L’acció ràpida i contun-
dent del policia va salvar la vida al menor. 
I és per això que el conseller ha enviat una 
carta en la qual felicita per “l’excel·lència 
dels professionals de la policia local” i de-
mana a l’alcalde que comuniqui a l’agent 
implicat “el meu agraïment més sincer per 
la seva actuació que va salvar una criatura 
de set anys”. Ruiz també assenyala que “la 
policia no només serveix per sancionar, sinó 
també per vetllar per la vida de les perso-
nes mitjançant tasques d’un gran valor” . 

Nova Oficina d’Atenció al Ciutadà 
a la seu de la Policia Local

La campanya de control i esterilització 
de gats, que des de fa més de dos anys 
s’està duent a terme gràcies a un grup de 
voluntaris  del poble (Sornisa de gato) ha 
permès esterilitzar més de 160 felins de 
diverses colònies i ha donat resultats sa-
�sfactoris tant per als veïns de les zones 
afectades com per als mateixos animals. 
El control de les colònies de gats consisteix 
en l’esterilització, l’alimentació controlada 
i la protecció i benestar dels animals. Un 

sistema més efec�u que l’enverinament, ja 
que s’ha demostrat que és ineficaç a causa 
de l’efecte “niu buit” perquè aquest úl�m al 
cap de poc temps altres gats tornen a ocu-
par l’espai. El control de les colònies també 
permet reduir les molès�es produïdes per 
les olors de marcatge, els miols o les bara-
lles.  Aquest model s’aplica amb èxit a altres 
pobles i ciutats on s’ha demostrat que la 
presència de gats és beneficiosa per con-
trolar la població de resegadors.

S’esterilitzen més de 160 gats de 
diferents colònies

Un dels voluntaris amb els gats d’una colònia

Governació
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Arbúcies, vila lliure de desnonaments 
El Ple de l’Ajuntament va declarar el muni-
cipi vila lliure de desnonaments per tal de 
donar suport a aquells col·lec�us socials 
més vulnerables i en defensa del dret de 
l’habitatge com a dret humà i fonamen-
tal. 
L’acord adoptat pels grups municipals re-
ferma el compromís municipal amb les 
persones i famílies que estan pa�nt situa-
cions econòmiques i socials que posen 
en risc l’accés a un habitatge digne. Així 
doncs, a 1 de gener del 2016 s’ac�varà 
l’ordenança per aplicar sancions a les 
en�tats jurídiques que no promoguin el 
lloguer social en finques buides. També 
es posarà en marxa la redacció i execució 
d’un protocol d’atenció a les famílies afec-
tades en coordinació amb l’àrea d’Atenció 
a les Persones, Habitatge, Governació i 
Jutjat de Pau. I, a més, establir un sistema 
d’ajuts al lloguer de manera temporal per 
a famílies en situació de vulnerabilitat i que 
hagin perdut la seva vivenda principal. 
El regidor d’Habitatge, Antoni Ronda, 
s’ha mostrat molt sa�sfet amb l’acord 
adoptat ja que “permet més cohesió i 
jus�cia social” i reafirma el compromís 
de l’Ajuntament “per treballar per la gent 
més vulnerable i necessitada del munici-
pi”. Aquesta declaració té com a objec�u 
garan�r el dret a l’habitatge. Un bloc de pisos buit al carrer Montseny

Convenis de 
col·laboració amb 

Sorea i Som Energia 

L’Ajuntament i la coopera�va Som 
Energia van firmar un convenir de 
col·laboració per tal de garan�r el sub-
ministrament elèctric de totes les llars 
en què les famílies es trobin amb dificul-
tats econòmiques. Amb aquest acord, 
que és pioner a les comarques gironi-
nes, ambdues parts es comprometen a 
no efectuar els talls en el subministra-
ment de la llum i, així, evitar la pobresa 
energè�ca. 
Donar suport a les famílies amb menys 
recursos econòmics és un dels objec�us 
d’aquest consistori i per la qual cosa ara 
s’ha fet un pas més per ajudar aquells 
col·lec�us més desafavorits i que pa-
teixen la crisi econòmica. Per això, a tra-
vés d’aquest conveni amb Som Energia, 
que  defensa un nou model energè�c en 
el qual es pugui lluitar contra la preca-
rietat en la cobertura de les necessitats 
d’energia, l’Ajuntament vol garan�r que 
aquelles persones més necessitades 
no es quedin sense llum, sobretot en 
l’època de l’any en què ens trobem. En 
aquest sen�t, el regidor d’Atenció a les 
Persones, Jaume Salmeron, ha assenya-
lat que “l’Ajuntament fa una passa per 
lluitar contra l’exclusió social garan�nt 
un subministrament bàsic com l’energia 
elèctrica i, a més, ho fa des d’una òp�ca 
coopera�vista i desenvolupant empre-
ses d’energia verda”. 
L’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament 
serà qui decidirà quines persones po-
den acollir-se a aquest servei. Una ve-
gada detectat el cas, l’Ajuntament abo-
narà la o les quotes pendents per deixar 
la situació de deute liquidada i donarà 
l’avís a Som Energia, que es farà càrrec 
del subministrament d’energia de la llar. 
A par�r d’aquell moment, la coopera-
�va es comprometrà a no realitzar cap 
tall en el subministrament elèctric  i a 
ges�onar el cas amb l’Ajuntament. No 
obstant això, la família afectada haurà 
de seguir abonant el cost de la factura 
elèctrica, però amb unes condicions que 
s’adeqüin a la seva situació econòmica. 
Aquest conveni amb Som Energia se 
suma al que ja va firmar el consistori 
amb Sorea fa uns mesos, per evitar els 
talls en el subministrament d’aigua. 

Es doblen en sis mesos les hores 
del Servei d’Atenció Domiciliària

El nombre d’usuaris del Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD) s’ha incrementat en 
un 50 per cent en els primers sis mesos 
en què l’Ajuntament ha passat a ges�o-
nar íntegrament aquest servei. D’altra 
banda també s’ha doblat el nombre de 
treballadors que desenvolupen el ca-
tàleg de servei.
Actualment, des del SAD s’estan impar-
�nt 623 hores de servei domiciliari, el 
doble que en el model anterior, i atenent 
21 usuaris amb 8 treballadors vinculats  
que fan front a taques com els acompan-
yaments, les cures a domicili, la neteja, el 
control d’alimentació i medicació, entre 

altres serveis. Fa sis mesos, l’Ajuntament 
d’Arbúcies va municipalitzar aquest ser-
vei des�nat a la gent gran o  a persones 
amb problemes de salut. L’acord va per-
metre que el consistori passés a ges�o-
nar íntegrament el servei en coordinació 
amb la coopera�va d’atenció a les per-
sones Trafad. El consistori assenyala que 
la valoració del nou model és absoluta-
ment posi�va i que l’aposta polí�ca feta 
l’anterior legislatura comença a donar 
fruits.”Percebem que es valora com una 
passa endavant el nou servei i això ens 
encoratja a seguir treballant en aquesta 
línia”, conclouen fonts municipals.

Atenció a les persones
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Cultura

Bona acollida de públic a la tercera edició del teatreFest

La tercera edició del teatreFest s’ha tan-
cat amb una molt bona acollida de públic 
a tots els espectacles que estaven progra-
mats. El cicle de teatre, organitzat per la 
companyia h6 Teatre i  l’Ajuntament, ha 
estat format per quatre representacions 
repar�des entre l’octubre i el novem-
bre. L’humorista Peyu va ser l’encarregat 

d’obrir el cicle i ho va fer de la millor ma-
nera: exhaurint les entrades del teatre El 
Centre. El va seguir l’actor de teatre i te-
levisió Josep Julien amb el seu espectacle 
El bon lladre.  Al novembre el cicle es va 
reprendre amb una obra de teatre per a 
infants a càrrec de la companyia La Mi-
núscula, que va aconseguir omplir la sala 

polivalent de l’Ins�tut Montsoriu amb un 
centenar d’assistents. 
Finalment, l’espectacle Figuretes de Vidre 
de Tequatre al teatre El Centre va tan-
car aquesta tercera edició del fes�val de 
teatre, que any rere any va agafant més 
protagonisme i conver�nt-se en una cita 
imprescindible de la tardor arbucienca. 

Èxit del concert de Santa CecíliaLa sala Daniel Mar� de la Llar de Jubi-
lats es va omplir de gom a gom per as-
sis�r al concert de celebració de Santa 
Cecília, patrona dels músics. La Fàbrica 
de Lied, que enguany celebra cinc anys 
del seu naixement, va  ser l’encarregada 
d’oferir l’actuació que, per primera ve-
gada a Arbúcies, reunia una soprano, 
Marta Casals, un tenor, Jordi Casanova, 
i un baix, Antonio Fajardo, amb un cor 
de cambra, el de Palautordera, acom-
panyats dels pianistes Claudio Suzin i 
Idoia Rodríguez. Una gran posada en 
escena de què van poder gaudir el cen-
tenar d’assistents durant unes dues ho-
res d’actuació. 
El concert es va dividir en dues parts. 
En la primera, es van cantar peces de 
l’òpera de Faust del compositor Richard 
Wagner, que van ser explicades pel 
traductor del llibre Faust de Goethe, 

Jaume Ortalà. En canvi, la segona part 
es va dedicar a interpretar peces cata-
lanes. Després del concert, el públic va 

poder acabar la vetllada musical amb 
un sopar al restaurant La Trona com-
par�nt-lo amb els cantants. 

Representació de l’obra Tinc un amic que...d’en Peyu al teatre El Centre Josep Julien en un moment de l’obra El bon lladre

Els tres solistes juntament amb el Cor de Cambra de Palautordera
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Més de 2.000 visitants a l’exposició de 
terrissa de Breda produïda pel MEMGA

La tradició terrissera de Breda, amb més de 
600 anys d’història, cons�tueix actualment 
un dels tes�monis més reeixits dins del con-
junt de les indústries d’arrel artesanal que 
perduren a Catalunya. És un exemple impor-
tan�ssim de pervivència d’una tradició que 
ha esdevingut referent en l’àmbit del patri-
moni etnològic, però que al mateix temps ha 
�ngut la capacitat d’innovació suficient per 
obrir-se a mercats de tot el món.
En aquesta  exposició del Museu Etnològic 
del Montseny, comissariada per l’historiador 
bredenc Jordi Goñi, es presenten les senyes 
d’iden�tat d’aquest ofici, les tècniques de 
treball (a par�r de la recreació d’un obrador 
i la projecció d’un audiovisual) i les peces 
elaborades d’un dels principals centres ter-
rissers de Catalunya, que al llarg dels segles 
ha exportat la seva producció a gran part del 
món.
Una breu pinzellada històrica ens fa veure la 
tradició de les olles i cassoles de Breda amb 
uns altres ulls. La no�cia més reculada ens 
porta a principis del segle XV: a par�r del 
1408 hi va haver a l’església del mones�r de 
Sant Salvador una capella dedicada a Sant 
Hipòlit (patró dels terrissers). El segle XVIII és 
una època daurada per aquesta ac�vitat, ja 
que la seva producció arribarà arreu de Cata-
lunya i, fins i tot, a Amèrica. El 1705 ja exis�a 
la Confraria dels Ollers. El 1769 es va obte-
nir el permís per poder vendre a Barcelona 
i el 1777 es va aconseguir que el rei Carles III 
aprovés la fundació del Gremi dels Terrissers 
de Breda i totes les ordenances que el regu-
larien. En les darreres dècades del segle XX i 

en els primers anys del segle XXI serà quan 
s’aniran tancant la majoria d’obradors, i quan 
quasi la totalitat de la producció passarà a 
produir-se en fàbriques. En l’actualitat hi ha 
una dotzena d’indústries terrisseres. Ara bé, 
la seva producció anual és de desenes de 
milions de quilograms de terrissa i ceràmica. 
Incidint de manera significa�va en els trets 
essencials que al llarg dels darrers segles han 
configurat les senyes d’iden�tat d’aquesta 
professió, l’exposició volia retre també un 
modest tribut a moltes generacions de te-
rrissers bredencs que amb el seu esforç han 

man�ngut viu aquest ofici. 
L’acte de presentació va comptar amb Pere 
Garriga, alcalde d’Arbúcies, de Dídac Man-
resa, alcalde de Breda i del terrisser Josep 
Samon, que gràcies a la donació d’una 
col·lecció de peces a escala reduïda i de les 
seves eines de terrisser es va estructurar una 
part important de la mostra.
Convé destacar la col·laboració en el projecte 
de l’Ajuntament de Breda i del Museu Muni-
cipal Josep Aragay. Fruit d’aquesta par�cipa-
ció i per l’interès generat, aquesta exposició 
ha i�nerat a Breda.

Arriba el Foto-Montseny 2015

La Gabella va acollir la presentació de la 
nova edició del Foto-Montseny que es 
va estrenar amb les exposicions de Josep 
Guiolà i Esteve Garriga , que van oferir un 

recorregut comentat per les dues exposicio-
ns on els assistents van poder descobrir els 
“secrets” d’ambdós fotògrafs. En només 6 
anys, el Foto-Montseny, organitzat pel Mu-

seu Etnològic del Montseny i la Secció Fo-
togràfica Centre d’Arbúcies, s’ha conver�t 
en un referent per als aficionats a la foto-
grafia de natura. Naixia amb l’objec�u de 
ser un punt de trobada, un esdeveniment 
on poder gaudir dels treballs de grans fo-
tògrafs, xerrades, concursos, tallers... en 
el marc incomparable del Montseny. En el 
decurs d’aquestes sis edicions, el certamen 
ha rebut la resposta d’un gran nombre 
d’apassionats de la fotografia i del públic 
en general, que valoren l’oportunitat de 
compar�r aquests treballs a través de les 
ac�vitats i exposicions que omplen les sa-
les del Museu. Grans noms de la fotografia 
catalana i de la resta de l’Estat han passat 
per les sales del MEMGA: Javier Vecino, 
Oriol Alamany, Iñaki Relanzón, Isabel Díez, 
Javier Camacho, Mar�n Gallego, Josep 
Guiolà, Pedro Javier Pascual, Pere Soler ...

Presentació del Foto-Montseny amb l’alcalde, representants del Museu i els autors de les exposicions

Visitants el dia de la presentació Olles i cassoles. La terrissa tradicional de Breda
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Jaume Salmeron Font 
Regidor d’Entesa 

Joaquim Bohils Cuberta 
Regidor de CiU 

Ester Soms Pagespe� t 
Regidora d’ERC 

Hem optat, des del primer dia, per un 
model de serveis públics  de qualitat i de 
proximitat. Arbúcies gaudeix d’un nivell 
de serveis molt més alt que els pobles 
del voltant: escola d’adults,  escola de 
música, llar d’infants municipal, un mu-
seu exemplar adherit a la xarxa nacional, 
fi res i commemoracions diverses, cicles 
de música i teatre, serveis educa� us 
pioners i integradors,  servei d’atenció 
domiciliària propi,  dos poliespor� us 
municipals, rocòdrom públic, pisicines 
municipals, policia local amb 14 agents i 
una ofi cina ciutadana de recent creació,  
ofi cina de promoció econòmica, cos de 
vigilància rural, protecció civil, educadors 
socials, servei de prevenció de depen-
dències, servei d’ajut a dones en risc de 
maltractaments,  i un llarg etcètera de 
serveis mediambientals, educa� us, so-
cials, culturals, preven� us que ajuden a 
construir dia a dia un poble millor per a la 
gent que hi vivim. Aquest és el model pel 
qual treballem i que seguirem impulsant 
i construint. Aquest model és el que con-
verteix Arbúcies en exemple singular per 
altres pobles, tant pel nivell de serveis 
públics, com per la seva qualitat. Aquest 
és un model que garanteix cohesió social 
i genera oportunitats per a la gent  d’ Ar-
búcies. Un model en què la comunitat 
aporta els recursos  i l’ajuntament els re-
torna en forma de serveis. Un model clar i 
proper.  Un model de poble inclusiu, més 
democrà� c i par� cipa� u. Un model per 
a les persones. Un model que garanteix 
els drets i inclou els deures, en la mateixa 
mesura.  Seguim fent d’ Arbúcies, un  mo-
del de serveis a la ciutadania. 

L’equip de govern d’Entesa comença la 
legislatura apujant de forma brutal els 
impostos dels arbuciencs i les arbucien-
ques. Els tres impostos que més aug-
menten: l’IBI, l’impost de circulació i la 
taxa d’escombraries, arribaran al 2016 
al seu record màxim. L’IBI puja gairebé 
un 8%, la taxa d’escombraries un 14% 
i l’impost de circulació no puja perquè 
com ens reconeixen ja es troba al màxim 
possible. Al Ple, el grup de Convergèn-
cia, ens vàrem oposar a aquesta pujada 
i vàrem demanar la congelació dels im-
postos pel 2016; és a dir, ni pujada ni 
baixada. En un moment di� cil econòmi-
cament en què molta gent encara sent 
la dura crisi econòmica no toca apujar 
els impostos. Si tan necessari és recap-
tar més impostos com defensa l’equip 
de govern d’Entesa perquè no apujava 
els impostos el 2015 sis mesos abans 
de les eleccions municipals, sembla que 
s’hagin esperat a què passin les eleccions 
per apujar-los.
A més a més, es produeix la contradic-
ció que per a l’any 2016 el cost de re-
collir les escombraries a Arbúcies s’ha 
rebaixat en 30.000 euros any però el re-
but que pagaran els arbuciencs i les ar-
bucienques passa de 117 a 133 euros. 
16 euros més per domicili quan el cost i 
la qualitat del servei i del servei de reci-
clatge ha baixat tan dràs� cament. 
En resum, l’equip de govern d’Entesa 
ha apujat de forma brutal els impostos 
que pagaven els arbuciencs i les arbu-
cienques i ofereixen menys serveis, una 
lògica que no aporta res de posi� u als 
arbuciencs i les arbucienques. 

“Primer les persones”. Això és el que 
pregona als quatre vents l’equip de go-
vern d’Entesa, i la veritat és que algunes 
de les accions que han fet van encami-
nades en aquest sen� t. Però el passat 
16 de novembre, un dels punts que es 
van tractar al Plenari va ser el de les 
ordenances fi scals. Oh! Quina sorpre-
sa vàrem tenir quan l’equip de govern 
ens va proposar i va aprovar gràcies a 
la seva majoria “absolu� ssima” (com 
la va anomenar textualment l’alcalde), 
i els vots en contra d’ERC i de CDC, una 
pujada de gairebé el 8% en el rebut de 
l’IBI i una pujada de gairebé el 14% en 
el de les escombraries.
Des d’ERC podem entendre moltes co-
ses, fi ns i tot que s’augmen�  la pressió 
contribu� va al ciutadà, però d’una ma-
nera raonable i progressiva en els anys 
o, fi ns i tot, imagina� va. Per exemple, 
s’hagués pogut augmentar només als 
pisos i cases amb un valor cadastral su-
perior a 90.000 euros.
No entenem que l’Entesa pugui apro-
var una pujada tan salvatge, quan ells 
mateixos, en les Juntes de Govern, han 
d’aprovar ajuts personals als arbuciencs 
per poder anar al metge a Girona, pagar 
el rebut de la llum o omplir el dipòsit de 
benzina, entre d’altres.
És inacceptable que es pressioni fi s-
calment el ciutadà perquè “s’han 
d’ingressar més diners a l’Ajuntament”, 
com assegura l’Entesa, i en canvi es 
projec�  la construcció d’una piscina co-
berta.
Això sí: “Som un poble molt viu” i... re-
captador. I qui dia passa, any empeny.

Un model de serveis a la 
ciutadania 

La veu dels grups municipals 

Més impostos menys 
serveis

Primer les persones
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“Hem de tornar a fer els boscos rendibles”

Als seus 64 anys, Josep Mataró con�nua 
mantenint una vitalitat envejable. És un 
dels propietaris més importants d’Arbúcies 
i sempre s’ha preocupat de mantenir els 
seus boscos en bones condicions. “Un 
bosc sense ges�ó és un bosc mort”, as-
segura, mentre ens mostra el guardó que 
acaba de rebre i que l’acredita com a guan-
yador del Premi Anell de la Fusta 2015, en 
la modalitat de Ges�ó del Bosc, pel projec-
te Passeja per la natura, i�nerari temà�c 
forestal al Montseny. “Ha estat una sa�s-
facció perquè és un reconeixement a la 
tasca que estem fent. Sóc conscient que 
s’ha de treballar per a la subsistència, però 
a mi sempre m’ha preocupat la vessant 
més social que suposa cuidar els boscos i 
la seva divulgació”.
Josep Mataró va estudiar a la Salle de Man-
lleu i després es va graduar com a enginyer  
tècnic agrícola a Barcelona. “Decidir-me 
em va costar poc. Ja fa unes quantes gene-
racions que a casa anem mamant la ges�ó 
del nostre patrimoni forestal. I jo no volia 
que es trenqués la cadena”, comenta, just 
quan el seu fill Bernat, de 36 anys, entra 
al despatx i amb un somriure ens assegura 
que també ell vol con�nuar aquest camí 
més que centenari. “Ara mateix estem en 
una economia de subsistència pel que fa a 
l’ac�vitat forestal. Però cal una perspec�-
va de futur, hem d’aconseguir que el bosc 
torni a ser rendible. I la nova generació pot 
fer-ho, perquè la societat ho demana”.
Quan va acabar els seus estudis, en Jo-
sep va començar a treballar al cadastre 
de rús�ca de Girona entre els 20 i els 25 
anys. “Allí vaig descobrir els problemes 
que, moltes vegades, plantejaven les suc-
cessions. Mai quedava clar qui manava 
en les propietats, si l’avi, el pare o el nét. 
Per això vaig decidir que a casa meva ho 
resoldria creant una empresa, que es diu 
Foagma (Forest Agrico El Mataró S.L.), 
que ges�onés tota l’explotació forestal”. 
Quan el seu pare va morir, en Josep es va 
fer càrrec de les finques. “Els primers 20 
anys ho vaig gaudir molt, perquè llavors 
els boscos eren rendibles. Després, tot es 
va anar deteriorant, fins arribar a la situa-
ció actual. Ara hi ha una desmesura total: 
els costos són molt més elevats, però el 
valor del producte final està al preu d’ara 
fa 20 anys”.

Josep Mataró rep el Premi Anell de la Fusta pel seu i�nerari temà�c forestal al Montseny

Josep Mataró amb el guardó

A la festa de La Nit de la Fusta, on van re-
bre el premi, en Josep Mataró va poder 
parlar amb fusters i empresaris de mo-
bles que són compradors de fusta. “On 
la compreu?”, els va preguntar. “No vaig 
obtenir resposta”, explica. “Però ja la sé. 
És fusta que ve de fora, perquè hi ha la 
falsa creença que la fusta de Catalunya 
no és bona per treballar. I jo crec que sí 
que ho és en un percentatge determinat. 

No tota, és clar. Tenim castanyer, cedre, 
freixa, faig, fustes del Montseny. I el que 
demano és que es recuperin les serrado-
res per seleccionar la fusta bona –per a 
mobles i ebenisteria-, la de palet –serveix 
per a fer palets- i la de triturar per a bio-
massa –té poc valor-. I que es compri la 
fusta de Catalunya“.
Això permetria a les explotacions fores-
tals tancar amb beneficis l’exercici de la 
tasca que suposa mantenir nets els bos-
cos, tallar i replantar. “Ara per ara, ens 
hem de reinventar i donar sor�da nosal-

tres mateixos a la bona fusta fent mobilia-
ri bàsic per exteriors, com fem a la nostra 
empresa, o opcions similars, com també 
tutoratge per a la vinya i la fruita”. La pro-
liferació de les plantes de biomassa tam-
bé poden ajudar. “Per a mi, la biomassa 
és imprescindible si volem que funcionin 
els boscos”, assegura en Josep. “Però so-
lament si som capaços d’ajustar el preus. 
Perquè ara cobrem 30 euros per tona del 
que se’n fa biomassa. I si comptem els 
costos de tallar i transportar, els propieta-
ris hem d’afegir diners”.
Les explotacions forestals reben pocs di-
ners de l’administració pública. I en can-
vi, l’exigència legal a l’hora de tallar o de 
replantar condiciona molt als propietaris. 
I especialment, en les zones protegides 
com és el Parc Natural del Montseny. 
“Som uns privilegiats de poder viure en 
un entorn com aquest. Però si no podem 
obtenir recursos, potser en el futur hau-
rem de plantejar que els visitants paguin 
per veure els boscos nets i ben cuidats  
per passejar-hi i evitar el perill d’incendis. 
Espero que aquesta situació no arribi a 
produir-se, però nosaltres i les adminis-
tracions hem de treballar amb rigor i se-
riositat per evitar-ho”.-        MANEL SERRAS

“Catalunya té bona fusta i cal 
que fusters i ebenistes la 

comprin”

L’entrevista
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Fires i Festes 

La Fira del Tió va donar el tret de sor-
�da a les festes de Nadal a Arbúcies. 
L’espectacle de l’encesa de llums a la plaça 
de la Vila el dissabte a la tarda va ser tot 
un èxit de par�cipació amb grans i pe�ts 
que van poder gaudir de gags de màgia, 
de la llençada de globus amb premis del 
Comerç d’Arbúcies, de la xocolatada i del 
caga �ó. 
L’encesa de llums de la plaça, que es fa 
per segon any consecu�u, va comptar 
amb la presència de l’actor Quim Masfe-
rrer que, juntament amb la regidora de 
Promoció Econòmica, Maria Tayeda, van 
prémer el pulsador que encenia tots els 
llums de la plaça de la Vila. Tot seguit, la 
pluja de confe� va omplir tota la plaça. Els 
actes van con�nuar amb la pluja de glo-
bus des del balcó de l’Ajuntament a càrrec 
de l’Associació de  comerciants i amb el 
caga �ó, en què hi van par�cipar tots els 
infants assistents a la plaça. 
Una tarda plena d’ac�viats per donar la 
benvinguda a les festes nadalenques i 
que s’emmarcaven dins el programa de la 
segona edició de la Fira del Tió. 
Una fira en què durant els dos dies, els 

Tret de sor�da al Nadal amb la Fira del Tió
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visitants hi van poder trobar tot �pus de 
parades amb productes relacionats amb 
aquestes dates com ara �ons, decoració 
nadalenca, ponse�es i també parades  
d’alimentació artesana. I, els més pe�ts, 
durant tot el cap de setmana de la fira 
van poder par�cipar als tallers de �ons 
i de decoració de Nadal que es van dur 
a terme a la mateixa plaça de la Vila. Per 

altra banda i com a novetat d’enguany, es 
va posar en marxa un concurs a la xarxa 
social Instagram en què els aficionats a 
la fotografia havien de penjar fotos del 
gran �ó instal·lat a les escales de la plaça 
i qui obtenia més “m’agrada” s’enduia el 
lot de productes d’Arbúcies. 
La regidora de Promoció Econòmica, 
Maria Tayeda, està molt sa�sfeta de 

l’assistència i la par�cipació a les ac-
�vitats d’aquesta segona Fira del Tió 
“l’encesa de llums de Nadal va ser tot un 
èxit amb la plaça plena de gom a gom i 
que va comptar amb la col·laboració d’en 
Quim Maferrer”. Tayeda avança que des-
prés de veure la bona acollida de la fira, 
“l’any que ve repe�rem amb moltes sor-
preses més”.  
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Flabiolaires d’arreu del país 
 omplen carrers i places d’Arbúcies

La 31a edició de la Festa del Flabiol va 
comptar amb la par�cipació de desenes 
de flabiolaires vinguts de tot el país i de la 
Catalunya nord que van fer sonar el flabiol 
pels carrers i places de la vila durant un 
cap de setmana. Les sardanes obligades 
de flabiol del dissabte  la tarda va ser un 
dels actes més lluïts i amb més assistèn-
cia, ja que la plaça de la vila es va omplir 
de sardanistes que no es van voler per-
dre la ballada. A la mitja part de l’audició, 
com cada any, hi va haver la tradicional 
castanyada. Diumenge, els carrers del nu-
cli an�c del municipi es van omplir del so 
del flabiol amb diferents flabiolaires que 
tocaven a diferents punts com ara la plaça 
de les Olles, el carrer Damunt, a la plaça 
de la Vila o davant de La Gabella. Els fla-
biols als quatre cantons van enllaçar amb 
la cercavila que va acabar a la plaça de la 
Vila amb una mostra de balls, roda de fla-
biols i la tocada d’una peça conjunta amb 
tots els flabiolaires presents a la plaça. 
Finalment, la trobada va acabar al teatre 
El Centre amb un concert en què van par-
�cipar tots els flabiolaires i per grups, van 
anar interpretant diferents cançons de 
flabiolaires reconeguts. 

Fires i Festes 
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Milers de visitants passegen per la Fira de Tardor 

Èxit de par�cipació i assistència en 
una nova edició de la Fira de Tardor 
d’Arbúcies. Van ser milers els visitants 
que van gaudir gaudir de dos dies de 
gastronomia, cultura, natura i artesania 
que han descobert tot passejant pels di-
ferents carrers del centre del municipi. 
El tastet de bolets, com sempre, va ba-
tre nou rècord i en només una hora i 
mitja es van servir les 1.000 cassoletes 
que hi havia preparades. El tastet va 
fer que la plaça de la Vila fos el centre 
neuràlgic de la Fira de Tardor diumenge 
al ma� ja que, a part de la degustació, 
també s’hi podia veure l’exposició de 
bolets, passejar per les parades, par-
�cipar al taller de cistelleria i terrissa i 

gaudir amb l’animació musical dels New 
Serafins d’Arbúcies. A la tarda, la plaça 
va tornar a ser el punt de trobada dels 
visitants amb l’espectacle de màgia fa-
miliar i el berenar popular amb produc-
tes d’Arbúcies.  A banda d’aquestes ac-
�vitats, l’oferta es complementava amb 
la fira d’artesania instal·lada als carrers 
Vern, Major, Damunt i Sant Jaume i amb 
els diferents tallers i atraccions infan�ls 
com el circuit de jocs tradicionals, les 
passejades amb poni, el vaixell pirata i 
els cavallets. 
Dissabte, a banda de totes aquestes ac-
�vitats, també es va celebrar la trobada 
de xapes de cava, el taller de fotografia 
de bolets i va tenir lloc la inauguració 

de l’exposició Olles i cassoles, la terris-
sa tradicional al Museu Etnològic del 
Montseny. I, a la tarda, els pares i mares 
dels alumnes de 6è de l’escola Dr. Caru-
lla van oferir la castanyada popular, que 
ja s’ha conver�t en una cita obligada de 
cada any de la Fira de Tardor. 
La regidora de Promoció Econòmica, 
Maria Tayeda, es va mostrar molt sa�sfe-
ta pel funcionament de la fira i per l’èxit 
de visitants que va tenir un any més. En 
aquest sen�t, Tayeda va recordar que la 
Fira de Tardor és una de les festes “més 
consolidades de la nostra vila” i que es 
tracta d’un esdeveniment de referència 
per donar a conèixer Arbúcies i tots els 
atrac�us de què disposa. 
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Esports

Èxit de la primera trobada de VW clàssics al Pol 

Clàssics Montseny Guilleries i Vag74 
van organitzar una nova festa del motor 
a Arbúcies: La BBQ VW (Volskwagen). 
Aquest cop l’espai triat va ser el Pícnic 
el pol que es va emplenar de gom a gom 
de cotxes i gent vinguda de Catalunya, 
d’arreu d’Espanya i també de França.

La concentració de només VW clàssics 
va reunir 160 vehicles d’aquesta  
marca,  des del mí� c VW escarabat,  la 
furgoneta VW T1,  fi ns a volkswagen 
adels anys 90 com el VW corrado 
o el Golf GTI i les seves variants.
La trobada també va comptar amb 

una zona de “mercadillo” de recanvis 
i els premis als 10 millors cotxes 
exposats van ser el plat fort del dia, 
amb una menció especial a l’exposició 
de VW MK1 on es va poder veure un 
model de cada de primera sèrie dels 
volkswagens dels anys 70 als anys 80.

El pavelló de Can Delfí va acollir el 
curs de cinturó negre d’Aikido de Ca-
talunya ACAC. A més, també es van 
celebrar els exàmens de DAN amb 
una gran participació d’alumnes i pro-
fessors d’Aikido. Cal destacar la bona 
feina dels membres del club local Ai-
kido Aikikai i de la regidoria d’Activitat 
Física i Esports.

Curs de cinturó negre 
al pavelló de 
 Can Del� n 
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Inauguració de luxe de la nova seu de la Penya Barcelonista
Amador Bernabeu, ambaixador del 
Barça la UEFA i avi de Gerard Piqué, 
Francesc Perearnau, subdirector de 
Mundo Depor� vo, Joan Vilà, exjugador 
del FC Barcelona,  Quim Masferrer  i 
Xantal Llavina, presentadors de ràdio 
i televisió, juntament amb l’alcalde 
d’Arbúcies, Pere Garriga, el regidor 
d’Esports, Àngel Cabrero, i el president 
de la Penya Barcelonista, Quim 
Vall·llosera, van inaugurar ofi cialment 
la seu de la Penya Barcelonista, situada 
a l’emblemà� c edifi ci de Can Son.
La inauguració va formar part dels actes 
de celebració del 41è aniversari de 
l’associació,  i va seguir-lo el col·loqui, 
que va tenir lloc al mateix edifi ci, en el 
qual hi van par� cipar Bernabeu,  Vilà, 
Masferrer, Llavina, Perearnau i van  
parlar sobre el Clàssic, el Madrid-Barça 
que s’havia jugat el dia abans i que va 
estar moderat pel també periodista 
espor� u i regidor   de Cultura, Manel 
Serras. Un debat que va servir per parlar 

del gran par� t del Barça al Bernabeu. 
Després, la festa del 41è aniversari va 
acabar amb el dinar amb els socis de 

la Penya Barcelonsita al poliespor� u 
de Can Del�  en què hi van assis� r 
més d’un centenar de persones.

Representants del Barça, l’Ajuntament i la Penya Barcelonista         

Tots els par� cipants a la fl ashmob per La Marató 

Dinar de celebració del 41è aniversari 

La regidora d’Activitat Física i Esports i 
l’Escola de Dansa van organitzar con-
juntament la flashmob per La Marató 
de TV3. Una coreografia que van ba-
llar tots els grups d’aeròbic i dansa al 
pavelló de Can Delfin amb l’objectiu 
de recaptar diners per a la diabetis i 
l’obesitat, tema de la Marató de TV3 
d’enguany. 

Arbúcies es mou per 
La Marató de TV3
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Les pa�nadores del Club Pa� Arbú-
cies van superar amb èxit les proves 
d’Iniciació de pa�natge C de la territorial 
gironina que van tenir lloc al pavelló de 
Can Pons i que va aplegar 24 clubs amb 
més de 100 pa�nadores. Per altra banda, 

Esports

La 13a edició de la Marxa Nocturna va aplegar més de 200 
par�cipants, que van recórrer una ruta de 10 quilòmetres per 
camins veïnals. Com cada any, a l’arribada al pavelló de Can 
Del�, els par�cipants van poder recuperar les forces amb un 
got de xocolata i un tall de coca, a més a més, se’ls  va atorgar 
un obsequi a tots ells. 

El XXVè Trofeu Judo Vila d’Arbúcies va acollir 260 nens i nenes de 
16 clubs espor�us d’arreu del territori: Arbúcies, Baix Montseny 
(Palautordera), Blanes, Canet, Farners, GEIEG (Girona), JudoBasic 
(Blanes), La Salle Horta (Barcelona), Lloret, Malgrat, Nova Unió 
(Lloret), Palafolls, Palamós, Pineda, Tordera i Yamashita (Cornellà 
de Terri).  En el torneig, en què hi havia tres categories diferents 
(prebenjamí, benjamí i aleví) cada par�cipant va fer dos combats, 
com a mínim, amb un escalfament prev i l’entrega de medalles 
posteriors. Va ser un torneig de caràcter lúdic, ja que hi havia nens 
a par�r dels 3 anys i amb àrbitres de categoria cadet o superior. 

200 par�cipants a la Marxa nocturna

260 nens al Trofeu Judo Vila Arbúcies

Èxit del Club Pa� Arbúcies a les proves de Cer�ficat C 

Les pa�nadores del CPA a les proves celebrades a Santa Coloma de Farners              Foto: CPA Pa�nadores que van obtenir el Cer�ficat C  

algunes de les pa�nadores del Club van 
par�cipar a les proves interclubs que es 
van celebrar a Santa Coloma de Farners. 
Les proves que es van disputar eren de 
Caganiu, d’Iniciació A i B, de Cer�ficat i de 
campionat i les arbucienques van obtenir 

molts bons resultats. El Club Pa� Arbúcies 
actualment compta amb 40 pa�nadores 
d’entre 4  i 16 anys que es reparteixen 
entre les categories següents: Caganiu, 
Escola, Preliminar, Promoció, Iniciació A, 
Iniciació B, Cer�ficat i Campionat.
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L’Observatori Meteorològic estrena 
nou web i càmera 

L’Observatori Meteorològic Municipal ha 
estrenat nova pàgina web i una càmera que 
facilita imatges en temps real d’una pano-
ràmica de la vila amb la informació meteo-
rològica sobreimpresa, així com també un 
compte de Twi�er. 
Les caracterís�ques d’aquest nou web 
(h�p://meteo.arbucies.cat) són un disseny 
més minimalista i modern, ofereix una vi-
sualització adaptada als disposi�us mòbils i 
també permet la integració dels nous ser-
veis i millora de la seguretat i rendiment 
del motor web. Una renovació que millora 
l’experiència de l’usuari. 
La càmera web és un dels principals atrac-
�us d’aquesta renovació, ja que ara es pot 
veure una imatge del municipi i les dades 
meteorològiques sobreimpreses. Una foto-
grafia que es va actualitzant cada 10 minuts 
i que des del mateix web es poden consul-
tar les imatges de les úl�mes 24 hores. I 
l’úl�ma novetat pel que fa a la tecnologia, 
és el compte a Twi�er (@AjArbuciesMe-
teo) que publica automà�cament la infor-
mació meteorològica que recull l’estació 
cada hora. Dades que també s’han integrat 
al nou web i que es poden consultar, així 
com també totes les dades que s’han anat 
recollint des que es va posar en funciona-
ment l’1 de gener del 2010. En aquest cas, 
cal destacar la col·laboració del portal www.
meteoarbucies.com, que ha proporcionat la 
informació en les ocasions en què s’havien 
perdut les dades de l’observatori municipal 
a causa d’algun problema amb l’estació. 
Recentment també s’ha canviat el pluviò-
metre, segons informa l’arbucienc Xavier 
Soler, biògraf i treballador del Servei Me-
teorològic de Catalunya des de fa 14 anys 
i voluntari de l’observatori, que s’ocupa 

Arbúcies va ser el protagonista del progra-
ma de tardes de TV3, Divendres, durant 
una setmana. L’equip del magazín, conduït 
per Espertac Peran, va visitar la nostra vila 
per tal de donar a conèixer la Festa del Fla-
biol, excusa per publicitar també l’entorn, 
la cultura, la gastronomia, la natura i el 
patrimoni que ofereix Arbúcies. Les con-
nexions en directe des de la plaça de la Vila 
van comptar amb gent reconeguda del po-
ble com el Cor Lu�ana, en Rafel Faixedas 
-que va mostrar les rutes més emblemà�-
ques per fer al poble,  en Quim Masferrer 
que va ensenyar com parlem a Arbúcies  
o en Quim Mateu,- que va oferir una ruta 
pel Museu Etnològic del Montseny. 

Arbúcies protagonista a Divendres

de fer el manteniment dels sensors de 
l’estació, revisa la coherència de les dades, 
etc. Soler explica que el pluviòmetre que 
s’ha instal·lat ara compleix en quasi el 100 
per cent les condicions establertes per 
una estació meteorològica oficial. A banda 
d’aquest canvi, també es van renovar els 
sensors ajustant el panell de la direcció del 
vent i el termòmetre a l’alçada correcte. 
L’Observatori Meteorològic Municipal està 
situat a la terrassa de l’Ins�tut Montsoriu, 
que sempre ha col·laborat amb el projecte 
que va néixer a finals del 2008 gràcies a la 
inicia�va de l’Ajuntament i Soler, que te-
nia l’interès d’instal·lar una estació en un 

indret en què no n’hi hagués cap d’oficial 
(en aquells moments n’hi havia al Turó de 
l’Home i a Viladrau). Va ser al llarg del 2009 
que es va posar en marxa i, després d’un 
any en proves, al gener del 2010 es van co-
mençar a recollir les dades fins a l’actualitat, 
que compta amb més de 300.000 registres. 
Des de llavors, al web s’hi pot trobar la in-
formació tècnica de l’estació, consultar les 
dades meteorològiques (temperatura, hu-
mitat, velocitat i direcció del vent i pluja) des 
del 2010 fins a les actuals, que s’actualitzen 
cada 10 minuts, les hores reals de sor�da i 
posta de sol i una predicció del temps a Ar-
búcies en les properes hores i dies. 

Imatge panoràmica que capta la càmera des de l’estació meteorològica 

Arbuciencs a la plaça de la VIla per par�cipar a la secció Paraules en ruta amb Màrius Serra i Quim Masferrer

Comunicació
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Promoció Econòmica 

Tercera edició de la campanya dels comerços 
Arbúcies a través del temps

de la carrosseria primi�va de fusta i  la 
va organitzar l’Associació de  Comerç 
d’Arbúcies amb la col·laboració del Mu-
seu Etnològic del Montseny, La Gabella. 
En l’edició d’enguany, les eines que 
s’han pogut veure exposades en 48 es-
tabliments diferents  eren les eines més 
comunes que havien u�litzat en el seu 
temps el fuster  i l’ebenista en la construc-
ció de les primeres carrosseries de fusta. 
Aquesta inicia�va, impulsada pels co-
merciants, té per objec�u revitalitzar 
el comerç de la vila, així com al mateix 
temps, donar a conèixer la història del 
nostre municipi a  través dels an�cs 
oficis, fil conductor de cada edició. 
La regidora de Promoció Econòmica, 
Maria Tayeda, va explicar que és una 
molt bona campanya  ja que permet 
als establiments oferir un element di-
ferenciat i, a més,  transmetre el ric 
patrimoni que ha adquirit Arbúcies 
al llarg dels seus segles d’història.

La regidoria de Promoció Econòmica, representants del Comerç d’Arbúcies i el director del Museu 

Àrea Les Agudes Autoescola Lia Automecànica Puigvila

Cifec Brico Arbúcies 

Autoreparacions Arbúcies Calçats Borrell Alimentació Teresa - Spar Cansaladeria Bosch Carns Casa Méndez 

Cor�na perruquers Creivil Digicopy Esports Montseny

Cafeteria pas�sseria Nora Assessoria i finques Valls

Durant els mesos d’octubre i novem-
bre els arbuciencs han pogut gaudir 
per tercer any consecu�u de la cam-

panya Arbúcies a través del temps. 
L’exposició oberta portava per nom Del 
fuster i ebenista al carrosser: les eines 
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Essencial estè�ca i salut Estè�ca i salut Sensacions Estè�ca Sanna Exmar Fills de Lluís Sureda

Fleca Arnau - Cal Moliner Forn de pa artesà Mir Garriga flors Instal·lacions C&C Arbúcies SL Joimar

La Taverna cansaladeria 

Merceria Anna

Taller i motos Molist

L’Elègance L’Estanc Loteria “El sac d’or” Maynou es�listes

Mireia carns Montserrat Rovira Jofre Fruiteria i celler Jordi Bayés Ofiser assessoria

Pas�sseria Mir Peixateria Llorà Pere Espel, gestoria Perrqueria Giramé Queviures Cal Gall

Vilamala calçatsVetàreaValls arbualiment - BonàreaUni-k



Gent gran 

La Festa de la Gent Gran aplega 240 
assistents al dinar de Can Del� n

La  Festa de la Gent Gran, que se celebra 
anualment a la tardor, enguany va 
aplegar 240 persones en el dinar que 
va tenir lloc al poliespor� u de Can Del�  
i que va ser l’acte principal de la diada 
que organitza l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes d’Arbúcies.  A l’àpat, com 
ja és tradició, es van homenatjar totes 
aquelles persones que aquest 2015 
han complert o compliran 85 anys. 
Els 12 homenatjats, que van poder 
comptar amb la companyia de la seva 
família durant el dinar,  van ser:  Pilar 
Pla, Núria Coberta, M. Farners Sureda,  
M. Rosa Nicolau, Tomàs Moré, Ramon 
Expósito, Manuel Anegas, Josep 
Pujolràs, Assumpció Buixó, Maria 
Molas, Maria Canals i Alfons Moré. 
Als actes hi van assis� r l’alcalde 
d’Arbúcies, Pere Garriga, el regidor de 
Gent gran, Manel Serras, el president 
i membres de la junta de  l’Associació 
de Jubilats i Pensionistes,  Lluís Danís, 
així com també representants de La 
Caixa i el mossèn de la Parròquia.   
Els actes de la Festa de la Gent Gran, 

Dinar de celebració al poliespor� u de Can Del�            

però, van començar al ma�  amb la 
celebració de la missa solemne i després 
van seguir amb un acte al teatre de la 

Llar de Jubilats per commemorar el dia, 
el qual va comptar amb la par� cipació 
dels nens del grup del taller de teatre.

27 par� cipants al 
taller de memòria

A l’octubre va començar una nova edició 
del taller de memòria que organ� za des 
de fa tres anys l’Ajuntament. El curs, que 
s’allargarà fi ns al mes de juny, compta 
enguany amb 27 par� cipants que es tro-
ben cada dijous de 9 a 11 del ma�  a la 
Llar de Jubilats. La logopeda arbucienca, 
Gemma Bayés, és l’encarregada d’aquest 
taller en el qual els assistents reforcen la 
seva memòria a través de diferents exer-
cicis d’escriptura, concentració, etc. 

Par� cipants del taller de memòria 

Actuació del Cor Lu� ana al teatre a la sala Daniel Mar�  de la Llar de Jubilats

Arbúcies celebra el Dia de la Gent Gran

La Llar de Jubilats va acollir la celebració 
del Dia Internacional de la Gent Gran 
del 9 d’octubre. La commemoració de 
la diada va comptar amb els parlaments 
del president de l’Associació de Jubilats 
i Pensionistes, Lluís Danís, de l’alcalde 
d’Arbúcies, Pere Garriga, i del regidor 
de Gent Gran, Manel Serras. Tots tres 
van coincidir en la importància que te-

nen  les persones de la tercera edat per 
la seva experiència i saviesa i el gran 
paper que han de jugar en la societat 
actual. Després, va tenir lloc l’actuació 
del Cor Lu� ana en què la interpretació 
de les seves cançons es va anar interca-
lant amb la lectura de diferents poemes 
a càrrec de Maria Carmen Viñas, mem-
bre de l’Associació de Jubilats.
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Es cons� tueix el segon Ple dels infants d’Arbúcies
La Llar de Jubilats va acollir la 
cons� tució del segon Ple dels infants 
d’Arbúcies, que va escollir com a nou 
batlle infan� l a Aniol del Río i a Gina 
Roura com a nova � nent d’alcaldessa. 
La cons� tució del nou plenari es deu al 
fet que els alumnes que el formen són 
de 5è i 6è de primària i, en conseqüència, 
quan els de 6è passen a l’ins� tut a 
fer 1r d’ESO, s’han d’escollir nous 
representants per ocupar aquests llocs. 
Els alumnes de 6è que han deixat el seu lloc 
al ple infan� l són: Elsa Castro (exalcaldessa), 
Gemma Morer (ex� nent d’alcaldessa), 
Anna Ferrer, Èric Elias, Guiu Llorenç i 
Ariadna Méndez. I els alumnes de 5è que 
passen a ocupar la seva plaça són: Arnau 
Gifreu, Farners Salmeron, Arnau Riumalló, 
Mar�  García, Carla Gràcia i Laura Roca. 
A la sessió, que va ser presidida per l’alcalde 
d’Arbúcies, Pere Garriga, els sis nous 
regidors de 5è de primària van prometre el 
càrrec i, després, els 13 edils van haver de 
votar el nou alcalde i � nent d’alcalde, ja que 
ambdós càrrecs els ocupaven dues alumnes 

Els regidors infan� ls acompanyats dels regidors adults després del Ple de cons� tució         

de 6è de primària en l’anterior legislatura. 
Amb 8 vots per a Aniol del Río i 5 per a 
Gina Roura, es van proclamar alcalde 
i � nent d’alcaldessa, respec� vament. 
Després del seu nomenament, tots dos 
van llegir un discurs de benvinguda. 
L’acte el va tancar el � nent d’alcalde, 
Jaume Salmeron, donant les gràcies a 

tots els assistents i va destacar que “el Ple 
infan� l treballa valors com la par� cipació, 
la responsabilitat en la ges� ó i transmet 
als més menuts valors democrà� cs, en 
què les decisions es prenen de baix a dalt”. 
“Un aprenentatge per educar 
ciutadans compromesos i 
crí� cs”, va concloure el regidor.

Els Chromebooks  a l’escola Vedruna
Els alumnes de 3r a 6è de l’escola Vedruna 
han començat a treballar amb l’entorn 
educa� u de Google. Es tracta d’un nou 
mètode de treball en línia en el qual els 
alumnes disposen d’un ordinador portà� l 
amb un compte de correu associat 
a un domini Vedruna, que fomenta 
el coneixement coopera� u i permet 
l’accés a moltes aplicacions educa� ves.   
La dinamització del projecte recau sobre 
l’administrador Google del centre, que és 
qui controla l’ús que els alumnes fan dels 
Chromebooks i de les aplicacions permeses. 
El compte de correu proporciona a l’alumnat 
un espai virtual amb múl� ples eines i 
aplicacions de caire pedagògic i organitza� u 
(Drive). El centre disposa de 25 portà� ls 
que usen els alumnes en l’aprenentatge de 
les matèries curriculars i complementàries 
en combinació amb els llibres de text. La 
posada en pràc� ca d’aquest entorn educa� u 
ha facilitat  el coneixement coopera� u 
i el treball compar� t entre mestres i 
alumnes i entre els mateixos alumnes. 

Els Chromebooks ofereixen un ampli 
ventall d’aplicacions que l’alumnat es pot 
descarregar. Des de les més elementals, 
com el document de text i el full de 
càlcul, a les més específi ques, com 
les de dibuix i edició de fotos i vídeo. 
Segons la direcció del centre, la idea és 
anar potenciant l’ús d’aquesta eina per les 
possibilitats que ofereix. A més, també s’han 
introduït les tauletes a l’educació infan� l i al 
cicle inicial de primària per tal de fomentar l’ús 
d’aquestes eines digitals entre els més pe� ts.  

La classe de 5è u� litzant els chormebooks        

Aloha Mental Arithmetic, 
extraescolar del Vedruna

L’escola Vedruna ofereix una nova extraescolar, 
l’Aloha Mental Arithmetic (AMA), que es basa 
en un mètode en què l’àbac és l’element clau 
per a l’ensenyament de l’aritmètica i a més, 
contribueix al desenvolupament mental dels 
infants, d´una manera divertida i interactiva. Va 
dirigida a infants de 5 a 13 anys i hi participen 
16 alumnes d’ambdós centres de la vila. L’AMA 
és un sistema de treball en què es desenvolupa 
i s’estimula el cervell per millorar la capacitat de 
concentració, la visualització, la memòria foto-
gràfica, la creativitat... A banda d’aprendre ma-
temàtiques, es desenvolupen altres capacitats 
per millorar el rendiment acadèmic i la capaci-
tat de solucionar problemes de manera eficaç 
en la vida diària.

Educació  i Par� cpació Ciutadana
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Solidaritat

Actuació del Cor Lu�ana al teatre a la sala Daniel Mar� de la Llar de Jubilats

Recullen 3.300 quilos al Gran Recapte

Recollida d’aliments a l’ins�tu        Foto: Anna Coll

Càrites i el Centre d’Atenció Primària 
(CAP) han recollit fins a 3.300 quilos de 
menjar durant els dies 26 i 27 de novem-
bre en què es va celebrar el Gran Recap-

te d’Aliments. Càrites va comptar amb 
la col·laboració dels supermercats del 
municipi i va recaptar fins a 2.800 qui-
los i, per altra banda, el CAP va centrar 

la campanya als centres educa�us (Es-
cola Dr. Carulla, Escola Vedruna i Ins�tut 
Montsoriu) i el geriàtric i van aconseguir 
recollir 500 quilos més d’aliments. 

INDCAR dóna més de 450 joguines a la Creu Roja 

Gaël Queralt amb el president de la Creu Roja, Carles Soler i dos voluntaris de l’en�tat 

L’empresa carrossera Indcar a través del 
seu Director General, Gaël Queralt, ha fet 
una donació de més de 450 joguines al 
president de la Creu Roja d´Arbúcies, Car-
les Soler, a les instal·lacions dela mateixa 
empresa.    
La inicia�va respon a la campanya solidària 
Un vehicle, un joguet, que es va iniciar el 
2014 arran d´una de les propostes finalis-
tes, impulsada pels mateixos treballadors 
en un concurs intern d´idees, per donar 
a conèixer la companyia en el seu entorn 
més proper. Així doncs, la carrossera dóna 
una joguina per cada autocar venut al llarg 
del 2015 i, enguany, han estat 450.  La 
plan�lla d´Indcar també ha volgut sumar-
se a aquesta inicia�va solidària i ha con-
tribuït amb més joguines als ja adquirits 
per l’empresa.   Aquest Nadal, les joguines 
aportades per la campanya Un vehicle, un 
joguet, es des�naran a famílies necessita-
des de les poblacions d’Arbúcies, Sant Hila-
ri, Breda i Hostalric. 
L´empresa INDCAR par�cipa ac�vament 
en diverses accions de caràcter solidari, en-
tre les quals destaquen, les col·laboracions 
amb Intermón Oxfam o amb l´associació 
local Montseny-Guilleries. 
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Arbúcies es manifesta en contra de la violència masclista

Arbúcies va celebrar el Dia Internacio-
nal contra la violència de gènere. L’acte, 
que va comptar amb una cinquantena 
de manifestants, va començar a la plaça 
de la Vila en què la regidora d’Igualtat, 
Maria Tayeda, va recordar la importància 
de commemorar aquest dia per tal  de 
conscienciar la societat de la gravetat del 
problema i la voluntat d’eradicar el mal-
tractament de gènere amb el suport de 
les ins�tucions i en�tats. Tayeda va assen-
yalar que des de l’Ajuntament “seguirem 
posant els recuros i els mitjans necessaris 
per a la prevenció, atenció i recuperació 
de les víc�mes de la violència de gènere”. 
Després del parlament, l’acte va seguir 
amb la marxa de torxes pels carrers del 
centre i va acabar a la mateixa plaça amb 
la lectura del manifest en què es van re-
cordar les vícitmes de violència masclista 
que hi ha hagut aquest 2015 al país. L’acte 
es va cloure amb l’encesa d’espelmes i la 
rotllana que es va formar entorn l’arbre 
de la plaça tot fent un minut de silenci en 
record a totes les persones que han estat 
víc�mes de maltractaments. Finalment, 
el divendres 27 també es va passar el do-
cumental La maleta de Marta gràcies a la 
col·laboració d’Amnis�a Internacional de 
Blanes. Un documental que descriu amb 
exemples reals tant el sofriment i la lluita 
de la dona maltractada com la visió dels 
que treballen en contra de la volència.

Encesa d’espelmes i minut de silenci en record a totes les víc�mes que han pa�t maltractament de gènere 

Igualtat
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