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Arbúcies s’implica en l’11 de Setembre
La Diada va arrencar a la nostra vila el dia 8 amb un recital de la Núria 

Feliu i artistes locals i va acabar l’11 amb la recepció oficial i la Via
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NOTÍCIES D’ARBÚCIES 

L’11 de Setembre és sempre una 
jornada molt especial al poble 
d’Arbúcies. No en va, tots els al-
caldes de l’era democràtica que ha 
tingut el nostre poble s’han signifi-
cat pel seu independentisme. En-
guany, que la lluita per la separació 
d’Espanya s’ha aferrissat encara 
més, tots els grups polítics munici-
pals, acompanyats per AxI (ANC), 
l’Ateneu i Arran, es varen constituir 
com a Comissió Unitària per donar 
suport als actes de la Diada i signar 
un manifest conjunt en defensa dels 
interesos de Catalnunya.
La Diada es va allargar a Arbú-
cies, perquè va començar ja el dia 
8 amb la recepció oficial als pares 

de l’activista valencià en defensa de 
la llibertat Guillem Agulló, i va con-
tinuar amb la celebració del recital 
de poesia i música de la Núria Feliu 
i de diversos artistes i rapsodes del 
nostre poble. El teatre del Centre 
Parroquial es va omplir de gom a 
gom per escoltar les interpretacions 
dels músics locals Joel Serras, Anna 
Ferran, Anna Pacheco i Clara Riba-
tallada i els poemes escollits per 
els rapsodes Daniel i Marta Martí, 
Carme Viñas i Elena Miró, que va-
ren omplir tota la primera part. A la 
segona part, la Núria Feliu va recitar 
poemes del seu llibre i va fer cantar 
tot el públic amb cançons populars 
catalanes.

El día 10 al vespre, es va fer la lectu-
ra del manifest unitari, a càrrec d’en 
Jordi Pujadas, president de la sec-
ció local de l’ANC, amb la presència 
a l’escenari de tots els reprentants 
de les entitats implicades en la Co-
missió Unitària. L’acte es va tancar 
amb l’actuació musical de Xavi Mur-
cia i Lluís Figueres.
El dia 11, la Diada es va obrir a Ar-
búcies amb la recepció oficial, que 
es va avançar a les 11 del matí, per 
tal de donar temps a tothom per 
desplaçar-se a la tarda cap a la Via 
Catalana. La contribució d’Arbúcies 
a la Cadena va ser de gairebé 1.000 
persones. Un èxit, tal com s’havia 
d’esperar d’un poble tan solidari.



La construcció d’un país, d’un po-
ble, sempre es fa des de la base, 
des de les persones. Majoritària-
ment, és la gent  anònima que hi 
posa tot de la seva part per tirar 
endavant un projecte de comu-
nitat. I aquí estem. Formem part 
d’un poble, Arbúcies, que és el 
nostre i només depèn de nosaltres 
com el volem tenir i com el volem 
deixar als nostres fills i filles. És la 
conciència personal que fa possi-
ble la convivència, el respecte i el 
bon veïnatge que ens fan tenir uns 
carrers i places endreçades, uns 
jardins arreglats, unes festes par-
ticipades, i tot el que ens comporta 
pertànyer a una comunitat. No vi-
vim sols; som part d’un tot.
Cada dia més em sento orgullós 
de totes aquelles persones, que 
som majoria, que ajudem a fer-ho 

LA VEU DE L’ALCALDE

Ara més que mai, Arbúcies
possible. Des de l’ajuntament, tant 
els càrrecs electes com els treba-
lladors i treballadores, hi posem tot 
de la nostra part. Però aquesta és 
la nostra feina, estar al servei de la 
comunitat i ajudar a fer més fàcil el 
magnífic treball que fan les entitats i  
tantes persones a títol individual.
No cal parlar però que no arribem a 
tot arreu, que tenim mancances, que 
som humans i ens equivoquem. I 
aquí és on hi ha la feina anònima de 
tots nosaltres. Em satisfà molt quan 
ciutadans  a títol personal o gent 
de les entitats, venen a trobar-me 
per demanar en què poden ajudar, 
què poden fer per millorar Arbúcies.  
Gràcies a tothom i molts ànims en 
aquests temps tant difícils. Només 
en sortirem si anem tots junts.

Pere Garriga

Desallotjat el nucli zoològic 
il·legal a la Joia del Montseny

L’Ajuntament i els propietaris aconsegueixen 
normalitzar l’espai després de deu anys

Els comerciants d’Arbúcies van rea-
litzar una campanya de promoció el 
passat dissabte 5 d’octubre. La inicia-
tiva es va fer a la plaça de la vila i con-
sistia en el repartiment de 400 globus 
que en el seu interior contenien regals 
com ara premis directes, descomptes 
i números per un sorteig d’una estada 
en un balneari. L’associació de comer-
ciants no descarta tornar a repetir la 
iniciativa en el futur degut a l’èxit i ac-
ceptació obtinguda.

L’Ajuntament d’Arbúcies i els pro-
pietaris del terreny portaven un any 
i mig treballant en diferents instàn-
cies per solucionar una problemà-
tica que feia aproximadament deu 
anys que es perpetuava.
L’espai, ocupat il·legalment, ha-
via acumulat fins a 150 gossos en 
condicions higièniques i de salu-
britat precàries.
Els terrenys on s’ubicava el nucli 
es troben situats, en una ruta a 
peu i Btt que condueix a l’església 
romànica de Sant Pere Desplà. 
La recuperació de l’espai  pel gau-
di públic, allibera els veïns de la 
zona de les pudors, la brutícia i 
la perillositat d’alguns animals, si-
tuació que han estat suportant els 
veïns de la Joia durant una dese-
na d’anys.
“Finalment, hem aconseguit resol-
dre un problema greu que s’havia 
eternitzat en el temps. Tota la feina 
ha valgut la pena; ara és hora de 
parlar amb la propietat per adequar 
la zona i donar-hi un ús integrat a 

l’entorn i al servei del veïnat”, afirma 
Jaume Salmeron, tinent d’Alcalde de 
l’Ajuntament d’Arbúcies.

Feines de recuperació de la Joia
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Es reparteixen 400 
globus amb premis



NOTÍCIES D’ARBÚCIES

4

Els ajuntaments d’Arbúcies i Me-
quinensa han signat un acord 
d’agermanament que acostarà el 
poble del peu del Montseny amb el 
de la Franja de Ponent. L’acord es-
tableix la voluntat de portar a terme 
una col·laboració estable que permeti 
intercanviar experiències en l’àmbit 
cultural, esportiu i social. També 
mostra la voluntat de desenvolupar 
programes d’intercanvi entre entitats 
de les dues poblacions de manera 
periòdica, i la decisió d’esdevenir vi-
les agermanades, “amb l’objectiu de 
construir, des de la diversitat, un fu-
tur de progrés i llibertat pels nostres 
convilatans”, es diu a l’acord que han 
signat els alcaldes d’Arbúcies, Pere 
Garriga, i de Mequinensa, Magda 
Godia.
“Arbúcies té ja agermanaments amb 
Salses, a Catalunya Nord, Vilafranca 
de Bonany, a les Illes, i Torreblanca, 
al País Valencià. Mancava incorporar 
un poble de la Franja de Ponent. I 
Mequinensa, per la seva lluita en de-
fensa de la seva identitat i de la llen-
gua catalana, ens va semblar el més 
indicat. Volem establir llaços en tots 
els camps i donar suport a les iniciati-
ves que ja esteu portant a terme”.
La delegació de Mequinensa va es-
tar formada per l’alcaldessa, Mag-
da Godia, el tinent d’alcalde, Antoni 
Llop, i la regidora de Cultura, Gem-
ma Nadal. “Som un poble de fronte-
ra de parla catalana. Ara ens diuen 
que parlem Lapao i això ens genera 
problemes d’identitat. Jo parlo català 
de Mequinensa. Ens sentim relegats. 
Defensem la nostra llegua amb ar-
guments científics i culturals, però el 
Govern d’Aragó no en vol saber res. 
Som conscients del que som, del que 

Arbúcies s’agermana amb 
Mequinensa

L’acord incentivarà la col·laboració cultural, 
social i esportiva entre els dos pobles 

volem i del que sentim. I no volem do-
nar cap pas enrere”, va explicar Mag-
da Godia.
A l’acte hi varen assistir també re-
presentants de moltes entitats ar-
bucienques, que varen mostrar la 

seva satisfacció per l’agermanament 
i varen iniciar els contactes per tal 
d’intercanviar visites i activitats. 
L’acord d’agermanament es va pren-
dre per unanimitat de totes les forces 
polítiques d’Arbúcies.

L’Ajuntament d’Arbúcies destina un 
policia local únicament a vigilar ur-
banitzacions i masies del municipi. 
L’alcalde, Pere Garriga, va justifi-
car la creació d’aquest “agent rural” 
per dos motius: per una banda, per 
la gran extensió de terreny que té el 
municipi, que el pot fer més vulnera-
ble a les bandes de lladres, i, per una 
altra, perquè va recordar que era un 
compromís electoral.

“La seva única funció és vigilar les ca-
ses de pagès i les urbanitzacions de 
fora de la vila. L’alcalde hi va afegir 
que alguna d’aquestes urbanitzacio-
ns està a una distància d’entre deu i 
quinze quilòmetres del nucli urbà.
L’equip de govern creu que l’ideal 
seria que fossin dos els policies que 
vigilessin les masies i urbanitzacions, 
“però les arques municipals no per-
meten destinar-hi dos policies”, va 
justificar l’alcalde. Arbúcies té un dels 
termes municipals més grans de Ca-
talunya, amb 86 km² d’extensió, i 478 
cases de pagès.

Policies locals
“rurals” a Arbúcies
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Fontanet fa donació d’un quadre a Arbúcies
El pintor de Sta. Coloma havia exposat al Museu La Gabella

El pintor de Santa Coloma de Far-
ners, Josep Maria Fontanet, va fer 
donació d’una de les seves obres a 
l’Ajuntament d’Arbúcies, per mostrar 
així el seu agraïment per la cordial 
acollida que havia tingut en la seva 
exposició al Museu Etnològic del 
Montseny, La Gabella. Fontanet va 
cedir una pintura d’un paisatge urbà, 
on descriu la seva visió personal 
d’un dels carrers més emblemàtics 
del nostre poble, Magnes. L’única 
petició que va fer l’artista va ser que  
el quadre es col·loqués en un lloc vi-
sible de l’Ajuntament o del Museu.
Pere Garriga, alcalde d’Arbúcies, i 
Jordi Tura, director del Museu, varen 
rebre el quadre al taller del pintor i li 
varen agrair la donació. “És un orgu-
ll per a nosaltres que un artista de 
la qualitat de Fontanet ens cedeixi 
aquest quadre. Li buscarem el lloc 
més adequat ”, va dir l’alcalde. Josep Maria Fontanet, Pere Garriga i Jordi Tura en el moment de la donació

Fins el 13 d’octubre el Museu Etnològic del Montseny 
s’hi ha pogut veure una selecció dels darrers treballs de 
Josep Guiolà que prenen com a punt de partida les tèc-
niques de la fotografia analògica.
El visitant no ha quedat indiferent pels seu tractament 
dels retrats, la composició de la figura humana o les com-
posicions artístiques que ens han portat a interrogar-nos 
sobre els límits de la fotografia.

Exposició de Josep Guiolà 
a La Gabella

El CAP i l’Ajuntament presenten el videoclip “Junts per 
una vida activa i feliç”, realitzat per David Batlle amb 
l’objectiu de promoure i potenciar l’exercici físic per a to-
tes les edats. Batlle ha realitzat un excepcional treball on 
es visualitza amb claredat que cada etapa de la vida obre 
la possibilitat a la pràctica d’algun tipus d’esport i que tan 
sols cal buscar el model més adequat.
Àngel Cabrero, regidor va comentar: “Ja fa temps que 
es treballa en aquesta linea, el poble és molt actiu una 
bona mostra és que actualment, hi ha 1.000 persones 
que practiquen esport de forma habitual al municipi. La 
salut és un tema que ens preocupa i també la prevenció, 
com ho demostra que al poble hi ha nou desfibril·ladors, 
ubicats en llocs estratègics”.

Arbúcies promou l’exercici físic 
per a totes les edats
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La Festa Major de Lliors va co-
mençar al matí amb una marxa 
d’uns 6 quilòmetres, seguidament 
es va celebrar la missa tradicional, 
un vermut popular i un dinar que va 
consistir en una arrossada o una 
fideuà(es va alternant cada any). 
A la tarda hi va haver jocs per a la 
mainada i activitats relacionades 
amb l’aigua.

Festa Major de Lliors

Festa Major d’Arbúcies
Èxit d’assistents a la renovada Festa Major

Cada any a finals de 
juliol, Arbúcies recupe-
ra la tradició mil·lenaria 
de la seva Festa Ma-
jor. L’Ajuntament va 
omplir aquests cinc 
dies d’actes per a 
tots els gustos, per tal 
d’aconseguir una àm-
plia participació ciu-
tadana. El jovent, les 
famílies i la gent gran 
van tenir el seu espai. 

I la bona acollida de la 
gent d’Arbúcies es va 
fer palesa amb la seva 
presència als actes 
principals: el tornaboda 
al Prat Rodó, les ba-
rraques, el concert i el 
ball amb la Selvatana, 
la Trobada de gegants, 
el teatre i el concert fi-
nal de l’Orquestra de 
l’Empordà. Una Festa 
Major molt viscuda.

L’Ajuntament no s’atura en la seva 
feina de millorar el poble amb els 
recursos que té disponibles. Algu-
nes de les actuacions dels darrers 
mesos han estat: el moviment de 
contenidors al carrer Loreto Mata-
ró facilitant la mobilitat i la creació 
d’aparcaments; arranjament del jocs 
infantils, instal·lació d’una taula de 
ping pong  i la consolidació del mo-
nument de la Plaça de la Solidaritat; 
s’han col·locat noves fonts d’aigua al 
pati del Carulla, a la Plaça Solidaritat 
i a la zona esportiva de Can Pons; 
rehabilitació de la vorera de l’escola 
Carulla; s’ha impregnat el pont del 
Rojos i la vorera de la Farga amb 
una substància antilliscant per evitar 
caigudes els dies de puja.

Reformes per millorar el poble
La regidoria d’entorn urbà realitza obres 

petites però molt necessàries
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EL PERSONATGE

“Sempre m’ha mogut la cultura”
Albert Mañé, regidor de Cultura i Salut, va tocar 
a Jumaca, és rapsoda i actor i director de teatre

El seu posat es seriós i propi d’una 
personalitat molt treballada. L’Albert 
Mañé, regidor de Cultura i Salut, te 
52 anys i ha passat la major part de 
la seva vida vinculat d’alguna ma-
nera al món de la cultura en l’àmbit 
del poble d’Arbúcies. Tenia 15 anys 
quan va ser un dels fundadors del 
grup musical Jumaca (Juny, Mañé, 
Casals), que entre 1976 i 1979 va ser 
un referent a la comarca. I ja llavors 
va començar una activitat teatral que 
ha anat evolucionant fins a ser ara el 
director del grup H6 Teatre (amb Raúl 
Martínez i Josep Riumalló), seleccio-
nat enguany per actuar al FITAG.

“He fet de tot”, confessa amb un 
somriure. “Des de Lluquet, Satanàs i 
l’arcàngel Sant Miquel, als Pastorets, 
fins a agafar la responsabilitat de la di-
recció del grup quan ningú ho volia fer. 
Amb el grup jove vàrem anar al Romea 
i a la Fira de Teatre del carrer a Tàrre-
ga, dins la mostra jove de Catalunya. 
La música, el teatre i la poesia –tam-
bé és un rapsoda de qualitat- m’han 
donat moltes satisfaccions. I ara des 
de l’ajuntament intento ajudar en tot el 
que puc a promocionar aquests tipus 
d’activitats”.
L’Albert va estudiar a Arbúcies fins a 
8è de bàsica abans de començar a 

treballar al taller d’ebenisteria del seu 
pare. “Vaig fer el batxillerat i el COU 
a distància i després vaig estudiar in-
teriorisme a l’Escola d’Arts i Oficis de 
Vic”. Molts dies treballava amb el seu 
pare, anava a Vic a la tarda i al ves-
pre, en arribar, corria cap al Centre 
per assajar alguna obra de teatre.
Tenia la vida ben orientada. Però lla-
vors li varen detectar un càncer i el 
varen haver d’operar l’abril de 1991. 
El setembre va haver de tornar a fer 
tractament i el 22 de desembre de 
1992 li va fer donar l’última sessió de 
quimioteràpia. “Es com si m’hagués 
tocat la loteria”, diu ara recordant 
aquells moments. “El cert és que et 
canvia la vida. T’ho replanteges tot. 
Sentia temor, és clar. I tots ho vàrem 
passar malament. Però em va obligar 
a reflexionar sobre la meva vida i a 
agafar-me les coses amb més cal-
ma. No volia tenir grans ambicions, 
cobrir el més bàsic, i intentar gaudir 
més de les petites coses. La societat 
t’empeny al consumisme, però has 
de ser capaç de frenar i fer quatre 
passes enrere”.

L’Albert ho ha fet. Però sempre s’ha 
mantingut fidel als seus principis. 
I, probablement, per això va entrar 
a l’Ajuntament amb Entesa per Ar-
búcies quan en Pere Garriga li va 
demanar. “Sempre havia fet coses 
per al poble des de les entitats”, 
explica. “Ara intento ajudar des de 
l’Ajuntament. Però no tinc cap mena 
d’aspiració política”. L’Albert confes-
sa que el moment és molt difícil, per 
la crisi que s’està vivint. “No hi ha di-
ners per a res. Hem d’optimitzar els 
recursos i, en molts casos, només 
podem ajudar a fer les iniciatives que 
se’ns plantegen cedint equipaments, 
donant suport logístic o firmant con-
venis de col·laboració. És dur, però 
és el que ara mateix podem fer. I ho 
fem”.

Albert Mañé, regidor de Cultura i Salut

“Si aquesta crisi ser-
veix perquè la gent 
s’acostumi altre cop 
a fer coses per gust, 
sense esperar una 
subvenció, haurem 

avançat molt”



11 DE SETEMBRE / 1000 ARBUCIENCS A LA VIA CATALANA

A Arbúcies, l’11 de Setembre ha estat sem-
pre una jornada molt especial. Ha suposat un punt 
de confluència dels  diferents  interessos  polítics  i 
socials cap a un objectiu comú. Des que es varen 
establir els ajuntaments democràtics, el nostre poble 
hi ha hagut  sempre  alcaldes  independentistes. I els 
actes oficials i socials sempre s’han dirigit a aconse-
guir una conscienciació  dels  arbuciencs  i arbucien-
ques  del  concepte  de catalanitat. Per això a ningú li 
va estranyar que la participació del nostre poble en la 
Cadena Humana, organitzada per l’ANC, fos tant no-
table. Al voltant de 1.000 arbuciencs i arbucienques 
es varen desplaçar per diferents trams de la Via Ca-
talana. I aquí en volem deixar constància. 

Jordi Masferrer - Tram 550

Jordi Juncà-tram 498 de Sant Pol de Mar

Oriol Teixidor - al Pertús, el Vallespir

Joan Permanyer 

Albert Busquets

Rosa 
Casases 
Virgili 

M. Serras - Tram Maçanet-Sils

Frederic Prat



11 DE SETEMBRE / 1000 ARBUCIENCS A LA VIA CATALANA

Jordi Juncà-tram 498 de Sant Pol de Mar

Joan Permanyer 

Frederic Prat

Montse Plana
Tram de Sils

Marta Gelpí

Josep Bohils - Alcanar

Albert Busquets 

Joan Permanyer 

Pere Garriga-Tram Maçanet Sils
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11 DE SETEMBRE / 1000 ARBUCIENCS A LA VIA CATALANA

Jordi Juncà-tram 498 de Sant Pol de Mar

Tram 449

Jordi Pujades- Tram 550

Montse Plana
Tram Massanet Sils

Lluís Cuminal Mollera 

Jordi Font 
Tram 549

Albert Busquets 

Carme Tort-tram 550 

Rosa Casases Virgili 
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El grup de teatre H6 d’Arbúcies va participar al Festival 
Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) el 
passat 30 d’agost al pati de Les Magnòlies de Girona 
amb la seva obra El verí del teatre. A l’espectacle hi van 
assistir  aproximadament  unes 100 persones. Les 15 
obres  que van participar en el FITAG d’enguany van ser 
seleccionades d’un total de 100 aspirants.

H6 al FITAG

Mr. Danger a la final de Callela
El grup musical arbucienc va fer una gran ac-
tuació sobre la sorra de la platja del Maresme

Mr. Danger, una nova formació musical 
arbucienca que integra també compo-
nents de Girona i Breda, va tenir una 
brillant actuació en el concurs que es 
va organitzar a Calella de Mar. Sobre 
la sorra de la platja del Maresme, Mr 
Danger va aconseguir clasificar-se per 
a la final, amb el seu peculiar estil ba-
sat en peces d’ska i reggae. El grup 
es va formar fa un any i va fer la seva 
presentació l’estiu passat als jardins 
de Can Torres. Ara treballen ja per gra-
var  una maqueta i preparar l’actuació 
al Barrock. 

Anna Pacheco i Anna Ferran varen actuar formant duet 
al pregó de la Festa Major i varen impactar per la quali-
tat de les seves veus i la seva harmonització. Aquestes 
dues arbucienques s’estan obrint camí en el difícil món 
musical català a través de les seves actuacions. Ferran 
va ser seleccionada per fer el pregó, per haver treballat 
al musical Geronimo Stilton a Barcelona i a altres ciutats 
de la geografia catalana i espanyola. Pacheco va tenir 
una actuació memorable als jardins de Can Torres i va 
ser convidada a participar també al FITAG.

Anna Pacheco i Anna Ferran

Aplec de la Capella
L’Aplec de la Capella va tornar amb 
força el 21 i 22 de setembre. Els veïns 
d’Arbúcies es van reunir al voltant de la 
Mare de Déu de la Pietat per celebrar 
aquesta festa que és una de les que té 
més tradició del nostre poble. Les rifes 
d’ous i fuets, que ajuden a finançar-la, 
la missa solemne, les actuacions de les 
corals locals i les sardanes que solen 
tancar els actes donen vida a un entorn 
emblemàtic del poble.

Jordi Pujades- Tram 550

Jordi Font 
Tram 549

Carme Tort-tram 550 
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UNA LEGISLATURA PERDUDA
Després de 30 mesos de legislatura, l’equip de govern pot presentar un balanç ben 
magre: la situació econòmica ha empitjorat i l’atur ha augmentat, s’han presentat 
diversos ERO, no s’han creat eines per dinamitzar el sector comercial ni el turístic. 
No s’ha desencallat ni les Naus de Ca l’Ayats, amb dos milions d’euros gastats, ni la 
nova Biblioteca, ni la Carretera. I els aparcaments de la Farga no milloren la imatge 
d’Arbúcies. S’ha fracassat en la transformació de l’escola d’adults, i per sort, vàrem 
parar la venda del pis del TOM que els hagués pogut deixar sense residència. I, men-
trestant, ens hem de preguntar si volem això. Volem seguir amb el conformisme, els 
cops a l’esquena, el desori i la paràlisi de govern? La nostra és una resposta clara. 
Aquest no és el camí. Tots ens mereixem un govern i un futur millor.Joaquim Bohils

Jaume Salmerón

Quim Santos

Antoni Ronda

Pau Castanyer

LA VEU DELS GRUPS MUNICPALS

ARBÚCIES I LA VIA CATALANA CAP A LA INDEPENDÈNCIA
Uns 722 arbuciencs i arbucienques van participar el passat 11 de Setembre en la 
construcció de la via catalana cap a la independència, que va creuar el nostre país de 
nord a sud en una diada nacional memorable i irrepetible. A l’igual que a la resta de 
trams, tothom va seguir les recomanacions de l’organització i, en el cas de la nostra 
vila, de la gent d’Arbúcies per la Independència, a qui cal reconèixer un compromís 
i una fermesa extraordinaris. La demostració de civisme, unitat i força democràtica 
d’1,6 milions de catalans i catalanes és una prova més que Catalunya té una deter-
minació irrevocable: una consulta per la independència el 2014 que ens converteixi 
en un nou estat, amb els mateixos drets i deures que la resta d’europeus. Si estem 
units, serem imparables. Fem-ne via!

TOTHOM A TREBALLAR PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL NOSTRE 
POBLE
El passat més de febrer, la CUPA va entrar una moció al ple, on demanàvem que es 
crees una  comissió d’estudi de la realitat econòmica actual d’ Arbúcies i dels canvis 
necessaris per tal d’afavorir un desenvolupament econòmic equilibrat i sostenible. 
L’ajuntament ha tardat 9 mesos en convocar la primera reunió. Per nosaltres el bon 
funcionament d’aquesta comissió és vital per al futur de la població arbucienca i hi 
posarem tot la nostra il·lusió per tal que les conclusions siguin aplicables i positives. 
Esperem que l’equip de govern eboqui tots els seus esforços en aquesta comissió i 
que no haguem de esperar 9 mesos més per poder-ne extreure les primeres conclu-
sions. Podeu veure la moció sencera a cuparbucies.blogspot.com

SI ANEM JUNTS, ARBÚCIES ÉS IMPARABLE
El 5 de setembre el Consell comarcal va notificar el tancament de la cuina escolar 
a l’Escola Dr.Carulla. La decisió unilateral del Consell va deixar el servei en una 
situació precària i implica una pèrdua de qualitat, també alimentària. A més,suposa 
el trasllat de la cuinera titular a Breda. La cuina dóna servei a l’Escola Dr.Carulla, el 
TOM, El Jardinet i l’Escola Vedruna. La ràpida actuació de la Direcció de l’escola, de 
l’AMPA i l’Ajuntament,ha permès salvar el servei. Queda pendent algun serrell  com 
el monitoratge a la llar d’infants, en vies de solució. Hem actuat amb una sola veu 
amb l’objectiu de treballar pel bé comú. Mil gràcies a totes les parts implicades per la 
seva tenacitat. Junts, som imparables.

LA REALITAT DELS NOSTRES AJUNTAMENTS
Hi ha un abans i un després en la gestió municipal arreu de Catalunya, abans al-
guns estiraven més el braç que la màniga. Els ajuntaments hem hagut d’aprendre a 
racionalitzar i a evolucionar ja que els temps han canviat, tenim una realitat diferent 
davant nostre. Les prioritats són unes altres, això no vol dir que no estiguem treba-
llant per Arbúcies sinó que ens hem centrat en les persones. No és una legislatura 
de grans projectes faraònics, sinó una legislatura de proximitat, una legislatura de 
cos a cos amb el ciutadà, una legislatura on hem d’intentar arribar als problemes 
quotidians dels ciutadans, una legislatura de contenció, una legislatura on només val 
l’optimització dels recursos municipals que és precisament el que està fent el PSC i 
l’equip de govern municipal.
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Un mestre que entrena 
a Tercera

Jordi Guerrero porta al Palamós al millor inici 
de temporada dels últims cinc anys

Jordi Guerrero 
porta tota la vida 
entrenant equips 
de futbol. Quan 
era jugador, ja 
treballava amb 
els equips de 
categories infe-
riors. A Arbúcies 
ha dirigit la ban-
queta de totes 
les categories 
fins al primer 
equip. Després 
es va treure el tí-
tol d’entrenador 
nacional i es va 
obrir pas a clubs 
més potents 
com l’Amer i el 
Tordera. Va en-
trenar també al 
Farners i el Bla-
nes i el juvenil 
del Girona. Ara 

JOSEP ARCHILLA (MANLLEU). És un dels dos juga-
dors arbuciencs que ara mateix juguen a Tercera Divisió. 
Té 28 anys i en porta sis de central al Manlleu. La seva 
formació es va iniciar a l’EFA. Després va jugar amb 
l’infantil A i el cadet B de l’Espanyol i al cadet A i el juvenil 
del Vilobí. Com a amateur va fixar pel Perelada i va estar 
tres anys al Banyoles, abans d’entrar al Manlleu. “El que 
més em satisfà és haver jugat els play-off d’ascens. Per 
a mi va ser un premi”, diu Archilla.  

  Arbuiencs a Les Agudes

Jugadors d’Arbúcies a Tercera Divisió

aquest arbucienc és el tècnic del 
Palamós, a la Tercera Divisió, i ha 
aconseguit el millor inici de tempo-
rada a la Lliga dels últims cinc anys 
del club empordanès. I, tot i així, ell 
continua exercint la seva professió 
de mestre, a l’escola Vedruna.
La seva trajectòria esportiva va do-

Jordi Guerrero, entrenador del Palamós

teoria que les 
bases del futbol 
són iguals a to-
tes les catego-
ries. “La gran di-
ferència és que 
com més amunt 
vas, més bons 
son els jugadors 
i, per tant, tot el 
joc va molt més 
ràpid”, diu.
Enguany, el seu 
repte es impor-
tant. Mai no ha-
via entrenat a 
Tercera Divisió. 
Amb el Pala-
mós ha cobert 
un dels primers 
objectius que 
s’havia plan-
tejat. “Sí. Però 
sempre et que-
da la il·lusió de 

nar un salt de qualitat quan l’Oriol 
Alsina, entrenador del Llagostera, 
el va cridar perquè li fes un informe 
d’un rival, l’Hospitalet. “Li va agra-
dar i l’any passat vaig fer d’scouting 
–analista dels rivals- a la Segona 
B”. Va ser una experiència molt po-
sitiva, que li va confirmar la seva 

pujar un altre escaló. És difícil, 
perquè hi ha grans jugadors que 
ara entrenen i que es queden amb 
els millors equips. Però és qüestió 
d’estar preparat i tenir una mica de 
sort per poder aprofitar el moment 
si arriba. En Carles Planchart és un 
bon exemple i un mirall per a mi”. 

DAVID BUSQUETS (FIGUERES). Als seus 24 anys, en 
Busquets acompleix el seu segon any al Figueres de 
Tercera Divisió. “No pensava arribar tan amunt”, confe-
sa. Però ara m’agradaria poder jugar en una categoria 
superior. Has d’estar preparat i tenir una mica de sort”. 
Aquest arbucienc va iniciar-se a l’EFA i després va ju-
gar al juvenil del Girona, abans de fitxar pel Banyoles i 
jugar al Manlleu i el Cassà. Va tornar dos anys més al 
Manlleu, abans d’incorporar-se al Figueres.

David Busquets Josep Archilla
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La cursa Oncotrail donarà el tret de sortida el dia 12 
d’octubre de 2013 a Palafrugell, els participants hauran 
de recórrer 100 Km de recorregut que hauran de com-
pletar en menys de 36 hores. Arbúcies comptarà amb 
dos equips de 6 persones de l’entitat esportiva els Gra-
tanúvols del Montseny: els Llampecs i les Llebres. Les 
Llebres: Gemma Torras, Mariàngels Brugarola, Jaume 
Pujolràs, Francesc Ribera, Josep Noguera, Jaume Tarrés. 
Els Llampecs: Juli Parcet, Eva Montero, Ignasi Vila, Lluís 
Juanhuix, Pep Cortina , Sergi Forts.
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Trobada de clàssics de la Selva a Arbúcies
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Club Petanca Els Til·lers

Integrants del Club de Petanca

Ja fa uns quants anys que l’esport de la Petanca s’ha 
instal·lat a Arbúcies. Primer varen ser uns quants aficio-
nats que varen trobar un divertiment en aquella acció de 
tirar boles per apropar-les al bolig. Després s’hi varen 
anar sumant jugadors i es va crear el Club Petanca Els 
Til·lers, ubicat ara just al darrere de la Capella de Pietat. 
En aquests moments hi ha una trentena de socis que van 
gairebé diàriament a fer les seves partides amb els seus 
companys. El president, Lluís Carbonell, assegura que el 
club acompleix també una missió social, perquè obre les 
portes de l’activitat física a un sector de gent que  potser 
restaria més sedentària. El club organitza el torneig de 
Festa Major i fa un intercanvi anual amb Riells i Viabrea.

Equips d’Arbúcies a l’Oncotrail

2 equips d’Arbúcies a l’Oncotrail

Open de tennis taula i 
Marató de Pàdel

sos. Els guanyadors de tennis taula varen ser 
Sergi Molist (federats) i Josep Campderrós 
(no federats). En Pàdel es varen imposar en 
categoria or, plata i bronze: Rossel - Avella-
neda, Ruiz-López i Malet-Testart.

L’activitat esportiva no para a Arbúcies. Re-
centment, es varen celebrar a Can Pons 
l’Open de tennis taula i la Marató de Pàdel.  
La participació va ser àmplia en els dos ca-
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