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Inversions en el 
clavegueram 
pàg. 2, 3, 4 i 5
En els últims 4 anys s’hi han 
fet diverses millores

Nova descoberta a
Montsoriu
pàg. 26 

Es troba una important forti-
ficació al poblat exterior del 
castell 

Arbúcies, seu de la 
Trobada de Catifaires
pàg. 16 i 17 

Hi van participar diferents 
municipis catalans i gallecs
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Obres i Medi Ambient

4 anys d’inversions a la xarxa de clavegueram
L’eliminació del pont tibetà i les rescloses del Pont Vermell i les Pipes, algunes 

de les més destacades 

Resclosa del Pont Vermell 

El govern municipal de l’Ajuntament d’Ar-
búcies està treballant, des de fa anys i en 
diverses fases, en la millora de la separació 
d’aigües residuals i pluvials de la xarxa de 
clavegueram del municipi. Unes inversions 
que, a banda de millorar l’estètica del po-
ble, tenen com a objectiu principal ser més 
curosos amb el medi ambient i controlar els 
abocaments que van directament a la riera 
d’Arbúcies, una zona que forma part del Pla 
d’Espais d’Interès Natural. 
El sistema de clavegueram és un servei bà-
sic que a Arbúcies es va començar a cons-
truir entre els anys 1900 i 1902 als carrers 
Magnes, Camprodon, Vern i plaça de la 

Vila. A mesura que el poble va anar creixent 
també ho va anar fent la xarxa fins que el 
1982 donava cobertura a les 4.700 perso-
nes que vivien al poble. 
Des dels anys 80 fins ben entrats al segle 
XXI, la població arbucienca ha anat aug-
mentant fins arribar als 6.500 habitants 
d’avui dia, de manera que la xarxa de 
clavegueram que hi havia construïda fins 
llavors va quedar insuficient i obsoleta i 
provocava abocaments incontrolats a la 
riera, obstruccions dins el col·lector i des-
bordaments d’aigües fecals a vivendes del 
costat de la riera. 
Per aquest motiu, s’han anat fent diverses 

actuacions per adequar el clavegueram 
a les necessitats actuals. Les més impor-
tants són l’eliminació del pont tibetà i la 
construcció de la resclosa del Pont Vermell, 
obra que va tenir lloc a finals del 2015 i 
principis del 2016; la substitució d’una part 
del col·lector, que es va fer durant el 2018, 
i l’arranjament de la resclosa del Molí de 
les Pipes, que s’ha dut a terme aquest 
2019. Així com s’han aprofitat les obres de 
reforma dels carrers Camprodon, Castell, 
Montseny, travessia Montseny, Prat de 
Can Delfí, Sorrall, Ramon Pagès, travessia 
Vicenç Bosch, Riera i Pont Vermell per se-
parar les aigües pluvials i residuals.
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Defensem la democràcia

Benvolgudes i benvolguts,
Estem a les portes de temps que és 
preveuen convulsos. Més encara dels 
que hem tingut fins ara. Temps de de-
fensar la democràcia per davant de 
les lleis. Perquè ja se sap que quan les 
lleis manen per sobre de la democrà-
cia el govern esdevé tirania. I és, des 
de la democràcia, que hem de fer les 
lleis que han de regir a la ciutadania. 
Mai, mai, al revés. Les lleis no perme-
tien la llibertat d’expressió, ni el vot de 
les dones, ni l’educació dels menors, 
ni una sanitat per a tothom, ni la lliure 
circulació de persones, ni tantes altres 
coses que hem aconseguit canviar, 
tossudament, defensant la democrà-
cia com a valor essencial de la ciuta-
dania i dels drets fonamentals de les 
persones.
La democràcia és el respecte i accep-
tació de les decisions majoritàries de 

Pere Garriga Solà 

tot un poble, és un govern de baix a 
dalt, són les decisions que es prenen 
des del poble per als governants. I 
sempre tenint en consideració que 
no tothom pensem igual, respectant 
el dret a parlar, a debatre, a decidir 
el destí de la societat des de tots els 
àmbits, des de totes les perspectives i 
des de totes les maneres de ser, de fer 
i de pensar.
Però amb debat i decisió democràtica. 
Sempre sabent que les anomenades 
minories també tenen els mateixos 
drets, deures i fonaments que les ma-
jories. La democràcia és contrària a la 
opressió. La democràcia és sinònim de 
respecte, col·laboració i comprensió. 
I tot això només podem fer-ho des de 
la consciència col·lectiva, com a socie-
tat, com a persones, com a poble, com 
a país... Si no tenim aquesta capacitat 
de veure les coses mai ho farem prou 

bé. I de les nostres decisions i mane-
res de fer es desprèn el futur de la 
nostra societat. Nosaltres som hereus 
del nostre passat, és cert, però també 
ho és que som amos del nostre pre-
sent i constructors del futur col·lectiu. 
Allò que fem ara  és la nostra respon-
sabilitat, està a les nostres mans, però 
cal tenir visió perquè és el present de 
la generació futura.

Ben vostre, 
Pere Garriga Solà 
Batlle d’Arbúcies

La veu de l’alcalde

Supressió del pont tibetà i construcció 
de la resclosa del Pont Vermell 
Al desembre del 2015 es van començar 
les obres per a l’eliminació de l’estructu-
ra que penjava a la riera i que anava des 
del carrer Magnes fins al carrer Sorrall i 
que rebia el mal nom de pont tibetà. Els 
treballs van consistir a fer de nou tot el 
clavegueram d’aquesta zona, de manera 
que la connexió entre la part del col·lec-
tor que transcórrer pel costat del carrer 
Magnes, es va connectar amb el de la 
banda del carrer Sorrall a l’alçada del 
carrer de la Riera a través del col·lector 
que es va cobrir amb la resclosa del Pont 
Vermell. 
Fins al moment, el col·lector del carrer 
Magnes quedava molt més amunt de la 
riera, per això es va traslladar i es va ins-
tal·lar al costat de la riera, on hi havia un 
rec en desús. D’aquesta manera, el tub es 
va poder amagar dins el rec i evitar que 
quedés a la vista en un espai natural. 
Aprofitant aquests treballs, es va treu-
re tota la sorra provinent de les obres 
de l’Eix Transversal i que havien quedat Moment en què van començar les obres per treure el pont tibetà i la construcció de la resclosa
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acumulades en aquest sector, i també 
garantir el pas d’aigua constant a la zona 
d’horts del Solei i millorar l’estètica d’un 
dels llocs més emblemàtics del municipi 
amb la creació d’una làmina d’aigua a 
la mateixa resclosa per fer més atractiu 
aquest espai.  

Substitució de l’antic col·lector de formi-
gó per un de polièster 
La següent gran reforma del sistema de 
clavegueram arbucienc va tenir lloc du-
rant el segon semestre del 2018. El tram 
de col·lector que anava des de la placeta 
del carrer de la Riera fins a la depuradora 
es va haver de substituir, ja que el que hi 
havia fins llavors havia quedat insuficient 
pel volum d’aigües residuals que hi circu-
laven. El tub estava compost per una ca-
nonada de formigó de 400 mm de diàme-
tre i es va canviar per una nova canonada 
de 630 mm de diàmetre de polièster i de 
millor qualitat. Unes obres que permeten 
evitar els abocaments incontrolats a la 
riera i reduir les tasques de manteniment 
i allargar la durada del tub. Estat actual del col·lector que va des de la placeta del carrer de la Riera fins a la depuradora 

Resclosa del Molí de les Pipes

Reparació de la resclosa del Molí de les 
Pipes 
El mes de març van finalitzar les obres 
de la nova resclosa del Molí de les Pipes. 
Una infraestructura feta amb pedres, 
semblant a la resclosa que ja es va con-
struir al Pont Vermell, i que ha permès 
substituir l’antiga resclosa, feta de sacs 
de sorra i pedres i que es malmetia cada 
vegada que augmentava substancialment 
el cabal de l’aigua de la riera.
Es tractava d’una reforma que es reclamava 
des de feia 20 anys, ja que quan es pro-
duïen riuades, la força de l’aigua reben-
tava o arrossegava els sacs de sorra que 
formaven la resclosa i els escampava 
torrent avall. La nova infraestructura és 
respectuosa amb el medi natural que 
l’envolta, amb la seva escala de peixos, el 
pendent, la sortida d’aigües per garantir 
el flux del cabal ecològic, entre d’altres 
aspectes mediambientals. En aquest sen-
tit, l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, ha 
assenyalat que les obres han de servir 
per esmenar el problema ecològic que 
suposava i “garantir el cabal ecològic de 
la riera, l’abastament d’aigua potable a la 
gent d’Arbúcies i aigua pels regants, així 
com s’ha fet un canal perquè els peixos 
puguin remuntar la riera sense proble-
mes”.
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Arranjaments de la xarxa aprofitant la 
reurbanització d’alguns carrers 
En els últims any 4 anys s’han dut a terme 
la reforma i reurbanització dels carrers 
Camoprodon, Castell, Montseny, traves-
sia Montseny, Prat de Can Delfí, Sorrall, 

teulades i de la calçada anava a parar al 
col·lector i d’aquí a la depuradora. Amb 
aquesta separació, les aigües pluvials re-
tornen a la riera sense la necessitat de 
passar per la depuradora. 
En aquest sentit, l’alcalde explica que 

Ramon Pagès, travessia Vicenç Bosch, 
Riera i Pont Vermell. Aprofitant aquestes 
obres, s’han realitzat els treballs per sep-
arar les aigües pluvials i residuals, ja que 
fins al moment, l’aigua de la pluja que 
es recollia a través de les canals de les 

El carrer Castell després de la reforma El carrer Sorrall durant les obres de reurbantizació 

gràcies a aquestes obres de millora, s’ha 
permès reduir el flux de metres cúbics 
que van a parar a la depuradora i, així,  
allargar la vida útil de la instal·lació i que 
funcioni amb més eficiència. Garriga ha 
recordat que la Generalitat de Catalunya 
paga a l’Ajuntament pel manteniment de 

de clavegueram d’Arbúcies, ja s’han e- 
xecutat un 70 per cent del total de les 
millores que són necessàries”. I afegeix: 
“La següent fase que es durà a terme se 
centrarà en el tram de col·lector que va 
des d’on hi havia l’antic pont tibetà fins a 
la resclosa de Can Xacris”. En aquest cas, 
també se substituirà l’actual tub per un 
de més modern i eficient, tal com es va 
fer amb la part del col·lector del carrer 
de la Riera fins a la depuradora. A més, 
el tub de la banda del carrer de Magnes 
quedarà amagat per una paret de pedra 
vista i, el del costat del carrer Sorrall tam-
bé quedarà amagat gràcies al caixó de 
formigó que s’hi construirà, tal com ja es 
va fer des de la resclosa del Pont Vermell 
fins a aquest punt. Garriga assenyala: “En 
el marc de les obres de millora de la xarxa 
del clavegueram, també intentarem refer 
la resclosa de Can Xacris”. 
Finalment, l’alcalde explica que aquestes 
obres de reforma del clavegueram es 
duen a terme per fases perquè l’Ajun-
tament treballa amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua i es van fent a mesura que es 
van aconseguint les subvencions. “Ara ja 
tenim la subvenció per fer aquesta última 
fase, per això es tirarà endavant”, asse-
gura. “S’han invertit molts diners en la 
millora de la xarxa”, acaba dient Garriga. 

la depuradora i que en 8 anys, la conser-
vació d’aquesta infraestructura ha passat 
de tenir un cost de 225.000 euros a ser 
de 180.000, gràcies a la reducció del flux 
d’entrada d’aigües pluvials. 
L’alcalde d’Arbúcies assegura: “Després 
de totes aquestes actuacions a la xarxa 

Una part de la depuradora d’Arbúcies
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La nova Llar de Jubilats, situada a l’edifici 
de l’Hotel d’Entitats, estarà repartida en 
4 plantes i disposarà d’una terrassa i un 
pati, uns espais de què fins ara no dis-
posava l’actual edifici de Cal Xic, al carrer 
Sorrall. 
El nou casal per als avis tindrà qua-
tre plantes i es repartirà de la següent 
manera: la planta baixa serà l’àrea ad-
ministrativa i s’hi ubicaran els serveis 
de gestió i administració de l’Associa-
ció de Jubilats, així com els serveis de 
perruqueria. La primera planta estarà 
dedicada més a la part social de la llar 
i acollirà la sala d’usos múltiples, la sala 
de televisió, la sala polivalent, la cafete-
ria, el billar i el pati. La segona planta es-

La nova Llar de Jubilats més a prop de ser una realitat
El nou edifici constarà de 4 plantes, una terrassa i un pati 

tarà dedicada a l’àrea docent i formativa 
i comptarà amb una aula de manualitats, 
amb l’aula d’informàtica, una aula per a 
usos múltiples, amb el servei de podolo-
gia i d’una terrassa exterior. I, finalment, 
a la tercera planta s’hi ubicaran els tallers 
i el magatzem. A més, l’alcalde explica 
que s’està treballant per adquirir tota la 
zona d’horta que hi ha darrer de l’Hotel 
d’Entitats perquè el pati tingui una major 
superfície i també per poder-hi reubicar 
les pistes de petanca, que actualment es 
troben al costat de la Capella de la Pietat.
L’actual edifici de Cal Xic, que data de 
mitjans del segle XIX, es va convertir 
en la llar d’avis municipal entre els anys 
1982 i 1983 i, durant aquests 35 anys, 

ha permès una gran dinamització de la 
gent gran del nostre poble a través de les 
diferents activitats que organitza l’Asso-
ciació de Jubilats i Pensionistes, des del 
teatre, el club de lectura, passant per 
les festes de la castanyada i carnaval, les 
sortides al teatre, fins a les excursions i 
viatges. La Llar de Jubilats està ubicada 
en un edifici al mig del nucli urbà, però 
amb grans mancances estructurals i de 
mobilitat, ja que hi ha molts escalons i 
barreres arquitectòniques que dificulten 
l’accessibilitat dels seus usuaris. A més, 
és un edifici sense pati i sense llum na- 
tural i, fins i tot, la part del darrere que 
dona a la riera mai ha disposat de sortida 
d’emergència. 

Part del darrere de la segona planta de l’Hotel d’Entitats
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Planta baixa on hi haurà despatxos de gestió i sales de reunió Planta primera. Sala on hi anirà el bar-cafeteria

Planta primera. Sala d’usos múltiples Terrassa exterior de la segona planta

Segona planta. Espai que es destinarà a les manualitats Segona planta. Sala d’usos múltiplies
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Les obres de la piscina climatitzada avancen a bon ritme 

Les obres de la nova piscina climatitzada 
avancen a bon ritme, i també els treballs 
de les sales de musculació i manteni-
ment que, juntament amb les acabades 
d’estrenar piscines municipals cons- 
titueixen el nou complex d’Aigua i Salut 
situat a Can Delfí. 
El 27 de juny es van inaugurar les noves 
piscines exteriors i que ja han pogut 
gaudir durant tot l’estiu un total de 

3.473 usuaris. I, entre els mesos de de-
sembre i gener, es posarà en funciona-
ment la nova piscina climatitzada i les 
noves sales de musculació i manteni- 
ment. La zona de vestidors, que s’han 
estrenat aquest estiu, també donarà co-
bertura tant als usuaris de les sales de 
manteniment com als usuaris de la pisci-
na climatitzada. 
Un cop finalitzades aquestes obres, Ar-

búcies disposarà d’un nou complex es-
portiu d’aigua i salut que estarà format 
per dues piscines exteriors, una piscina 
climatitzada de 4 carrils i 25 metres de 
llargada i 3 sales de gimnàs de 300 me-
tres quadrats, que acolliran totes les acti-
vitats esportives que actualment estan 
repartides entre el poliesportiu de Can 
Pons, el poliesportiu de Can Delfí i la sala 
polivalent del camp de futbol.

Piscina climatitzada

Una de les sales de manteniment i musculació Una de les sales de manteniment i musculació
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Política

Els grups polítics reclamen l’alliberament dels pre-
sos i el retorn dels exiliats amb motiu de la Diada

La recepció oficial a la sala de plens de 
l’Ajuntament amb la participació de tots els 
grups polítics municipals ha tancat els ac-
tes organitzats amb motiu de la Diada Na-
cional de Catalunya que es van celebrar al 
municipi des del divendres 6 de setembre.
A l’acte institucional al Consistori, els re-
presentants dels tres grups municipals, 
Jaume Salmeron per Entesa per Arbúcies, 
Ester Soms per Esquerra Republicana de 
Catalunya i Aniol Pujolràs per la Candidatu-
ra d’Unitat Popular van reivindicar l’allibe-
rament dels presos i el retorn dels exiliats 
polítics, així com també van fer referència a 
la independència i a l’alliberament nacional 
del nostre país, cadascun amb els seus ma-
tisos. L’alcalde, Pere Garriga, va tancar els 
discursos institucionals recordant la guerra 
dels Segadors del 1714 i la repressió i cen-
tralització que ha patit Catalunya des de 
llavors i la necessitat de canviar el rumb de 
la nostra història. L’acte va acabar amb el 
Cant del Segadors.
A més, des d’Arbúcies van sortir quatre au-
tocars per anar a la manifestació de Barce-
lona organitzada per l’Assemblea Nacional 
Catalana. La vuitena gran manifestació in-
dependentista per la Diada va crear un es-
tel a la plaça Espanya amb el lema Objectiu 
independència.
El dimarts 10 de setembre la Llar de Jubilats 
va acollir els actes previs a la Diada amb la 

lectura del manifest d’Òmnium Cultural i 
escrit per Jordi Cuixart per part dels grups 
municipals i representants de les entitats 
ANC, Òmnium Cultural i l’AMI. L’acte també 
va comptar amb la participació de la Coral 
Amethysta que va oferir un recital de cançó 
protesta amb la interpretació de peces de 
diferents països que tenen o han tingut 
com a himnes de lluita i reivindicació.
Finalment, el divendres 6 de setembre, la 
Xarxa d’Entitats d’Arbúcies va organitzar 

una jornada reivindicativa a Can Cassó que 
va comptar amb la participació de Mont-
se Puigdemont, germana del president 
legítim de Catalunya, Carles Puigdemont. 
L’acte va començar amb un sopar i va se-
guir amb l’arribada del Correllengua i la 
lectura del manifest del Correllengua 2019 
a càrrec de Quim Mateu, conservador del 
Museu Etnològic del Montseny i l’actuació 
de Josep Maria Cantimplora i l’Orquestra 
Cloratita.

Parlament de l’alcalde, Pere Garriga, a la recepció a l’Ajuntament per l’11 de setembre

Lectura del manifest per part dels grups municipals, ANC i Òmnium Cultural Parlament de Montse Puigdemont als actes organtizats per la XEDA
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La Federació de Comerç de la Selva 
presenta El joc de la Laura a Arbúcies

Després de l’èxit del conte La Laura desco-
breix la Selva, la Federació de Comerç de la 
Selva va presentar a l’agost una nova activi-
tat paral·lela al conte, El joc de la Laura da-
vant dels seus associats i representants dels 
ajuntaments de la comarca.
L’alcalde d’Arbúcies i regidor de Comerç, Pere 
Garriga, va ser l’encarregat de donar la ben-
vinguda a la presentació de la nova iniciativa 
impulsada des de la Federació de Comerç de 
la Selva. La seva presidenta, Marta Julià, va 
explicar que el conte, que es va editar l’any 
passat, tenia com a objectiu treballar en 
la pedagogia del patrimoni i el comerç de 

ja que acabarà guanyant el jugador que 
aconsegueixi reunir set targetes dels sec-
tors comercials en què s’organitza cada 
una de les associacions comercials i perquè 
també es posen a prova els coneixements 
turístics i culturals de les poblacions repre-
sentades. Puig va assenyalar que a banda 
de passar-s’ho bé, “es tracta que els nens i 
nenes puguin veure que als municipis hi ha 
comerços i que s’hi pot comprar”.
A banda d’El joc de la Laura també s’ha cre-
at el cap gros de la Laura com una activitat 
més de dinamització del teixit comercial 
de la Selva. En aquest sentit, la gerent de 
la Federació de Comerç, Montserrat Pujo-
lràs, va dir: “Esperem que tingui molt èxit 
perquè és un joc divertit i amè. Volem que 
la mainada i els ciutadans de cada poble 
se’l facin seu”. Pujolràs també va destacar 
que les caixes del joc s’han fet a dos centres 
d’ocupació de la comarca, al Centre Ocupa-
cional d’Arbúcies i al Centre Ocupacional els 
Astres la Selva de Santa Coloma de Farners.
Finalment, el conseller d’Empresa del Con-
sell Comarcal, Eduard Colomé, va agrair 
poder contribuir amb aquestes iniciatives 
i va afegir: “Hi ha una revolució comer-
cial, nous hàbits de consum i es compra 
a cop de clic i això genera dificultats pels 
comerços de la nostra comarca i és per això 
que des de l’administració pública ens hem 
de posicionar”.
Hi haurà 20 jocs per municipi i se’n pro-
porcionarà un a cada escola del municipi, 
així com a la Biblioteca Municipal. La idea 
és que durant les fires i festes de la vila els 
nens i les nenes hi puguin jugar i així donar 
a conèixer el comerç del propi municipi, 
però també de la comarca.

la comarca, ja que segons el municipi, els 
personatges del conte explicaven històries 
i llegendes de cada localitat lligades amb el 
seu teixit comercial. “El joc de taula havia de 
mantenir l’esperit del conte: el foment del 
comerç i la descoberta del patrimoni”, va as-
senyalar Julià.
Isabel Puig, representant de la Federació, va 
explicar que es tracta d’un joc de taula amb 
recorregut circular en què els jugadors po-
dran començar a qualsevol punt del tauler, 
triant abans una associació de comerç de 
la comarca on iniciar la partida. El funcio-
nament del joc és semblant al del Trivial, 

La sala de plens de l’Ajuntament d’Ai-
guafreda  va quedar petita per a la cele-
bració del Fòrum Permanent de la Carta 
Europea de Turisme Sostenible (CETS) del 
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del 
Montseny.
El plat fort de la jornada fou l’acredi- 
tació de cinc noves empreses CETS, que 
es comprometen a practicar un turisme 
sostenible al Montseny. Aquestes em-
preses van ser les següents: la casa de 
colònies El Corral del Mataró (Arbúcies); 

El Corral del Mataró s’adhereix a la 
CETS del Montseny

La Fundació Viver de Bell-lloc amb dos 
establiments: La Tavella (producció d’ous 
i cistelles ecològiques a Cànoves) i Can 
Lluís (activitats a Fogars de Montclús); 
l’alberg rural El Polell (Sant Pere de Vila-
major); La Casanova de Figarolas (Seva), i 
l’Aula d’entorn rural Can Turró (Santa Ma-
ria de Palautordera).
Amb aquestes cinc empreses, el Mont-
seny té ara un total de 23 empreses que 
han assolit el compromís de treballar per 
un turisme sostenible al Montseny. 

Comerç i Turisme
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Atenció a les Persones

Arbúcies participa a la trobada 
de municipis contra la pobresa 

energètica

ergètica, i de les famílies vulnerables 
amenaçades per Endesa de suspendre el 
subministrament.
Tot va començar a principis del mes 
d’agost amb l’enviament d’una carta a 
dos-cents cinquanta municipis de Cata-
lunya amb l’amenaça de tallar el llum a 
famílies vulnerables si els ajuntaments no 
assumíem part del deute generat. “Ende-
sa actua saltant-se la llei i amb total pre-
potència”, assegura el regidor d’Atenció a 
les Persones, Jaume Salmeron. 
“Amb la declaració acordada a Terrassa, 
exigim a Endesa que compleixi la llei. 
Garantim que no hi ha talls de submin-
istrament en cap llar. I demanem que 
sigui l’empresa subministradora que 
assumeixi el deute generat”, assenyala 
Salmeron. 
La declaració afirma: “Creiem que l’em-
presa energètica, que ha acumulat uns 
beneficis de més de 5.000 milions d’eu-
ros en els darrers quatre anys, pot as-
sumir perfectament els 140 milions d’eu-
ros que reclama”.
Salmeron explica que Arbúcies es con-
verteix també en signant d’aquestes de-
mandes i referma el compromís de lluita 
contra la pobresa energètica i garantir 
llum a les llars que més ho necessitin. 
Entenem que es tracta d’un dret fona-
mental.

Durant els mesos de juliol i agost, com 
cada any, amb la mainada del Centre 
Obert estem fent neteja de la riera d’Ar-
búcies, un dia a la setmana, dins el tram 
urbà.  Netegem, classifiquem i guardem 
les deixalles que recollim.
L’últim cap de setmana del mes d’agost 
vam fer un muntatge a la plaça de la Vila 
per exposar les deixalles públicament 
amb la intenció de  conscienciar a la po-
blació sobre la salut de la riera, l’ecosiste-
ma i de la nostra mateixa.
Aquest treball per la comunitat ha entu-
siasmat al grup de nens i nenes que han 
sortit cada dia de neteja, amb l’equipa-
ment adequat per fer l’activitat: motxilla, 
tisores, guants, bossa o sac, bastó i braçal 
identificatiu.
El Centre Obert és un recurs creat des de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones l’Ajuntam-
ent l’any 2006 que funciona de dilluns a 
divendres en horari extraescolar de tar-
da. Està situat al 2n pis del poliesportiu 
de Can Delfí.
És un lloc de trobada pels nois i noies de 

Participació comunitària del 
Centre Obert

8 a 16 anys, per fer diferents activitats 
de lleure en grup . Aquí les activitats són 
l’eina principal per la intervenció educa-

tiva i preventiva, junt amb la capacitat 
d’adaptació a les característiques, neces-
sitats i demandes de les participants.

El passat 2 de setembre, una seixante-
na d’ajuntaments catalans vam signar 

la Declaració de Terrassa en defensa de 
la llei 24/2015, contra la pobresa en-
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Protecció civil d’Arbúcies connecta-
da a la xarxa d’emergències Rescat

Pedalada per a 
la mobilitat sos-
tenible i segura 

Governació i Medi Ambient 

El diumenge 22 de setembre es va cele-
brar una nova edició de la pedalada per 
a la mobilitat sostenbile i segura, que 
s’organtiza cada any amb motiu de la Set-
mana Europea de la Mobilitat des de la 
Regidoria de Medi Ambient. Enguany van 
ser 62 persones que hi van participar. El 
recorregut va començar al pati de l’escola 
Dr. Carulla i, després de fer una volta per 
dins el poble, es va enfilar cap a la pis-
ta forestal de darrere el tanatori fins a la 
font de Mollfulleda i es va acabar a l’esco-
la, on es va servir un esmorzar saludable. 

Protecció Civil de la Generalitat va en-
tregar de les emissores de la xarxa de 
radiocomunicacions d’emergències de la 
Generalitat RESCAT a l’Ajuntament d’Ar-
búcies perquè el seu voluntariat de Pro-
tecció Civil les utilitzin, amb l’objectiu que 
hi hagi una millor comunicació i coordina-

ció entre els diferents organismes.
Amb el lliurament de les emissores es fa 
valer la tasca del voluntariat, sobretot 
quant a la seva participació en serveis 
preventius en actes en què es preveu una 
gran concurrència, així com en situacions 
d’emergència que afectin el seu municipi 

i en les quals estiguin desenvolupant tas-
ques de suport a l’Ajuntament.
Les emissores estan configurades per po-
der contactar directament amb el Centre 
de Coordinació Operativa de Catalunya 
(CECAT) de Protecció Civil de la Gene-
ralitat en cas de necessitat. La connexió 
directa del voluntariat de protecció civil 
amb el CECAT facilitarà la coordinació i 
alhora garanteix les comunicacions en 
cas de caiguda de les telecomunicacions 
ordinàries (telefòniques i connexió inter-
net).
Les emissores s’han cedit en virtut del 
conveni de coordinació i col·laboració 
del Departament d’Interior amb les asso-
ciacions de voluntariat de Protecció Civil 
municipals registrades al Departament 
d’Interior. L’AVPC d’Arbúcies està inscrita 
a la Generalitat des del 12 de febrer del 
2013.
A l’acte d’entrega, hi van participar l’al-
calde d’Arbúcies, Pere Garriga; el fins al 
moment regidor de Governació, Martí 
Pastells; un representat de la Policia Local 
d’Arbúcies, i quatre voluntaris de l’AVPC, 
així com personal tècnic de Protecció Civil 
de la Generalitat i de la Xarxa RESCAT.
Aprofitant l’entrega dels terminals, per-
sonal del Servei Logístic i Operativa Terri-
torial del Departament d’Interior i de la 
Xarxa RESCAT van dur a terme un sessió 
de formació al voluntariat de protecció 
civil sobre l’ús de les emissores.

Assistents a l’acte d’entrega de les emissores 
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Descens dels robatori, furts i 
estafes bancàries a Arbúcies

Des del gener del 2018 al juliol del 2019, 
s’ha produït una disminució de la crimi-
nalitat a Arbúcies, segons dades facili-
tades pels Mossos d’Esquadra. A grans 
trets, es pot afirmar que entre els anys 
2018 i 2019 s’han comès 17 delictes menys. 
Durant el 2018 es van cometre un total 
de 144 delictes, mentre que al 2019 se 
n’han produït 127. 
La baixada més significativa ha estat amb 
els robatoris amb força, que s’ha passat 
dels 29 que es van cometre durant el 
2018 als 9 d’aquest 2019. 
El nombre d’estafes bancàries amb tar-
getes, que havien augmentat alarmant-
ment durant els 3 últims anys, s´han vist 
reduïdes en un 70 per cent. I, finalment, 
el nombre de furts també ha disminuït 
sensiblement. En aquest sentit, el cap de 
la Policia Local d’Arbúcies, David Rayo, 
explica: “Aquest descens dels furts com 
dels robatoris ha estat per l´efecte intimi-
datori de les càmeres de vídeovigilància 
i per la prevenció policial que s’ha dut a 
terme”. 
La resta, com els delictes contra la segure-
tat viària, els de lesions i llibertats també 
van lleugerament a la baixa. I de delictes 
com els d’abusos i violència en l´àmbit de 
la llar se n’han produït, malauradament,  
dos episodis al 2019. En aquest cas,  jun-
tament amb l’Àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament d’Arbúcies i els Mossos 
d´Esquadra s’està treballant per erradicar 
aquests delictes i que no es repeteixin. Durant el 2019 s’han produït 17 delictes menys que al 2018
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Jaume Salmeron Font 
Regidor de l’Entesa 

Ester Soms Pagespetit 
Regidora d’ERC 

Grup municipal 
CUP Arbúcies

Segons el Parlament Europeu la gestió 
dels residus ha de millorar i per l’any 
2025 s’ha proposat aconseguir una taxa 
de reciclatge pels residus sòlids urbans 
del 55 per cent. Quina és la realitat a Ar-
búcies? Doncs que amb dades de l’any 
2017, la recollida selectiva bruta és del 
35 per cent (Catalunya 39,9 per cent). En 
l’àmbit comarcal Arbúcies ocupa només 
la posició núm. 14 dels municipis que 
més reciclen d’un total de 26. I en relació 
amb el percentatge de recollida de frac-
ció orgànica és de tan sols el 7,7 per cent. 
L’evolució de la quantitat de residus gen-
erats està vinculada al nombre d’habi-
tants i la situació econòmica, però també 
a la seva gestió diària. I des d’ERC – Ar-
búcies creiem que el servei de recollida 
de residus a Arbúcies té molt camí per 
millorar. Però malgrat l’evidència, la situ-
ació, lluny de millorar sembla que empit-
jora. Cada dia que passa ens veiem en-
voltats de contenidors bruts, antics, que 
sovint es buiden amb poca freqüència i 
a hores intempestives i els problemes 
s’eternitzen, sigui estiu o hivern. Moltes 
vegades els contenidors són plens a ves-
sar amb gran quantitat de deixalles a ter-
ra embrutint els nostres carrers, ja sigui 
als contenidors de rebuig com -el que és 
pitjor-, als soterrats. 
ERC Arbúcies fa molt temps que denun-
cia aquesta problemàtica i demanem a 
l’Ajuntament que posi fil a l’agulla. ERC 
– Arbúcies proposa canviar el sistema de 
recollida de residus orgànics implantant 
el porta a porta i a més revisar l´actual 
contracte amb empresa encarregada de 
la concessió de les escombraries i, si cal, 
fer un nou concurs. La ciutadania de la 
nostra vila ho agrairà.

Benvolgudes, 
Han passat dos mesos de la darrera publi-
cació del Ressons i durant aquest període 
de temps només s’ha desenvolupat un ple 
extraordinari: el de la Diada. Malgrat les va-
cances i la inactivitat de la política institucio-
nal del poble, la CUP Arbúcies ha seguit tre-
ballant. Durant aquests mesos hem presentat 
dues mocions, la primera de les quals per l’in-
compliment, per part del govern d’Entesa, de 
diferents articles del ROM i de la Llei 7/1985. 
Hem fet constar com l’Ajuntament vulnera un 
article relatiu a la periodicitat dels plens, els 
quals s’haurien de celebrar cada mes. 
En segon lloc, l’altre article que s’incompleix 
tracta sobre la designació dels tinents d’al-
calde. Aquest punt especifica que aquests 
han de ser membres de la Junta de Govern 
Local. Tanmateix, des de la legislatura passa-
da els tinents no formen part d’aquest òrgan 
de govern. Aquest incompliment és sospi-
tosament volgut, ja que d’aquesta manera 
tots els regidors del govern poden cobrar 
una retribució o indemnització similar. Po-
sarem llums i taquígrafs per tal d’evitar que 
els càrrecs públics es lucrin del bé comú.
Finalment, l’altra moció que hem presen-
tat recau sobre el no compliment de la Llei 
19/2014 de transparència, on s’hi especi-
fica de manera manifesta que la declaració 
d’activitats i béns de cada regidor i regido-
ra ha de ser pública al portal web, la qual 
cosa no hi consta. En aquest temps també 
hem estat al costat del veïnat de Pujals i 
del carrer Solell afectat pels sorolls provi-
nents de la fàbrica de Font Agudes. 
Per tal de poder informar dels diferents 
aspectes socials i polítics que afecten tots 
els ciutadans d’Arbúcies, hem decidit crear 
un butlletí trimestral, que en breu rebreu 
a les vostres cases. Fer bategar el poble 
depèn de totes. 

Un nou Ajuntament pel s. XXIArbúcies i els residusSeguim fent feina

La veu dels grups municipals

En els propers dies iniciarem el trasllat a 
l’edifici de Can Delfín, nova seu de l’Ajun-
tament. A mitjans d’octubre, disposarem 
d’un nou consistori, més gran i espaiós.
Ens fa una il·lusió especial aquesta estre-
na. Arbúcies ha anat creant i consolidant 
nous serveis els darrers anys. L’edifici de 
la plaça de la Vila ha quedat obsolet i no 
respon a les necessitats de treball i ser-
veis d’una administració del segle XXI. Els 
treballadors i treballadores municipals 
han sofert, durant dècades, unes condi-
cions molt precàries i, en alguns casos, 
gens adequades per a la tasca que desen- 
volupen.
El canvi d’edifici respon a la necessitat 
de dignificar les condicions de treball de 
desenes de companyes i companys; tam-
bé a la necessitat de més i millor atenció 
a la ciutadania amb espais amplis i còmo-
des per realitzar qualsevol gestió. 
A nivell institucional gaudirem d’un edi-
fici històric recuperat per a ús públic, 
amb la prestança que Arbúcies mereix.  
Un edifici cèntric i que permet dignificar 
també la plaça d’accés al nou edifici. Neix 
la plaça 1 d’octubre, com a lloc de troba-
da , i el mirador de Can Quiquet, un petit 
homenatge a la botiga que durant molts 
anys ocupava la plaça i a la família que la 
regentava.
S’està organitzant per a les properes set-
manes una jornada de portes obertes per 
tal que el poble d’Arbúcies pugui conèixer 
el nou espai. 
Sovint diem que la Casa de la Vila és la 
casa de totes i tots. I hem procurat prac-
ticar-ho, obrint la institució a la gent. 
Aquesta tardor, Arbúcies estrenarà Casa. 
Gaudim-ne. Seguirem, com sempre, al 
vostre servei.
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L’Entrevista

“Sóc aquí per ajudar la gent”
Remei Artigas, nova regidora d’Hisenda i Organització i Recursos Hu-

mans, s’ha involucrat sempre en el teixit associatiu d’Arbúcies

Remei Artigas: “Tothom qui em coneix sap que no m’agrada gaire parlar en públic”

“Sí. Ja és estrany, ja”, ens contesta quan li 
preguntem com ha arribat fins aquí. Ara té 
55 anys. I el cert és que la seva vida ha donat 
moltes voltes. Però tot el seu trajecte vital 
l’ha anat conduint al punt on ara es troba. 
Des del passat mes de maig, quan l’Entesa 
per Arbúcies va guanyar les eleccions muni-
cipals, s’ha convertit en la regidora d’Hisen-
da i Organització i Recursos humans. “Si dic 
la veritat, no em podia imaginar que això 
passés. Però sóc aquí per ajudar la gent”.
“Em van haver d’insistir força perquè accep-
tés anar a la llista”, explica. “Fa quatre anys ja 
m’ho varen plantejar, però llavors la situació 
familiar no em permetia involucrar-me en 
un projecte com aquest. Ara, en canvi, dis-
posava de més temps. I em vaig dir que valia 
la pena posar-me a treballar per al meu po-
ble. Sobretot, sabent que puc comptar amb 
el suport d’un equip de regidors amb expe-
riència que m’ajudaran en tot el que calgui”. 
Com ha arribat fins aquí? Nascuda a Palafolls, 
la Remei va viure a la seva família aquesta 
tendència a implicar-se en les associacions 
de caire social. “Els meus germans estaven 

a tot arreu”, ens diu. “I jo mateixa sempre 
he intentat ajudar on he pogut. M’agrada el 
contacte amb les persones i si veig que puc 

donar un cop de mà, no m’hi penso dues 
vegades”. La Remei va estudiar al Vedruna 
de Malgrat, va fer el COU a Blanes i va ini-
ciar la carrera de Biologia a la Universitat 
de Barcelona. “Va ser una decisió personal. 
Ho vaig voler intentar. Però al final ho vaig 
deixar i vaig decidir fer un curs de Puericul-
tura”. Més endavant la Remei va fer FP Ad-
ministratiu a l’Institut d’Arbúcies per lliure.
I va començar la seva vida laboral a Arbú-
cies treballant com administrativa amb l’ar-
quitecte Azorin i a Construccions Pastells 

Remei Artigas ha format 
part de diferents entitats del 
municipi com els geganters o 

l’AMPA del Vedruna

abans d’entrar a La Caixa. “Sempre m’han 
agradat els números, la comptabilitat i 
aquests tipus de tasques”. Fa 23 anys que 
hi treballa. I ara ha demanat una reducció 
de jornada per poder fer front a l’exigèn-
cia de les seves regidories a l’Ajuntament 
d’Arbúcies. “Si he acceptat ha estat perquè 
m’agrada el tracte amb la gent i perquè 
crec que puc fer una bona tasca”, explica 
la Remei. “Sempre he intentat arreglar els 
problemes. No m’’agraden els conflictes 
pendents. I en el món laboral és el mateix: 
cal generar un bon ambient per millorar el 
rendiment. Es pot discrepar, però no cal 
barallar-se. Aquesta és la meva filosofia. 
Parlant, la gent s’entén”.
La Remei viu a Arbúcies des que es va ca-
sar amb l’Antoni Ferrer. “Ens vam conèixer a 
Blanes. En aquells anys, molts joves d’Arbú-
cies anaven a la discoteca Jamaica. Allí ens 
vam fer amics i la cosa va anar avançant fins 
que ens vam casar. I no vam ser els únics! 
Hi ha moltes parelles d’Arbúcies que es van 
formar en aquella sala”. Quan va arribar a 
Arbúcies va participar a l’Ampa del Vedru-
na, va col·laborar amb els Geganters (22 
anys), amb el bàsquet, i més recentment ha 
estat a la Junta de l’Associació de Dones. 
La seva entrada a l’equip de govern de 
l’Ajuntament l’obliga ara a deixar la directi-
va de l’Associació de Dones. “És una norma 
que ens vam imposar. A la junta no hi po-
den haver càrrecs polítics”, explica. “Però 
continuaré com a sòcia”.  El que mai aban-
donarà és aquest instint d’implicació social 
que l’ha portat fins aquí.
“Tothom qui em coneix sap que no m’agra-
da gaire parlar en públic, per això m’estimo 
més fer tasques més personalitzades, de tu 
a tu o en grups reduits”. “A l’Ajuntament els 
plantejaments són molt diferents que a la 
meva feina. Allí t’has de cenyir a un progra-
ma de treball concret. Aquí, en canvi, has 
de ser més creatiu. Has de trobar solucions 
per resoldre els entrebancs del dia a dia, 
tant en qüestió de persones com de “nú-
meros”. Som un equip que volem fer coses. 
I, de vegades ens hem de frenar. Com sem-
pre diu en Pere Garriga  ‘som un poble molt 
viu’. Però per poder fer coses cal mantenir 
un bon equilibri entre els ingressos i les des-
peses”. Manel Serras 



16

Turisme

L’art efímer de les catifes de flors, protagonista a  
Arbúcies a la XIV Trobada de Catifaires de Catalunya

Arbúcies ha esdevingut l’amfitriona de la 
XIV Trobada de Catifaires de Catalunya 
d’aquest cap de setmana. Una jornada 
que ha permès reunir els diferents muni-
cipis que tenen l’art efímer com a tradició 
en la seva cultura popular.
La pluja de dissabte va alterar el progra-
ma d’actes de la trobada, ja que la con-
fecció de les catifes de flors naturals ha-
via de tenir lloc dissabte al matí i es va 
haver d’ajornar fins a diumenge. Tanma-
teix, dissabte, els participants van poder 
celebrar l’assemblea ordinària de la Fe-
deració al Museu Etnològic del Montseny 
i també van fer l’ofrena floral a la Verge 
de la Pietat, ja que la trobada coincidia 
amb la celebració de l’Aplec de la Capella. 
A 2/4 de 2 del migdia, a la sala de plens 
de l’Ajuntament es va celebrar la recepció 
de tots els catifaires. A l’acte institucional 
hi van participar els regidors i alcalde del 
consistori, i també hi van prendre part la 
presidenta de la Federació de Catifaires 
de Catalunya, Vicenta Pallarès i el presi-
dent de l’Associació de Catifaires de Ca-
talunya, Joan Vela. Durant l’acte es va fer 
entrega del guardó de la fulla d’Arbúcies 
als representants de cada municipi. Tot 
seguit, es va celebrar el dinar de germa-
nor.
Les activitats es van reprendre diumenge 
al matí amb la confecció de les catifes al 
carrer Camprodon. En total, es van ela-
borar 8 catifes. L’Associació Montseny 
Guilleries va confeccionar la catifa de 
benvinguda, com ja és tradició en el diu-
menge de Catifes; la Federació Catalana 
d’Entitats Catifaires també va elaborar la 
catifa Una trobada de germanor; l’Asso-
ciació cultura i tradició de Ripollet va con-
feccionar el Vitrall modernista de la Casa 
Felip; El pescador i la sirena va ser obra 
de l’Associació de Catifaires de dalt de la 
vila de Badalona; l’Associació acció cívica 
calderina va elaborar la catifa Dona d’ai-
gua; l’Asociación de aflombristas de Bueu 
va confeccionar O gaitero; Ames, camino 
de peregrinos va ser la catifa confeccio-
nada per l’Asociación cultural San Xoan-Els catifaires arbuciencs i la delegada d’alcadia, Maria Tayeda, davant la catifa d’Arbúcies

Hi han participat municipis d’arreu de Catalunya, així com els 
pobles gallecs d’Ames i Bueu i representants italians
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ciño, Alfombristas de Ames; i, finalment, 
l’Associació de Catifaires d’Arbúcies va re-
presentar en una catifa Les fonts de bom-
ba d’Arbúcies.
Al migdia, els Serafins van animar la tro-
bada amb la seva música al carrer Cam-
prodon i, a les 5 de la tarda, els gegants 

i grallers d’Arbúcies amb la desfeta de les 
catifes van posar el punt final a la XIV Tro-
bada de Catifaires de Catalunya.
La delegadA d’alcaldia, Maria Tayeda, ha 
assenyalat: “Estem molt satisfets d’haver 
pogut acollir la XIV Trobada de Catifaires, 
ja que suposa un gest de reconeixement a 

Arbúcies per la seva llarga tradició catifai-
re i la gran tasca que s’ha realitzat al seu 
voltant”. Tayeda també ha destacat que 
aquestes jornades permeten conèixer les 
diferents tècniques, dissenys i flors que 
utilitzen els altres municipis a l’hora de 
fer catifa, així com la seva història.

Catifa conjunta de la Federació Catalana de Catifaires Catifa del poble gallec de Bueu
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Festes

També divendres a la tarda va ser el torn de 
la VII Trobada de Corals de Gent Gran amb 
la participació de Breda, Sant Hilari i Arbú-
cies amb el Cor Gaudim cantant i la coral 
Veus de Tardor. I el tradicional campionat 
de botifarra, que aquest any es va celebrar 
a la sala d’actes de la Llar de Jubilats. 
Dissabte, la nova activitat de Làser Tag, or-
ganitzada des del Ple dels Infants, va ser 
tot un èxit. Unes 100 persones van par-
ticipar a la competició que es va muntar 
al Prat Rodó. Dos equips de cinc persones 
cadascun havien de lluitar per ser els ven-
cedors de la partida sent els més hàbils 
tot amagant-se entre els elements que 
es van disposar al terreny de joc. A causa 
de la pluja, l’espectacle infantil i festa de 
l’escuma de dissabte al matí van quedar 
deslluïts, ja que van ser poquets els nens 
i nenes que s’hi van acostar per culpa del 
temps. 

El teatre de Festa Major amb l’espectacle 
El secret de la Lloll va tancar cinc dies de 
festa a Arbúcies. Un últim acte que va fer 
gaudir les 400 persones que no es van vo-
ler perdre el nou espectacle de l’actriu i 
cantant Lloll Bertran. 
Abans, però, al Prat Rodó va tenir lloc la 
tornaboda i audició de sardanes amb la 
Cobla L’Arbucienca i amb la tradicional 

síndria per fer passar la calor. El dilluns 
també es va celebrar la Festa Aquàtica a 
les piscines municipals, una activitat que 
atrau desenes de nens i nenes per gaudir 
dins l’aigua. 
L’Associació de Catifaires van ser els pre-
goners de la Festa Major d’enguany, que 
es va celebrar el divendres a la nit. Els 
pregoners van explicar la tasca que fan 

des de fa anys per portar el nom d’Arbú-
cies arreu del territori català, espanyol 
però també internacionalment, ja que 
han anat a països com Bèlgica, Malta i 
Itàlia. El pregó també va comptar amb 
la participació de les joves de l’Escola de 
Dansa d’Arbúcies i de les noies del grup 
de funky de la Regidoria d’Activitat Física i 
Esport de l’Ajuntament. 

Acaben cinc dies de Festa Major amb molta 
participació a tots els actes 

L’Associació de Catifaires d’Arbúcies durant l’acte del pregó a Can Cassó

El Làser Tag va ser una activitat proposada des del Ple dels Infants
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PUNT LILA

Aquesta Festa Major va ser la pri-
mera en què es va instal·lar un punt 
lila a la zona de barraques. Hi va ser 
els tres dies de concerts des de les 
12 de la nit fins a les 3 de la mati-
nada i es van repartir uns braçalets 
de color lila amb el lema No és no 
i l’etiqueta #lliuredemasclisme, així 
com també s’oferia suport i asses-
sorament si es donava el cas, però 
per sort no hi va haver cap incident 
greu. La regidora d’Igualtat, Anna 
Rotllant, es va mostrar molt satisfe-
ta de com va funcionar el punt lila: 
“Ha estat molta la gent que s’ha 
apropat al llarg d’aquestes tres nits 
i les que s’han apuntat per rebre el 
curs de formació que s’organitzarà 
properament per poder ser volun-
tàries en d’altres punts liles que or-
ganitzem al municipi”. 

El concert de l’Orquestra Maravella a Can 
Cassó el diumenge a la tarda va ser un any 
més l’acte amb més afluència de públic. La 
mateixa orquestra va oferir el ball de Fes-
ta Major a la nit. També diumenge va tenir 
lloc la cercavila pel carrer Camprodon i la VI 
Regata a la bassa de la Farga, en què infants 
i joves havien de competir dos contra dos 
per guanyar la competició en un dels actes 
que genera més expectació entre el públic. 
M. Àngels Soler, fins al moment regidora 
de Festes, va fer una valoració molt posi-

tiva de tots els actes de la Festa Major i 
va destacar el fi de festa amb l’espectacle 
de la Lloll, que va agradar molt al públic 
assistent. 
Soler va voler assenyalar: “Durant aques-
ta Festa Major he comptat amb la intensa 
col·laboració de la Judit Prat, que és la 
nova regidora de Festes pels pròxims 4 
anys i l’encarregada dels propers esdeve-
niments festiu que organitzem al poble, 
tot i que ja sap que tindrà tot el meu su-
port en allò que faci falta”.

El concert de l’Orquestra Maravallea és un dels actes de més èxit de la Festa Major 

Cançó conjunta durant la VII Trobada de corals 



20

Festes 

Lliors ret homenatge a les mestres 
i alumnes de l’Escola del Regàs

Amb motiu de la Festa Major de Lliors, 
els seus veïns i veïnes van voler retre un 
petit homenatge a l’Escola Nacional de 
Lliors (Escola del Regàs) que va estar en 
funcionament des del 1959, que es va 
inaugurar, fins al 1982, quan es va tancar 
amb tres alumnes en edat escolar.
L’acte, que es va fer al pla de l’ermita de 
Santa Maria de Lliors, va comptar amb 
l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, el re-
gidor d’Educació i Ensenyament, Jaume 
Salmeron, així com representants de la 
comissió organitzativa de la Festa de 
Lliors i amb alguns dels 80 alumnes que 
van anar a l’escola durant els 23 anys 
que va estar en funcionament i algunes 
de les mestres que hi van ensenyar com 
la Maria Teresa Morera, la Núria Tort, la 
Carme Roca i l’Hermínia Rabaseda.
L’alcalde, Pere Garriga, va voler agrair la 
tasca feta per la comissió de la Festa Ma-
jor de Lliors tant per la feina d’organitzar 
la festa, com també per contactar amb 
totes les mestres i alumnes que van anar 
a l’escola i que l’homenatge fos una rea-
litat. Garriga va afirmar: “El poble que 
oblida el seu passat desapareix”, per 
això l’alcalde va llançar el repte de reco-
llir totes aquestes vivències en un llibre 
sobre la història de l’Escola del Regàs.
Per la seva banda, el regidor d’Educació 
i Ensenyament va voler agrair la feina 
feta a totes les mestres amb la canalla 
d’aquest entorn i la gran tasca educativa 
que van desenvolupar. En aquest sentit, 
les mestres presents a l’acte van voler 

recordar el seu pas per l’Escola de Lliors. 
La Maria Teresa Morera va explicar que 
amb el seu marit van anar a viure a la 
casa del mestre durant els set anys que 
va estar ensenyant a l’escola. La Núria 
Tort, que va ser mestra de català i junta-
ment amb la seva germana Carme tam-
bé va fer-hi casal d’estiu recorda els seus 
viatges fins al Regàs amb la seva Moby-
llete. La Carme Roca, que el seu pas per 
l’Escola de Lliors va suposar no només 

el primer contacte amb una escola uni-
tària, sinó també amb un centre públic. 
I, finalment, l’Hermínia Rabaseda que 
en el temps que va ser-ne mestra recor-
da, les excursions que es van organitzar 
a Núria i a Cadaqués. Totes elles, però, 
van recordar la gran companyonia que 
hi havia a tot el veïnat no només amb 
els alumnes, sinó també amb els pares i 
avis, quelcom que va fer que el seu pas 
per l’escola fos molt agradable i satisfac-

Algunes de les mestres homenatjades amb l’alcalde i el tinent alcalde d’Arbúcies

Un grup d’alumnes amb la seva mestra, Marisa Alonso, a l’Escola de Lliors 
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Sardanes al voltant de la catifa

tori.
L’acte va acabar amb l’entrega de l’obsequi 
de la fulla d’Arbúcies a les mestres i d’un 
pergamí amb una adaptació d’un poema 
de Joana Raspall sobre l’escola de Lliors a 
les mestres i alumnes presents a l’home-
natge.
Història
La Escuela Nacional de Lliors (el col·legi del 
Regàs) apareix com a resposta a la deman-
da a l’inspector, el 1955, de la necessitat 
d’un edifici per atendre el gran nombre de 

població amb edat escolar al veïnat.
Fins al moment, mestres itinerants o de 
sequer donaven classe a algunes cases de 
la zona com per exemple a Can Sautó. El 
veïnat comptava amb 22 masos habitats i 
actius. La necessitat de la creació d’una es-
cola rural, que concentrés i donés cabuda 
a tot l’alumnat, tenint en compte la situa-
ció social i laboral, es feia evident.
Va ser possible gràcies al propietari del 
mas Regàs, el senyor Josep Regàs, que va 
cedir un solar per a la construcció d’un 

edifici escolar mixt, amb casa per al mes-
tre i pati, però amb el compromís que 
l’Ajuntament aportés una part dels diners i 
es fes càrrec del manteniment de l’edifici. 
A les escriptures notarials s’esmenta que 
quan l’escola acabés aquest ús tornaria a 
mans del propietari.
L’escola s’inaugurà l’octubre del 1959 i 
s’acabarà tancant definitivament, seguint 
la tendència de concentració escolar apli-
cada a totes les escoles rurals, el 1982, 
amb tres alumnes en edat escolar.

Les activitats de la Festa Major de Lliors, 
però, van començar a primera hora del 
matí amb la celebració de la missa a l’er-
mita i, tot seguit, va haver-hi la caminada, 
i aquest any el circuit va ser de l’Escola del 
Regàs a l’ermita de Lliors. A l’inici es va fer 
una breu presentació dels orígens de l’es-
cola. 
Paral·lelament, va començar la confecció 
de la 3a catifa davant de l’ermita i es va 
donar el tret de sortida al 8è concurs de 
cabanes, que es construeixen amb mate-
rials de l’entorn. Després de l’acte d’ho-
menatge a la 1 del migdia, es va ballar la 
sardana al voltant de la catifa i, a continua-
ció, dinar popular sota el porxo del Crous. 
A la tarda, jocs per a petits i grans, entrega 
dels diferents concursos celebrats durant 
la jornada i gran rifa. 

Confecció de la catifa Participants del concurs de cabanes 
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Bona rebuda del primer Festival 
de Cervesa Artesana d’Arbúcies

les 12 del migdia, els assistents van poder 
fer el beermut, que consistia en el tast de 
les quatres cerveses artesanes presents 
al festival: Cervesa Graner d’Arbúcies, 
Cervesa Marina de Blanes, Selvaseria de 
Vidreres i Moska de Girona. També a les 
12 del migdia, hi va haver el concert dels 
arbuciencs Con Deskaro. 
Les activitats es van reprendre a les 3 de 
la tarda amb un happy hour fins a les 6 i 
amb jocs per a la mainada a partir de les 
5.  A partir de les 6, la música va ser la 
protagonista del festival juntament amb 
la cervesa. Va obrir els concerts de tarda 
la hilarienca Marta Frigola, la van seguir a 
les 8 la formació Koalanú i a 2/4 d’11 de 
la nit, Blackiss, encarregats de posar punt 
final al Birraseny. 
Els organitzadors d’aquest primer festival 
de cervesa artesana d’Arbúcies són els 
membres de l’Associació Tritó del Mont-
seny, que fan una molt bona valoració 
d’aquest primera Birraseny: “Estem molt 
contents de la bona rebuda que va tenir 
aquesta primera edició. No ens imaginà-
vem que vingués tanta gent i el millor va 
ser el bon ambient que hi va haver amb 
tots els implicats: participants, cervesers, 
concerts, foodtruck, organitzadors...” I 
asseguren:  “De ben segur que l’any vi-
nent tornarem a tenir Birraseny!”. 

Joanet ret homenatge a mossèn 
Carles Giol

El diumenge 22 de setembre Joanet 
va celebrar la seva Festa Major de Sant 
Mateu. Una celebració que va servir per 
commemorar els 10 anys de les cam-
panes que es van instal·lar a l’església 
d’aquest nucli, així com es va fer un sentit 
homenatge a mossèn Carles Giol, qui va 
ser capellà de Sant Hilari des del 1995, 
any en què va tornar de Ruanda, on havia 
estat missioner durant 20 anys, però que 
va haver-ne de marxaR per problemes de 
salut. Després de 24 anys, mossèn Carles 
es va convertir en una persona molt esti-
mada i amb una gran vocació social a més 
a més de la religiosa, que ha deixat una 
empremta i un record molt bo al municipi 
hilarienc. 
Els actes de la Festa Major van seguir al 
migdia amb un dinar de germanor i, a la 
tarda, hi va haver concert de campanes i, 
tot seguit van actuar les corals d’Arbúcies 
i Sant Hilari, l’Amethysta i la Lutiana Jove. 
La Festa Major de Sant Mateu de Joanet 
va acabar amb un petit refrigeri per a tots 
els assistents. 

El Birraseny, el primer Festival de Cervesa 
Artesana, que es va celebrar a Arbúcies 
el dissabte 7 de setembre va tenir molt 
bona acollida, ja que van ser desenes de 
persones les que van aplegar-se a la plaça 
de la Vila, escenari del festival, durant 
tota la jornada. 

Els actes van iniciar-se a 2/4 d’11 del matí 
amb una marxa popular de 6 quilòmetres 
per l’entorn del municipi amb sortida i 
arribada a la mateixa plaça de la Vila. Un 
cop acabaven la marxa, els participants 
van poder gaudir d’un aperitiu i tastar 
una de les cerveses artesanes. A més, a 

Durant el Birrafest es van poder tastar quatre cerveses artesanes
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Més de 100 persones par-
ticipen a la nit d’estels 

Arbúcies celebra l’Aplec de la Capella El cap de setmana del 21 i 22 de setembre 
Arbúcies va celebrar els actes de la seva 
Festa Major petita, l’Aplec de la Capella.
Malgrat la pluja de dissabte al matí, la 
marxa infantil es va dur a terme igual-
ment, així com l’espectacle infantil,  Festa 
a la plaça, al porxo de la mateixa Capella. 
Abans, però, els infants i famílies van po-
der participar a l’ofrena floral a la Verge 
de la Pietat.   
A la tarda les activitats van seguir amb la 
celebració comunitària de la unció dels 
malalts, el concert a càrrec del Cor Parro-
quial, l’audició de sardanes amb la Cobla 
L’Arbucienca  i, a 2/4 de 8 del vespre, la 
missa anticipada. 
El diumenge, a les 10 del matí es va cele-
brar la missa dominical i, a les 12, la mis-
sa solemne cantada pel Cor Parroquial. 
A continuació, va tenir lloc el concert a 
càrrec de la Coral Amethysta. A la tarda, 
la cercavila amb els gegants i grallers d’Ar-
búcies i l’audició i mitja de sardanes amb 
la cobla Ciutat de Granollers van tancar 
els actes de la setmana de la Pietat. 

La nit del 9 d’agost era una bona nit per poder veure estels. I 
la Regidoria de Cultura va organitzar una trobada a Can Pons 
per tal de poder veure els volcans de la lluna i altres estels i sa-
tèl·lits del nostre univers. L’acte era promocionat per Viu al Parc 
i va comptar amb la inestimable col·laboració de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Arbúcies, que va aportar els telescopis d’en Jordi 
Masferrer. La jornada va començar a la Llar de Jubilats amb les 
explicacions de la Inés Dibasroura sobre els efectes especials 
que es produeixen al cel. I va prosseguir sota el Camp de Futbol, 
amb la visió dels estels i l’explicació de les constel·lacions. Més 
de 100 persones hi van participar, superant totes les previsions.

Èxit de públic als concerts 
de l’11 d’agost al Prat Rodó

El diumenge 11 d’agost el Prat Rodó es va omplir de sons, tal com 
havia passat cada diumenge del mes de juliol. Però aquesta vegada 
la cita era especial. Es tractava d’un concert que quedava fora del 
cicle Notes d’Aigua, tot i organitzar-lo la Regidoria de Cultura. Aquest 
cop van actuar quatre grups arbuciencs que van superar totes les ex-
pectatives. La primera actuació va ser d’Acústic Dreams, amb la Laia 
Pujol. Després la violinista Anna Valls va donar una nova mostra de 
qualitat amb el seu grup Amalgama. En tercer lloc, MaïMa, la Marta 
Carbonell i la Marta Cerní, ens van aportar el seu personal repertori. 
I per últim, en Jesús Torrent, amb Ràdio Cincinnatti, va muntar un 
repertori basat en les sol·licituds del públic. El concert va ser un èxit, 
ja que hi van assistir unes 300 persones i van confirmar que a l’agost 
també hi ha vida a Arbúcies.

Audició de sardanes amb la Cobla L’Arbucienca
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Espectacle Ni cap ni peus, de la cia. Circ Vermut

La tercera edició del Cassònia tanca amb rècord 
d’assistència

Can Cassó va acollir el dissabte 14 de 
setembre una nova edició del Cassònia. 
Una jornada pensada per a tota la famí-
lia i que en el seu tercer any ha aconse-
guit aplegar més de 1.500 persones.
El Cassònia va obrir les seves portes a 
2/4 de 12 del matí i ho va fer amb un 
dels grups més coneguts de la comar-
ca, Els Atrapasomnnis, que van portar a 

Arbúcies el seu espectacle La festa dels 
atrapasomnis. Com en les edicions ante-
riors, l’espectacle del matí estava pensat 
per al públic més petit, tot i que els més 
grans també van poder pujar a l’autobús 
de Jovi, de Jeimar, i pintar i fer manuali-
tats amb plastilina, anar a jugar a la sala 
de jocs o jugar amb els jocs gegants de 
fusta, que estaven instal·lats a la zona de 

jocs exterior. 
Des de la 1 del migdia fins a les 3 de la 
tarda, hi va haver estona de jocs per a 
tots aquells nens i nenes que es van que-
dar a dinar a dins el recinte, a la zona de 
pícnic que s’havia habilitat bé per men-
jar les pizzes i entrepans del food truck 
La Madoona Pizza o bé per aquells que 
es portessin el seu dinar.

Zona de jocs exterior amb els jocs gegants i l’autobús de Jovi, de Jeimar Festa Holi
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Espectacle multidisciplinar Del revés

La tarda va començar amb els tallers de 
teles a càrrec de Gemma Sabaté i el ta-
ller de màgia a càrrec de Pau Borrell. A 
les 5 de la tarda va ser el torn d’Els se-
crets de Mr. Stromboli, de la companyia 
El que ma queda de teatre & l’Avalot. 
Enguany, els espectacles es van repartir 
més en tot l’espai de Can Cassó, de ma-
nera que no només es va utilitzar l’esce-
nari principal, sinó també un espai a la 
zona de la sorra, on es va instal·lar Els 
secrets de Mr. Stromboli i l’escenari de 
les Naus Ayats on s’hi va poder veure 
l’espectacle d’acrobàcia aèria i música 
Del revés. El duo de Circ Vermut i l’es-
pectacle Ni cap ni peus que amb la roda 
Cyr, malabars, pal xinès, manipulació 
d’objectes, verticals amb cadires i acro-
bàcia van deixar bocabadats les desenes 
i desenes d’espectadors.
Finalment, a 2/4 de 9 del vespre va ser 
l’hora de la festa Holi. Petits, joves i 
grans van esclatar amb el festival de co-
lors i ballar al ritme de la música de Dj 
Nür. Una Holi en la qual es van llençar 
més de 1.000 sobres de colors i es va po-
sar punt final al Cassònia 2019.

Representació de l’espectacle Els secrets de Mr. Stromboli
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Joventut

Una vintena de joves de 13 països: (Rússia, 
Itàlia, Anglaterra, Mèxic, Holanda, França, 
Dinamarca, Corea, Catalunya...) van parti-
cipar en el 27è Camp de Treball d’Arqueo-
logia a Montsoriu durant el mes de juliol. 
Aquest any els treballs arqueològics s’han 
concentrat en la delimitació de la fortifi-
cació exterior del castell a la cara sud. S’ha 
pogut documentar, en tota la seva ampla-
da (gairebé 27 metres de longitud), que el 
conjunt de muralles i talussos de la cara 
sud de Montsoriu tenen la seva base a uns 
2 metres per sota del nivell actual de terra, 
i tot el conjunt descansa sobre un gran re-
tall de la roca natural del turó, una obra de-
fensiva corresponent a la gran reforma de 
mitjans del segle XIV. Això fa que la imatge 
de Montsoriu en aquest sector encara sigui 
més imponent. Al llarg dels treballs d’exca-
vació van aparèixer nombroses restes cerà-
miques del segle XIV, que els participants 
van ajudar a documentar i a classificar. 
Durant l’estada dels joves a Montsoriu, la 
nova regidora de Joventut, Judit Prat, va 
visitar el camp de treball per veure com es 
desenvolupava. A més a més, la regidora va 
poder veure les noves obres que s’han rea-
litzat al castell en els últims mesos. “Més 

enllà de la recerca arqueològica que duen 
a terme els joves, el treball en equip i la 
descoberta de l’arqueologia com una via de 
coneixement cap a la cultura del país són 
dos dels objectius que es persegueixen des 
dels camps de treball de Montsoriu”, expli-

ca Prat.
Aquest camp, organitzat per la Direcció Ge-
neral de Joventut i gestionat pel Consell de 
Jovent d’Arbúcies des de l’any 1993, compta 
amb la direcció tècnica dels arqueòlegs del 
Museu Etnològic del Montseny i el suport 
de l’Ajuntament d’Arbúcies i el Patronat de 
Montsoriu i s’inscriu en el marc dels camps 
de treball de l’Agència Catalana de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya. Des de l’any 
1993, hi han passat més de 1.500 joves 
d’arreu del món.

La regidora de Joventut visita els treballs arqueològics a la fortificació exterior del castell de Montsoriu 

Finalitza la 27a edició del camp de 
treball a Montsoriu
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Posen al descobert una important fortificació al 
poblat exterior del castell de Montsoriu

El 27 de setembre va finalitzar la 25a cam-
panya d’excavacions programades d’arqueo-
logia al castell de Montsoriu, organitzada i 
dirigida pel Museu Etnològic del Montseny, 
amb el suport del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya – Girona i el Patronat del Castell de 
Montsoriu, i que va comptar amb la partici-
pació d’una quinzena d’arqueòlegs de dife-
rents universitats del país.
Els treballs arqueològics es van centrar en la 
delimitació d’una gran fortificació, fins ara 
desconeguda, situada a la part central del pla 
exterior del castell. Les restes d’aquesta torre 
(de 7 metres de llarg per 5,80 d’amplada) 
flanquegen la cara est del recinte emmura-
llat exterior que ocupa la part superior del 
turó de Montsoriu. Juntament amb la torre, 
s’ha documentat un tram de la muralla exte-
rior i la presència d’un fossat perimetral que 
protegia l’accés a la torre. L’excavació parcial 
d’aquest fossat, de més de 2,5 metres de fon-
dària (encara no s’ha arribat a la base) i uns 4 
metres d’amplada, ha permès recuperar un 
conjunt significatiu de materials arqueolò-
gics (monedes, una plaqueta daurada, ferra-
dures, puntes de projectil de ballesta, restes 
ceràmiques de la vaixella de taula...).  

Les dades aportades per l’excavació perme-
ten afirmar segons el director del Museu 
Etnològic del Montseny, Jordi Tura: “La part 
exterior del nucli principal de Montsoriu era 
una autèntica fortalesa entre finals del segle 
XIII i mitjans del segle XIV. A la ja coneguda 
Torre de les Bruixes que dominava la part 
nord del turó, ara hi hem de situar aquesta 
gran torre central, amb el seu fossat, que 
convertia el castell de Montsoriu en el gran 
castell inexpugnable que ja va definir el cro-
nista reial Bernat Desclot (a finals del segle 
XIII) com un dels bells e nobles del món”. La 
continuació de la recerca en els propers anys 

Treballs de delimitació de la gran fortificació apareguda aquest any

Cultura

ha de permetre posar al descobert tot aquest 
conjunt de fortificacions, que configuraven 
un perímetre emmurallat de prop de 650 
metres.
També durant aquesta campanya s’ha pogut 
intervenir en una de les estances del recinte 
Sobirà. La sorpresa ha sigut la troballa de les 
restes d’un petit tram de la muralla perime-
tral de l’oppidum ibèric que va ocupar la part 
superior del turó i les restes de la muralla ex-
terior del primitiu castell medieval construït a 
la segona meitat del segle X pels vescomtes 
de Girona. Placa daurada del segle XIV

Restes de la muralla del segle X
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Activitat Física i Esport

La Marxa solidària de Joanet, que es va 
celebrar el diumenge 15 de setembre, 
va ser tot un èxit de participació, ja que 
enguany va aplegar més de 400 persones 
d’Arbúcies i de Sant Hilari Sacalm. 
Els assistents van poder triar entre 3 
recorreguts: un de 5 quilòmetres, un de 
10 i un altre de 15 que transcorrien per 
camins de l’entorn de Joanet. A l’arri-
ba- ada, hi va haver esmorzar per a tots 
els participants. Una cita, que ja ha es-
devingut un imprescindible del calendari 
de curses populars del municipi, té l’ob-
jectiu de recaptar fons per l’Oncotrail, la 
cursa solidària que organitza cada any 
la Fundació Oncolliga Girona. L’entitat 
arbucienca Gratanúvols del Montseny 
aquest any ha inscrit 4 equips a l’On-
cotrail i, cada equip ha hagut de pagar un 
import mínim de 1.000 euros per partic-
ipar-hi. Per recaptar aquest diners a per 
la inscripció, els corredors de l’Oncotrail 
cada any venen dorsals per la Marxa de 
Joanet (8 euros el dorsal).  

Més de 400 persones a la Marxa 
solidària de Joanet

Els Cigronets guanyen la Marató 
de Bàsquet 2019

El poliesportiu de Can Pons va acollir el cap 
de setmana del 19 i 20 de juliol la Marató de 
Bàsquet 2019, organitzada pel Club Bàsquet 
Arbúcies. 
A l’edició d’enguany hi van participar 10 
equips i Els Cigronets van proclamar-se’n els 
campions després de guanyar la final contra 
els Rates Maverikcs, un equip molt jove for-

mat per jugadors de molts pobles del voltant 
i que, segons els organitzadors, va donar la 
sorpresa arribant a la final, malgrat que són 
un molt bon equip i amb molt futur. Amb la 
segona posició, van endur-se 250 euros en 
metàl·lic. 
Pel que fa als guanyadors, Els Cigronets, és un 
equip que ja fa molts anys que participa a la 

Marató i que ja ha guanyat en diverses oca-
sions. Té un gran equip format per jugadors 
que juguen a molta alta categoria i que són 
molt bons. Per ser els primers classificats, es 
van endur un premi de 500 euros en metàl·lic. 
Finalment, els tercers classificats van ser Els 
Pimpollos, que van guanyar una espatlla de 
pernil i un lot de cava en un partit que es va 
resoldre a tirs lliures contra Els de sempre, un 
equip d’Arbúcies. 
L’entrega de premis es va realitzar el dissabte 
a la matinada de la mà de la nova regidora 
d’Activitat Física i Esport, Anna Rotllant. 
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Club Tennis Taula, campions de 
Lliga de Segona Territorial 

La sala de plens de l’Ajuntament va acollir 
els integrants del Club Tennis Taula d’Ar-
búcies ja que van aconseguir el títol de 
campions de lliga de Segona Territorial la 

temporada 2018-2019. Des de la Regidoria 
d’Activitat Física i Esport amb la represent-
ació dels regidors Àngel Cabrero i Anna Rot-
llant i també amb la presència de l’alcalde, 

Pere Garriga, es va voler fer un reconeixe-
ment al títol aconseguit i també a la tasca 
que es dur a terme des del CTT. 
L’equip de tennis taula del CTT Arbúcies 
(format per Xavier Riera, Alex Corbacho, 
Toni Sieso, Navi Rahi, Eric Canosa i Josep 
Campderrós) va quedar campió de Lliga de 
Segona Territorial Gironina. Amb la conse-
cució d’aquest títol els arbuciencs han as-
cendint a la categoria de Primera Territorial. 

Tot i els 26 graus de temperatura, 270 
persones van participar a la 17a edició 
de la Marxa Nocturna del dissabte 13 
de juliol. La cursa va començar a 2/4 de 
10 del vespre a la plaça de la Vila.
La marxa va transcórrer pel passeig de 
la Riera, el rec de la Plana i per camins 
de bosc poc transitats fins a la urban-
ització de la Plana, cap al carrer Cas-
tell i després de passar per la plaça de 
la Vila, arribar al poliesportiu de Can 
Delfí tornant a recórrer una part del 
passeig de la Riera. A l’arribada, ja els 
esperava un petit refrigeri amb begu-
da, meló i síndria i també coca. De-
sprés de recuperar forces, els partici-
pants van poder fer-se una banyada a 
les piscines municipals.

270 persones desafien la calor i par-
ticipen a la 17a Marxa Nocturna
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Redescobrim les matemàtiques 
amb Innovamat

A l’Escola Vedruna, des del curs passat, 
apostem per unes matemàtiques adapta-
des al s. XXI, flexibles, contextualitzades, 
amb estratègies que faciliten l’avaluació i 
la personalització de l’aprenentatge. Ens 
centrem completament en l’aprenentatge 
cooperatiu i la ludificació. 

Aquest projecte matemàtic ofereix un gran 
ventall de material manipulatiu elaborat 
per un nombrós equip d’experts de dife-
rents disciplines com matemàtics, peda-
gogs, enginyers i dissenyadors. Volem que 
les matemàtiques ja no siguin processos 
mecanitzats, sinó vivencials i manipulatius. 

      Escola Vedruna

Salvem el planeta    Escola Dr. Carulla

Del 20 al 27 de setembre d’aquest any ha 
estat convocada a tot el món la vaga per 
la Terra, una vaga general mundial per sal-
var el planeta. La convocatòria coincidia 
amb la Cimera Acció Climàtica 2019 de les 
Nacions Unides i té com a objectiu com-
batre l’emergència climàtica en la qual ens 
trobem. Des de l’escola, i a través de “Fa-
milies For Future BNC” ens hem adherit a 
aquest moviment d’àmbit mundial. 
Durant la setmana del 23 al 27 de setem-
bre hem fet un seguit de microaccions per 
conscienciar el nostre alumnat i les seves 
famílies sobre la importància de les nos-
tres accions per a la salut del nostre pla-
neta.
La mascota de sostenibilitat de l’escola, el 
Carullet,  ens ha convidat a tots a parti-
cipar a la Setmana per la Terra amb les 
següents consignes:
Dilluns dia 23: un minut de silenci per la 
Terra. 
Dimarts 24: portar una samarreta verda 

a l’escola.
Dimecres 25: projectar diferents vídeos 
sobre el canvi climàtic i la sostenibilitat.
Dijous 26: fer cartells pel clima.
Divendres 27: una exposició dels cartells i 
una concentració dels mestres davant de 
l’escola.
Amb aquesta setmana de mobilitzacions, 

Educació

Amb aquesta metodologia tots els alumnes 
són capaços d’arribar als resultats a partir 
de diversos camins, potenciant un diàleg 
matemàtic, on els alumnes expliquen què 
han pensat, com ho han fet… A la nostra es-
cola guiem el procés d’aprenentatge cap a 
unes matemàtiques per a tothom. 

es pretén exigir justícia ambiental, un fu-
tur digne per a les noves generacions, i 
pressionar els dirigents polítics, especial-
ment els governs, perquè actuïn amb res-
ponsabilitat i urgència enfront de la crisi 
climàtica.
Nosaltres ja hi posem el nostre granet de 
sorra, i tu? Pensa que cada dia compta!
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640 alumnes participen al  
projecte de Reutilització de llibres

L’Ajuntament entrega les beques 
d’anglès

La sala de plens de l’Ajuntament va acollir 
el dilluns 23 de setembre l’acte d’entre-
ga de les beques d’anglès, que va anar a 
càrrec del regidor d’Educació i Ensenya-
ment, Jaume Salmeron. En total, s’han 
becat 6 alumnes: 4 alumnes de 1r d’ESO i 
2 alumnes de 6è de primària. 
Es tracta d’un projecte que es du a terme 
per tercer any consecutiu des de l’Ajunta-
ment en coordinació amb les acadèmies 
d’anglès Enjoy Idiomes i The English Club 
i les escoles Vedruna i Dr. Carulla.  
Els alumnes becats són proposats per les 
escoles de primària i consensuats amb 
els serveis socials municipals. Els requi-
sits que es valoren són la constància i el 
treball en llengua anglesa i s’adrecen a 
infants en situació vulnerable. 
Aquest projecte forma part d’un paquet 
d’accions i serveis contra l’exclusió social 
com les beques extraescolars, la garantia 
de subministraments bàsics o la reutilit-
zació de llibres de text.

ticipat 310 alumnes, de 1r a 4t d’ESO. 
Els alumnes han rebut un total de 2.000 
llibres. Aquest any l’AMPA, a més de veri-
ficar el seu estat, ha posat fundes noves a 
més d’un miler de llibres per tal d’allargar 
la seva vida útil. Des de l’AMPA de l’institut 
expliquen que a banda dels objectius que 
s’assoleix amb la reutilització, aquest any 
el projecte ha significat un estalvi global de 
prop de 75.000 euros per a totes les famí-
lies que tenen alumnes en aquests cursos 
de l’Institut. “La despesa mitjana dels alum-
nes per la compra de llibres durant aquest 
curs 2019/20 (bàsicament de lectura) es 
situa al voltant dels 25 euros” asseguren.

Aquest curs 2019-2020 640 alumnes s’han 
beneficiat del projecte Reutilització de lli-
bres, que es du a terme des de fa 9 anys 
entre l’Ajuntament i les AMPA dels tres cen-
tres del municipi: Institut Montsoriu, Escola 
Dr. Carulla i Escola Vedruna. 
Aquest any, com a novetat, per a la recolli-
da de llibres s’ha utilitzat una bossa de tela 
en substitució de les bosses de plàstic i així 

evitar l’ús de materials poc respectuosos 
amb el medi ambient. La bossa ha estat dis-
senyada des de la Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament i consensuada amb les AMPA 
dels centres educatius. 
Aquest curs han estat 95 alumnes de l’Esco-
la Vedruna que han participat en el projec-
te i 235 de l’Escola Dr. Carulla. 
Pel que fa a l’Institut Montsoriu, hi han par-
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