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NOTÍCIES D’ARBÚCIES

Una vegada més, el poble d’Arbúcies 
va demostrar la seva conscien-
cia solidaria al participar de forma 
massiva a la Marató de donació 
de sang que es va portar a terme 
al poliesportiu de Can Delfí. Al final 
de la jornada s’havien realitzat 269 
extraccions de sang i s’havien des-
estimat per diferents problemes 17 
oferiments. La xifra suposa el rècord 
de donants a Arbúcies, superant les 
244 de la marató de fa dos anys.
“El que més cal destacar és la im-
plicació de tot el poble, tant de les 
entitats com de les persones que 
han mostrat la seva solidaritat”, ex-
plica l’Albert Mañé, Regidor de Cul-
tura de l’Ajuntament d’Arbúcies. “La 
jornada es va convertir en una fes-
ta, amb la participació molt activa 
dels geganters, els New Serafins, 
l’Agrupació Sardanista, l’Associació 
de Botiguers i moltes altres enti-
tats”.
Al poliesportiu de Can Delfí s’hi va-
ren instal·lar 12 punts d’extracció  
que varen agilitzar molt el treball per 
atendre a tots els donants. La diver-
sitat dels donants va quedar palesa 
al llarg de tota la jornada. Per edats, 
el sector que més hi va participar va 
ser el que va des de 34 a 55 anys, 
que varen sumar 163 donacions. 
Però l’edat dels donants anava des 
dels 18 als 70 anys.
Les coques i els pastissos que 
s’oferien als donants varen ser ce-
dits per les pastisseries i els forns 
del poble. La música dels New Se-
rafins, la presència dels gegants 
d’Arbúcies, les sardanes i els glo-
bus que es varen oferir als nens 
varen convertir el pavelló en un lloc 
d’acollida i participació ciutadana. 
Cal destacar la tasca realitzada per 
la Glòria Salvador i la Marta Mas, 
que enguany varen prendre el relleu 
de la Montse Bosch i la Rosa Frigola 
com a delegades de la Germandat 
de Donants de Sang a Arbúcies.

La Marató de donació de sang bat 
rècords a Arbúcies

La solidaritat permet fer 269 extraccions en un dia festiu i participatiu

Les persones que han fet possible la Marató

Pere Garriga, a l’inici de la Marató

Una de les moltes actuacions que es van fer durant el dia
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La cinquena edició de la Trobada de 
clàssics Montseny-Guilleries va re-
unir a Arbúcies 650 cotxes de més 
de 25 anys o preclàssics d’interès 
històric o esportiu. La xifra deixa 
molt curta la de 500 vehicles que es 
va aconseguir l’any passat, i conver-
teix la reunió en la més important de 
Catalunya i una de les més notables 
d’Espanya. Enguany s’ha comptat 
amb la col·laboració de l’empresa 
cervesera Moritz, que ha servit per 
donar a la trobada l’empenta defini-
tiva cap a la seva consolidació. 
La trobada va atreure l’atenció de 
més de 5.000 persones al poble 
d’Arbúcies. I es varen servir 1.000 

botifarres als participants i als acom-
panyants. Una de les principals ca-
racterístiques d’ aquesta trobada és 
la gran diversitat de cotxes que acu-
ll: des de clàssics populars, models 
únics, models conservats o restau-
rats, cotxes de ral·li o d’estricte ori-
gen, furgonetes, esportius, familiars. 
Es varen poder veure alguns models 
de Cadillac, Porsche, MG i Triumph 
dels anys setanta, molts Seat 124 
i 1430 i els mítics R-5 i R-8. Molts 
d’ells varen participar a la ruta d’uns 
30 quilòmetres per carreteres del 
Montseny i les Guilleries. 
“Arbúcies ha tornat a demostrar que 
és una terra de motor”, va indicar 

Pere Garriga, alcalde d’Arbúcies. 
“En cinc anys, aquesta concentració 
s’ha convertit en un reclam molt im-
portant. i una bona promoció per al 
nostre poble”.
Clàssics Montseny-Guilleries ha tre-
ballat intensament en la difusió de la 
trobada d’Arbúcies tant des de les 
xarxes socials com amb correus, 
actualitzant constantment el seu 
facebook i assistint a altres concen-
tracions. “M’agrada poder destacar 
la implicació del poble. Arbúcies se 
sent cada cop més seva aquesta 
trobada”, explica David Batlle, pre-
sident de clàssics Montseny-Guille-
ries.

La gent d’Arbúcies és treballadora 
de mena, optimísta i ens agrada fer 
les coses en grup. Aquesta meva 
afirmació no és gratuïta sinó que 
ho veiem cada dia i fruit d’aquest 
caràcter tenim un teixit associatiu 
gran, ric i divers. I és aquí a on ens 
hem de donar suport  en aquests 
durs moments que estem vivint, en 
el grup, en els veïns, en la família i 
els amics. Desenes de persones vé-
nen a demanar feina a l’ajuntament 
per “sobreviure” i malauradament 
la gravíssima situació econòmica 
que pateix aquesta institució públi-
ca ens permet fer poques coses. 
Estem posant ordre per evitar mals 

LA VEU DE L’ALCALDE

650 cotxes al Clàssics d’Arbúcies
La cinquena trobada de Clàssics Montseny-Guilleries supera totes les previsions

El temps posa a tothom al seu lloc

Els vehicles participants a l’esplanada de l’escola Vista aèria de la trobada

majors. La deixadesa dels polítics i 
el malbaratament dels diners pú-
blics de molts anys ens ha abocat 
a aquest “forat negre” que patim. Si 
no salvem l’ajuntament poc podrem 
fer per Arbúcies. Les dures mesu-
res que hem estat obligats a fer, a 
desgrat totes elles, són precisament 
per poder tirar endavant el poble. 
Ah! I que no us enganyin aquells 
que, amb mala intenció i per confon-
dre, diuen que l’alcalde s’ha apujat 
el sou.  El temps va posant a tothom 
al seu lloc.

Pere Garriga
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NOTICIES D’ARBÚCIES

L’eix obre portes a Arbúcies
El desdoblament d’aquesta via suposa una dinamització comercial i in-
dustral del nostre poble i acaba amb una llarga reivindicació del territori

Presentació de 
la revista Montseny

El desdoblament total de l’Eix Trans-
versal ja és una realitat. Per Arbú-
cies significa una injecció econòmi-
ca directa ja que facilita la mobilitat 
tan per la zona d’Osona com per la 
banda de la capital de la província. 
Això en temps es tradueix en que un 
arbucienc trigarà aproximadament 
20 minuts si va cap a Vic i 30 minuts 
si va cap a Girona. Aquesta retalla-
da en temps significa un atractiu més 
per aquells visitants que vulguin ve-
nir a Arbúcies i també obre la porta 
a la fluïdesa de mercaderies que la 

industria d’Arbúcies necessitava per 
ser encara més competitiva. A la in-
auguració hi van assistir: l’Alcalde 
d’Arbúcies, Pere Garriga, que va 
destacar la magnífica coordinació 
que ha existit entre administracions 
per tal que aquesta infraestructura 
tan important per al territori hagi estat 
una realitat. El regidor d’Urbanisme 
d’Arbúcies, Antoni Ronda, també 
va assisitir a la inauguració de l’Eix, 
juntament amb  l’alcalde de Joanet. 
L’acte el va encapçalar el President 
de la Generalitat, Artur Mas, el con-

seller de Territori i Sostenibilitat, San-
ti Vila, i els exconsellers Quim Nadal, 
Pere Macias i Lluís Recoder.

Els Alcaldes assenyalen el seu municipi Autoritats locals amb Santi Vila Artur Mas i Santi Vila durant els parlaments

Vista aèria de l’Eix

La revista Montseny ja es pot trobar 
als quioscs de tota l’àrea d’influència 
del Baix Montseny. L’objectiu de la 
nova publicació és fer la cobertura in-
formativa i aportar informació de tota 
mena de tots els pobles integrats en 
aquest territori. La revista Montseny 

és dirigida per la periodista arbucien-
ca Marta Rubio i tant la redacció com 
la maquetació i la impressió es fan 
majoritàriament a Arbúcies. El projec-
te ha estat possible gràcies a la crea-
ció d’una cooperativa laboral que ha 
permès incorporar-se al finançament 
de COOP-57. 
En el primer exemplar es fa una àm-
plia descripció del concepte Baix 
Montseny. “El que més ens interessa 
és arribar a tots els pobles i oferir-los 
la possibilitat de donar sortida a les 
noticies i festes que generen”, diu 
Marta Rubio. A la revista s’hi poden 
trobar moltes informacions d’interès 
públic sobre cuina, excursions, expo-
sicions, festes i opinions. 

Marta Rubio, durant la presentació

Martí Pastells, cap de parc dels bom-
bers d’Arbúcies, va rebre la medalla 
d’honor dels bombers de la Generalitat 
pels seus vint anys de servei al cos. 
L’acte es va celebrar el 15 de març al 
casino Ceretà de Puigcerdà.

Martí Pastells rep la 
Medalla d’honor dels 

Bombers 

Martí Pastells, despres de recollir de la medalla
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EL PERSONATGE

“No sóc un polític ni ho seré mai”
Àngel Cabrero, regidor d’esport i obres i serveis, 

explica la seva experiència
Als 50 anys, l’Àngel Cabre-
ro es troba al mig d’un nou 
vial que mai s’hauria imagi-
nat que acabaria prenent. 
Si algú li hagués dit que se-
ria regidor de l’Ajuntament 
la seva resposta hauria es-
tat contundent: “No!”. Però 
quan el 2003 Cupa va de-
cidir no presentar a en Pere 
Garriga com a cap de llista, 
va creure que s’estava fent 
una injustícia i es va po-
sar al seu costat. “Llavors 
vaig tenir consciència per 
primera vegada que havia 
de fer quelcom per al meu 
poble”, confessa el Regidor 
d’Esports i Obres i Serveis. 
Quan Entesa per Arbú-
cies va fer la primera llista, 
l’Àngel s’hi va implicar. Va 
suportar els quatre anys a 
l’oposició, tot i haver gua-
nyat les eleccions, i va re-
petir ara fa dos anys quan 
Entesa va aconseguir la 
majoria.
“Jo no sóc polític ni ho seré mai”, as-
segura. “Potser per això me’n vaig 
endur una sorpresa quan al primer 
ple vaig explicar els meus pensa-
ments i algú em va replicar: “has 
estat elegit per el poble, per tant 
t’agradi o no ets un polític”. Per a mi, 
la política s’acaba abans d’entrar al 
poble, a la Creu Roja. L’únic que em 
preocupa és treballar per Arbúcies i 
ajudar a resoldre problemes. I si ho 

ser a can Cortina. I ho va fer 
fins als 17. “Cobrava 3000 
pessetes a la setmana, ara 
uns 18 euros. I per això em 
vaig decidir a dedicar-me 
al negoci familiar i vaig co-
mençar a fer de carnisser”.
Als 23 es va casar i té tres 
fills. “Les meves inquietuds 
polítiques eren zero fins 
als 40 anys. Anava a votar 
i prou. Ja tenia prou feina 
a casa”, confessa. “Però 
el projecte d’Entesa em va 
il·lusionar i, amb el suport 
de la família, m’hi vaig em-
bolicar. No me’n penedeixo. 
Més que un equip de go-
vern som amics que ens so-
lidaritzem amb els proble-
mes de cadascú i intentem 
resoldre’ls. De vegades et 
sents frustrat, perquè mol-
tes il·lusions no es poden 
realitzar per manca de re-
cursos. Però sí que podem 
escoltar la gent, entendre 
les seves cabòries i intentar 

aconsegueixo, em sento gratificat”.
L’Àngel va estudiar al Carulla en 
uns anys difícils, on les coses en-
traven de grat o a patacades. “Jo 
sóc esquerrà, però em van obligar 
a escriure amb la dreta”, explica. 
“Com? Lligant-me el braç esquerre 
a l’esquena i a base de bufetades. 
Però no en guardo un mal record. 
Vaig fer molt bons amics”. Als 14 
anys ja estava treballant de carros-

ajudar-los. I això fem”.
El que més sorprèn a l’Àngel és el 
suport que ha trobat en les entitats  
i en moltes persones, que entenen 
la manca de recursos. “En espo 
rts, compto amb la qualitat huma-
na i professional d’en Ramon Cor-
tès”, diu l’Àngel. “I Obres i Serveis 
m’ocupa molt de temps. Però ho 
faig a gust i pensant que si es pot 
ajudar algú, ja he complert el meu 
objectiu”.

Laia Pujol és Pocahontas

Desprès d’actuar al Carnestol-
tes d’Arbúcies, la companyia 
Magic Quality Barcelona va 
estrenar l’espectable La festa 
de Mickey Mouse a l’Auditori 
Municipal de Badia del Vallès. 
Una de les protagonistes és 
l’arbucienca Laia Pujol Pineda, 
que ha passat de ser la Man-

darina en el grup Macedònia a 
convertir-se en la Pocahontas. 
Un altre grup arbucienc, format 
per Anna Pacheco, Gerard Ta-
berner, Josep Serra,  Guillem 
Mataró i Joel Serras, va actuar 
el desembre a l’espectacle de 
Cap d’any de Joan Pera a Bar-
celona.

De cantant de Macedònia a personatge de Disney

Laia Pujol com a Pocahontas

Àngel Cabrero, regidor d’activitat fisica i esport i obres i serveis
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El FOTO-MONTSENY es converteix en un referent de la fotografia de natura.
EL FOTO-MONTSENY, organitzat pel Museu Etnològic del 
Montseny i la Secció Fotogràfica Centre d’Arbúcies s’ha 
convertit en un referent per els aficionats a la fotografia de 
natura, en tots els seus registres. Naixia amb l’objectiu de 
ser un punt de trobada, un esdeveniment on poder gaudir 
dels treballs de grans fotògrafs, xerrades, concursos, ta-
llers... en el marc incomparable del Montseny. En el decurs 
d’aquestes tres edicions, el FOTO-MONTSENY ha rebut 
la resposta d’un gran nombre d’apassionats del món de la 
fotografia i del públic en general, que valoren l’oportunitat 
de poder compartir aquests treballs i coneixements a tra-
vés de les activitats i exposicions que omplen les sales del 
Museu Etnològic del Montseny.

En aquesta edició del FOTO-MONTSENY (iniciat el  
15 de desembre) més de 1.400 persones, aficionats a 
la fotografia i públic en general han pogut gaudir de 5 
magnífiques exposicions amb més d’un centenar de fo-
tografies: MADAGASCAR, L’ARCA DE NOÉ d’Iñaki Re-
lanzón; L’ÀNIMA DELS BOLETS d’Àlex Alonso; ORQUÍ-
DIES DEL MONTSENY de Joaquim Reberté, SOMNIS 
SUBMERGITS de Francesc Fontanals i EL MONTSENY: 
IMATGES FOTOGRÀFIQUES treball col·lectiu de 9 au-
tors vinculats a la Secció Fotogràfica Centre d’Arbúcies i 
al grup de col·laboradors del Foto-Montseny: Martín Ga-
llego, Lluís Cuminal, Jordi Masferrer, Joan Clos, Cesc 
Noguera, Javier Vecino, Josep Guiolà, Josep Camps i 

Lluís Juanola. Ha sigut una oportunitat única per po-
der gaudir del treball de grans fotògrafs i viatjar des del 
Montseny fins a Madagascar, explorant mons singu-
lars: el misteri dels bolets, la bellesa de les orquídies o 
l’apassionant món submarí.
Paral·lelament a l’eix central de les exposicions es van 
programar un seguit d’activitats per  tal d’apropar el món 
de la fotografia de natura. Així, les xerrades i tallers de: 
Vicenç Gimeno, Iñaki Relanzón o Pere Soler van assolir 
un gran nivell i la celebració del III concurs de fotografia 
FOTO-MONTSENY, amb més de 150 fotografies pre-
sentades, per autors de tot Catalunya, va arrodonir el 
conjunt d’activitats.

SOMNIS SUBMERGITS de Francesc Fontanals
El fascinant món submarí es presentava en aquest apro-
fundit treball, que resumeix 20 anys immortalitzant el fons 
marí de diversos indrets del planeta i en especial, el més 
proper: la costa catalana.

EL MÓN DELS BOLETS d’ Àlex 
Alonso
La fantasia creativa dels bolets 
és espectacular, s’han identifi-
cat més de 100.000 espècies 
diferents. La diversitat immensa 
de formes i varietats desperta la 
curiositat de qualsevol fotògraf o 
amant de la natura. Els seus co-
lors, mides, agrupacions, les se-
ves làmines i transparències ens 
ofereixen infinites possibilitats.

EL MONTSENY
Els cims de les Agudes i el Matagalls, la remor de les ai-
gües, els colors dels boscos, la màgia de les boires... són 
escenaris que des de fa més de 30 anys han capturat els 
objectius de 9 fotògrafs  que s’apleguen al voltant de la Sec-
ció Fotogràfica d’Arbúcies i d’alguns dels col·laboradors del 
FOTO-MONTSENY: Martín Gallego, Lluís Cuminal, Jordi 
Masferrer, Joan Clos, Cesc Noguera, Javier Vecino, Josep 
Guiolà, Josep Camps i Lluís Juanola.
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El FOTO-MONTSENY es converteix en un referent de la fotografia de natura.
Lluís Juanola. Ha sigut una oportunitat única per po-
der gaudir del treball de grans fotògrafs i viatjar des del 
Montseny fins a Madagascar, explorant mons singu-
lars: el misteri dels bolets, la bellesa de les orquídies o 
l’apassionant món submarí.
Paral·lelament a l’eix central de les exposicions es van 
programar un seguit d’activitats per  tal d’apropar el món 
de la fotografia de natura. Així, les xerrades i tallers de: 
Vicenç Gimeno, Iñaki Relanzón o Pere Soler van assolir 
un gran nivell i la celebració del III concurs de fotografia 
FOTO-MONTSENY, amb més de 150 fotografies pre-
sentades, per autors de tot Catalunya, va arrodonir el 
conjunt d’activitats.

ORQUÍDIES DEL MONTSENY de Joaquim Reberté
La distribució d’aquestes plantes que es distingeixen per la com-
plexitat de les seves flors, és el motiu principal que va impulsar 
la realització d’aquesta exposició, després d’un treball de camp 
molt exhaustiu de més de 6 anys. La gran família de les orquí-
dies silvestres compta amb més de 20.000 espècies a tot el món: 
prop de 450 a Europa, a Catalunya unes 70, i al voltant de 45 les 
podem trobar al Montseny.

M A D A G A S C A R , 
L’ARCA DE NOÉ d’Iñaki 
Relanzón 
Madagascar es va se-
parar del continent afri-
cà fa milions d’anys. 
Aquesta insularitat ha 
afavorit una biodiversitat 
excepcional; la majoria 
d’animals i plantes no es 
troben en cap altre indret 
del món. Però, l’impacte 
de l’activitat humana i la 
gran desforestació que 
afecta el 90 % del territori 
ha posat en perill aquest 
llegat. L’Iñaki, treballa 
amb organitzacions de 
conservació de la natura 
està considerat un dels 
millors fotògrafs de natu-
ra d’Europa.
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NOTICIES D’ARBÚCIES

522 ARBUCIENCS A L’ATUR
El tancament de NOGE ha evidenciat la necessitat que Arbúcies explori d’altres 
sectors econòmics deslligant-se de la dependència del sector carrosser. Si som ca-
paços de diversificar l’economia d’Arbúcies podrem resistir més i millor les atza-
gaiades econòmiques. Per tradició i coneixement, hem de fer una aposta per un 
sector carrosser altament qualificat i amb capacitat d’exportació arreu del món, Però, 
paral·lelament, hem d’apostar per fer d’Arbúcies la porta d’entrada al Parc Natural 
del Montseny donant suport a tots els serveis turístics i garantint la viabilitat del sec-
tor forestal. En definitiva, des del Consistori tenim l’obligació de garantir que la gent 
d’Arbúcies pugui tirar endavant a Arbúcies!Joaquim Bohils

Jaume Salmerón

Quim Santos

Antoni Ronda

Pau Castanyer

LA VEU DELS GRUPS MUNICPALS

TEMPS DIFÍCILS
Ens toca viure temps difícils. Una situació econòmica dramàtica a la que s’ha d’afegir 
una situació política complexa i incerta. ERC està fent un esforç de coherència per-
què aquell procés il·lusionador de la diada no vagi a mal borràs. A la precària situa-
ció econòmica de la Generalitat s’hi afegeix un govern espanyol amb una política 
perfectament estudiada per portar el nostre país a una asfíxia econòmica que posi 
en perill l’estat del benestar. Nosaltres farem el possible per tirar endavant el dret a 
decidir o una declaració unilateral d’independència. Esperem que a CiU no li tremolin 
les cames.Hem de fer un front comú davant les envestides que rebem i rebrem per 
engegar un procés imprescindible per sobreviure com a poble.

PRIVATITZACIONS I CORRUPCIÓ 
Fa unes setmanes que la corrupció tacava l’Ajuntament d’Arbúcies. No és casualitat 
que prèviament a aquests fets la regidora en qüestió externailitzés la recaptació per 
tal que se’n pogués aprofitar, degut a la seva vinculació amb l’empresa que gestiona 
ara la recaptació dels nostres impostos. Ara, l’equip de govern d’Entesa-PSC ha 
privatitzat serveis com l’escola d’adults o la deixalleria. Quan un servei municipal 
es privatitza, les prioritats canvien. La gent d’arbúcies passa a un segon pla i el que 
es prioritza són els resultats econòmics. Exigim a l’Ajuntament que recuperi tots els 
serveis, per tal de tornar a  prioritzar el servei a les persones i impossibilitar que uns 
tercers puguin treure beneficis dels nostres impostos. 

PACIÈNCIA I IL·LUSIÓ
Seguim treballant i traçant línies d’actuació per corregir males pràctiques de gestió, 
instal.lades des de  fa temps, que han portat el nostre Ajuntament a una situació 
econòmica crítica. La tasca feta els darrers 20 mesos  permet adreçar,lentament, el 
rumb econòmic municipal. Tanmateix,és imprescindible garantir la cohesió social i 
mantenir ben viu el nostre teixit associatiu . Menjar, sostre i subministraments bàsics 
són les prioritats per a moltes famílies. Aquest és el principal compromís polític del 
govern municipal. Treball comunitari, diversificació econòmica i arranjament de ca-
rrers i places abandonats durant anys, seguiran sent les línies de treball principals. 
Paciència per esmenar el passat, i  il.lusió per construir un futur millor.

EL RESORGIR DEL MOVIMENT CIUTADÀ
En el moment que la politica està en hores més baixes és quan han de sortir els 
vertaders moviments ciutadans per tal de fer front a les injusticies que recentment 
han ocupat les planes dels diaris com per exemple: La Plataforma d’Afectats per 
l’Hipoteca, un moviment ciutadà que ha aconseguit reunir 1 milió i mig de firmes  
que ha povocat una modificació de llei hipotecària i el més important: han demostrat 
que la voluntat del poble continua a les seves mans. Nosaltres a petita escala, des 
de l’oficina d’habitatge intentem ajudar en tot allò que sigui possible per tal que les 
persones no perdin el seu habitage fent una tasca de mediació molt important per 
mantenir cohesionada la nostra societat.
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L’oficina d’habitage d’Arbúcies ha 
realitzat 914 atencions de les quals:  
650 han estat visites presencials, 
237 via telefònica i 27 per email. 
Això significa que es reben per dia 4 
consultes. Actualment l’oficina dóna 
els següents serveis: Prestacions 
permanents d’ajut al lloguer. Renda 
Bàsica d’Emancipació(RBE). Tam-
bé compta amb Borsa de mediació 
de lloguer social. A partir d’aquest 
2013 es poden tramitar a l’oficina 
d’habitatge d’Arbúcies les cèdu-
les de segona ocupació. L’oficina 
d’habitatge també pot informar del 
servei Ofideute i derivar a l’usuari on 
correspongui. Properament l’oficina 
s’adherirà al fons social d’habitatges 

estatal. L’oficina amb col·laboració 
de serveis socials tramitarà els 
nous ajuts d’especial urgència amb 
les seves  3 línies: Persones afec-
tades per desnonaments; persones 
que no poden pagar el lloguer; per-
sones que tenen problemes amb la 
quota de la hipoteca.
Per altra banda, l’Ajuntament va 
organitzar una sessió per a tots els 
arquitectes tècnics i les oficines tèc-
niques d’Arbúcies per tal d’informar 
que a partir d’ara la tramitació de les 
cèdules de segona ocupació  es pot 
fer al municipi evitant el desplaça-
ment a Girona. Durant la reunió es 
van resoldre alguns dubtes de la 
tramitació.

Aposta per les energies sostenibles
Arbúcies centralitza la calefacció dels equipaments esportius munici-
pals en una caldera de biomassa

L’Ajuntament d’Arbúcies està fent 
les obres per substituir l’actual sis-
tema de calefacció de gasoil que 
abasteix l’equipament municipal 
del Camp de futbol per connec-
tar-lo a la caldera de biomassa 
que existeix al poliesportiu de Can 
Pons. Aquests dos equipaments 

estan separats per tres-cents metres 
i, es dóna el fet, que mentre el nou 
pavelló funciona amb energies reno-
vables, la calefacció i les dutxes dels 
vestidors del camp encara anaven 
amb energies fòssils.
El principal objectiu és estalviar costos 
aprofitant, com a combustible ener-
gètic, una matèria primera com és la 
fusta residual dels boscos d’aquest 
municipi. L’ajuntament es gasta cada 
any més de quatre mil euros en gasoil 
i s’estima que amb l’ús de la biomas-
sa forestal –unes onze tones d’estella 
a l’any amb un cost de 900 euros-, 
l’estalvi serà superior als 3.000 euros 
cada any. La inversió puja a 34.000 
euros i s’ha pogut tirar endavant grà-
cies a la subvenció de 16.900 euros 
del Fons de Cooperació Econòmica i 
una altre de 9.000 euros del departa-
ment de Medi Ambient de la Diputació 
de Girona. L’ajuntament d’Arbúcies hi 
participa amb 9.000 euros més. 
“Amb aquestes xifres la instal•lació 
s’amortitza en només tres anys, al 
mateix temps que evitem 300 quilos 
d’emissions de CO2 per cada litre de 

gasoil que deixem de cremar i a més 
a més donem feina a gent del poble”, 
afirma el regidor de Medi Ambient Da-
niel Saborit. Aquesta nova instal.lació 
forma part de les accions previstes per 
aquest municipi en el Pla d’Acció per 
les Energies Sostenibles (PAES).

Noves dutxes al camp de futbol
Caldera de biomassa

Imatge d’un habitatge de la borsa

Antoni Ronda amb arquitectes tècnics

L’oficina d’habitatge d’Arbúcies rep 914 consultes
Una xifra que s’ha recollit durant el primer any de vida del servei, això suposa que 

l’oficina d’habitatge rep unes 4 consultes al dia

Obres de canalització
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Supressió de barreres arquitectòniques

La presència del Rei Carnestoltes 
va servir per donar un nou impuls 
a la festa de les disfresses. Un total 
d’onze comparses varen desfilar per 
la rua dels carrers d’Arbúcies fins 
arribar al poliesportiu de Can Delfí 
on es va posar punt i final a la fes-
ta dels adults. Era el dia 8 de febrer, 
divendres al vespre, quan el mateix 
Rei Carnestoltes va presidir l’entrega 
dels premis als guanyadors del con-
curs de comparses, acompanyat per 
Maria Àngels Soler, la Regidora de 
Joventut. 
El mateix divendres va començar  

el Carnestoltes en la seva vessant 
infantil, amb les rues de disfresses 
que es varen fer des d’El Jardinet i 
el col·legi Dr. Carulla. Per als nens la 
festa va acabar el diumenge, dia 10, 
al poliesportiu de Can Delfí, on es 
va fer un acte per a la mainada amb 
les actuacions de Magic Quality i el 
grup local format per Anna Pache-
co, Gerard Taberner i Joel Serras.  
Magic Quality, una nova companyia 
d’espectacles infantils i aniversaris, 
va presentar el carnaval de Mickey 
Mouse, per animar i fer ballar a tots 
els nens i nenes, amb cançons en 

directe i animacions amb el famós 
Mickey Mouse i les seves dues ba-
llarines i cantants, una de les quals 
és l’arbucienca Laia Pujol.
“La meva valoració de la festa es 
positiva”, comenta Maria Àngels So-
ler. “La colaboració de la Comissió 
Festes Joves i de la Comissió de 
Festes va ser destacable en la pre-
paració de tots els actes. Però s’ha 
de reconèixer que hi van haver po-
ques comparses d’Arbúcies. Crec 
que s’ha de potenciar això, i si no 
s’aconsegueix, fer un replantejament 
del Carnestoltes”. 

El dia del Rei Carnestoltes
Les comparses i l’actuació de Magic Quality i el grup local format per 

Anna Pacheco, Gerard Taberner i Joel Serras animen la festa

OBRES I MANTENIMENT

L’ajuntament fa una clara aposta 
per la supressió de barreres arqui-
tectoniques del municipi això su-
posa una millora en mobilitat. Els 
darrers arranjaments han estat els 
passos de vianants del Pont dels 
Rojos i l’avinguda dels Païssos Ca-
talans.Obres al pont dels rojos  Passos a l’Av. Païssos Catalans

Un dels grups de carnaval, durant el seu ball

El ball d’una comparsa pels carrers d’Arbúcies

Les colles de carnaval amb el seu ball al pavelló

El Rei Carnestoltes en el moment del pregó
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