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Hisenda

El pressupost per aquest 2019 ascendeix als 
10.900.000 euros, el més elevat que s’ha fet mai

Les grans inversions aniran a les piscines, a la nova llar de jubilats, a la rehabilitació 
de la carretera de Fogueres i per al projecte turístic-cultural del vescomtat de Cabrera

jecte turístic-cultural del vescomtat de 
Cabrera. 
Pel que fa al MEMGA, es duran a terme 
les obres d’adequació d’algunes de les 
sales del museu per tal de finalitzar el 
procés de modernització de tot el discurs 
museístic i museològic. Així com també 
es faran els aïllaments per aconseguir 
una millor climatització de l’edifici, es re-
formà la teulada de l’edifici i s’adaptarà 
el recor-
regut del museu a les persones amb mo-
bilitat reduïda. Una inversió de 575.000 
euros dels quals 200.000 euros abonarà 
l’Ajuntament i la resta es finançarà amb 
fons FEDER i amb la Diputació de Girona. 
Per altra banda, es farà una gran inversió 
amb el nou projecte comarcal del ves-
comtat de Cabrera, dirigit a estructurar 
una proposta de caire cultural i turístic 
al voltant del llegat patrimonial i del re-
lat històric del vescomtat de Cabrera, 
una nissaga que va néixer al castell de 
Montsoriu. L’objectiu d’aquesta iniciati-
va és reivindicar el patrimoni material i 
immaterial del vescomtat de Cabrera, ge-

Cabrera. 
No obstant això, Garriga va assenyalar 
que des de l’Ajuntament es posen tots 
els esforços per aconseguir finançament 
d’altres administracions públiques per fer 
front a totes aquestes inversions. Per això, 
va destacar: “Al mes de març, ja hem acon-
seguit 650.000 euros en subvencions”. 

Espai d’aigua i salut 
L’alcalde d’Arbúcies va explicar a la sessió 
plenària que les obres de remodelació de 
les piscines municipals tenen un cost de 3 
milions d’euros i per aquest 2019 se n’han 
pressupostat 1.900.000 euros. La reforma 
consisteix en la construcció de les dues 
piscines exteriors, la nova sala de motors, 
la nova piscina climatitzada i un edifici que 
acollirà noves sales de gimnàs i els vesti-
dors. 

Museu Etnològic del Montseny i projecte 
turístic-cultural del vescomtat de Cabrera 
Dues de les altres grans inversions 
d’aquest any es destinaran al Museu Et-
nològic del Montseny (MEMGA) i al pro-

El ple de l’Ajuntament d’Arbúcies va apro-
var el pressupost 2019 amb els vots a 
favor de l’Entesa i els vots en contra del 
PDeCAT i ERC. Un pressupost que en-
guany és de 10.900.000 euros i que l’al-
calde, Pere Garriga, va qualificar del més 
elevat que s’ha fet mai a Arbúcies. Això 
s’explica perquè el capítol 1, destinat a 
sous i salaris dels treballadors municipals, 
és de 2.900.000 euros. Garriga va explicar 
que aquest fet es deu als més de 20 plans 
d’ocupació que té actualment el consis-
tori. I, per altra banda, la partida d’inver-
sions és d’un total de 3.600.000 euros, 
ja que per aquest any estan previstes les 
obres del nou espai d’aigua i salut, format 
per les noves piscines exteriors, la piscina 
climatitzada, les noves sales de gimnàs i 
els vestidors; les obres de reforma de l’ac-
tual Hotel d’Entitats que es convertirà en 
la nova seu de la Llar de Jubilats; l’arranja-
ment de la carretera de Fogueres, que va 
quedar malmesa per les fortes pluges de 
la tardor passada, i finalment, les obres al 
Museu Etnològic del Montseny i pel nou 
projecte turístic-cultural del vescomtat de 

Estat en què es troben les obres de les piscines municipals
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Fem poble

Teniu a les mans una nova edició de 
la revista municipal Ressons on s’ex-
pliquen les coses que han passat a 
Arbúcies en les darreres setmanes. És 
la darrera d’aquesta legislatura. Quan 
rebeu el proper número ja parlarà 
de la nova composició del plenari de 
l’Ajuntament que sortirà de les elec-
cions municipals del diumenge 26 de 
maig.

Però parlem d’ara, que ja tenim la pri-
mavera aquí amb la seva bonança de 
temperatures i l’alegria dels dies més 
llargs. És moment de recuperar el dia 
a dia i sortir a les places i carrers, anar 
a passejar per la magnífica natura que 
ens envolta i reprendre els bons mo-
ments del cafè o la canya amb tantes 
bones amistats que segur que tenim. I 
perquè no, també de fer les paus amb 
aquelles persones amb les que no es-

Pere Garriga Solà 

tem prou bé del tot. 

Fem vida, i fem-la amb la il·lusió del 
primer dia. Tenim un gran poble. Esti-
guem-ne ben orgullosos i pensem en 
què podem ajudar per fer-lo encara 
millor. Posem-nos a les entitats i as-
sociacions, donem-los un cop de mà 
a la gran feinada que fan, siguem els 
primers a organitzar les trobades i els 
sopars de veïnats, mantenint net Ar-
búcies, gaudint de la família i les amis-
tats. Fem poble. Allò que dona més 
sentit a la vida és la relació entre les 
persones. Ajudem sempre i no dema-
nem ni esperem res a canvi.

En fi, posem-nos dempeus que el nos-
tre futur comença avui, des del nostre 
present. Fem la nostra petita part per 
tenir una societat més forta i cohesio-
nada. Aprofitem tots els valors que te-

nim per millorar les nostres capacitats 
i possibilitats. Recordem que la vida és 
com la música, es compon amb l’oïda, 
el sentiment i l’instint, no només amb 
les regles.

I sempre, sempre, fem allò que fem 
estimant-ho i mirem de fer-ho tant bé 
com sapiguem. Si tenim la voluntat 
trobarem la força. 

Gràcies pel vostre temps.

Ben vostre, 
Pere Garriga Solà
Batlle d’Arbúcies

La veu de l’alcalde

nerar una proposta conjunta potent per 
atraure nous públics culturals i turístics 
als municipis i promoure l’activitat cultu-
ral i econòmica entorn dels recursos vin-
culats al vescomtat.
En aquest sentit, l’alcalde d’Arbúcies va 
explicar que a Arbúcies s’adequarà l’ac-
tual edifici de Can petit Rutllat i de Can 
Ferragut com a nou centre de divulgació 
i investigació de la batllia de Montsoriu. 
De manera que juntament amb el Museu 
Etnològic del Montseny es constituirà un 
espai cultural potent al nucli antic del 
municipi amb el castell de Montsoriu i el 
llegat del vescomtat de Cabrera com a ei-
xos vertebradors de tot aquest producte 
turístic i cultural. Garriga va assenyalar: 
“Es durà a terme al centre del poble amb 
la voluntat de continuar dinamitzant el 
nucli històric i amb l’objectiu de doblar 
l’afluència de visitants al MEMGA”. Ga-
rriga va afegir: “Això ens ha de permetre 
situar Arbúcies en l’epicentre del pro-
ducte turístic-cultural del vescomtat de 
Cabrera. Qui vulgui entendre allò que el 
vescomtat ha significat a Catalunya, tin-

drà l’obligació de visitar l’equipament ar-
bucienc”. 
 
Nova Llar de Jubilats 
Aquest any també serà l’any en què es 
tiraran endavant les obres de remodela-
ció de l’actual edifici de l’Hotel d’Entitats, 
que es convertirà en la nova seu de la Llar 
de Jubilats, actualment situada al carrer 
Sorrall. La inversió prevista per aquest 
2019 per aquest nou espai és de 450.000 

euros. 

Carretera de Fogueres de Montsoriu
Finalment, l’última de les grans inver-
sions previstes per aquesta anualitat és 
l’arranjament de la carretera de Fogue-
res de Montsoriu. A causa de les fortes 
pluges del mes de novembre, un tram de 
la carretera es va esfondrar i la reparació 
del ferm suposa una despesa de 212.000 
euros per a l’Ajuntament d’Arbúcies. 

S’han traslladat els serveis de l’Hotel d’Entitats a altres espais
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Urbanisme i obres

Finalitzen els treballs de la resclosa de les Pipes  

S’arranja la carretera de Fogueres 
de Montsoriu   

Estat amb el qual va quedar la carretera després de l’esfondrament 

Durant el mes de febrer i març s’han dut a 
terme els treballs de reparació de la carret-
era de Fogueres de Montsoriu, que des del 
mes de novembre comptava amb dos grans 
esvorancs provocats per les fortes pluges. La 
reparació d’aquest tram de carretera, que 
correspon al terme municipal d’Arbúcies, ha 
tingut un cost de 212.000 euros per a l’Ajun-
tament. 
Els treballs d’arranjament han consistit en 
l’assentament del talús i en la col·locació 
d’una malla de protecció per evitar futurs 

Si es ressegueix el passeig de la Riera, es 
pot veure la nova resclosa que s’ha con-
struït a l’alçada del Molí de les Pipes. Una 
infraestructura feta per pedres, semblant 
a la resclosa que ja es va construir al Pont 
Vermell, i que ha permès substituir l’antiga 

Concretament, l’esfondrament del talús en 
el qual se sustentava la via  va tenir lloc el 
dijous 15 de novembre, quan a Arbúcies 
van caure 89,6 litres per metre quadrat. Tot 
i l’espectacularitat dels forats, no es van ha-
ver de lamentar danys personals. 

esllavissaments en aquesta via i en la repa-
ració del ferm. Cal recordar que les intenses 
pluges del mes de novembre del 2018 van 
ser les causants d’aquests dos forats a la car-
retera d’accés a la urbanització de Fogueres 
de Montsoriu, separats per 300 metres. 

El tram de carretera arranjat 

l’empresa Sorea. A més, com que és un 
espai que es troba dins el Pla Especial d’In-
terès Natural i, com a zona protegida, el 
projecte s’ha consensuat amb el Parc Na-
tural del Montseny, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i Sorea. 

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. 
L’obra, que feia 20 anys que es reivindica-
va des del consistori, ha tingut un cost de 
100.000 euros que ha assumit íntegrament 
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S’adjudiquen les obres de la Llar de Jubilats a 
empreses d’Arbúcies 

Les obres comencen el 29 d’abril i està previst que acabin el 31 de desembre

A la planta baixa s’hi instal·laran els des-
patxos de gestió, una sala de reunions i 
el servei de perruqueria, que disposarà 
d’un accés independent. Al primer pis 
s’hi situaran el bar, una sala polivalent, 
així com una sala d’usos múltiples, la 
sala de televisió, el billar i la petanca. A 
la segona planta s’hi trobaran els serveis 
de podologia, una aula de manualitats, 
una altra d’informàtica i una tercera aula 
per a usos diversos, així com una terras-
sa exterior. Finalment, a la tercera plan-
ta hi haurà els tallers i els magatzems. 

al carrer Sorrall, al nou espai del carrer 
Estenedor. Garriga també ha assenyalat 
que s’ha demanat a l’Associació de Jubi-
lats i Pensionistes que creïn una comis-
sió de seguiment de les obres perquè 
vagin seguint tot el procés sobre el ter-
reny. 
La nova Llar de Jubilats estarà repartida 
en 4 plantes i disposarà d’una terrassa i 
un pati, uns espais que fins ara no dispo-
sava l’actual edifici. Tots els serveis que 
s’ofereixen actualment quedaran distri-
buïts de la següent manera: 

Les obres de remodelació de l’actual 
Hotel d’Entitats per convertir-lo en 
la nova Llar de Jubilats començaran 
aquest 29 d’abril i aniran a càrrec de 
diferents empreses d’Arbúcies, després 
que guanyessin el concurs d’adjudicació 
de la reforma. 
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, ha ex-
plicat que el nou espai per als jubilats 
ha d’estar acabat el 31 de desembre 
d’aquest mateix any, tot i que després 
s’haurà d’efectuar el trasllat de l’actual 
espai ubicat a l’edifici de Cal Xic, situat 

Plànol de la planta baixa 

Ràdio Arbúcies i Creu Roja 

Els actuals estudis de Ràdio Arbúcies i 
el despatx de la Creu Roja, que fins ara 
tenien la seu a l’Hotel d’Entitats, s’han 
traslladat a altres espais del municipi. 
Pel que fa a Ràdio Arbúcies, les noves 
dependències s’han instal·lat al Centre 
Cultural Polivalent de les Naus Ayats, a la 
part d’edifici que acull els bucs d’assaig. 
Aquest nou espai de la ràdio muncipial 
disposa de dues sales: un estudi i una 
sala de control. 
Pel que fa a la Creu Roja, la seu de l’en-
titat s’ha traslladat al carrer Campro-
don número 9, on seguiran oferint els 
mateixos serveis als usuaris que acudien 
a l’Hotel d’Entitats. 

Plànol de la primera planta Plànol de la segona planta
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Obres

Placa de la plaça 

S’obre al públic la plaça 1 d’octubre
La plaça 1 d’octubre ja està oberta al 
públic des de la primera setmana d’abril. 
Un nou espai que el ple de l’Ajuntament va 
decidir batejar amb el nom d’1 d’octubre 
per commemorar els fets ocorreguts du-
rant la celebració del Referèndum per la 
independència de Catalunya l’1 d’octubre 
de 2017. 
Per aquest motiu, a més a més de portar el 
nom d’una data que restarà a la memòria 
de tots els catalans i les catalanes que 
van lluitar per la defensa de la democrà-
cia i les llibertats del país, també s’hi ha 
volgut mostrar el reconeixement públic 
als Bombers d’Arbúcies i a la tasca que 
van desenvolupar durant la jornada. Així 
com també s’hi poden llegir els textos dels 
presos i exiliats polítics que per defensar 
els drets i les llibertats de Catalunya es tro-
ben o bé privats de llibertat o bé a l’exili, 
sense poder tornar a casa seva. 
A banda, a la plaça també s’hi poden tro-
bar la història del Molí del Roquer, actu-
al edifici de Can Delfí, on s’hi instal·larà 
properament el nou ajuntament i una 
explicació de diferents punts d’interès al 
voltant del passeig de la Riera. 
Un cop estigui en funcionament el nou 
ajuntament, la plaça 1 d’octubre serà l’ac-
cés principal a aquest equipament. 

La plaça serà l’accés principal de l’edifici del nou ajuntament 
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Arranjaments i millores de diferents espais del municipi
Aquest mes d’abril es duen a terme diver-
sos treballs de millora a diferents punts del 
municipi com ara la placeta dels Encantats, 
s’han repintat els passos de vianants, s’estan 
arranjant les escaletes de la plaça de la Vila i 

s’ha millorat el camí de la variant des de Can 
Bonet a la gasolinera.  
Una sèrie d’accions per tal de seguir millorant 
i embellint no només el nucli urbà del munic-
ipi, sinó també del muncipi en el seu conjunt. 

alguns carrers del Camp de l’Oliver,  s’ha ad-
equat un nou aparcament al carrer Guilleries, 
s’han canviat d’ubicació els contenidors del 
carrer Lluís Torres, s’han substituit els seients 
de la graderia del camp de futbol municipal i 

Aquest mes d’abril han començat les 
obres de reforma i reparació de les es-
caletes que van de la plaça de la Vila al 
carrer Camprodon. Segons ha explicat 
el regidor d’Obres, Àngel Cabrero, es 
tracta d’una obra molt necessària per 
l’ús que se’n fa. La reforma es farà se-
guint l’estètica actual de les escaletes, 
és a dir, se substituiran les pedres que 
hi ha per unes altres de riu i s’ade- 
quarà l’alçacada dels escalons a la 
mida reglamentària per tal de millorar 
el pas dels vianants, ja que actualment 
els escalons no la compleixen. Cabrero 
ha ressaltat: “Són unes obres que mil-
loren aquests espais tan emblemàtics 
del poble”. 

Escaletes plaça de la Vila 

Els carrers perpendiculars al Camp de l’Oliver, és a dir, el car-
rer Santiago Rusiñol, Josep Pla, Folch i Torres, Agudes i Cani-
gó  han estat arranjats. “La brigada muncicipal ha reparat el 

Voreres carrers Camp de l’Oliver

              Continua a la pàgina següent 

tram de  ferm del principi dels carrers de la banda del carrer 
Mossèn Anton Serras, per millorar el pas dels vianants”, ha 
explicat el regidor d’Obres, Àngel Cabrero. 
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Obres

A la placeta dels Encantats, a la part on es va instal·lar l’olivera 
centenària el passat mes d’octubre, s’ha arreglat la porta que hi 
ha i també s’ha repintat la paret. A més, s’ha col·locat un plafó ex-
plicatiu sobre l’olivera autòctona d’Arbúcies. L’objectiu d’aquestes 
intervencions és millorar espais emblemàtics de la vila. 

Placeta dels Encantats

Aquest mes també s’han dut a terme els treballs de reparació 
del camí de sorra que va des de Can Bonet fins a la gasolinera. 
Una reparació necessària, ja que amb les pluges algun tram del 
camí havia desaparegut. S’ha construït un petit mur de pedra 
per tal d’adequar el camí al pas de vianants. 

Camí de Can Bonet a la gasolinera

El centre del municipi ja disposa d’un nou aparcament amb capacitat entre 35 i 40 vehicles. Aquest nou espai d’aparcament s’ha 
situat al carrer Guilleries, segons ha explicat el regidor d’Obres, Àngel Cabrero. Aquest nou pàrquing s’ha adequat per tal de satisfer 
les demandes d’aparcament de tots els veïns dels carrers propers com la Selva, Guilleries, Galzerana, Jacint Verdaguer, Dr. Geli, 
Magnes, Pietat i, fins i tot, del Sorrall. L’entrada a l’aparcament es farà pel carrer Guilleries i la sortida pel carrer la Selva. 

Nou aparcament carrer Guilleries

Ve de la pàgina anterior
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Els seients de la graderia del camp de futbol municipal s’han 
substituït en la seva totalitat per uns de nous. Els que hi havia 
fins ara s’havien malmès i n’hi havia molts de trencats i per això 
s’han hagut de canviar.  

Camp de futbol

Amb els treballs d’asfaltatge de diferents carrers del centre del 
municipi, que van tenir lloc durant el mes de febrer, també es va 
aprofitar per tornar a repintat tots els passos de vianants de dos 
colors al centre del municipi per tal de millorar la seva visibilitat. 

Passos de vianants 

Durant el mes d’abril s’ha dut a terme la reparació de la vorera 
i baixador de Can Sitra, ja que el ferm es trobava en molt mal 
estat. Les obres han consistit en la construcció d’un petit mur 
de contenció per tal de sustentar-hi el baixador i poder-lo pavi-
mentar. 

Reparat l’accés a Can Sitra

L’àrea de contenidors que fins ara estava situada al carrer Lluís 
Torres, a prop del taller Aymerich, s’ha canviat d’ubicació i s’ha 
instal·lat igualment al carrer Lluís Torres, però ara on hi ha l’apar-
cament (al costat de l’entrada a la urbantizació de Pujals). El 
regidor d’Obres i Manteniment Urbà, Àngel Cabrero, ha explicat 
que aquest canvi s’ha produït perquè l’objectiu és allunyar sem-
pre que sigui possible dels habitatges la zona de contenidors, 
però alhora, mantenir-la relativament a prop de les cases i dels 
blocs de pisos perquè la gent no hagués de fer grans desplaça-
ments per anar a tirar les escombraries. 

Àrea de contenidors carrer Lluís Torres
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“Soc la cara representativa de l’1-O” 
diu Roger Español a Arbúcies

Compromís amb el desenvolupa-
ment local del Baix Montseny

Política

Alcaldes i les alcaldesses del Baix Mont-
seny es van reunir a Sant Celoni per 
avançar en el Pla Estratègic per al Desen-
volupament Local del Baix Montseny que 
s´ha elaborat a partir d´un procés d´anàlisi 
del territori i comptant amb la participació 
de molts dels agents socials i econòmics 
dels diferents municipis: personal tècnic i 
polític de l’administració local, empreses, 
entitats, centres educatius, veïns i veïnes.  
El Pla recull la voluntat d’unir esforços per 
al desenvolupament del territori, l´ocu-
pació i la promoció econòmica, i per ar-
ticular una col·laboració estable entre tots 
els municipis, afavorint la participació de 
les entitats que formen el teixit social que 
cohesiona i construeix el Baix Montseny.
A la trobada de treball, els alcaldes i al-
caldesses dels municipis d´Arbúcies, Bre-
da, Campins, Fogars de Montclús, Gualba, 
Llinars del Vallès, Montseny, Sant Antoni 
de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de 
Palautordera, Sant Feliu de Buixalleu, San-
ta Maria de Palautordera, Vallgorguina i 
Vilalba Sasserra han signat la declaració 
del Pla Estratègic del Baix Montseny, que 
estableix l’inici del procés de constitució 
de la Comunitat de Municipis del Baix 
Montseny per poder començar a fer reali-
tat els projectes del Pla.Alcaldes i regidors dels municipis del Baix Montseny                                Foto: Cedida

Roger Español va perdre un ull l’1 d’octubre de 2017 per culpa d’una pilota de goma

“Sóc la cara representativa de l’1-O, la per-
sona en qui molta gent se sent representa-
da”, assenyala Roger Español al comença-
ment de la seva xerrada sobre la brutalitat 
policia de l’1 d’octubre de 2017. Español, 
que va perdre un ull per culpa d’una pilota 
de goma disparada per la policia després 
d’endur-se les urnes del col·legi Ramon Llull 
de Barcelona, va explicar la seva història i 
com es van succeir els fets aquell diu-
menge de principis d’octubre. Uns fets que 
ha denunciat i per això es troba immers 
en un judici, però també com a acusat, ja 
que la policia l’ha denunciat per atemptat 
a l’autoritat, ja que se l’acusa d’haver ti-
rat tanques als policies presents en aquell 
moment, malgrat que cap dels agents hagi 
presentat un informe de lesions al judici. 
Español va assegurar que la seva única in-
tenció era obstaculitzar el pas de la policia 
i evitar que anessin a un altre col·legi elec-
toral. Finalment, Español també va explicar 
que forma part de la llista del  Front Repub-
licà, una coalició formada per Poble Lliure, 
Som Alternativa i Pirates de Catalunya i que 
concorre a les eleccions espanyoles. 
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Atenció a les persones i Economia Social

L’Ajuntament promou la inserció 
laboral de dones majors de 45 anys

Un dels objectius del programa és treballar per la igualtat d’oportunitats

L’Ajuntament d’Arbúcies promou per pri-
mera vegada cinc plans d’inserció lab-
oral adreçats a dones majors de 45 anys. 
Una iniciativa que pretén garantir l’accés 

dues cooperatives d’inserció laboral. 
El regidor d’Atenció a les Persones, Jaume 
Salmeron, ha explicat que amb aquesta 
iniciativa hi ha un doble objectiu: establir 
una mirada de gènere i treballar per la 
igualtat d’oportunitats per a les dones; i 
des d’un àmbit de l’economia social, ga-
rantir una feina, un sou i unes condicions 
laborals dignes. 
Les cinc persones que ha contractat el 
consistori a través d’aquest projecte 
realitzen tasques diverses com ara la 
redacció del catàleg de serveis, l’elabo-
ració d’enquestes de satisfacció de dife-
rents serveis, tasques administratives i 
de suport al museu, així com reforçar el 
servei d’atenció a domicili, que és munic-
ipal. 
Salmeron ha assegurat: “La voluntat 
de l’Ajuntament és donar continuïtat a 
aquesta iniciativa i afavorir la inserció de 
col·lectius vulnerables”. “El projecte va en 
la línia d’altres propostes que s’han pro-
mogut des de l’Àrea d’Atenció a les Per-
sones per garantir drets laborals i socials 
a les persones que més ho puguin neces-
sitar”, ha conclòs el regidor.

al mercat de treball a persones amb un 
perfil vulnerable i amb dificultats per ac-
cedir-hi a partir d’una certa edat. Aquest 
projecte es coordina entre l’Ajuntament i 

Humana?
L’economia so-
cial arbucienca a 

l’Autònoma 

Jaume Salmeron va explicar les experiències d’economia social del municipi 

El regidor d’Economia Social, Jaume 
Salmeron, va impartir una sessió sobre 
economia social en un seminari de la 
Factultat d’Economia i Empresa del cam-
pus de Sabadell. La sessió formativa, a 
càrrec de Salmeron, anava  adreçada a 
alumnes d’un postgrau d’Economia So-
cial i Solidària. En concret Salmeron ha 
explicat: “La nostra intervenció era sobre 
polítiques públiques d’impuls i enforti-
ment de l’economia social: propostes i 
experiències d’èxit”. Salmeron va presen-
tar davant els alumnes del postgrau les 
diferents iniciatives que s’han tirat enda-
vant al municipi com el Servei d’Atenció 
Domiciliària, la creació de cooperatives 
de serveis públics, i la prova pilot dels 
menjadors escolars que s’ha tirat enda-
vant des d’aquest curs 2018-2019. 
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Igualtat

Arbúcies reivindica el moviment 
feminista com a motor del canvi a 

la concentració del 8M 

Els actes del 8 de març a Arbúcies van 
començar amb la concentració i lectura 
del manifest a la 1 de la tarda. Un cente-
nar de persones es van aplegar a la plaça 
de la Vila per reivindicar els drets i les 
llibertats de les dones. 
La regidora d’Igualtat, Maria Tayeda, 
va iniciar el seu parlament assegurant: 

som ciutadanes de ple dret” i demanant 
“l’ocupació de places, carrers i xarxes so-
cials per fer sentir la nostra veu”. 
En la lectura del manifest també es va 
reinvidicar el moviment feminista com 
a motor del canvi per assolir la igualtat 
efectiva i real entre les dones i els homes 
i a seguir amb la lluita que tantes i tantes 
dones han dut a terme al llarg de la 
història. També es va emplaçar a resistir 
davant els discursos d’odi i les provoca-
cions de la ultradreta masclista que con-
traataca en detriment d’una igualtat real 
entre dones i homes per preservar els 
seus privilegis. 
Els actes van continuar a les 7 de la tar-
da al pati de l’IES Montsoriu per realitzar 
una representació lumínica del símbol de 
la dona i, tot seguit, lectura del manifest. 
Les activitats van seguir dissabte a les 
10 del matí amb la primer marxa per 
la igualtat de les dones d’Arbúcies de 
6 quilòmetres, que va comptar amb la 
participació d’unes 150 dones. La sorti-
da es va fer des de la plaça de la Vila i 
es va fer un recorregut circular pel cen-
tre urbà del municipi resseguint la riera 
d’Arbúcies i el rec de la Plana. A l’arriba-
da, hi va haver un vermut popular per a 
totes les assistents. Finalment, al vespre, 
al poliesportiu de Can Delfí va tenir lloc 
el sopar anual de l’Associació de Dones 
d’Arbúcies. 

“Som aquí per cridar a no fer ni un pas 
enrere en la lluita dels nostres drets”. I ha 
afegit: “També som aquí per denunciar la 
feminització de la pobresa, pel que fet 
que les feines més mal regulades i mal 
remunerades recaiguin en les dones i la 
doble jornada laboral”. Tayeda va aca-
bar el seu discurs dient que “les dones 

Foto final amb totes les participants de la 1a Marxa de les dones d’Arbúcies

Concentració a la plaça de la Vila 
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Noves instal·lacions per als 
usuaris del Centre Obert 

Joventut

Nou joves d’Arbúcies participen al 
curs de premonitors de la Selva

Alguns dels joves d’Arbúcies que van assistir al curs de premonitors

El cap de setmana del 23 i 24 de març 65 
joves de 17 municipis de la Selva van partici-
par a la primera formació de premonitors de 
lleure organitzat per l’Oficina Jove de la Selva 
amb el suport dels professionals de Joventut 
de la comarca. D’Arbúcies, concretament, hi 
van participar nou nois i noies. 
Els joves van passar un cap de setmana a la 
casa de colònies Can Vandrell de Sant Fe-
liu de Buixalleu, on es van introduir al món 
del lleure educatiu i es van preparar com a 
futurs monitors en esplais, casals d’estiu o 
campaments.
L’objectiu d’aquesta càpsula formativa va ser 
que els participants puguin tenir un primer 
contacte amb el món del lleure aprenent els 
elements clau del lleure a partir del joc, l’ex-
perimentació, el debat, la cohesió de grup, 
i, sobretot, la diversió. Aquesta experiència 
també  va representar una oportunitat per 
a compartir un cap de setmana amb altres 
joves de la comarca.
Va ser una  formació vivencial, intensa i molt 
pràctica i els joves la van valorar molt positi-
vament. Al llarg del cap de setmana van tre-
ballar jocs de coneixença, les funcions de la 
figura del monitor, jocs de cooperació, confi-
ança, habilitats socials i personals, joc de nit, 
la programació i l’avaluació de les activitats, 
danses, entre d’altres.

Fotografia del dia que es van obrir les portes d’aquest nou espai 

Els usuaris del Centre Obert disposen d’un 
nou espai municipal al poliesportiu de Can 
Delfí, ja que fins ara, s’utilitzaven sales 
de l’Hotel d’Entitats. Aquest nou equipa-
ment està situat al tercer pis del pavelló, 
on abans hi havia hagut els vestidors de la 
pista descoberta i s’ha dividit en diferents 
espais per cobrir les demandes del servei. 
El Centre Obert és un recurs pedagògic 
que fa anys que funciona a Arbúcies, amb 
activitats extraesolars per a alumnes de 8 
a 14 anys. El regidor d’Atenció a les Per-
sones, Jaume Salmeron, ha explicat que 
es treballa coordindament amb els Serveis 
Socials de l’Ajuntament i amb els centres 
educatius del municipi, com també amb 
el Departament de Benestar Social de 
la Generalitat de Catalunya. Els alumnes 
usuaris del Centre Obert hi van derivats o 
bé des de l’educadora de carrer o bé des 
de l’educadora comunitària. S’ofereixen 12 
places i l’equip tècnic que se n’ocupa està 
format per una educadora i una monitora. 
El Centre Obert funciona durant el curs es-
colar, però també a l’estiu amb servei de 
menjador inclòs. 
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Promoció econòmica

Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i l’Associació Comerç

La Federació de Comerç de la Selva 
celebra 10 anys de Tour Retail

L’Ajuntament d’Arbúcies i l’Associació Comerç 
Arbúcies han signat un conveni de col·labo-
ració amb l’objectiu de fomentar el comerç 
local, com un dels eixos vertebradors del di-

Representants del comerç amb l’alcalde, Pere Garriga, i la regidora de Comerç, Maria Tayeda

namisme econòmic i social del municipi. 
La regidoria de Comerç, Maria Tayeda, ha ex-
plicat que ambdues parts es comprometen a 
seguir treballant per promocionar i incentivar 

el consum a l’Associació de Comerç, fomentar 
el dinamisme en el teixit comercial de l’enti-
tat i a projectar i millorar la imatge externa de 
l’associació. 
Com en el darrer any, l’Ajuntament destina 
una aportació econòmica a l’Associació de Co-
merç per col·laborar en el desenvolupament 
de les seves activitats per a la dinamització 
comercial al municipi i a les activitats que se’n 
derivin.

El Museu Etnològic del Montseny va aco-
llir el dimecres 27 de març la Trobada par-
ticipativa per celebrar els 10 anys de Tour 
Retail. Es tracta d’una iniciativa engegada 
per la Federació de Comerç de la Selva 
que consisteix en viatges de formació 
per conèixer eixos comercials d’altres ciu-
tats. Els Tour Retail són el premi a l’esforç 
dels comerços que participen al concurs 
d’aparadors nadalencs. El guanyador co-
marcal de la desena edició del concurs ha 
estat El forn Can Corominas, de Santa Co-
loma de Farners. El Tour Retail d’enguany 
tindrà lloc durant tres dies de maig a Pisa 
i Florència.
A l’acte, la regidoria de Comerç, Maria Ta-
yeda, va recordar que l’Ajuntament sem-
pre està disposat a donar suport a totes 
les activitats que es duguin a terme des 
del comerç de proximitat per fer front a la 
gran competència de les grans superfícies 
i el comerç digital. Presentació de la 10a Trobada Participativa del comerç de la Selva         Foto: Selva TV



15

L’Entrevista

“L’any que li vaig dir a la meva dona que ho deixa-
va, vaig entrenar dos equips”

Jordi Bonet, vicepresident de la FCF, se sent orgullós de ser arbucienc i 
evoca el seu pas pels equips del poble

Jordi Bonet assegura que la Federació Catalana de Futbol és la seva passió

El passat mes de desembre, dos jugadors 
del Girona FC, Stuani i Muniesa, van venir a 
Arbúcies a encendre els llums de Nadal de 
la plaça de la Vila. Van aconseguir omplir 
la plaça amb la seva presència i van signar 
autògrafs a tots aquells nens que ho van 
demanar. Va ser una gran festa... que va 
ser possible gràcies a la col·laboració d’en 
Jordi Bonet, un arbucienc involucrat a fons 
en el món del futbol, que actualment és el 
vicepresident de la Federació Catalana de 
Futbol (FCF). “Per a mi va ser una satisfac-
ció poder ajudar a aconseguir això”, ens 
explica en Jordi. “Em sento orgullós de ser 
d’Arbúcies i el meu poble va per davant de 
tot en allò que jo pugui fer”.
En Jordi va néixer al carrer Pietat i va estu-
diar al col·legi Vedruna. Després va anar a 
l’Institut i va acabar el BUP a Blanes. “Lla-
vors ja no vaig continuar estudiant i em 
vaig integrar al negoci familiar del meu 
pare, Perfils d’alumini Joan Bonet”, ens ex-
plica. “Paral·lelament, vaig ser jugador en 

els equips de base de l’Arbúcies i vaig tenir 
tres entrenadors que em van marcar molt, 
en Josep Monell, en Toni Vera i, especial-
ment, en Xavier Puntí, a qui crec que no se 
li ha fet prou justícia. Va ser ell qui em va 
aconsellar que fes el curset d’entrenador. I 
ho vaig fer”.
Tenia 18 anys, el 1990, quan en Jordi jugava 
al primer equip de l’Arbúcies, el CDA, que 
es va proclamar campió de Primera Regio-
nal i va pujar de categoria fins a Preferent. 
Van ser els anys més brillants del futbol ar-
bucienc. “Jugàvem al camp de la Capella, 
evidentment de terra. I allí podia passar de 
tot. Els meus records d’aquella època són 
inesborrables. Em ve al cap el que em va 
dir en Miquel Noguer, àrbitre llavors i ara 
president de la Diputació de Girona: ‘Més 
d’una vegada  quan feia de linier i aixecava 
la banderola, me l’havien agafa’t”’. 
La qüestió és que en Jordi va deixar de 
jugar i es va dedicar a entrenar. “Vaig en-
trenar el Blanes, el Sàbat, l’Anglès i el Sant 

Hilari. I guardo un record molt especial del 
meu pas per Sant Hilari. Crec que m’apre-
cien molt perquè vaig aconseguir pujar 
l’equip a categoria Preferent el 2008, una 
fita que mai s’havia aconseguit. Llavors els 
vaig dir que plegava. I el 2009 em va fitxar 
el Farners i també vam ascendir a Prefe-
rent”.
Però llavors la seva esposa li va posar un 
ultimàtum. “Li vaig dir que ho deixaria”, 
confessa en Jordi. “Però aquell any vaig 
acabar entrenant el Manlleu, el Tossa i 
col·laborant amb la FCF. Així que ella es va 
rendir. Es va adonar que allò era la meva 
vida i ho va acceptar”. En Jordi treballa des 
de fa anys a l’empresa Royalverd, que es 
dedica a fer camps de futbol. I la seva vin-
culació a la Federació Catalana de Futbol 
ve també de molt lluny. Primer com a sots-
delegat de la Selva i delegat de la provín-
cia de Girona, després com a membre de 
la junta directiva, i des del passat mes de 
juny com a vicepresident esportiu. El que 
més es desconeix de la seva activitat és 
que ja fa molts anys que es scouter -perso-
na que busca jugadors per incorporar-los 
al club- del FC Barcelona. Primer ho va ser 
dels equips de base i ara ho és també dels 
equips femenins.
“Tot això és possible perquè la meva família 
m’ho permet”, explica. “El meu fill és àrbi-
tre i la meva filla també. I la meva dona es 
resigna al fet que jo gairebé mai sigui a casa 
els caps de setmana i no pugui assistir a la 
major part de les festes familiars”. 
La FCF és la seva passió. “Si no fos així, ja ho 
hauria deixat perquè treballem molt però 
no cobrem res. Només ens paguen els des-
plaçaments. Però és una feina que m’agra-
da molt i que m’omple. Et permet partici-
par en els esdeveniments més importants 
del món del futbol -l’ascens del Girona a 
Primera Divisió, per exemple- i et dona rela-
ció amb persones interessants i importants. 
És molt gratificant. No et puc negar que a 
la llarga m’agradaria poder ser el president 
de la FCF. Però aquest és un objectiu molt a 
llarg termini, perquè en Joan Soteras està 
fent una molt bona tasca i jo estic total-
ment al seu costat”.                     Manel Serras
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Arbúcies celebra el Carnaval amb desfilades esco-
lars, comparses i una nit musical al poliesportiu

Festes

Vuit comparses van participar enguany 
a la rua de comparses del Carnaval d’Ar-
búcies, que va ser molt lluïda per la 
qualitat de les disfresses i el gran nom-
bre de participants. Les comparses van 
recórrer tot el carrer Camprodon fins 
arribar al poliesportiu de Can Delfí, on 
cada grup va exhibir el seu ball i, tot se-
guit, es procedí a l’entrega de premis.
El jurat, format per membres de la Co-
missió de Festes i un membre de cada 
una de les comparses, va decidir que 
el primer premi del concurs de disfres-
ses (valorat en 500 euros) se l’empor-

tés la colla Érase una vez, de Fogars 
de la Selva amb la comparsa Ups algo 
ha salido mal. El segon premi (de 300 
euros) es va atorgar a la comparsa El 
despertar dels volcans i l’au fènix de la 
colla Bon Rotllo, de Riells i Viabrea. I, el 
tercer premi, valorat en 150 euros, va 
recaure a l’única comparsa arbucienca, 
Free style, amb la disfressa de geishes i 
samurais. 
Com cada any, l’Associació de Comerç 
va entregar un quart premi, que també 
es va donar a la comparsa El despertar 
dels volcans i l’au fènix. El premi consis-

teix un val de 100 euros per bescanviar 
en els comerços associats. 
La festa va seguir a dos quarts de 2 de la 
matinada amb la III Festa de disfresses 
organitzada per l’Associació Festes Jo-
ves d’Arbúcies, que va comptar amb les 
actuacions dels dj’s locals Savage Dj’s i 
del grup Free Kiss. 
Els més petits van tancar la celebració 
del Carnaval al municipi amb la rua i la 
festa posterior al poliesportiu de Can 
Delfí a càrrec del grup Atrapasomnis, 
que va acabar amb berenar per a tots 
els participants disfressats. 

La comparsa de Fogars de la Selva, primer premi de la rua de Carnaval i el premi del 
comerç es va atorgar a la comparsa de Riells i Viabrea 

Comparsa de Fogars de la Selva, guanyadora del concurs Comparsa de Riells i Viabrea, segon premi del concurs

La comparsa d’Arbúcies va aconseguir el tercer premi del concurs Els Atrapasomnis van amenitzar el carnaval infantil al poliesportiu
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Centenars de persones reviuen el Combat d’Arbúcies

Cultura

En el marc de la 6a Jornada de Recreació 
Històrica del Combat d’Arbúcies, es va 
fer el lliurament del primer Premi Com-
bat d’Arbúcies. Un guardó que pretén 
reconèixer l’organització de la població o 
de col·lectius determinats en la lluita per 
la defensa dels drets humans, col·lectius, 
socials, nacionals, territorials, econòmics, 
mediambientals, etc. Per això, en aquesta 
primera edició del certamen es va decidir 
atorgar el premi a l’entitat Òmnium Cultu-
ral en reconeixement de tota la tasca efec-
tuada en defensa de la llengua, la cultura 
i la nació catalana al llarg de més de 57 
anys d’existència, molts d’aquests anys, en 
situacions molt difícils. Blanca de Llobet, 
membre de la Junta Nacional d’Òmnium 
va ser l’encarregada de rebre aquest pri-
mer premi Combat d’Arbúcies de les mans 
de l’alcalde, Pere Garriga, i el regidor de 
Cultura, Manel Serras. 
L’acte va tenir lloc durant la celebració del 
sopar al Museu Etnològic del Montseny i 
que van elaborar les Cuineres de Sils. Un 
àpat sota la inspiració i la influència de la 
cuina del 1700. 
Abans, però, a les 8 del vespre al ma-
teix Museu, hi va haver una conferència 
d’Agustí Alcoberro, amb el títol De Vila-
drau a Arbúcies... La cacera de bruixes al 
Montseny i a Catalunya i que s’emmarca-
va en l’exposició temporal del MEMGA Per 
bruixa i metzinera, la cacera de bruixes a 
Catalunya. 

La Jornada del Combat d’Arbúcies va se-
guir diumenge durant tot el matí a la plaça 
de la Vila, al Museu Etnològic del Mont-
seny i al passeig de la Riera amb diverses 
recreacions, teatralitzacions que ens van 
fer reviure el Montseny del 1700 . 
Els assistents van poder jugar als jocs del 
segle XVIII com ara les bitlles catalanes, vi-
sitar l’exposició de puntes de coixí a la ter-
rassa del MEMGA o participar al taller de 
fer espelmes. Gràcies als grups de recrea-
ció històrica com els Miquelets de Girona 
– Regiment de Sant Narcís i els Miquelets 
de Catalunya es va veure una taula de 
reclutament, així com altres recreacions 

com el “Formeu files” o la gran recreació 
que va tenir lloc entre el passeig de la Rie-
ra, la placeta dels Encantats i la plaça de la 
Vila i que també va comptar amb els Hús-
sars hongaresos – Moià 1714 i el Regiment 
de Santa Eulàlia. 
A més, enguany també es va repetir el 
monòleg de la Teresa d’Arbúcies i, com a 
novetat d’aquest any, hi va haver les Re-
flexions del sometent, un diàleg de recrea-
ció històrica entre Francesc Puig i Isidre Pu-
jató, caps del sometent de la vila d’Arbúcies. 
Finalment, la sisena edició del Combat 
d’Arbúcies va acabar amb una cargolada 
per a tots els assistents. 

La Teresa d’Arbúcies, en Francesc Puig i l’Isidre Pujató Recreació del Combat d’Arbúcies al passeig de la Riera

Agustí Alcoberro, Manel Serras, Blanca de Llobet i Pere Garriga en el moment de l’entrega del guardó
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Arbúcies disposarà d’un nou centre de divulgació 
del vescomtat de Cabrera 

Cultura

El Museu Etnològic del Montseny, La Ga-
bella, es convertirà en un dels centres del 
projecte Producte turístic-cultural Ves-
comtat de Cabrera que inclou 13 muni-
cipis de la comarca de La Selva: Anglès, 
Arbúcies, Blanes, Breda, Caldes de Mala-
vella, Hostalric, Lloret, Maçanet de la Sel-
va, Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixa-
lleu, Sils, Susqueda i Vidreres. 
Aquest projecte, que compta amb el co-
finançament del Fons Europeu de Desen-
volupament Regional (FEDER) de la Unió 
Europea, té com a objectiu generar una 
proposta capaç de posicionar aquest ter-
ritori com un dels centres de turisme 
cultural del país, creant tot un seguit de 
rutes i altres productes turístics al vol-
tant del llegat patrimonial del vescomtat 
de Cabrera. El cost del projecte en el cas 
d’Arbúcies és de 922.000 euros, sufragats 
a través d’aportacions del Fons FEDER, 
del Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya i de l’Ajuntament 
d’Arbúcies.
El vescomtat de Cabrera i el “Centre de 
Divulgació i Investigació de la Batllia de 
Montsoriu”
El vescomtat de Cabrera fou un dels ter-
ritoris més rellevants de l’edat mitjana a 
Catalunya i s’estenia a mitjans del segle 
XIV per la major part de l’actual comarca 
de la Selva i per algunes àrees d’Osona, 
el Vallès Oriental i el Maresme. Al voltant 
del castell de Montsoriu, com a centre 
del seu poder militar, es va articular un 
territori que encara conserva un ric patri-
moni monumental: castells, cases fortes, 
monestirs... 
Vint-i-cinc anys de recerca a Montsoriu 
han posat a disposició de la ciutadania, 
no tan sols el que està considerat el millor 
castell gòtic català, i una de les millors 
mostres de l’arquitectura militar gòtica 
de la mediterrània, sinó també, localitzar, 
estudiar i restaurar, un dels millors fons 
arqueològics dels segles XV-XVI. Un ex-
traordinari fons de més de 400 objectes, 
testimoni directe de les formes de vida en 
el període de transició entre l’edat mitja-
na i l’edat moderna.
El projecte del Centre de Divulgació i 
Investigació de la Batllia de Montsoriu 
que es desenvoluparà a Arbúcies entre 

el 2019  i el 2021, convertirà  La Gabe-
lla en l’equipament central que permetrà 
explicar el conjunt de l’oferta patrimonial 

estructurada a l’entorn de 5 rutes. Les ac-
tuacions previstes al MEMGA són:
- La remodelació museogràfica de tres 

Edificis de La Gabella, Can Petit Rutllat i Can Ferragut 
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La recepció del museu, un dels espais que es transformarà en el marc d’aquest projecte

de les actuals sales de la planta baixa del 
MEMGA, amb l’objectiu d’ampliar l’es-
pai dedicat a sales d’exposició temporal 
i a l’àmbit de la societat medieval i a la 
presentació dels fons arqueològics de 
Montsoriu. 
- La construcció d’un nou edifici annex 
a l’edifici històric de La Gabella, a l’espai 
dels actuals edificis de Can Petit Rutllat i 
Can Ferragut. Aquest nou espai disposarà 
de 3 plantes d’aproximadament 750 m2. 
La intervenció en aquest nou edifici per-

metrà disposar a la planta baixa d’una 
nova recepció de visitants, un nou bloc 
de serveis, així com una sala polivalent 
amb una capacitat aproximada de 70 per-
sones, on es projectarà un audiovisual, 
centrat en el vescomtat de Cabrera i en el 
castell de Montsoriu.
La primera planta es destinarà íntegra-
ment a ubicar el conjunt de serveis vin-
culats amb la documentació que actual-
ment gestiona el museu (Arxiu, Centre 
de Documentació, biblioteca, fons foto-

gràfics...) així com el conjunt de serveis 
tècnics del propi museu, amb sales de 
reunions i consulta.
“Aquest nou centre de divulgació junta-
ment amb el Museu Etnològic del Mont-
seny constituiran un espai cultural potent 
al nucli antic del municipi i amb el castell 
de Montsoriu i el llegat del vescomtat de 
Cabrera com a eixos vertebradors de tot 
aquest producte turístic i cultural situat a 
Arbúcies”, ha assegurat l’alcalde d’Arbú-
cies, Pere Garriga. 

Una de les sales del museu on s’exposa la vaixella del castell de Montsoriu                    Foto: Sergi Boixader
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Cultura

El Testimoni es premia a Barcelona

Més de 400 persones gaudeixen del 
cicle de música Arbsons

El cicle de música Arbsons va finalitzar 
el diumeng 24 de març amb l’actuació 
del grup Modus Operandi, que van por-
tar a Arbúcies el seu espectacle Al Den-
te. Un concert poc convencional, ja que 
l’objectiu de la companyia amb formació 
operística és popularitzar la música clàs-
sica a través de gags que reprodueixen 
situacions quotidianes. D’aquest manera, 
el públic assistent va poder gaudir de les 
reinterpretacions d’àries, duets i quartets 
de les òperes més conegudes, però d’una 
forma divertida i sense perdre qualitat. 
L’altre concert del mes de març va anar 
a càrrec de la companyia Príncep Totilau 
que va portar a Arbúcies el conte Mare 
terra, un espectacle d’actors i titelles per 
a infants sobre l’aparició de la vida a la 
Terra.
Els altres dos concerts que han format 
part del cicle de música Arbsons van ser 
el d’Aruba, un trio format per un arbu-
cienc i dos companys més que van inter-
pretar el trio de Brahms en mi bemoll ma-
jor i diverses peces de Mozart. I, el grup 
Tricatsons, que va inaugurar el cicle amb 
el seu concert Tangos i Música Klezmer.
Un any més l’Arbsons ha tingut molt bona 
acollida i han estat més de 400 persones 
les que han pogut gaudir d’aquest cicle de 
concerts a la Llar de Jubilats. Un dels gags representat per la companyia Modus Operandi

L’obra de Teatre El Testimoni del grup de 
Teatre Centre d’Arbúcies va ser escollida fi-
nalista del concurs de Teatre de Sarrià que 
reconeix les millors obres de teatre ama-
teur de la temporada.
Així doncs, la companyia arbucienca va te-
nir l’honor de representar la seva obra al 
teatre barceloní i va rebre una calorosa re-
buda per part del públic.
I, el 15 de març, es va celebrar la gala de 
cloenda i lliurament dels premis del pres-
tigiós concurs i El Testimoni va aconseguir 
el tercer premi al millor muntatge teatral.
I pel que fa als premis individuals, l’espec-
tacle va obtenir dos premis honorífics: 
Jordi Ferragut, com a millor actor princi-
pal i Carme Martorell, com a millor actriu 
de repartiment.
Un gran èxit per aquesta adaptació de la no-
vel·la d’Agatha Christie que ha estat repre-
sentada arreu de la geografia catalana per 
part del grup arbucienc i ha obtingut grans 
reconeixements com el del concurs Teatre 
Ciutat de Tàrrega, considerat el concurs de 
teatre amateur més prestigiós del país. Integrants del grup de teatre Centre d’Arbúcies amb els guardons 
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L’exposició temporal Per bruixa i metzinera al 
Museu Etnològic del Montseny

Centenars de persones han visitat durant els 
darrers dos mesos Per bruixa i metzinera, la 
cacera de bruixes a Catalunya, una exposició 
produïda pel Museu d’Història de Catalunya 
que presenta el fenomen de la bruixeria i la 
imatge que ens ha arribat a partir de la litera-
tura, el cinema i les arts plàstiques. 
La mostra, que s’ha pogut visitar fins a finals 
d’abril al Museu Etnològic del Montseny, 
s’estructurava en 10 plafons a cadascun dels 
quals s’explicava una temàtica diferent: els 
inicis històrics d’aquest fenomen, com eren 
vistes les bruixes pel seus perseguidors, la In-
quisició espanyola i el procés de Zugarramur-
di, la cacera de bruixes a Catalunya, la bruixa 
a la tradició popular... El que es pretén amb 
aquesta exposició és explicar el fenomen 
de la cacera de bruixes que es visqué tant a 
Catalunya com a la resta d’Europa entre els 
segles XV i XVII, tot fent un èmfasi especial en 
els esdeveniments del nostre país durant les 
dues primeres dècades d’aquest últim segle. 
Només en l’àmbit geogràfic del Montseny, 
entre 1617 i 1622, la cacera de bruixes es va 
estendre de forma ràpida: Viladrau, el Brull, 
Seva... amb més de 30 persones ajusticiades.
Amb motiu d’aquesta exposició temporal, el 
Museu Etnològic del Montseny va organit-
zar un seguit d’activitats complementàries 

L’objectiu de l’exposició és explicar el fenomen de la cacera de bruixes que es visqué tant a Catalunya com a la resta d’Europa entre els segles XV i XVII

Conferència a càrrec d’Agustí Alcoberro, professor d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona

per apropar a tots els públics el món de les 
bruixes. 
La primera d’elles va ser la xerrada Les plan-
tes de les bruixes, una sessió didàctica sobre 
etnobotànica relacionada amb la bruixeria a 
càrrec de Júlia Carreras (filòloga i investigado-
ra del fenomen de la bruixeria). 
El dissabte 6 d’abril en el marc de la celebra-
ció de la Jornada de recreació històrica del 
Combat d’Arbúcies, Agustí Alcoberro, profes-

sor d’Història Moderna de la Universitat de 
Barcelona i comissari de l’exposició, va oferir 
la conferència De Viladrau a Arbúcies...La ca-
cera de bruixes al Montseny i a Catalunya.
Finalment, amb motiu de la diada de Sant 
Jordi, els alumnes de les escoles d’Arbúcies 
van visitar la mostra i van participar en un 
taller d’amulets. I, a la tarda, va tenir lloc un 
taller de màgia amorosa per a adults, a càrrec 
de Júlia Carreras.
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Activitat Física i Esports 

Els centres educatius del municipi participen a la 
Setmana de l’Activitat Física i l’Esport

Un any més, la Regidoria d’Activitat Física 
i Esport va organitzar diferents activitats 
per celebrar la Setmana de l’Activitat Físi-
ca i l’Esport, que va tenir lloc del dimarts 
2 al dijous 11 d’abril. Durant aquests dies, 
es van programar  activitats per a tots els 
públics i per a totes les edats, per tal de 

aeròbic, judo, bàsquet, spinning, rugbi, 
dansa, activitats rítmiques, etc.). 
A més, es van organitzar activitats com-
plementàries com la projecció del docu-
mental Dolphin man, la caminada salu-
dable el Dia Mundial de l’Activitat Física i 
la xerrada sobre abdominals. 

promoure l’exercici físic i els seus benefi-
cis. 
Els alumnes dels centres educatius (El Jar-
dinet, Escola Dr. Carulla, Escola Vedruna i 
IES Montsoriu) van poder participar a les 
diferents activitats esportives a la zona 
esportiva de Can Pons (hoquei, tennis, 

Alumnes de 1r d’ESO practicant vòlei Alumnes de 1r d’ESO practicant spinning

Alumnes de 3r d’ESO practicant rugbi Alumnes de 4t d’ESO fent estiraments
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Alumnes de 1r de batxillerat practicant aerobox Alumnes de P3 fent activitats rítmiques

Alumnes de P4 fent dansa Alumnes de P5 practicant judo

Alumnes de 1r practicant tennis Alumnes de 2n fent activitats al camp de futbol
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Activitat Física i Esports 

Alumnes de 3r practicant hoquei Alumnes de 4t fent aeròbic

Tots els alumnes de 5è abans de començar la cursa d’orientació Alumnes de 6è practicant tennis

Els alumnes del Jardinet fent activitats 
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Caminada saludable pel Dia Mundial de l’Activitat Física

12a edició del 
torneig de vòlei 

El Club Voleibol Arbúcies fa 12 anys con-
secutius que organitza durant la Setmana 
de l’Activitat Física i l’Esport el torneig 4x4 
mixt. Aquest any han sigut un total de 15 
equips participants vinguts de les demar-
cacions de Girona i Barcelona. El torneig, 
que va tenir lloc al pavelló Can Pons, va 
començar amb una fase d’eliminatòries, 
després els quarts de final i semifinals i, 
per acabar, la gran final. Des del club arbu-
cienc hi van participar amb 2 equips, que 
van passar les eliminatòries però no van 
arribar a les semifinals. Aquest any, a més 
del torneig, es va presentar l’equip infantil 

El divendres 5 d’abril Arbúcies va celebrar 
el Dia Mundial de l’Activitat Física amb una 
caminada i esmorzar saludable en què hi 
van participar més de 250 persones de 
diferent àmbits: Escola Dr. Carulla, Esco-
la Vedruna, Institut Montsoriu, el Centre 
Ocupacional de l’Associació Montseny 
Guilleries, personal sanitari del Centre 
d’Atenció Primària, els grups de PAFES, 

A la caminada saludable hi van participar diferents col·lectius com els centres educatius, personal sanitari, els grups de PAFES i membres del Centre Ocupacional

integrants de la Llar de Jubilats i de la re-
sidència i Casa de Repòs Germanes Hospi-
talàries de la Santa Creu. 
La caminada va començar a davant del 
CAP i al llarg del recorregut es van anar 
incorporant els diferents grups fins a arri-
bar al poliesportiu de Can Delfí, on es va 
anar cap al passeig de la Riera, passant pel 
Prat Rodó, la urbanització de Can Pons i 

baixant pel costat del pavelló fins a arribar 
altra vegada al poliesportiu de Can Delfí, 
on alguns dels membres del Centre Ocu-
pacional van fer una xerrada sobre l’acti-
vitat física que fan com ara equinoteràpia, 
natació, bàsquet o cinesiologia, entre mol-
tes altres activitats. Finalment, l’activitat 
va acabar amb un esmorzar saludable 
(fruita, entrepans i fruits secs) per a tots 

del club, que va jugar el seu primer partit 
amistós, que esperen que sigui el primer 
de molts. Des del Club volen donar l’enho-
rabona als 3 equips guanyadors i a tots els 

equips participants “per fer-nos gaudir un 
any més d’un diumenge de voleibol”. Així 
com agraeixen a l’Ajuntament la col·labo-
ració i el suport de cada any. 

Equip infantil del Club Voleibol Arbúcies                   Foto: CVA
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Activitat Física i Esport

Activitats parel·leles a la Setmana de l’Esport

Unes 30 perso-
nes a la xerrada 

de sòl pèlvic

Gemma Formiga és diplomada en fisioteràpia del sòl pelvià i l’abdomen

Unes 30 persones van assistir a la xerrada 
que va organitzar la Regidoria d’Activitat 
Física i Esport sobre sòl pèlvic. Una con-
ferència que va anar a càrrec de Gemma 
Formiga, diplomada en fisioteràpia del sòl 
pelvià i l’abdomen. L’acte, que va tenir lloc 
a la Penya Barcelonista, també va comptar 
amb la presència del regidor d’Activitat 
Física i Esport, Àngel Cabrero, que va ser 
l’encarregat de presentar la xerrada.  

El cicle de Documentals 2019, que té lloc un dijous al mes, 
va dedicar el d’aquest mes d’abril a la Setmana de l’Activitat 
Física i l’Esport i es va projectar Dolphin man. Un documental 
sobre la història del bussejador Jacques Mayol, el primer ca-
paç d’arribar als 100 metres de profunditat sense respiració 
artificial i que va revolucionar el busseig per apnea mitjançant 
la introducció de tècniques de ioga i zen. Al documental, que 
es va projectar a La Gabella, hi van assistir unes 25 persones.

El local de la Penya Barcelonista va acollir el dijous 11 d’abril 
la xerrada amb el títol Parlem dels abdominals, a càrrec de 
Gemma Formiga, diplomada en fisioteràpia. “No som cons-
cients que els utilitzem, però fan funcions molt importants 
els abdominals”, va explicar Formiga durant la xerrada, que va 
donar algunes recomanacions de bones pràctiques als assis-
tents, així com també va mostrar diferents exercicis i mètodes 
abdominals per practicar a casa. 
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L’arbucienc Beni Montero, tercer 
classificat de la Vinyabike 2019

Arbúcies va acollir el primer diumenge de 
març una nova edició de la Vinyabike, or-
ganitzada pel Club Ciclista Arbúcies, que va 
aplegar 333 participants entre les tres mo-
dalitats de recorregut que es van dissenyar: 
recorregut llarg de 32 quilòmetres, recorre-
gut curt de 20 quilòmetres i un recorregut 
de 2 quilòmetres per a la cursa infantil, que 
va comptar amb uns 25 participants. 
Del recorregut llarg, Oriol Colomé, amb un 
temps d’1 hora 34 minuts va fer-se amb la 
primera posició; Umbert Almenara amb 1 

hora i 36 minuts va aconseguir la segona 
plaça i, l’arbucienc Beni Montero, amb un 
temps d’1 hora 40 minuts va ser el tercer 
classificat de la categoria. El president del 
Club Ciclista Arbúcies, Jordi Borrell, a l’entre-
ga de premis, va assenyalar que comptaven 
en què els 32 quilòmetres es recorreguessin 
en un temps d’1 hora i 45 minuts com a mí-
nim, però “ens hem trobat que els cinc pri-
mers classificats han baixat del temps que 
prevèiem”. 
Pel que fa a la categoria de dones, Sílvia Rou-

ra, Mariceli Ruiz i Anna Güell van ser la pri-
mera, segona i tercera classificades del podi, 
respectivament. Com en edicions anteriors 
de la Vinyabike, aquest any també hi havia 
la categoria ebikes (bicicletes elèctriques) de 
la cursa llarga i els seus guanyadors van ser 
Juanjo Martínez, Eduard Mateos i Lluís Mas. 
En el cas de la cursa curta, dues arbucien-
ques van aconseguir fer podi, Anna Ferrer i 
Irene Cullell. Elena Ros va fer-se amb la pri-
mera posició de la categoria, Anna Ferrer va 
aconseguir la segona plaça i Irene Cullell va 
ser la tercera classificada. Finalment, en la 
categoria d’homes de la cursa curta, els tres 
classificats van ser Pau Miquel, Joel Camps i 
Jordi Requesens. 
Els tres classificats de cada categoria van ser 
premiats amb la medalla i el trofeu de la Vin-
yabike 2019 i se’ls va obsequiar amb un lot 
de productes d’Arbúcies. 
En acabar la cursa, els participants van elo-
giar l’entorn privilegiat en el qual havia re-
corregut la competició i, en aquest sentit, el 
regidor d’Activitat Física i Esport, Àngel Ca-
brero, va explicar: “La gent està encantada 
amb l’entorn que tenim i, gràcies al qual en 
aquests dies de bon temps podem gaudir 
de l’esport, però també d’unes vistes pri-
vilegiades del Parc Natural del Montseny”. 
Cabrero també va ressaltar la participació, 
que cada any és més nombrosa, aspec-
te que també va destacar el president del 
CCA, Jordi Borrell. Finalment, el regidor 
d’Esport també va voler agrair la gran tasca 
que es fa des del Club Ciclista, ja que “sense 
ells la Vinyabike no seria possible. Des de 
l’Ajuntament els oferim la nostra col·labora-
ció i suport”. 

El regidor d’Activitat Física i Esport, Àngel Cabrero, va ser l’encarregat de l’entrega dels trofeus

Les arbucienques Anna Ferrer i Irene Cullell, van aconseguir la segona i tercera posició del podi
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Medi Ambient

Es recuperen algunes passeres de 
camins de bosc d’Arbúcies

Josep Valls, conegut com en Dalmau, 
juntament amb un grup de voluntaris, 
han arranjat algunes de les passeres que 
es troben resseguint alguns dels camins 
forestals del terme municipal d’Arbúcies. 
Una de les passeres és la que es troba 
al camí d’Arbúcies a Joanet i, a més de 
recuperar la passera, també s’hi ha ins-
tal·lat una  barana per fer més segur el 
pas dels caminants. 

I l’altra de les passeres que ha arranjat 
aquest grup de voluntaris ha estat la 
de Can Riera de la Pineda. Valls explica 
que la passera s’ha reconstruït al mateix 
punt on ja hi havia sigut fa 50 anys per-
què on estava instal·lada actualment, el 
corrent de l’aigua se l’emportava cada 
vegada que augmentava el cabal de la 
riera. 
A banda, aquest grup d’arbuciencs, que 

es reuneixen els dimarts per anar a ca-
minar, també han arranjat alguns dels 
camins per on passen durant aquestes 
caminades setmanals. 
Valls assenyala: “M’agrada col·laborar 
amb coses d’aquestes perquè suposen 
un bé per al municipi”. Una actitud del 
tot altruista, ja que assegura: “Ho fem 
perquè volem i ens agrada”. Es tracta de 
petites accions que valoren molt postiti-
vament les persones que transiten per 
aquests camins de l’entorn natural del 
municpi, així com també des de l’Ajun-
tament, que és qui facilita el material als 
voluntaris per dur a terme tots aquests 
arranjaments. 
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Educació

L’Ajuntament d’Arbúcies i l’IES Montsoriu premien 
quatre treballs de recerca

La sala d’actes del Museu Etnològic del 
Montseny d’Arbúcies va acollir ahir dijous 
l’acte de lliurament dels premis Treballs 
de recerca de batxillerat Ajuntament 
d’Arbúcies. En total, es van entregar qua-
tre premis, tres dels quals van obtenir les 
millors notes de tots els treballs de re-
cerca del centre i un quart que atorga el 
Consistori vinculat a l’àmbit de la recerca 
en innovació social. 
Estudi comparatiu dels articles sobre El 
Procés de l’octubre de 2017 en la premsa 

nacional, de Mercè Donate; Els centres 
especials de treball. Estudi sobre la inde-
pendència socioeconòmica dels usuaris 
de l’Associació Montseny Guilleries, d’Al-
ba Navarro; i Disseny d’un pulmó verd a 
l’Institut Montsoriu, d’Anna Pelegrí van 
ser els tres treballs que van obtenir les 
millors notes de batxillerat. Camí segur 
a l’escola. Estudi de viabilitat del projecte 
a la població d’Arbúcies, de Núria Pla va 
aconseguir el premi que entrega l’Ajunta-
ment en el camp d’atenció a les persones, 

l’educació i la millora del teixit social del 
poble. 
El director de l’IES Montsoriu, Jordi Tu-
ron, va ser l’encarregat d’obrir l’acte i ho 
va fer agraint a l’Ajuntament la creació 
d’aquests premis perquè “és molt impor-
tant per al centre comptar amb el vostre 
suport i col·laboració”. Turon també va 
assenyalar: “Estem molt contents de po-
der fer aquest acte de lliurament de pre-
mis de treball recerca perquè ens dona 
l’oportunitat de mostrat portes enfora 

Les alumnes premiades amb representants de l’Ajuntament ,el director de l’IES Montsoriu i una professora i Joaquim Maria Puigvert

una part de la bona feina que s’ha fet i 
es fa des de l’institut des de fa molt de 
temps en l’àmbit de la recerca” . Turon 
va recordar que va ser a partir del curs 
2009-2010 quan es va posar en marxa el 
Grup Promotor de Recerca, que va mar-
car la pauta d’actuació i va crear els mate-
rials per donar coherència i metodologia 
de recerca als alumnes. I, des de llavors, 
s’ha donat continuïtat a aquesta feina, 
que s’ha traduït en diversos premis i re-
coneixements que han rebut alumnes del 

centre amb els seus treballs de recerca al 
llarg d’aquests anys. 
Després de la presentació de l’acte, es va do-
nar pas a la ponència del Dr. Joaquim Maria 
Puigvert, professor titular d’Història Contem-
porània de la Universitat de Girona i director 
de la Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut 
en l’Àmbit Rural de la UdG. 
Tot seguit, l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garri-
ga, també va voler agrair la tasca feta des 
de l’institut i, sobretot, la feina i dedica-
ció de les quatre guardonades. Garriga va 

recordar que el centre de secundària del 
municipi és un dels instituts de referència 
del país i que és una sort poder disposar 
d’un centre d’aquest nivell. 
Abans del lliurament dels premis, les qua-
tre guardonades van exposar breument 
els seus treballs de recerca davant la cin-
quantena d’assistents a l’acte. Finalment, 
l’alcalde juntament amb el director de 
l’institut van fer l’entrega dels diplomes a 
les quatre guardonades: Mercè Donate, 
Alba Navarro, Anna Pelegrí i Núria Pla. 
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Units per un mateix somni
L’escola Vedruna d’Arbúcies, units per un 
mateix somni, es mou pel medi ambient 
del poble. El divendres 5 d’abril, prop d’un 
centenar d’alumnes vam sortir de les au-
les per anar tots junts fins a l’Ajuntament 
per fer arribar  un manifest a les mans de 
l’equip de govern.
Seguint el model de la Greta Thunberg i 
els Friday for Future, vam voler donar a 
conèixer els nostres anhels per contribuir 
a  salvar el planeta des del nostre entorn 
més proper. 
El manifest tractava els següents punts: 
demanar una xarxa de carrils bici dins el 
poble, fer la  recollida de deixalles porta 
a porta, més papereres arreu i que fossin 
de reciclatge, potenciar l’ús d’energies re-
novables -solar i eòlica-, més flors, menys 
caques de gos... 
Entre tots creiem que aquests somnis po-
den arribar a ser una realitat, només falta 
que tots ens ho creguem i que grans i pe-
tits hi posem de la nostra part. 
Aquesta va ser una de les moltes activi-
tats dutes a terme dins el projecte Somnis 
que hem treballat aquest segon trimestre. 
Dins del projecte també ens hem endinsat 

en organitzacions i centres de recuperació 
d’animals, concretament, el CRAM. 

No volem un planeta gris, volem un plane-
ta de colors! 

      Escola Vedruna

Ambients d’aprenentatge a 
educació infantil

    Escola Dr. Carulla

Des de fa ja uns cursos a Educació Infan-
til de l’escola Dr. Carulla, teníem ganes 
d’avançar cap a noves metodologies de 
treball per al foment  de l’ensenyament–
aprenentatge dels nostres alumnes. 
Evidentment, fer un canvi de caire meto-
dològic important no es fa d’un dia per 
l’altre, ni molt menys, sense cap criteri. És 
per això que el curs 17-18 tot el cicle vam 
fer una formació amb en Gino Ferri: “ Ob-
servar, documentar, interpretar i projec-
tar. Una espiral per transformar l’escola”. 
Aquest curs, ens va permetre posar els 
fonaments per a començar a treballar per 
ambients d’aprenentatge.
El treball per ambients consisteix en la 
creació d’espais motivadors. Els alumnes 
són els protagonistes del seu propi pro-
cés d’aprenentatge, on es reuneixen per 
explorar diverses possibilitats de joc i de 
materials, a través de l’observació, l’acció 
i l’experiència activa.
Aquesta innovació l’hem iniciat aquest 

curs 18-19 i la portem a terme el dilluns 
i dimarts a la tarda. Treballen conjunta-
ment alumnes de P3, P4 i P5 en grups 
d’uns 16 alumnes. Els ambients són els 
següents: Construccions, llums i ombres, 

matemàtiques manipulatives, lletres, 
joc simbòlic, psicomotricitat fina, experi-
ments i art. 
És una tasca de la qual ens en sentim sa-
tisfetes i que volem que tingui continuïtat.

Educació
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350 escolars ajuden la Sira a tornar a casa seva

350 alumnes de P5 de diferents centres 
escolars de la comarca de la Selva es van 
reunir a Arbúcies per tal d’ajudar l’estre-
lla Sira torna a casa seva, la constel·lació 
de Canis Major. 
La Sira va perdre la seva força i va arribar 
a Arbúcies i no podia tornar a casa seva. 

Per tal de recuperar la seva força i ener-
gia els alumnes de P5 l’havien d’ajudar. 
De quina manera? Jugant a jocs tradicio-
nals i ballant danses. De mica en mica, la 
bateria de la Sira es va anar carregant i la 
Sira va poder tornar amb la seva família. 
Aquesta trobada s’emmarca dins l’activ-

itat final de formació de mestres de P5 
de les escoles de la Selva interior. Una 
activitat organitzada des del Centre de 
Recursos Pedagògics de Santa Coloma 
de Farners i coordinada i elaborada per 
Anna Boix i Pep Botifoll, mestres de l’es-
cola Dr. Carulla. 

S’alliberen tres 
parelles d’ànecs 

autòctons 
Prop de 400 alumnes de les escoles Vedru-
na i Dr. Carulla  van assistir a l’alliberament a 
la bassa de la Farga de tres parelles d’ànecs 
autòctons molt poc freqüents: el xarxet 
comú, l’ànec cuallarg i el xibec. Aquestes 
espècies es van extingir de les nostres con-
trades fa uns 70 anys i es volen recuperar 
perquè es tracta de fauna que només co-
neixen els nostres avis i per consolidar la 
naturalització de la bassa de la Farga, un 
espai de natura enmig del poble. Aquesta 
acció s’emmarca dins el projecte de recu-
peració de la fauna autòctona que es per-
segueix des de l’Ajuntament des del 2015. 
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