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Ja fa un any, el 14 de març de 2020, se’ns va decretar l’estat d’emergèn-
cia a tot el país per la propagació descontrolada de la Covid-19. Un any 
després, des dels ajuntaments hem hagut de fer front a múltiples des-
peses que no estaven previstes en el pressupost i a una baixada dels 
ingressos molt important. Dos elements que han fet difícil la gestió del 
dia a dia de l’Ajuntament i de qualsevol empresa, comerç i administra-
ció pública.

Despeses en la compra de material de tot tipus, tant de prevenció del 
virus com mascaretes, gel hidroalcohòlic, mampares de seguretat... 
com de desinfecció pels espais públics i de manteniment dels equipa-
ments tancats. Despeses per posar en marxa diferents línies d’ajut, tant 
en els àmbits d’atenció a les persones més vulnerables (especialment 
la gent gran) com de promoció econòmica en tots els seus àmbits. I 
així múltiples despeses no previstes a totes les àrees de l’Ajuntament. 

A tall d’exemple, estem parlant que des de l’Ajuntament hem destinat, 
de moment, més de 400.000 euros a la lluita contra la Covid-19. Diners 
que hem hagut de treure d’altres llocs, deixant de fer moltes de les 
coses que estaven previstes. També és cert que en activitats festives, 
culturals i de turisme hem baixat la despesa perquè no s’han pogut fer 
els actes tal com s’havien dissenyat inicialment, abans de la pandèmia. 
Però hem fet força coses.

I aquí hi sumem que els dies 23 i 24 de gener, sí ja fa un any, la Vall d’Ar-
búcies ens vam convertir en l’anomenat com a “orinal de Catalunya” 
per les fortes pluges de tempesta que ens va portar el temporal batejat 
com a Gloria. Més de 500 litres per metres quadrat en un dia i mig. El 
mal que ens ha comportat a carrers, camins i equipaments puja a més 
un milió i mig d’euros als que hem de fer front amb els diners que pa-
guem dels nostres impostos. I tot amb poques ajudes provinents de la 
Generalitat. Només 177.000 euros.
                       Continua a la pàgina següent

PERE GARRIGA I SOLÀ

L'AJUNTAMENT 
AMB LES 
PERSONES A 
PEU DE CARRER 
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I no oblidem que veníem d’un esclafit i d’un altre temporal (conegut 
com a Dana) que també ens va afectar. Vaja, que tot plegat un any per 
oblidar. Com diem popularment, sempre plou sobre mullat. Sort que 
la gent d’Arbúcies som forts i sabem afrontar les desgràcies amb em-
penta i valentia, que si no.... 

I tot aquest augment de la despesa ha vingut de la mà d’una baixa-
da molt important dels ingressos, com per exemple al Jardinet, a La 
Gabella, al mercat municipal, terrasses dels bars i restaurants, equipa-
ments esportius...... I la congelació, un any més, dels tributs, les taxes i 
dels impostos. I és del tot lògic i coherent que des de l’Ajuntament es 
congelin els impostos en èpoques dolentes, on la majoria de les famí-
lies, comerços i empreses de tota mena, ho estant passant també molt 
i molt malament en el seu dia a dia.

Tot plegat ens ha obligat a aturar un seguit d’obres que estaven previs-
tes pels anys 2020 i el 2021, com per exemple posar calefacció i sistema 
de llum i so a les Naus Ayats, o fer obres als carrers Lluís Torres, Havana, 
Santa Fe i Loreto Mataró. Aturar uns mesos les obres de la nova Llar 
de Jubilats, o no poder fer nova la vorera que va des de la bassa de la 
Farga fins a Can Sitra, entre altres. També havíem de posar fil a l’agulla 
al Domènec Refart i teníem previst començar els projectes de millora 
de les urbanitzacions. 

Això demostra una vegada més que l’administració local, els ajunta-
ments, som els més propers a les persones, a la ciutadania. I que som 
imprescindibles i essencials a l’hora de fer front a les necessitats reals 
dels nostres municipis. No hem arribat a tot arreu, és cert, però és inne-
gable que hi estem treballat de valent totes les persones que estem en 
els serveis públics municipals. I aquí es demostra que el sistema de fi-
nançament del món local, és insuficient, que necessitem uns recursos 
i unes competències adequades al servei que donem a les persones. 
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El Museu Etnològic del Montseny, 
La Gabella, es troba en ple procés 
de remodelació en el marc d’un 
projecte que incideix específica-
ment en la renovació museogràfi-
ca de les diferents sales de la sego-
na planta del Museu, en els àmbits 
dedicats a explicar la societat in-
dustrial. Així com en la rehabilitació 

de les cobertes originals de l'edifici.

El 2016 l'Ajuntament va partici-
par en la convocatòria FEDER de 
Catalunya 2014/2020, amb dues 
propostes. El primer projecte és el 
que s’està executant actualment 
al Museu Etnològic del Montseny, 
La Gabella,  i que fou presentat 

al procés de selecció i d’execució 
dels projectes dels ajuntaments, 
consells comarcals i altres ens lo-
cals obert per la Diputació de Gi-
rona.

I la segona proposta fa referència 
al nou centre d'interpretació del 
vescomtat de Cabrera, que estarà 
situat al costat del MEMGA. Es 
tracta d'un projecte turístic-cul-
tural que té per objectiu generar 
una proposta capaç de posicionar 
el nostre territori com un dels cen-
tres de tursime cultural del país, 
tot creant un seguit de rutes i al-
tres productes turístics al voltant 
del llegat patrimonial del vescom-
tat de Cabrera. 

REMODELACIÓ DE SALES 
I NOVA MUSEOGRAFIA 

AL MEMGA



En el marc d’aquestes obres tam-
bé es portarà a terme l’ampliació 
de l’espai dedicat a les exposi-
cions temporals a la planta baixa 
de l’edifici, amb la incorporació 
d’una nova sala, assolint una su-
perfície aproximada de 150m2 i el 
trasllat de l’audiovisual Les llegen-
des del Montseny a una nova sala 
de la primera planta, on s’explica 
el model de societat tradicional al 

Montseny.

L’objectiu d’aquest important 
projecte, és millorar l’estructura 
dels espais expositius i oferir als 
visitants una experiència gratif-
icant i rigorosa des d’un punt de 
vista conceptual i educatiu, desta-
cant la importància de la recerca 
i conservació patrimonial com a 
eixos  de desenvolupament d’un 

model turístic respectuós tant 
amb el medi com amb els valors 
culturals del territori.

El cost total del projecte, és de 
576.000 euros i compta amb fi-
nançament dels Fons FEDER,  la 
Diputació de Girona, el Departa-
ment de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i de l’Ajuntament 
d’Arbúcies.

Ubicació de la nova sala tèxtil Sala sobre les carrosseries d'autocars

El projecte que s’està executant 
afecta una superfície aproxima-
da de 500m2, està previst que fi-
nalitzi el proper estiu i incideix en 
aquests aspectes bàsics:

- El desenvolupament d’un con-
junt d’obres centrades en la millo-
ra del recorregut de visita. 

- L’actualització museogràfica de 
les diferents sales, on es descriu el 
model industrial arbucienc, amb 

la torneria, la carrosseria i el tèx-
til com a eixos principals. Aquest 
sector del museu comptava amb 
una museografia desenvolupada 
en la seva major part l’any 1987 i 
requeria una actualització.

- La creació d’una nova sala dedi- 
cada a la indústria tèxtil i la con-
fecció tot destacant l’important 
paper de la dona en el procés d’in-
dustrialització.
- La restauració, reforçament, 

impermeabilització i aïllament 
tèrmic dels teulats originals de 
l’edifici de La Gabella (segles XVII-
XVIII), així com de les cobertes de 
la galeria nord del segle XIX.

- Remodelació dels sistemes elèc-
trics i de climatització del conjunt 
de la segona planta del museu, 
amb l’objectiu de millorar tant 
les condicions de visita, la conser-
vació de les col·leccions i l’eficièn-
cia energètica.

6· OBRES
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Un referent cultural

El Museu Etnològic del Montseny - 
La Gabella, s’ha concebut des dels 
seus inicis a principis dels anys 80 
del segle passat, com un centre de 
conservació, difusió i investigació 
del patrimoni cultural del massís 
del Montseny. Amb una implicació 
directa en la dinamització cultural, 
social i econòmica del conjunt del 
territori. 
 
Actualment el museu, amb xifres 
(abans de la COVID19) que ultra-
passen els 50.000 usuaris anuals 
del seu conjunt de serveis, està 
considerat un referent  patrimo-
nial del sud de les comarques gi-
ronines, tant en l’àmbit de la recer-
ca com també en el de la difusió 
cultural.

Les seves instal·lacions, que ac-

tualment ocupen una superfície 
de 1.800 metres quadrats, han 
estat objecte al llarg dels darrers 
40 anys d’un procés continuat 
d’implementació de serveis: sales 
d’exposicions temporals i per-
manents, incorporació de l’Arx-
iu Històric Municipal, creació del 
Centre de documentació del Parc 
Natural del Montseny (Secció Hu-
manitats), oficina d’informació 
del Parc Natural del Montseny, In-
stal·lació del multivisor Llegendes 
del Montseny, construcció dels 
magatzems de reserva de col·lec-
cions  (que actualment acullen la 
principal col·lecció d’etnologia i 
arqueologia del conjunt del Mont-
seny i la comarca de La Selva).

Aquest llarg procés de creació i 
consolidació del MEMGA, iniciat 
l’any 1974 amb la compra de La 
Gabella per part de l’Ajuntament 

d’Arbúcies, i sobretot a partir  dels 
anys 80, ha comportat també la 
progressiva recuperació de l’ed-
ifici històric. Una construcció de 
principis del segle XVII, que per 
causa de les diferents vicissituds 
patides al llarg de la seva història, 
s’havia anat transformant i per-
dent al mateix temps part de la 
seva configuració inicial.

Més enllà de la seva obertura al 
públic de manera ininterrom-
puda des de l’any 1985 i la seva 
primera ampliació l’any 1987, ha 
estat en els darrers 25 anys quan 
el museu ha assolit la seva config-
uració actual, amb la construcció 
dels magatzems, la remodelació 
de la planta baixa l’any 2007 i im-
portants remodelacions entre els 
anys 2010 i 2014 que afectaren dif-
erents espais de les 3 plantes de 
l’edifici històric de la Gabella.



Els treballs d’adequació del clave-
gueram entre la placeta de la Ri-
era i Can Xacris ja han finalitzat.  
Es tracta de la substitució del 
col·lector que correspon als car-
rers Magnes i Sorrall. 

Les obres d’arranjament d’aques-
ta part del clavegueram d’Ar-
búcies han consistit a substituir 
l’actual tub de formigó i de 40 cm 
de diàmetre per un de més mod-
ern i eficient de polietilè de 50 i 60 
ml, tal com es va fer amb la part 
del col·lector que va des del carrer 
de la Riera fins a la depuradora. A 
més, el tub de la banda del carrer 

de Magnes s’ha revestit amb una 
paret de pedra vista i, al del costat 
del carrer Sorrall s’hi ha construït 
un caixó de formigó al voltant, per 
tal que els tubs no quedin a la vista 
i afectin al paisatge de la Riera, ja 
que es tracta d’un espai PEIN (Pla 
d'espais d'interès natural de Cata-
lunya). 

Segons explica l’alcalde d’Arbúcies, 
Pere Garriga, amb aquestes obres 
també s’han dut a terme altres 
treballs com ara l’anivellament 
del pendent del col·lector al llarg 
de tot el recorregut, també s’han 
fet registres cada 70 i 100 metres 

per quan calgui fer-hi actuacions 
d’emergència. 

L’alcalde d’Arbúcies ha assegurat: 
“Després de totes aquestes actu-
acions a la xarxa de clavegueram 
d’Arbúcies, ja s’hauran executat 
més d’un 70 per cent del total de 
les millores que són necessàries”. 
Garriga també ha explicat que 
resten dues fases més per dur a 
terme a la riera d’Arbúcies, des del 
pont de Can Xacris fins a la plac-
eta de l’escorxador. “Un cop com-
pletades aquestes obres de mil-
lora, haurem adequat el sistema 
de clavegueram d’Arbúcies a les 
necessitats actuals i futures de la 
població”. 

Aquesta actuació correspon a la 
5a fase de les obres de millora del 
clavegueram d’Arbúcies i ha tin-
gut un cost de 152.995,63 euros, 
que ha finançat l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) en col·laboració 
amb l’Ajuntament d’Arbúcies. 
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El col·lector ha quedat dissimulat amb un caixó de formigó 

SUBSTITUÏT L'ANTIC 
COL·LECTOR DE 

MAGNES I SORRALL 

Pas del col·lector a l'alçada de Can Xacris
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Millora de tota la xarxa de clave- 
gueram del municipi 

El govern municipal de l’Ajunta- 
ment d’Arbúcies està treballant, 
des de fa anys i en diverses fases, en 
la millora de la separació d’aigües 
residuals i pluvials de la xarxa de 
clavegueram del municipi. Unes 
inversions que, a banda de millorar 
l’estètica del poble, tenen com a ob-
jectiu principal ser més curosos amb 
el medi ambient i controlar els abo-

caments que van directament a la 
riera d’Arbúcies, una zona que forma 
part del Pla d’espais d’interès natural.

El sistema de clavegueram és un 
servei bàsic que a Arbúcies es va 
començar a construir entre els anys 
1900 i 1902 als carrers Magnes, Cam-
prodon, Vern i plaça de la Vila. A me-
sura que el poble va anar creixent 
també ho va anar fent la xarxa, fins 
que el 1982 donava cobertura a les 
4.700 persones que vivien aleshores 

al poble.

Des dels anys 80 fins ben entrats 
al segle XXI, la població arbucienca 
ha anat augmentant fins arribar als 
6.800 habitants d’avui dia, de mane-
ra que la xarxa de clavegueram que 
hi havia construïda fins llavors va 
quedar insuficient i obsoleta i provo-
cava abocaments incontrolats a la 
riera, obstruccions dins el col·lector 
i desbordaments d’aigües fecals a 
habitatges del costat de la riera.

Actuació a la resclosa del Molí de les Pipes Substitució del col·lector entre el CAP i la depuradora

Les fases d’arranjament del clave-
gueram 

Per aquest motiu, s’han anat fent 
diverses actuacions per adequar el 
clavegueram a les necessitats actu-
als. Les més importants són l’elim-
inació del conegut com a "pont 
tibetà", que travessava la riera, i la 
construcció de la resclosa del Pont 
Vermell, obra que va tenir lloc a fi-
nals del 2015 i principis del 2016 i que 
va tenir un cost de 78.000 euros; la 
substitució d’una part del col·lector, 

que es va fer durant el 2018; l’arran-
jament de la resclosa del Molí de 
les Pipes, que es va dur a terme el 
2019 amb un cost de 125.000 euros. 
Així com s’han anat aprofitant les 
obres de reforma dels carrers Cam-
prodon, Castell, Montseny, travessia 
Montseny, Prat de Can Delfí, Sor-
rall, Ramon Pagès, travessia Vicenç 
Bosch, Riera i Pont Vermell per se- 
parar les aigües pluvials i residuals. 
I, finalment, les obres de la 5a fase 
d’arranjament entre la placeta de 
la Riera i Can Xacris amb un cost de 

153.000 euros. 

Finalment, l’alcalde explica que 
aquestes obres de reforma del 
clavegueram es duen a terme per 
fases perquè l’Ajuntament treballa 
amb l’Agència Catalana de l’Aigua 
i es van fent a mesura que es van 
aconseguint les subvencions. “S’han 
invertit molts diners en la millora de 
la xarxa. Unes obres que no llueixen, 
però que són molt necessàries, so-
bretot per evitar futurs problemes”, 
acaba dient Garriga.
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L'AJUNTAMENT REPARA 
ELS DANYS CAUSATS 

PEL TEMPORAL GLORIA

Arbúcies va ser un dels munici-
pis de Catalunya més afectat pel 
temporal Gloria, que va tenir lloc 
entre els dies 20 i 23 de gener del 
2020. L’Observatori Meteorològic 
Municipal va enregistrar 356,5 li-

tres per metre quadrat, la meitat 
de litres registrats en tot el 2019. 
Unes pluges que van provocar 
desperfectes tant al nucli urbà, als 
nuclis agregats, així com als més 
de 80 quilòmetres de camins 

forestals. 

El passeig de la Riera i la zona del 
Prat Rodó van ser dels espais més 
afectats pel temporal. Al llarg dels 
6 quilòmetres de passeig a l’en-
torn de la riera es va produir el 
buidat de terres, l’eliminació de 
murs de protecció dels marges, la 
reducció de l’amplada del passeig 
i la destrossa de cursos d’aigua i 
de mobiliari urbà. A més, també 
s’ha hagut de refer una part del 
clavegueram d’aquesta zona. El 
cost de les obres ha estat de més 
de 200.000 euros. 

Estat del Prat Rodó després del temporal Gloria Estat actual del Prat Rodó

Tram del passeig de la Riera després de l'arranjament Tram del passeig de la Riera afectat 
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La xarxa de clavegueram del mu-
nicipi va patir conseqüències im-
portants, ja que es va haver d’ar-
ranjar la part del col·lector que va 
des del Pont Vermell fins al Cen-
tre d’Atenció Primària. Així com 
part del tub de clavegueram que 
transcorre per la riera Xica  en el seu 
pas enter el polígon Torres-Pujals i 

la depuradora. El cost d’aquestes 
actuacions ha estat de 139.150 eu-
ros.  

El Parc de la Dona d'Aigua també 
va ser un dels punts afectats pel 
temporal, ja que s'hi van produir 
danys per valor de 18.150 euros i 
que han consistit a la reposició de 

diferents elements de mobiliari 
urbà, així com a reparar els marges 
del costat de la riera i l'arranjament 
del rec que passa per la zona. 

Tots aquests treballs de millora han 
estat finançats per l’Agència Cat-
alana de l’Aigua en col·laboració 
amb l’Ajuntament d’Arbúcies. 

Estat en què va quedar el mobiliari i la zona del Parc de la Dona d'Aigua Estat dels arbres a la llera de la riera Xica

Resclosa del Pont Vermell durant el Gloria Estat del col·lector entre el Pont Vermell i el CAP
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LA LLAR DE JUBILATS 
ENCARA LA RECTA 

FINAL DE LES OBRES

Els treballs per convertir l'Hotel 
d'Entitats en Llar de Jubilats van 
a bon ritme. Els espais de què 
disposarà el nou equipament per 
a la gent gran ja estan definits i 
alguns, com ara la zona del bar i 
l'entrada de l'edifici, ja estan enra-
jolats. 
Segons ha explicat el regidor de 
Gent Gran, Manel Serras, les obres 

de paleteria estan arribant a la 
recta final, per després començar 
la resta de feines d'electricitat, 
pintura... Serras s'ha mostrat molt 
satisfet de com avancen els tre-
balls i ha anunciat que la nova Llar 
de Jubilats es podria inaugurar 
durant el mes de juliol. 
Aquest nou equipament, en 
comparació amb l'actual, disposa 

d'unes sales molt més àmplies  i, 
sobretot, amb molta més llumi-
nositat, ja que cadascuna de les 
sales té llum natural. 
El nou casal d'avis tindrà quatre 
plantes. La primera d'elles acollirà 
l'entrada i els serveis de gestió i 
administració de l'Associació de 
Jubilats i Pensionistes. A la prime-
ra planta hi haurà el bar, la terras-
sa, la sortida a la zona de petanca, 
minigolf i de descans, així com 
una sala de billar, una sala d'usos 
múltiples i una sala de televisió. 
L'aula de manualitats s'ubicarà a 
la segona planta, així com també 
s'hi situarà el servei de podologia, 
una aula polivalent i la terrassa. 
Finalment, a la tercera planta hi 
haurà els tallers i un magatzem. 

Espai de la planta baixa  que acollirà  els serveis administratius

Sala en la qual s'hi col·locarà el billar

Espai en el qual s'hi situarà la zona del bar

Sala d'usos múltiples ubicada a la segona planta



Els terrenys que ha adquirit l'Ajuntament a un primer terme i la Llar de Jubilats al fons

NOUS TERRENYS PER 
ESBARJO A LA NOVA 
LLAR DE  JUBILATS

El ple de l’Ajuntament d’Arbúcies 
va acordar la compra d’uns terre-
nys a la part del darrera de la nova 
llar de jubilats d’Arbúcies, que està 
actualment en construcció. Aquest 
gran espai, anomenat l’horta de 
Can Silvestre, permetrà als socis i 
usuaris de l’equipament municipal 
disposar d’un gran pati on s’hi ha 
decidit ubicar la petanca, un min-
igolf, i destinar la resta a una gran 
zona enjardinada. Actualment, la 
petanca està ubicada en un solar 
al passeig de Mossèn Llorenç i dis-
posa de 4 pistes, dues de les quals 
cobertes, i un local social.

La compra efectuada per l’Ajun-
tament i l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes d’Arbúcies ha tingut 
un cost de 15.000 euros. El regi-
dor de Gent Gran, Manel Serras, 
ha manifestat que era una oca-
sió única que “no es podia deix-
ar passar i cal agrair a la família 
la seva bona predisposició per-
què aquest espai fos públic”. En 
aquest aspecte, ha assenyalat que 
els prop de 1.000 metres quadrats 
adquirits permetran “unificar en 
un mateix lloc un edifici modern 
i funcional molt lluminós amb un 
gran espai per estar i compartir 

tots els associats”.

Ara fa 3 anys l’Ajuntament i l’As-
sociació van acordar el trasllat 
de la llar de jubilats a un nou ed-
ifici. Des de principis dels anys 
vuitanta del segle passat la llar 
de jubilats està ubicada en una 
casa centenària de quatre plan-
tes i soterrani del carrer Sorrall. 
Les dificultats de manteniment 
de l’estructura de l’edifici han ob-
ligat a fer aquest canvi.

L’Associació de Jubilats i Pensio- 
nistes d’Arbúcies compta amb 
700 persones associades. El nou 
edifici on s’ubicarà l’entitat dis-
posa de tres plantes. Fins ara es 
feia servir com a hotel d’entitats 
i anteriorment tenia les funcions 
d’escola, espai cultural i com a 
caserna de la Guàrdia Civil durant 
60 anys. El cost de les obres i de 
la compra del material necessari 
per a l’equipament és de 700.000 
euros.

13· OBRES
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JUNTS PER CATALUNYA 
GUANYA LES ELECCIONS 

A ARBÚCIES

Junts per Catalunya, amb 1.014 
vots, va aconseguir ser la força 
més votada a Arbúcies, mentre 
que ERC es va endur 576 vots i la 
CUP, 320. La jornada va estar mar-
cada per la baixa participació, ja 
que va ser del 59,43 per cent, molt 
per sota de les dades obtingudes 
a les eleccions al Parlament del 
2017, quan la participació es va en-
filar fins al 85,48 per cent. 

El quart partit més votat va ser 
el PSC, amb 170 vots i, al darrere 
s'hi va situar Catalunya En Comú 
Podem, amb 96 vots i, a la cua, el 
PDeCAT, amb 66 vots i VOX, amb 
56. 

La davallada de la participació 
va marcar aquestes eleccions en 
pandèmia, que en el cas d'Ar-
búcies es van celebrar al po-
liesportiu de Can Pons per tal de 
complir amb totes les mesures 
sanitàries: distància de seguretat i  
espai ventilat durant tota la jorna-
da electoral. 

L'AJUNTAMENT 
APROVA UNA 
MOCIÓ DE SUPORT 
A PABLO HASÉL 

El Ple de l’Ajuntament d’Arbúcies va 
aprovar la moció de suport al can-
tant i poeta Pablo Hasél, empresonat 
el passat 16 de febrer, acusat i con-
demnat per apologia del terrorisme i 

calúmnies i injúries a la Corona i a les 
institucions de l’Estat arran de la lletra 
d’una cançó i de 62 missatges a Twit-
ter entre 2014 i 2016.

La moció denuncia l’existència de 
sentències polítiques als tribunals 
espanyols, es condemna la pena im-
posada a Hasél i se subratlla que la 
llibertat d’expressió i opinió és un dret 
fonamental de tot individu. 

A la moció, que va comptar amb els 
vots favorables d’Entesa per Arbúcies, 
ERC i la CUP, es va acordar denunciar 

un cop més les sentències polítiques 
dels tribunals espanyols que posen en 
entredit les garanties de tot el sistema 
judicial i la separació de poders, que ha 
de ser un dels pilars de tota democrà-
cia. A més, es va reiterar el compromís 
del món local amb la llibertat d’opin-
ió i expressió i en la defensa dels drets 
fonamentals de tota la ciutadania. 
Així com es va condemnar la pena 
imposada al cantant i promoure una 
modificació del Codi Penal on es 
despenalitzin aquest tipus de delictes 
i on es protegeixi la llibertat d’expressió 
en lloc de sancionar-la. 



Recordarem el 2020 com un mal-
son. La situació sanitària ha provo-
cat un context social i econòmic 
d’una profunda crisi. Una crisi que 
durarà temps.
Famílies, empreses i institucions 
estem gestionant una situació lí-
mit.  L’Ajuntament no n’és una ex-

NOSALTRES, 
AMB LA GENT

cepció. 
A més, en el cas d’Arbúcies, hem 
patit els efectes devastadors de 
fenòmens meteoròlògics extrems 
com un esclafit i el temporal Glo-
ria.
L’impacte negatiu en les finances 
municipals no ha afectat cap dels 
serveis públics que es donen. Sen-
se massa ajuda, ni d’institucions ni 
de cap dels grups municipals hem 
ampliat recursos en sanitat, joven-
tut, esports, cultura, serveis socials, 
habitatge, seguretat, etc. 
La tasca de l’equip de govern i del 

conjunt de treballadors i treballa-
dores ha permès continuar a peu 
de carrer.  Malgrat les dificultats, 
es treballa intensament per aten-
dre totes les necessitats.  Amb una 
extensa xarxa de voluntaris i volun-
tàries que també hi ajuden.
ERC i CUP plantegen no fer res, no 
gastar, no invertir.  Entesa apostem 
pel model contrari.  Més que mai, 
cal invertir en les persones i en ser-
veis.  No podem deixar ningú pel 
camí. La ciutadania necessita que 
estiguem al seu costat.   Nosaltres, 
amb la gent.  Sempre, amb la gent. 

En uns mesos l'equip de govern 
d'Entesa farà deu anys que go-
verna, prou temps per planificar 
projectes, gestionar recursos i 
canviar tot allò que no funciona 
correctament; en definitiva, triar 
quin és el teu model poble. Però 
el temps corre i ens adonem que 

UN VAIXELL
SENSE RUMB

moltes de les iniciatives queden 
en l'oblit, algunes continuen es-
perant ser aprofitades, i fins i tot 
n'hi ha que es descarten sense 
cap argument lògic. Sovint tots 
aquests moviments no tenen cap 
sentit, i el vaixell navega, sí, però 
sense rumb, sense planificar les 
"parades". A banda, per assolir 
aquests "projectes" l'Ajuntament 
es veu obligat cada dos per tres 
a trucar al banc. A més, si enmig 
de la ruta sorgeixen obstacles que 
dificulten la navegació (temporal 
Gloria, COVID, etc.) truquem a sal-

vament marítim (el banc) perquè 
ens vingui a rescatar de nou. Dins 
el vaixell hi ha la cabina de cultu-
ra, medi ambient, urbanisme, etc., 
però algunes d'elles, ara com ara, 
continuen sense projecte. Altres 
vaixells han transmès al nostre 
capità la millora que suposa la re-
collida de deixalles porta a porta, 
però no en vol sentir a parlar; és 
igual si el sistema de recollida no 
funciona, quan arribem a port, 
llencem la deixalla, paguem més 
i llestos. Arbúcies necessita recu-
perar el rumb.

Després de la meva experiència 
com a regidora a l’oposició, puc 
assegurar que Entesa no juga net. 
Que l’amenaça i el menyspreu és 
la manera que té de relacionar-se 
amb altri. Sí, és cert que Entesa 
trepitja molt de carrer amb un 
gran somriure a la cara. Però que 

PERDENT 
LA POR 

res d’això us enganyi: sota la dis-
fressa de xaiet hi trobareu el llop. 
I ja, a hores d’ara, no tinc cap por 
de dir el que dic. De fet, no n’he 
tingut mai, de por, però en gene-
ral percebo un ambient atemorit. 
I és una llàstima tenir temor a es-
tablir segons quines relacions hu-
manes simplement per pertànyer 
a una ideologia política determi-
nada, i ser vist i, per tant, anar a 
parar a la llista negra. Però ho en-
tenc. Ara ho comprenc, perquè hi 
ha qui no hem estat mai política-
ment correctes, ni als plens ni a 

les xarxes socials, i la bel·ligeràn-
cia, a l’hora de dir les coses, acaba 
passant factura, no a nivell polític, 
sinó personal.
Entesa té molt de poder. Amb el 
regne de la por instaurat és molt 
fàcil que els sigui tan poc dificul-
tós governar. Ja ho vaig dir, però 
ho repeteixo: “El poder embruta 
aquells que l’abracen”. No el cediu 
a llops que viuen de la política.
Hem de perdre la por de manera 
col·lectiva, perquè si som pocs, ja 
veieu què passa: que ens quedem 
sols.                                 

ENTESA PER ARBÚCIES

ERC - ARBÚCIES

CUP ARBÚCIES
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L’ENTREVISTA

Laura Moré Pineda 
Laura Moré, 24 anys, es reinventa cada dia per lluitar contra un 
sarcoma sinovial amb metàstasi pulmonar. Tenia una vida nor-
mal que va trencar-se als 20 anys, estava cursant segon de Socio-
logia	a	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona,	fins	que	un	dia	es	
va trobar quelcom estrany a la cama. 

“Ets molt valenta”. “Per què?”. “Perquè 
assumeixes la teva malaltia, no t'ama-
gues i lluites contra ella tant en l'àmbit 
personal com en el social i l’econòmic”. 
La Laura Moré i Pineda ens obre la 
porta de casa seva amb el cap nu, un 
somriure a la cara i amb aquella veu 
càlida i serena que la caracteritza.

“No sempre ha estat així. Quan et 
diuen que tens un càncer et cau el 
món a sobre i penses que et moriràs”, 
explica d’una forma absolutament 
natural. “En aquell moment, no sentia 
cap dolor i creia, fins i tot, que podria 
continuar amb la meva vida normal. 
Però quan va començar el tractament 
vaig adonar-me que no seria possible. 
I em vaig començar a qüestionar mol-
tes coses”.

Els seus plantejaments vitals es varen 
anar modificant. De cop i volta neces-
sitava ajuda per fer la major part de 
coses. “El primer que sents és que la 
malaltia et pren la llibertat”, reflexiona. 

“Al principi em costava acceptar-ho. 
Però, de mica en mica, vas trobant els 
teus espais. Ha estat un procés molt 
llarg que m‘ha permès anar aprenent 
i construint el que soc ara. És un apre-
nentatge constant i segur que en el 
futur no seré com soc ara”.
 
La Laura Moré i Pineda tenia una vida 
normal que va trencar-se als 20 anys. 
Fins llavors, havia estudiat al col·legi Dr. 
Carulla, després a l’institut Montsoriu, 
i estava cursant segon de Sociologia 
a la Universitat Autònoma de Barce-
lona. “Era una persona feliç i estava 
desenvolupant els meus somnis”, ens 
confessa. Però un dia es va notar quel-
com estrany a la cama. Va anar al met-
ge. I li van diagnosticar un sarcoma 
sinovial, que se li va complicar amb 
metàstasi pulmonar.

“Tot va canviar. De cop i volta neces-
sites que les persones del teu entorn 
t’ajudin. Canvien les relacions amb 
la teva família, la teva parella, els teus 

"LA MALALTIA ET 
PREN LA 

LLIBERTAT"



L’ENTREVISTA

“QUAN ARA VAIG PEL 
CARRER I VEIG GENT AMB 

LES BOSSES DE LA 
FALGUERA, ENCARA 

M'EMOCIONO”

amics, i et condiciona en el treball, l’oci, 
els estudis. La teva vida fa un tomb. A 
casa, els pares han de deixar la feina, 
el meu company, en Marc, també 
ha d’adaptar els seus hàbits per aju-
dar-me. Tot és nou i has d’evolucionar 
per no caure en la desesperació”.

Al principi, la Laura va pensar que la 
malaltia es podria resoldre de pressa. 
Però va anar descobrint que no seria 
així. “Quan veus que passa un any i un 
altre i tot segueix igual, et planteges el 
futur. És clar que penses en la mort, i 
potser per això t’acostumes a viure 
dia a dia, sense fer plans ni tan sols a 
mitjà termini”, ens diu, mentre beu un 
glop d’aigua. “Reflexiones en temes 
existencials i t’informes. He llegit molt 
aquests darrers anys: Jo no crec en un 
Déu convencional. Però sí en una intel·li-
gència superior de la qual, d’alguna 
manera, formem part. Som energia 
i d’alguna manera, aquesta energia 
ens farà reviure després de la mort 
sense llasts físics. He llegit sobre per-
sones que han viscut l'experiència de 
renéixer després d’uns minuts sense 
vida, i tots parlen d’això”.

La Laura viu el present. I aquest pre-
sent l’ha portat a buscar solucions que 
l’ajudin a finançar les despeses que 
li suposa el seu tractament. “No tinc 
cap tipus de subvenció, no puc tre-
ballar i no tinc ingressos. Per això vaig 
pensar a fer alguna cosa. La resposta 
va ser crear La Falguera, un blog on 
expressar-me i, al mateix temps, una 
plataforma per poder llançar idees 
que m’aportessin ingressos. Vaig dis-
senyar unes bosses i les vaig posar a la 
venda. La resposta va ser brutal. No sé 
quantes en vam vendre... moltes. I ara 
mateix estic pensant en una nova idea 
que aviat veurà la llum”.

Les seves reflexions a La Falguera han 
permès a altres persones identifi-
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car-se amb ella. I des de la comunitat 
d’Arbúcies la resposta ha estat no-
table. “Companys meus, com els de 
l’Ateneu, van fer camisetes per ajudar. 
Però molta altra gent que coneixia, 
i que desconeixia hi van voler col·la-
borar. Quan ara vaig pel carrer i veig 
persones amb la bossa de La Falgue-
ra encara m’emociono. Els estic molt 
agraïda a tots. Aquesta solidaritat és 
fonamental per continuar lluitant”.

La batalla de la Laura no s’acaba. Ella 
s’ha acostumat a conviure amb el 
càncer. “Després de tres anys i mig ja 
forma part de la meva existència. Tan 
de bo algun dia ens puguem desvin-
cular”. No hi ha treva. Fa uns mesos, la 
Laura se’n va anar a viure l'Alta Garrot- 
xa amb en Marc. “Va ser molt impor-
tant, perquè em va permetre recu-
perar una part de la meva llibertat. És 
casa meva, m’assec a llegir, a pensar, 

a compartir les meves reflexions a La 
Falguera, anem a passejar. M’hi sento 
bé”.

El seu futur és una incògnita. “Quan 
hi penso, vull imaginar coses alegres 
i divertides; prefereixo no pensar en 
la possibilitat més trista i depriment. 
Potser per això més d’una vegada 
m’he tornat a matricular a la universi-
tat”, ens diu. “Però he hagut de desistir 
per culpa del tractament.  M’agradaria 
poder dedicar-me a l’ensenyament. 
I no m’ho puc plantejar... per ara.  Ja 
veurem què em depara la vida”.
                   MANEL SERRAS
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COL·LOCACIÓ DE 
BARANES ALS 
CENTRES ESCO-
LARS DEL POBLE

L'Ajuntament d'Arbúcies ha vol-
gut millorar la seguretat vial dels 
pares, mares i alumnes de l'Escola 
Dr. Carulla i de l'Escola Vedruna 
del municipi amb la col·locació 
d'una barana a la vorera per tal 
de separar millor i protegir dels 
vehicles els pares i infants a les 
entrades i sortides de l'escola. 
Justament és en aquestes franges 
horàries quan més trànsit hi ha al 
voltant dels centres educatius. 

SE SUBSTITUEIXEN 
DIFERENTS 
PAPERERES DEL 
NUCLI URBÀ

L'Ajuntament d'Arbúcies ha dut a 
terme recentment la reparació o 
substitució de diferents papere-
res situades dins el nucli urbà del 
municipi als carrers Camprodon, 
Germana Assumpta, Sant Jaume, 
Segimon Folgueroles, Mossèn An-
ton Serras, Sorrall i Castell. Segons 
ha explicat el regidor d'Obres, Àn-
gel Cabrero, no es canvia el model, 
sinó que es repara o se substituei- 
xen aquelles malmeses. 
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ARBÚCIES CONGELA ELS 
IMPOSTOS I LES TAXES 
MUNICIPALS PEL 2021

L’Ajuntament d’Arbúcies va apro-
var en sessió plenària la conge- 
lació de tots els impostos i les 
taxes municipals, com l'IBI, es-
combraries i impost de vehicles, 
entre altres, per aquest any 2021.

També es va decidir allargar un 
any més l’acord de no cobrar les 
ocupacions de via pública en els 
establiments de restauració, bars i 
comerços, una mesura que ja s’ha 
aplicat durant el 2020. La regidora 
d’hisenda, Remei Artigas, va ma- 
nifestar: “Són moments en què 
hem d’ajudar a les famílies i als 
petits negocis locals i no de pu-
jar-los la fiscalitat”. Aquest acord 
va comptar amb el vot a favor del 
grup de govern municipal d’Ente-
sa per Arbúcies i l’abstenció dels 
dos grups a l'oposició, ERC i la 
CUP.

Bonificacions en impostos per 
treballs de millora energètica

Dins d’aquestes mesures tam-
bé es va acordar universalitzar 
les bonificacions en els impostos 
per obres que facin referència a 
la millora energètica dels edificis. 
Fins ara la propietat havia de de-
manar-ho explícitament i a partir 
d’aquest 2021 ja s’aplicarà directa-
ment quan es demani la llicència 
per fer les feines.

“Arbúcies som exemple en l’ús 
d’energies renovables en els equi-
paments públics per afavorir una 
millor eficiència, i ara volem que 
això també es traslladi a les cases 
particulars” afirma l’alcalde, Pere 
Garriga.

Aquest municipi del Montseny 
treballa, des de fa més de 15 anys, 
amb biomassa quilòmetre zero 

provinent dels boscos de la Vall 
d’Arbúcies i amb una empresa 
d’estella local. Actualment, ja dis-
posa de quatre grans calderes 
que donen servei a gairebé tots 
els equipaments públics.

Paral·lelament a totes les obres 
d’ampliació, millora o nova cons- 
trucció d’edificis públics que 
s’han fet els darrers anys, com el 
teatre municipal o el nou edifici 
de l’ajuntament, s’han incorporat 
els paràmetres d’eficiència ener- 

L'Ajuntament bonificarà les millores energètiques en cases particulars

gètica. El mateix passa amb les 
obres de la nova llar de jubilats i 
de millora del Museu Etnològic 
del Montseny, i en la construcció 
del nou Centre d’Interpretació del 
Vescomtat de Cabrera que s’adju-
dicarà en els propers mesos.

Així mateix, s’han acordat san-
cions de fins al cent per cent de 
l’ICIO (impost sobre construc-
cions,instal·lacions i obres) als pro-
pietaris de les obres que es facin 
il·legalment al municipi.



20· ATENCIÓ A LES PERSONES 

S'INCREMENTA FINS A 
16.000 HORES EL SERVEI 
A DOMICILI D'ARBÚCIES

El tancament de l’any 2020 del 
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) 
reflecteix unes bones xifres pel que 
fa els serveis d’ajut a domicili a Ar-
búcies. L’Ajuntament ha prestat 
16.042 hores en diferents llars del 
poble, incrementant un 16 per cent 
les tasques de cures, higiene per-
sonal, neteja i compra adreçades 
a persones dependents o vulnera-
bles.

El nombre de persones usuàries 

també experimenta un increment, 
en aquest cas d’un 5 per cent, re-
specte de l’any anterior. El 2020 fi-
nalitza amb un centenar d’usuaris 
atesos i amb un equip professional 
format per 14 persones.

L’increment de serveis s’emmarca 
dins una estratègia municipal de 
lluita contra els efectes de la pan-
dèmia Covid-19. Una de les me-
sures aplicades ha estat el reforç i 
l’atenció a domicili de persones que 

viuen soles o que han necessitat 
ajuda en períodes de confinament 
o restricció de mobilitat. La compra 
i el control de medicació també ha 
estat un dels serveis destacats en 
l’any anterior. La gestió de proble-
mes de salut mental ha guanyat 
pes en el conjunt de casos atesos.

També cal destacar la imple-
mentació de nous serveis, que han 
ampliat el catàleg de prestacions, 
com ara els serveis de cuina i el 
servei de passeig de mascotes, so-
bretot en els mesos de març a juny. 

"Hem consolidat una cartera de 
serveis que venim incremen-
tant des del 2015, en un any molt 
complicat. Enguany, iniciem una 
col·laboració nova amb Sumar, 
empresa pública d’acció social, 
que permetrà millorar recursos i 
mantenir un model d’èxit i referèn-
cia en atenció a les persones. Dis-
posem d’un servei molt gran i ens 
cal adaptar l’estructura a la nova 
realitat.  Primer, les persones és un 
lema portat a la pràctica per l’equip 
de govern des del 2011; continuem 
compromesos en aquesta línia, ara 
més que mai", afirma el regidor 
d’Atenció a les Persones, Jaume 
Salmeron.

El consistori arbucienc té previst per 
aquest 2021 incrementar les tasques 
de suport i ajuda a persones majors 
de 75 anys que viuen soles. Ja s’han 
començat a desenvolupar alguns 
serveis, però aquest any s’hi donarà 
l'empenta definitiva.

El SAD arbucienc té un cost anual 
de 220.000 euros, que es finança 
gràcies a diferents aportacions de 
la Generalitat de Catalunya, l’Ajun-
tament d’Arbúcies i alguns usuaris 
i usuàries. 

Durant el 2020 es va ampliar el catàleg de serveis que s'ofereix als usuaris i usuàries
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ES RENOVA EL CONVENI 
AMB L'ASSOCIACIÓ 

MONTSENY GUILLERIES 
PER VALOR DE 131.000€

L’Ajuntament d’Arbúcies i l’Associa-
ció Montseny Guilleries han renovat 
el conveni per aquest 2021. Es tracta 
d’un document en el qual queden 
regulades totes les feines que s’encar-
reguen a aquesta entitat que treballa 
amb persones amb discapacitat, tant 
les que són fixes de cada dia o set-
manal com les temporals i les extraor-
dinàries. 

Al conveni, amb un cost de 131.332,84 
euros anuals s’allargarà fins al desem-
bre de 2021, i s’hi contemplen els tre-
balls que des de fa anys s’adjudiquen 
a l’Associació, ja sigui al CET (Centre 

Especial de Treball) o bé al CO (Cen-
tre Ocupacional). Entre els treballs a 
realitzar al llarg de l’any hi ha la neteja 
viària de carrers i places (ja sigui amb 
la màquina com amb escombrada 
manual), la neteja i buidatge de les 
papereres, suport en tasques de jar-
dineria de la brigada municipal; man-
teniment del cementiri municipal; així 
com el control de plagues en edificis 
municipals, entre altres coses. 

A més, el conveni també defineix 
el cost de les feines que encarrega 
l’ajuntament de forma no fixa, i que 
es paguen de manera extraordinària, 

com el repartiment casa per casa de 
les publicacions municipals, com el 
Ressons, l’Agenda Municipaļ  el lli-
bret d’Enramades i de la Festa Major, 
entre altres i el repartiment comer-
cial, és a dir, als diferents comerços del 
municipi. També en aquest apartat hi 
ha les neteges que es fan per Catifes, 
Enramades, Festa Major, fires i festes 
i sempre que se’ls requereixi des de 
l’Ajuntament.

Segons ha explicat el regidor d’Obres i 
Serveis, Àngel Cabrero, la renovació del 
conveni d’enguany ha suposat tam-
bé l’actualització dels preus de cost i 
d’algunes tasques donat que la pan-
dèmia de la Covid-19 fa que algunes 
feines temporals s’hagin extret del 
conveni i el TOM les facturi a part per-
què moltes d’elles no es fan o bé es fan 
menys”. “Tot i això el conveni que re-
gula les feines fixes l’hem augmentat 
un 10 per cent en relació a allò facturat 
el 2020”. “La relació d’Arbúcies amb el 
taller ocupacional és històrica i així ha 
de continuar sent i esperem que pas-
si tot això per recuperar la normalitat”, 
afirma Cabrero.
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MARCA TURÍSTICA PRÒ-
PIA, ACORD DE LA TAULA 
DE TURISME D'ARBÚCIES

La primera taula participativa de 
turisme d’Arbúcies, formada per 
més de 15 professionals del sector 
de la restauració, l’hostaleria i les 
activitats vinculades al turisme en 
les diferents vessants, van acordar 
els punts principals de la promoció 
turística per aquest 2021. Aques-
tes aportacions passaran a formar 
part del Pla estratègic de turisme 
que s’està redactant.

En la trobada, que es va fer te-
lemàtica, es va posar de manifest 
la necessitat d’assolir un desenvo-
lupament econòmic i social que si-
gui viable i sostenible pel territori i, 
especialment, per a les empreses i 
l’ocupació dels sectors del comerç, 

el turisme i els serveis cuidant el 
patrimoni cultural, gastronòmic i 
humà. Alhora, es va destacar que 
és important reforçar la identitat 
del territori de la Vall d’Arbúcies, 
Parc Natural del Montseny. 

Al mateix temps, en aquesta troba-
da, es va informar de les diferents 
accions promocionals de la vila 
on destaquen els convenis amb el 
Consell Comarcal per la promoció 
de les rutes de senderisme GR i la 
promoció de la ruta de la Tourdera. 
A més es va comunicar l’adhesió 
d’Arbúcies al Patronat de Turisme 
Costa Brava Pirineus.

Altres accions que es van posar 

sobre la taula per desenvolupar 
al llarg de la pròxima dècada van 
ser la promoció de la Vall d’Arbú-
cies com a destí de cicloturisme 
de muntanya i familiar, treballar 
i promocionar més les rutes ja 
existents, senyalitzant tots els PR i 
rutes BTT, així com la senyalització 
de les rutes de les fonts de bomba 
i interior del nucli antic. En aquest 
aspecte de turisme actiu es va 
destacar el projecte d’habilitar la 
zona de Can Pons com a punt de 
BTT i punt d’inici de les rutes de 
senderisme i BTT.

Una altra de les propostes que 
es va estudiar és la creació d’una 
nova marca turística que englobi 
Arbúcies i el Montseny.

Totes les propostes adoptades a 
la taula de turisme s’incorpora-
ran al Pla estratègic de Turisme 
que s'està desenvolupant des de 
l’Ajuntament d’Arbúcies i que vol 
comptar amb l’opinió de tots els 
actius turístics del municipi per 
redactar-lo. 
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Lluís Juanhuix, Alícia Mañé i Vane 
Codina van ser els tres guanyadors 
del concurs de fotografia d'Ins-
tagram #tardoralmontseny. Una 
iniciativa sorgida des de l’Àrea de 
Turisme de l’Ajuntament amb 
l’objectiu de fer valdre el patrimoni 
natural de la Vall d’Arbúcies.

ENTREGA DELS PREMIS 
DE CONCURS DE FOTO 

#TARDORALMONTSENY

Els participants havien de penjar  
les imatges a Instagram i posar-hi 
l'etiqueta #tardoralmontseny 
#valldarbucies i @arbucies.mont-
seny, el perfil turístic de l'Ajunta-
ment a aquesta xarxa social. 

La presentació de les imatges pel 

concurs va finalitzar a finals del 
mes de novembre. 

El jurat, format per membres de 
l’Associació Fotogràfica d’Arbú-
cies, representants  del Museu Et-
nològic del Montseny i membres 
de la Regidoria de Turisme de 
l’Ajuntament, va decidir que els 
guanydors del certamen fossin 
els instagramers: @lluis_juanhuix, 
@aliicee_wonderland i @vaneco-
di. 

Els premis, entregats per repre-
sentants de l’Ajuntament d’Ar-
búcies, van consistir en un lot de 
productes quilòmetre zero.

Fotografia de @lluis_juanhuix Fotografia de @aliicee_wonderland Fotografia de @vanecodi
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Foto: Associació Fotogràfica d'Arbúcies

LA MÀGIA DE LA NIT DE 
REIS ES MANTÉ TOT I LA 

CAVALCADA CONFINADA

La pandèmia de la Covid-19 ens ha 
obligat a reinventar-nos per tal de 
poder seguir gaudint dels dies as-
senyalats del calendari, però seguint 
les restriccions sanitàries vigents i les 
activitats de les festes nadalenques 
no han estat una excepció. 

És per aquest motiu que la cavalca-
da de Reis d'enguany es va transfor-
mar i no només va recórrer els ca-
rrers del centre d'Arbúcies, com es fa 
habitualment, sinó que va resseguir 
tots els carrers del municipi perquè 
cap nen i cap nena es quedés sense 
poder veure i saludar els Tres Reis de 
l'Orient. 

Una altra de les activitats que es va 
veure afectada va ser el Parc de Na-
dal, que cada any se celebra al po-
liesportiu de Can Delfí. Enguany va 
ser totalment en en línia i, des de la 
Regidoria de Joventut, es van oferir 
diferents tallers: de cuina, de ma-
nualitats, de maquillatge, així com 
una sessió de contes i una de màgia 
perquè la mainada pugués gaudir 
igualment del Parc de Nadal, però 

Foto: Associació Fotogràfica d'Arbúcies
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Nens i nenes fent cagar el tió a Can Cassó

en aquesta ocasió des de casa. 

La festa del tió va ser de les poques 
activitats que es poder mantenir 
presencialment, tot i alguns canvis. 
Es va dur a terme a Can Cassó per tal 
de poder controlar l'aforament de 

l'espai i, tot i que s'havia de reservar 
hora, els nens i les nenes van poder 
fer cagar el tió amb tota la normali-
tat possible. 

Finalment,  la Fira del Tió es va rein-
ventar amb diferents activitats com 

ara la Ruta del tió, en què els nens 
i les nenes havien de buscar les 10 
cares amagades en indrets del po-
ble; pintar la cara del tió o gaudir de 
l'escena del tió, situada a la Farga del 
Roquer, entre d'altres activitats que 
es van proposar. 

Els dos tions gegants de la plaça 1 d'Octubre

Edmon Montsant durant l'espectacle de màgia del Parc de Nadal
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CONCURS DE DISFRESSES 
A INSTAGRAM

La festa del Carnaval d’Arbúcies 
es va transformar i, en comptes 
de celebrar-se la tradicional rua 
de Carnaval i l’espectacle infantil 
que organitzava cada any l’Ajun-
tament, es va muntar un concurs 
de disfresses a través de la xarxa 
social Instagram. 

Un grup de joves arbuciencs amb 
la disfressa dels Peaky Blinders, 
famosa sèrie de Netflix, es van en-
dur el premi de material escolar 
valorat en 50 euros. Les treballa-
dores de la perruqueria Les Tiso-
retes van guanyar el premi de la 
categoria adulta, que consisteix 

Premi categoria familiar Premi categoria infantil

Premi categoria adult

en un val gastronòmic per gastar 
en qualsevol dels restaurants del 
municipi. I, finalment, la família 
d’Àngela Serrat, amb una disfres-
sa ambientada en el món del circ, 
va aconseguir el lot de productes 
de la Vall d’Arbúcies, també valo-
rat en 50 euros.
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RUTA TURÍSTICA COM A 
ALTERNATIVA A LA 

TROBADA DE CLÀSSICS

Foto: Clàssics Montseny Guilleries 

L’entitat Clàssics Montseny Guille-
ries, organitzadora de la Trobada 
de Clàssics d’Arbúcies, s’ha empes-
cat una alternativa per celebrar-la 
aquest any, malgrat la pandèmia 
de la Covid-19 i així mantenir l’espe-
rit d’una de les cites automobilísti-
ques més importants del país. 

El diumenge 21 de febrer, data en 
què s’hauria dut a terme la Troba-
da, es va posar en marxa l’activitat 
que han dissenyat per aquest 2021: 
una ruta turística entre Arbúcies, 
Sant Hilari i Joanet i que es podrà 
fer fins a la data de la següent tro-
bada, el 2022. Participar-hi és molt 
senzill: cal descarregar-se la guia 
de viatge amb tots els punts de la 

ruta; després, anar fins al punt d’ini-
ci de la ruta, a l’entrada d’Arbúcies, 
a la carretera que va a coll de Revell, 
on hi ha col·locada la pancarta de 
la trobada confinada; després us 
heu de fer una fotografia amb el 
vehicle davant la pancarta i tot se-
guit quedarà gaudir de la ruta tu-
rística i, finalment, caldrà dirigir-se 
al Museu Etnològic del Montseny a 
buscar el dorsal commemoratiu de 
la trobada. Sobretot, recordeu que 
per rebre el dorsal caldrà ensenyar 
la fotografia que haureu fet abans 
de l’inici de la ruta. 

L’entitat subratlla que en tot mo-
ment se segueixi la normativa Co-
vid-19 vigent en cada moment i 

que durant la ruta turística, no se 
superin els límits de velocitat per-
mesos, ja que no es tracta d’una 
cursa. 

La presidenta dels Clàssics Mont-
seny Guilleries, Imma Anguita, ha 
explicat: “Els voluntaris teníem ga-
nes d’organitzar alguna activitat 
simbòlica, ja que després de tan-
tes prohibicions, la gent té ganes 
de sortir i passar una bona estona. 
Havíem d’organitzar una trobada 
molt flexible i que s’adaptés a les 
restriccions de la Generalitat. És per 
això que des del 21 de febrer, convi-
dem els apassionats de l’automobi-
lisme a venir a Arbúcies”. La recent 
estrenada presidenta de l’entitat 
conclou: “Veient el moviment per 
xarxes socials durant el primer cap 
de setmana, creiem que vindrà 
molta gent a fer la ruta turística per 
Arbúcies”. 

Trobareu tota la informació ne-
cessària per participar-hi al Fa-
cebook i a l’Instagram @classics-
montsenyguilleries. 
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17 PARTICIPANTS AL 1r 
CONCURS DE PESSEBRES

El pessebre de l'Associació de Jubilats va ser el primer guardonat del concurs

Aquest Nadal, des de la Regido-
ria de Cultura, es va organitzar el 
primer concurs de pessebres . A la 
mostra, hi van participar 17 perso-
nes o entitats d'Arbúcies i, d'entre 

les quals, s'hi va poder veure una 
gran maqueta del castell de Mont-
soriu feta pel grup de pessebristes 
de Calldetenes, exposada en un lo-
cal de la plaça de la Vila.

Els guanyadors del concurs van ser 
l'Associació de Jubilats i Pensionis-
tes, que es van endur el primer pre-
mi valorat en 75 euros gentilesa de 
l'Associació de Comerç d'Arbúcies; 
Pepi Bancells que va ser la guan-
yadora del segon premi, un lot de 
productes de la Vall d'Arbúcies va-
lorat en 50 euros; i, finalment, el 
pessebre de Casa Méndez va acon-
seguir la tercera posició del certa-
men i un lot de productes de la Vall 
d'Arbúcies valorat en 25 euros. 

El pessebre de Pepi Bancells, 2n guanyadorPessebre de Casa Méndez, tercer premiat del concurs
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JOAN FURIÓ I LALI VIVES 
ENCETEN EL CICLE DE 

MÚSICA ARBSONS

Lali Vives i Joan Furió durant l'actuació a la Llar de Jubilats

El concert que va obrir el Cicle de 
Música Arbsons va ser el protago-
nitzat per dos arbuciencs cone-
guts, Joan Furió i Lali Vives, que 
sota el nom de Guitarpiano Duo 
van omplir de música la Llar de Ju-
bilats al so de la guitarra i el piano. 

Per a ells, aquest concert va ser 
molt especial perquè van estrenar 
la peça Els Trobadors d’Arbúcies, 
que els ha dedicat el compositor 
Jordi Vilaprinyó. El repertori que 
van oferir al públic del teatre de la 
Llar es va inspirar en cançons de 
llegendes i tradicions catalanes. 
Aquest duo es va formar el 1999 i 
ha treballat especialment repertori 
dels segles XX o XXI. 

A banda d'Els trobadors d'Arbúcies, 
el duo arbucienc va interpretar una 
altra peça de Jordi Vilaprinyó, Ca-
priccio per a guitarra i piano, i tam-
bé Dona d'Aigua, del conegut Toti 
Soler o Cançó i Dansa n.6, de Fre-
deric Mompou. 

CONCERT DE LA 
FÀBRICA DE LIED 
A ARBÚCIES 

En el marc de les festes de Nadal, 
la Regidoria de Cultura va orga-
nitzar el concert Tradició entre 
somnis protagonitzat per Oriol 
Mallart, baríton, Elisabet Barroso, 
piano i Berta Rossell, dissenyado-
ra gràfica. 

Un espectacle que va consistir 
en un diàleg entre la música i el 
text de diferents cançons de caire 
popular, potenciats per l’aparició 
d’un personatge en escena, que 
es converteix en un viatge des 
d’allò tangible i proper fins al món 
dels somnis. 

El programa va constar d’un se-
guit de rondalles populars i inde-
pendents les unes de les altres, les 
quals prenien un nou sentit en el 
context de la interpretació de l'ar-
tista plàstica, Berta Rossell.
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L'arbucienca Trinitat Rosell a finals 
de gener va rebre la segona dosi de 
la vacuna Pfizer. La Trini, de 105 anys 
d'edat, va estar acompanyada per 

una de les seves tres filles, la Sílvia 
Cucarella.

L’àvia centenària, que té 5 nets i 5 

besnets, va recordar que en la grip 
espanyola de 1918 varen morir tres 
dels seus germans. Ella, en un to 
actiu i dinàmic i en plenes facultats, 
va animar a tothom a vacunar-se. 
La Trini va dir que trobava a faltar 
les abraçades i petons tot i l'afecte 
que rep per part de la seva família, 
però que ja està cansada de veure la 
família només per una pantalla. La 
Trini fa 12 anys que viu a la residència 
Germanes Hospitalàries de la Santa 
Creu, i afirma que està molt conten-
ta, ben atesa i se sent estimada per 
tothom. També va recordar amb els 
ulls brillants l’homenatge que li va 
fer l’Ajuntament amb motiu dels 100 
anys i explica que el mes de maig ja 
en sumarà 106. Un dels secrets, diu 
ella,  que s’ha trencat dues vegades 
les cames entre altres lesions, que 
és dinàmica i activa i destaca amb 
simpatia que li agrada ballar.

En preguntar-li què és el primer 
que farà quan s’acabi la pandèmia:  
“Anirem a dinar amb tota la família, 
faré un got de vi amb gasosa i un 
vermut”.

Amb la vacunació a la residència, es 
va donar la segona dosi als residents 
i al personal que hi treballa. La Trini 
es va mostrar taxativa “tothom a va-
cunar-se perquè això s’acabi aviat”.

Trini Rossell  amb una de les treballadores de la residència d'Arbúcies

TRINI ROSELL, DE 105 
ANYS, REP LA SEGONA 
DOSI DE LA VACUNA

BONES XIFRES A 
LA DONACIÓ DE 
SANG DEL MES 
DE GENER A 
ARBÚCIES

La donació de sang que va tenir 
lloc a la sala polivalent del Camp 
de Futbol al mes de gener va aca-
bar amb molts bons resultats: 111 
donacions, 11 oferiments, 5 nous 
donants i 14 donants de plas-
ma. Malgrat la pandèmia de la 
Covid-19 i que, actualment, per 

donar sang s'ha de reservar hora 
per tal de complir amb la nor-
mativa sanitària vigent, els arbu- 
ciencs i les arbucienques no acos-
tumen a fallar a aquesta cita tan 
necessària  per tal de mantenir 
les reserves de sang i plasma del 
Banc de Sang i Teixits. 
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RUTA DE DONES I LECTURA 
DEL MANIFEST PER 
REIVINDICAR EL 8M

Concentració a la plaça 1 d'Octubre

La concentració i lectura del mani-
fest a la plaça 1 d’octubre va tancar 
els actes celebrats a Arbúcies per 
reivindicar el 8 de març. Enguany, 
el manifest de l’Institut Català de les 
Dones posava en relleu de forma es-
pecialment punyent les greus dis-

criminacions que la nostra societat 
encara exerceix sistemàticament 
sobre les dones, tot i que el confina-
ment hauria pogut facilitar el repar-
timent de les  tasques domèstiques 
i de cures. “Els estereotips encara 
són ben arrelats en l’imaginari dels 

Rètol d'inici de la ruta de dones

homes”. El manifest s’acabava rec-
lamant una societat més justa on 
totes les dones des de la diversitat 
tinguin els mateixos drets i oportu-
nitats que tenen els homes des del 
moment de néixer.

Els actes del 8 de març van 
començar el divendres amb la Ruta 
de Dones d’Arbúcies. Un recorre-
gut en què s’hi troben els rètols 
de diferents dones d’Arbúcies que 
han fet quelcom rellevant al llarg 
de la història. Aquesta ruta estarà 
disponible fins al 14 de març. L’en-
demà, el dissabte, a la sala d’actes 
de la Llar de Jubilats, va tenir lloc 
el taller de poesia de gènere a càr-
rec d’Ester Xargay i organitzat per 
l'Associació de Dones. La poesia 
resultant es presentarà al projecte 
cocreatiu de música i poesia Elles, 
concert que tindrà lloc el diumenge 
21 de març a la Llar de Jubilats a les 
6 de la tarda.   

El mateix 8 de març va tenir lloc 
una xerrada a càrrec de Cristina Vila 
i que portava per títol La igualtat i 
els feminismes al centre de la vida, 
organitzada pel Consell Comarcal 
de la Selva. I, finalment, a la tarda, 
la Biblioteca d’Arbúcies va eme-
tre una sessió de contes infantils a 
través del seu canal de YouTube. 

Taller de poesia de gènere organitzat per l'ADA
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Saül Gordillo, Pere Garriga i Jordi Soler

RÀDIO ARBÚCIES 
EMETRÀ ELS TITULARS 
DE CATALUNYA RÀDIO

Un acord entre l’emissora municipal 
Ràdio Arbúcies i Catalunya Ràdio 
permetrà que l’emissora local pugui 
emetre les connexions informatives 
a les hores en punt.

L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, els 
representants de Ràdio Arbúcies i el 
director de Catalunya Ràdio i dels Mi-
tjans digitals de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals (CCMA), 
Saül Gordillo, han signat l’acord que 
permet que a partir d’ara els infor-
matius de Catalunya Ràdio es pu-
guin emetre per Ràdio Arbúcies.

El director de Catalunya Ràdio ha 
destacat la importància d’ajudar les 
ràdios locals del país. Per la seva ban-
da, l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, 
va explicar que és una bona mane-
ra d’ampliar l’oferta informativa de 
l’emissora municipal. 

A l’acte de signatura hi havia també
Agustí Rovira i Jordi Soler, i el regidor 
Manel Serras.

NOU PERFIL DE 
L'AJUNTAMENT A 
INSTAGRAM 

L'Ajuntament d'Arbúcies ha obert 
un nou compte a la xarxa social 
Instagram. Amb el nom @ajun-
tament.arbucies aquest nou per-
fil digital vol ajudar a informar 
els veïns i a les veïnes dels temes 
més rellevants del municipi, de 

les accions que emprengui l’ajun-
tament, així com de les novetats i 
acords impulsats des del consisto-
ri. El nou canal complementarà l’al-
tre compte d’Instagram de l’ajun-
tament @arbucies.montseny, on  
s'hi seguirà trobant la informació 
de les temàtiques i activitats més 
lúdiques, turístiques i culturals del 
municipi. 

Convidem a tothom a fer-se segui-
dor del nou Instagram @ajunta-
ment.arbucies per estar més al co-
rrent de l’actualitat de la nostra vila.
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L'Ajuntament d’Arbúcies ha po-
sat en funcionament un nou web, 
adequat a les necessitats dels ciu-
tadans i internautes. És per això 
que a l’hora de dissenyar-lo es van 
estudiar les mancances del web 
que s’utilitzava fins ara amb l’ob-
jectiu de simplificar la publicació 
i fer-la més pràctica a l’hora de lo-
calitzar el que es busca.

Les principals novetats que incor-
pora aquest espai web són: 

1. El Calendari Municipal d'Activi-
tats per tenir en un únic punt tots 
els actes que organitza l'Ajunta-
ment i les entitats arbucienques.

 2. L'Agenda d'actes creuada amb 
el web de turisme www.visitarbu-
cies.com per tal de tenir tota la in-
formació centralitzada.  

3. L'organització de la informa-
ció per àrees i regidories, amb un 
catàleg de serveis i activitats i ac-
cés directe a les últimes novetats 
d'aquella àrea.

4. La inclusió de la informació me-
teorològica a temps real de l'ob-
servatori municipal.

5. Un potent buscador intern de 
pàgines, notícies i agenda per fa-
cilitar encara més l'experiència de 
l'usuari.

Tot això amb un disseny molt vi-
sual, basat en la imatge gràfica, 
una visualització que s'adapta a 
totes les mides de pantalla i sis-
temes actuals (ordinadors, taule-
tes i dispositius mòbils) i utilitzant 
una tecnologia punta perquè els 
usuaris tinguin tota la informació 
de què passa a Arbúcies en un sol 
clic.

Segons Pere Garriga, regidor de 
Comunicació, l’objectiu del nou 
web és apropar-lo encara més a la 
ciutadania i visitants, convertint-lo 
en una eina de comunicació fàcil, 
molt visual i àgil on, diàriament 
es pugui saber quines activitats 
que es faran o quines notícies de 
darrera hora tinguin relació amb 
el municipi. “Sempre és necessari 
acostar l'administració a les per-
sones, però en èpoques com la 
que vivim, amb la pandèmia i la 
Covid, encara més”, afirma l'alcal-
de, Garriga.

Amb aquest lloc web, que ha 
comptat amb el suport del pro-
jecte Pla de Barris de la Generali-
tat de Catalunya, es fa un pas més 
en l'actualització tecnològica de 
l'Ajuntament, després de publicar 
a finals de 2018 el web de promo-
ció turística Visit Vall d'Arbúcies 
www.visitarbucies.com, guanya-
dor de la 12a edició dels premis 
E-TECH de l’Associació d’Empre-
ses de Noves Tecnologies de Gi-
rona a la categoria de premi del 
públic a la millor iniciativa en l'ad-
ministració local.

S'ESTRENA EL NOU WEB 
DE L'AJUNTAMENT 

Pàgina d'inici del nou lloc web



L'ESCOLA CARULLA 
ESTRENARÀ 
ASCENSOR EL 
CURS VINENT

El regidor d'Educació, Jaume 
Salmeron, ha anunciat que el 
juny d'aquest any començaran les 
obres per a la instal·lació d'un as-
censor a l'escola pública Dr. Carul-
la. Salmeron recorda que es tracta 
d'una demanda història del centre 
amb el Departament d'Educació, 
que serà qui assumirà el cost de 
les obres íntegrament i l'Ajunta- 
ment durà a terme el seguiment 
de les obres. 

El  regidor explica que l'estiu pas-
sat ja es va redactar el projecte 
tècnic a través del Departament i 
que el següent pas és el concurs 
públic i adjudicar les obres. Tot un 

procés que es farà des d'Educació 
de la Generalitat. 

El nou ascensor es col·locarà apro- 
fitant un celobert que ja hi ha a 
l'actual edifici de l'escola. Tan-
mateix, a banda de les obres per 
a la instal·lació de l'aparell, també 
s'haurà de dur a terme un reforç 
de la línia elèctrica, ja que l'actual 
és antiga i el nou ascensor podria 
causar problemes elèctrics. 

Salmeron anuncia que està previst 
que les obres comencin el un cop 
acabat el curs escolar 2020-2021 i 
que, al cap de dos mesos, estiguin 
acabades, just abans de l'inici es-
colar al setembre. 

"Tanquem una problemàtica 
històrica entre l'Escola Dr. Carulla 
i el Departament d'Educació i que 
afectava a tots aquells i aquelles 
alumnes amb problemes de salut 
i/o mobilitat", assegura Salmeron. 
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ALUMNES DE 
L'INSTITUT VISI-
TEN L'ESTACIÓ 
METEOROLÒGICA

Els alumnes de 1r d’ESO de l’Insti-
tut Montsoriu d’Arbúcies han visitat 
aquesta setmana l’estació meteo-
rològica del municipi, situada a la 
zona de Can Pons. La visita ha anat 
a càrrec de l’arbucienc Xavier Soler, 
biògraf, treballador del Servei Mete-

orològic de Catalunya des de fa 20 
anys i voluntari de l’Observatori. 

Durant la visita, els joves han après 
quin és el funcionament d’una 
estació meteorològica, així com 
els aparells que la componen, per 
mesurar la temperatura, la humi-
tat, la pluja, la velocitat i la direcció 
del vent, la radiació solar i la pressió 
atmosfèrica. A més, Soler també 
els ha explicat que l’estació d’Ar-
búcies pertany a la xarxa de Meteo- 
guilleries. A banda de la visita in situ 
a l’Observatori, també se’ls ha facil-
itat les dades i en faran exercicis a 
classe. 

L’estació meteorològica, des del 
2018, està ubicada a la zona de Can 
Pons i hi ha més 700.000 registres 
guardats des de l’inici, l’1 de gener 
del 2010. 



ESCOLA DR. CARULLA 
ESCOLA OBERTA, 
ESCOLA SEGURA

El curs passat es va acabar l’escola sobta-
dament al mes de març. Per aquest motiu, 
l’obertura de les escoles era alhora una neces-
sitat i un repte. Vam començar al setembre 
amb mascareta, molta ventilació, litres de gel 
hidroalcohòlic, amb ganes de retrobament, 
però també amb pors. Vam fer un pla d’or-
ganització per poder reprendre el curs amb 
les màximes garanties.
No hem partit cap grup classe i hem mantin- 
gut els especialistes, però sí que hem adequat 
nous espais, com la biblioteca, per poder tenir 
aules més grans i amb més ventilació. Hem 
sortit a fer classe a l’exterior, sectoritzat els pa-
tis, esglaonant entrades i sortides…
En aquesta tornada a les aules l’aplicació per 
a mòbils TokApp School ha estat molt útil per 
fer arribar informació de forma instantània, 
per exemple, a l'hora de confinar un grup. 
Quan això ha passat, s’han seguit les classes 
des de casa a través del nostre Entorn Virtual 
d’Aprenentatge (EVA) i del Meet.
La col·laboració de les famílies i dels nens i 
nenes ha estat molt important i des d’aquí 
volem agrair-los i felicitar-los per la paciència 
i bona predisposició per fer que l’escola torni 
a funcionar. 
Gràcies a tothom!

ESCOLA VEDRUNA 

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

A l’escola Vedruna Arbúcies vetllem per 
formar persones que sàpiguen reconèixer, 
entendre, apreciar, preveure i gestionar de 
manera autònoma les pròpies emocions i 
les dels altres. Els últims estudis de neuro-
ciència demostren que les emocions són 
clau per a l'aprenentatge dels nens i nenes.
Des de l’escola tenim un projecte Vedruna 
propi que potencia aquesta habilitat per tal 
d’afavorir el benestar dels alumnes, la ca-
pacitat de relacionar-se amb els companys i 
companyes i resoldre positivament els con-
flictes.
És per això que des de p3 fins a 6è apostem 
per una entrada tranquil·la i un ritme de 
treball relaxat adaptat a cada alumne. El pri 
mer moment del dia el dediquem a la tècni-
ca de mindfulness (atenció plena), prenent 
consciència de l’aquí i l’ara.  Això permet es-
tar totalment conscient per a l’aprenentat-
ge.
Les franges horàries estan adaptades a 
aquesta manera de fer pausada i calmada. 
Els nens i nenes se senten còmodes sabent 
que tenen espais per dedicar-se a explorar i 
descobrir les seves emocions i així autoges-
tionar-se i autoregular-se en les situacions 
de la vida quotidiana. 
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