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Urbanisme i Obres

En els darrers mesos, l’Ajuntament ha posat 
a debat de les associacions, entitats i grups 
polítics municipals el projecte de les Naus 
Ayats per tal que esdevingui un equipament 
que respongui a les necessitats que actual-
ment tenen les entitats. Es tracta d’un pro-
jecte totalment canviat respecte al projecte 
inicial. “Només hem aprofitat les parets,” ha 
dit el regidor de Cultura, Manel Serras, però 
matisa: “Potser quan es va projectar en el 
seu moment, la idea era bona, però ara s’ha 
de racionalitzar”. Serras assenyala que “no 
sé si el 2008 el projecte que hi havia era el 
que convenia a Arbúcies, però sí que tenim 
clar que l’obra que proposem és la que ens 
convé com a poble, amb visió de futur per 
als propers 30 anys”
La modificació més substancial és que l’afo-
rament de l’espai principal passarà de tenir 

Nou projecte per a les Naus Ayats
L’aforament del teatre passarà de tenir capacitat per a 154 persones a més de 350

capacitat per 154 persones a encabir-ne 
més de 350. 
El regidor de Cultura ha explicat que es trac-
ta “d’una proposta útil per al poble i per a les 
entitats i col·lectius del món de la cultura”. 
Així doncs, els 2.000 metres quadrats de les 
Naus Ayats es reparteixen en tres espais di-
ferenciats: la nau petita, la nau gran i els bucs 
d’assaig. 
Pel que fa a la nau gran, el canvi més impor-
tant és que l’aforament del teatre que aco-
llirà passarà de tenir capacitat per a 154 per-
sones a aplegar-ne prop de 350. El regidor 
de Cultura ha posat de manifest: “aquesta 
era una modificació molt important perquè 
Arbúcies necessita un espai de gran capaci-
tat i ja s’ha demostrat que el teatre el Cen-
tre amb un aforament de 160 butaques és 
insuficient en segons quines ocasions”. Un 

Estat actual de les obres a la nau gran 

Associació Centre Parroquial d’Arbúcies
Per nosaltres el Centre Parroquial és un local entranyable i allà es 
respiren records inoblidables de la rica història viva del teatre de 
la Vila. Però Arbúcies necessita un nou teatre, amb unes instal·la-
cions i equipaments moderns i actuals, i amb  major capacitat. 
Estem molt il·lusionats de saber que per fi es posa fil a l’agulla 
a tirar endavant el projecte de Naus Ayats; Tenim pressa,  però 
serem pacients perquè sabem que convertir una nau industrial 
en un teatre de sonoritat adequada suposa temps i diners, però 
ja tenim el caramel a la boca i no ens resignarem  que ens el pren-

guin. També estem  agraïts pel fet que se’ns demani  l’opinió per 
adequar el projecte a les necessitats dels usuaris. Arbúcies mereix 
fer un pas endavant en la infraestructura cultural. Pensem  que  
aquest s’ha de fonamentar en  la  tasca que es fa des d’entitats 
com la nostra, desitjosa de tenir un nou escenari per continuar 
gaudint de l’escalfor d’un públic molt fidel, al qual estem molt 
agraïts. Però també anhelem que, més enllà de les instal·lacions, 
puguem  obtenir el reconeixement  oficial en forma d’aposta clara 
i inequívoca  pel teatre amateur local.

Part de l’espai de la nau gran
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La veu de l’alcalde 

Com sempre ens passa als éssers humans 
aprofitem aquests temps de finals d’any per 
cercar propòsits i desitjos per iniciar l’any 
proper. Cadascú de nosaltres, des de la nos-
tra més bona fe ens volem treure de sobre 
tot allò que no ens agrada i cercar aquells 
valors que ens positiven com a persones, 
però sobretot que ens situen com a societat. 
Pensem en nosaltres, oi tant, però sobretot 
volem que la nostra família, que la feina, que 
les relacions amb les persones que estimem, 
amb els veïns i veïnes siguin millors. 
Teixim un missatge d’esperança en la nostra 
capacitat per tirar endavant, fins i tot en les 
situacions més difícils, envers dels missatges 
apocalíptics de desastres i d’egocentrismes 
que només pensen en les seves coses i mai 
en el bé comú de la gent. 
Cerquem el millor camí en la vida, amb alts 
i baixos, amb encerts i il·lusió. Ens cal deixar 

enrere la vella manera de fer les coses i posar 
els nostres esforços en la ferma voluntat de 
transcendir en el present que volem, sense 
divisions. Pensem en la comunitat, en tots, 
junts, units, encarant el present de nosal-
tres, totes i tots, i els nostres fills i filles. Viure 
i conviure. Fer poble perquè som el poble. 
Arraconem el jo curt de mires i aplaudim el 
nosaltres obert i acollidor. 
No podem anar per la vida amb la por al cen-
tre dels nostres cors; amb la por de no saber  
què passarà i si passarà o no. Hem de cami-
nar amb la confiança dels que sabem que 
tenim al davant un present prometedor. 
No caiguem en l’error de confondre l’estat 
del benestar en una societat ensucrada on 
l’administració ens ha de solucionar la vida. 
Sortim al carrer i ajudem a capgirar totes les 
realitats que malmeten la vida de les perso-
nes. Lluitem per allò que creiem i volem. I 

vulguem-ho per a tothom. 
Humanitzem els carrers i les places, les re-
lacions entre nosaltres. Si no ho fem, quin 
present ens espera? Què traslladem als més 
joves? Com cuidarem els més grans? On 
anem? Cadascú de nosaltres podem fer-ho, 
des del nostre petit espai. Només ens cal con-
fiança i creure’ns-ho.
Que tinguem un bon final d’any i que el pro-
per, el 2017, estigui farcit de coses millors. 
Ho desitjo sincerament per a tothom.

Bon any nou, arbuciencs! 

Pere Garriga Solà 

altre canvi que es produirà en aquest espai 
és que l’entrada en aquesta nau gran s’ha-
via de fer inicialment per la nau petita, però 
s’ha modificat i ara es crearà un accés direc-
te. Pel que fa a la sala de control, que estava 
prevista al primer pis, se situarà a la mateixa 
sala per tal de tenir una perfecte visió de les 
actuacions. 
Al primer pis s’hi han establert els bucs d’as-
saig, que ja fa un any i mig que han entrat en 
funcionament. L’espai consta de quatre bucs 
de 12 metres quadrats, un d’ells és una sala 
de control i, a més, hi ha una sala de grava-
ció de 21 metres quadrats. A banda, hi  ha 8 
armaris on els músics que facin ús de l’espai 
puguin guardar els seus instruments. Un dels cinc bucs d’assaig que hi ha a les Naus Ayats 

H6 Teatre
Les Naus Ayats, el tan esperat gran centre cultural que ha d’acollir i 
concentrar la major part de les activitats de teatre, música, dansa, 
cant i d’altres, que es porten a terme a Arbúcies. El dèficit històric d’es-
pais públics adequats i de gran capacitat per  desenvolupar aquestes 
disciplines finalment ha vist la llum, i sembla que d’aquí a pocs mesos 
podrem disposar d’aquest equipament, si bé no amb tota la infraes-
tructura d’inici, però sí amb els mínims indispensables que ens han de 
permetre un funcionament normal a les companyies, conjunts, agru-
pacions i d’altres. Centrant-nos en el que H6 Teatre sabem fer, teatre, 

volem destacar la multifuncionalitat del recinte, característica que per-
met acollir espectacles teatrals de gran format, però també de més 
reduïts i esdeveniments a l’exterior orientats cap a Can Cassó. Després 
d’una colla d’anys, des que anteriors equips de govern van promou-
re aquest gran repte, i amb les modificacions introduïdes recentment 
per l’actual ajuntament, sembla que Arbúcies finalment tindrà aquest 
equipament tan necessari i volem agrair tant a l’Ajuntament com al 
Centre l’acolliment que durant aquest anys ens ha permès preparar i 
portar a terme espectacles teatrals fent ús de les seves instal·lacions.
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Urbanisme i Obres

Escola de Dansa d’Arbúcies 
Des de l’Escola de Dansa, estem molt contents per la nostra nova ubicació a les Naus 
Ayats. Creiem que serà un bon canvi, que no hem dubtat en acceptar des de la Junta. 
Tindrem dues sales molt espaioses, vestidor i serveis, tot en una mateixa planta.  
Això ens ajudarà a cobrir les mancances que teníem fins ara i podrem donar un millor 
servei als nostres alumnes. Esperem poder estrenar les noves instal·lacions entre 
aquest curs i el que ve.
La Junta

Finalment, la nau petita es destinarà a un 
espai d’assaig per als grups de dansa i les 
corals, principalment. En aquest sentit, 
Serras ha assenyalat que en aquest cas, 
el projecte inicial projectava un bar en 
aquesta zona i, en canvi, amb el nou pro-
jecte, el bar desapareix i la nau es dividirà 
en dos llocs per assajar. En aquest espai 
també hi haurà la recepció de l’equipa-
ment i els serveis. 
Les obres, que van començar a l’octubre, 

està previst que s’allarguin fins la prima-
vera de l’any que ve i el pressupost ini-
cial per acabar la reforma és de 407.000 
euros. És un cost que “s’ajusta molt en 
comparació al pressupost inicial que 
s’havia previst”, afegeix el regidor de Cul-
tura. Les Naus Ayats passaran de costar 
2,4 milions d’euros a tenir un cost d’1,7 
milions d’euros. 
L’acord per acabar les Naus Ayats i po-
sar-les en funcionament va comptar amb 

els vots a favor del govern d’Entesa, l’abs-
tenció de CiU i el vot en contra d’ERC. 
Des que l’Ajuntament va adquirir les 
Naus Ayats, l’objectu sempre ha estat 
el de construir-hi un teatre i sales poli-
valents. Les primeres obres es van dur 
a terme l’hivern del 2002 i la primavera 
del 2003 a les instal·lacions del que són 
ara els bucs d’assaig i que van comptar 
amb la col·laboració del grup de músics 
d’aquell moment.

Un dels espais de la nau petita Uan de les sales de la nau petita 

Les Naus Ayats vistes des de fora 
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Guardonat l’Ajuntament per la tasca en energies renovables 

L’Ajuntament d’Arbúcies ha rebut el pre-
mi Solar 2016 de la mà de l’associació 
Eurosolar, que atorga a ciutats, muni-
cipis o serveis municipals que han rea-
litzat projectes emblemàtics d’energies 
renovables. 
A l’acte, que va tenir lloc a l’edifici mo-
dernista de l’Hospital de Sant Pau, hi van 
assistir l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, 
el regidor d’Obres, Àngel Cabrero i el de-
legat d’alcaldia d’Entorn i Pagesia, David 
Merino. Després d’haver rebut el premi, 
Garriga i Merino van poder explicar al-
guns dels detalls del projecte arbucienc, 
que ha estat guardonat pel projecte 
d’autogeneració de calor mitjançant una 
caldera de biomassa de 500 kW, que 
proporciona 575.000 kWht, i distribució 

Moment de l’entrega del premi Soalr 2016 

de calor a través de una xarxa que dóna 
servei a l’Ajuntament, el Museu Etnolò-
gic del Montseny, La Gabella, la Bibliote-
ca, l’Escola de Música, l’Escola de Adults 
i la futura piscina climatitzada. Un exem-
ple d’aprofitament  d’una riquesa local 
(el bosc) per a l’abastiment d’un servei 
de calefacció i aigua calenta en edificis 
públics del municipi i que ha fet possi-
ble l’empresa Instal Sud, encarregada de 
la gestió del projecte. A l’acte, l’alcalde 
d’Arbúcies, Pere Garriga,  va assenyalar: 
“Som una vall de boscos i tenim de ma-
nera abundant el que anomenem el nos-
tre petroli particular”, i va recordar que 
gràcies a tota aquesta matèria primera, 
s’han creat llocs de treball a bosc, en el 
sector dels transport, en empreses de 

generació d’estella, etc. Garriga va con-
cloure: “Quan algú ens diu que estem 
treballant pel futur dels nostres fills, els 
hi diem que no. Nosaltres treballem per 
a nosaltres, pel present, per millorar la 
qualitat de vida de les persones i les fa-
mílies ara i aquí”.
L’acte d’entrega del guardó va tenir du-
rant una jornada en què es va celebrar 
el Simposi i Acte de lliurament del Pre-
mi Solar Europeu 2016, un guardó que 
premia aquelles ciutats, governs locals, 
empreses, associacions,organitzacions, 
iniciatives i persones individuals que 
han destacat per la seva promoció de 
les energies renovables i els seus es-
forços vers la transició energètica. Es 
tracta d’un guardó de gran prestigi i en 
la secció espanyola és on l’Ajuntament 
arbucienc ha competit amb molts altres 
projectes de tot l’estat espanyol, però 
que es va acabar imposant per referent 
i modèlic en la implantació de biomassa 
com a energia de proximitat i sostenible. 
Aquesta és la 16a edició de la gala que 
organitza Eurosolar, l’Associació Europea 
per les energies renovables. Una entitat 
sense ànim de lucre, fundada el 1988 
per Hermann Scheer, que porta a terme 
el seu treball independent dels partits 
polítics, institucions, empreses i grups 
d’interès específics. La secció espanyola 
d’Eurosolar va néixer el 1999 a Barce-
lona i el seu propòsit és el de substituir 
totalment els combustibles fòssils i nu-
clears per energies renovables.L’alcalde, Pere Garriga, explicant el projecte
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Hisenda i Medi Ambient

L’Ajuntament congela les 
ordenances fiscals pel 2017 

El ple de l’Ajuntament d’Arbúcies ha apro-
vat en sessió ordinària les ordenances fis-
cals per al 2017, que suposen la congelació 
de tots els impostos i de la majoria de les 
taxes. Una decisió que s’ha pres per tal de 
no gravar més impostos als ciutadans en un 
moment tan delicat econòmicament i en 
què moltes famílies es troben en situació 
de vulnerabilitat, segons ha assenyalat el 
regidor d’Hisenda, Antoni Ronda. 
Segons la proposta de l’equip de govern, 
es mantindran sense increments els cinc 
impostos municipals: l’impost sobre béns 
immobles (IBI), l’impost sobre vehicles de 
Tracció Mecànica (IVTM), l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO), 
l’impost sobre activitats econòmiques 
(IAE) i l’impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana (IIVT-
NU). 
Pel que fa a les taxes, es mantindran els 
preus de la llar d’infants, de les instal·la-
cions municipals i de la piscina municipal 
i només s’augmentarà en quatre euros el 
rebut d’escombraries. Per contra, les or-
denances contemplen una reducció im-
portant de l’ocupació de via pública per tal 
d’incentivar la instal·lació de terrasses per 
part dels bars i restaurants de la localitat, 
segons ha explicat  Ronda.   Els ensenya-
ments no reglats, com són l’Escola de Mú-
sica i Escola d’Adults tampoc patiran cap 

canvi respecte d’aquest 2016, igual que 
les taxes sobre els serveis municipals del 
cementiri, de clavegueram i de subminis-
trament d’aigua potable. 
El regidor d’Hisenda ha explicat: ”aquest 
any també s’han adaptat les ordenances a la 
legislació vigent i s’han mantingut els preus 
de les taxes, impostos i preus públics”. 

Recollida d’oli 
ara també a   

l’Ajuntament
La Regidoria de Medi Ambient ha am-
pliat els punts de recollida d’oli usat i 
des d’aquesta tardor també es poden 
portar els pots a la recepció de l’Ajun-
tament, a banda de les escoles, que ja 
fa temps que ajuden amb el reciclatge 
de l’oli.  
Qui vulgui col·laborar en la campanya 
de recollida d’oli pot passar per l’Ajun-

tament a buscar el seu pot, que tindrà 
un cost d’1,10 euros. Només es paga el 
primer, ja que un cop està ple i es porta 
a l’Ajuntament, es donarà un altre pot  
buit gratuïtament. 
Quin oli es pot tirar al pot? S’hi poden 
tirar els olis utilitzats per cuinar, oli de 
conserves, oli sobrant d’amanides, etc. 
Cal que quan es tiri l’oli al pot estigui 
fred i no és necessari colar-lo si hi ha 
restes de menjar. El pot s’ha d’omplir 
fins a dalt, ja que no es canviaran pots 
mig plens. Quan s’hagi omplert es pot 
portar a l’Ajuntament de dilluns a di-
vendres de dos quarts de 10 del matí 
a 2 de la tarda o bé, a les escoles el dia 
acordat de la recollida d’oli. Punt de recollida d’oli a l’Ajuntament 

Què és una ordenança? 
Una ordenança és una disposició 
jurídica dictada per un ajuntament 
en ple, que serveix per regular qües-
tions generals de l’activitat dels ciu-
tadans i la seva relació amb l’entitat. 

Què és un impost? 
Un impost és una quantitat de di-
ners que els ciutadans i les empre-
ses paguen a l’administració pública 
com a contribució en la despesa pú-
blica. 

Què és una taxa? 
Una taxa s’exigeix per l’administració i 
ha de ser pagada pels ciutadans de for-
ma no voluntària, bé per estar obligats 
a rebre el servei (recollida d’escom-
braries), bé perquè no hi ha cap altre 
agent econòmic que presti el servei 
(una única piscina pública al municipi). 

Què és un preu públic? 
Un preu públic és una contraprestació 
dinerària que rep l’Ajuntament per la 
prestació d’un servei (com per exem-
ple l’Esplai d’estiu) i cobra un preu per 
ell, igual que ho podria fer una em-
presa privada, però que serveix per 
finançar la despesa pública. Oficina de recaptació del Consell Comarcal
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S’inicia el desmuntatge les antenes del Domènec Refart

A finals d’octubre es va iniciar el desmun-
tatge de les antenes de telefonia mòbil si-
tuades al carrer Domènec Refart d’Arbúcies. 
Una fita que s’ha aconseguit després d’un 
procés de lluita que ha durat 10 anys i en 
què els veïns han jugat un paper molt im-
portant juntament amb el Consistori i que, 
finalment, ha culminat amb l’extracció de 
les antenes del carrer per situar-les en un 
nou emplaçament, el Turó del Pi. 
Actualment, l’operador Movistar ja es troba 
situat al Turó del Pi, on s’ha instal·lat la nova 
estació de telecomunicacions del municipi 
i només resta que Vodafone desmunti les 
seves antenes del Domènec Refart i Orange 
del carrer del Pont, que serà d’aquí a pocs 
mesos, i les col·loquin també al Turó del Pi.
Cal recordar que la lluita veïnal va començar 
el 2006, quan un grup de veïns es va agrupar 
en dues associacions, la del carrer Domènec 
Refart i la del carrer Pont, per demanar el 
canvi d’ubicació de les antenes i en què 
denunciaven l’alteració del son, malestar i 
sorolls. Al 2011, l’Ajuntament va començar 
els tràmits per cercar un nou emplaçament 
que complís els requisits de cobertura mò-

bil per al municipi, però sense perjudicar els 
seus habitants. Després de diferents estudis 
i projectes, es va acordar que el millor lloc 
era el Turó del Pi. És per això que després 
de negociacions i tràmits, l’estiu del 2015 
es van iniciar les obres pel canvi d’emplaça-
ment, que va esdevenir una realitat a prin-
cipis d’aquest any 2016, en què l’empresa 
de telefonia Movistar ja opera des del Turó 
del Pi.

Moment en què es desmuntava l’estació de telecomunicacions de Movistar 

El tinent d’alcalde, Jaume Salmeron, es va 
mostrar molt satisfet i va recordar: “Ha sigut 
una tasca que han fet els veïns i l’Ajuntament 
i quan es treballa conjuntament, s’aconse-
gueixen coses que eren complicades i molt 
difícils i, en alguns moments, impossibles”. 
Salmeron també ha volgut agrair a tot el veï-
nat la paciència que ha tingut i per tot el mo-
viment que ha encapçalat per fer del canvi 
d’emplaçament de les antenes una realitat. 

Nova ubicació de les antenes al Turó del Pi 

Medi Ambient



Noves Tecnologies i Política 

L’Ajuntament d’Arbúcies ha activat un 
seguit de serveis com la Seu electròni-
ca, el Portal de transparència i el Servei 
de notificacions electròniques i el tauler 
d’edictes, que van encarats cap a un mo-
del digital on tot són avantatges: estalvi 
econòmic i eficiència (reducció de costos 
dels processos administratius), major sa-
tisfacció ciutadana (evitar desplaçaments 
i temps d’espera als ciutadans en les se-
ves gestions) i una major transparència i 
confiança. 
Des del Portal de transparència, disponi-
ble des de la pàgina web de l’ajuntament 
http://www.arbucies.cat o directament 
a través de l’adreça https://www.seu-e.
cat/web/arbucies, s’ofereixen tots els 
serveis, tràmits i informació pública de 
forma directe i clara donant compliment 
a la Llei 19/2014, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. La 
informació està organitzada de la se-
güent manera: informació institucional i 
organitzativa; gestió econòmica; acció de 
govern i normativa; contractes, convenis 
i subvencions i serveis i tràmits. Alguns 
d’aquests ítems són manuals i d’altres 
d’automàtics per això, mica en mica s’ani-
ran omplint els manuals i periòdicament 
es comprovaran els automàtics.  
En paral·lel, també s’ha activat el servei 
de Tauler Electrònic, e-Tauler, l’eina de 
publicació i gestió d’edictes electrònics 
mitjançant Internet. És una eina de pu-
blicació certificada amb automatismes 
associats a la gestió de la publicació dels 
edictes (control de períodes d’exposició, 
generació de diligències, etc.) i que per-
met gestionar les evidències electròni-

Pàgina web de la Seu Eletrònica de l’Ajuntament 

ques del procés de publicació per tal de 
garantir els temps d’exposició i la integri-
tat de la informació. 
Finalment, l’Ajuntament també disposa 
del servei de notificacions electròniques, 
e-Notum, que permet a l’administració 
realitzar notificacions d’actes administra-
tius (resolucions, decrets, notificacions 
per a contractació, convocatòries d’òr-
gans col·legiats, etc) i comunicacions per 
mitjans electrònics, amb totes les garan-
ties jurídiques que estableix la normativa 
vigent. Pel que fa al ciutadà, aquest pot 
accedir a les notificacions amb certificat 
digital o amb una contrasenya d’un sol ús 

que rebrà al seu correu-e o telèfon mòbil. 
Amb aquest servei, les notificacions i co-
municacions electròniques permet reduir 
els terminis i estalviar fins a 13 euros per 
actuació. 
Tots aquests serveis, que s’emmarquen 
en el desplegament de la Llei 11/2007, de 
22 de juny, d’accés electrònic dels ciuta-
dans als serveis públics i de la ja esmen-
tada Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació 
i bon govern, s’han publicat a través del 
Consorci d’Administració Oberta (AOC) i 
no han comportat cap cost directe per a 
l’Ajuntament d’Arbúcies. 

S’activa la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament d’Arbúcies

Anna Teixeira 
pren possessió 

del càrrec
Anna Teixeira (ERC) va prometre el càrrec 
de regidora a l’Ajuntament d’Arbúcies al 
ple del 2 de novembre. Teixeira relleva 
l’exregidor d’ERC, Jordi Bartomeus, que 
ostentava el càrrec des del juny del 2015 
i fa uns mesos va anunciar que deixava la 
seva acta de regidor per motius professio-
nals. Teixeira acompanya la regidora Ester 
Soms, cap de llista d’ERC. Anna Teixeira el moment en què prometia el càrrec a la sala de plens de l’Ajuntament
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Governació

“Potenciarem una policia de proximitat que trepitgi 
la realitat del carrer, que estigui al costat del ciutadà”

Son les 5 de la tarda i en David Rayo, el nou 
cap de la Policia Local d’Arbúcies, ens rep al 
seu despatx, una taula presidida per una 
pantalla d’ordinador amb les càmeres de 
videovigilància en primer pla; un ordinador 
portàtil sobre la taula; també, a la seva mà 
dreta podem veure una sèrie de fulls amb 
tot d’apunts, fletxes i signes d’admiració, 
uns fulls que demostren la preparació a 
consciència de l’entrevista. Això ens fa sos-
pitar del caràcter seriós, metòdic i endreçat 
d’en David. Més tard ens confessarà que és 
una persona molt ordenada.
Ens rep amb una vigorosa encaixada de 
mans, a mida que van passant els minuts 
ens adonem que en David és molt proper, 
és d’aquelles persones que deixen la sensa-
ció de: amb aquest noi s’hi pot parlar. Com 
a dades personals destaquem que en David 
va néixer a Barcelona,  està casat i és pare 
de tres filles, amant de l’esport no compe-
titiu.
De seguida entrem en matèria, li pregun-
tem: Com va ser això de ser policia? La 
resposta rapidíssima, sense temps per pen-
sar-ho: “Vaig voler ser policia des dels 20 
anys, i concretament Mosso d’Esquadra. És 
una professió vocacional i de servei al ciu-
tadà i això és el que m’apassiona”. En David 
s’ho va proposar i ho va aconseguir, es va 
graduar el 2007 a l’Institut de Seguretat Pú-
blica de Catalunya.  “Vaig estar destinat  a 
Roses, l’Escala, Blanes-Lloret, Gandesa, Ta-
rragona, Santa Coloma de Farners (on vaig 
tenir el meu primer contacte amb Arbúcies) 
i Barcelona. He estat a tants llocs que dins 
de la policia he realitzat tasques multidis-
ciplinars com ara: proximitat, sala, policia 
operativa i ordre públic, seguretat ciutada-
na, alta muntanya”. Tot aquest bagatge i 
experiència és la millor carta de presentació 
d’en David per ser el nou cap de la Policia 
Local.
Com acaba un agent del cos de Mossos 
d’Esquadra a la Policia Local d’Arbúcies? 
“Va ser tot una casualitat, a l’estiu de 2013, 
vaig haver d’anar a un judici per una actua-
ció a Arbúcies i allà en Joan, l’antic cap de la 
Policia, en una conversa informal va dir-me 
que si volia formar part de la policia local. El 
que va començar sent una conversa infor-
mal entre companys va acabar en una pro-

David Rayo, nou cap de la Policia Local d’Arbúcies

David Rayo, nou cap de la Policia Local d’Arbúcies

posició en ferm que no vaig poder refusar, 
ja que hi havia un projecte engrescador al 
darrere”. Alguna vegada t’havia passat pel 
cap ser cap de la Policia? “No m’ho hagués 
imaginat mai. De fet abans d’acceptar l’ofer-
ta vaig dir que no fins a tres vegades; això et 
demostra que la vida dóna moltes voltes i 
que mai se sap el que pot passar”.
En David té clar els seus objectius: “Vull una 
policia de proximitat que trepitgi la realitat 
del carrer, que estigui al costat del ciutadà, 

prefereixo agents uniformats a peu i al ca-
rrer que agents donant voltes amb els vehi-
cles policials, tot i que també és necessari”. 
Li preguntem com pensa realitzar-ho: “La 
meva intenció és que hi hagi dues persones 
per torn, pot semblar una obvietat però per 
seguretat i professionalitat és el que hauria 
de succeir; també pretenc que hi hagi una 
persona sempre a l’OAC (Oficina d’Atenció 
al Ciutadà) per tal que a la llarga els ciuta-
dans no s’hagin de desplaçar a Santa Colo-

“La policia ha de ser de proximitat 
al servei dels ciutadà les 24 hores 

del dia els 365 dies de l’any”

ma per poder formular les seves denúncies; 
també vull crear la figura d’agent cívic fixa; 
també em marco la coordinació amb Pro-
tecció Civil i els vigilants rurals d’Arbúcies 
com a objectius”. 
Es nota que en David és una apassionat de la 
seva feina, parla amb la il·lusió d’aquell jove 
que acaba de sortir de l’Escola de Policia 
però amb l’experiència de molts anys de ser-
vei: “M’agradaria que l’índex delictiu a Arbú-
cies es reduís a la mínima expressió, crec que 
és possible, la fórmula per aconseguir-ho és 
que la plantilla estigui cohesionada, motiva-
da i compromesa i això s’aconsegueix amb 
dedicació, professionalitat i formació”. 
L’1 d’octubre va ser quan en David va aga-
far la prefectura de la Policia i li preguntem 
quina ha estat una de les primeres decisions 
que has pres com a cap? ”Bé, n’hi han unes 
quantes però destacaria la bona coordinació 
i el feedback que s’està generant amb ser-
veis socials de l’Ajuntament, sobretot amb 
temes de menors d’edat. Després d’unes 
hores de conversa, que han passat com si 
fossin 5 minuts,  en David que és molt prag-
màtic, acaba amb una frase que resumeix 
la seva intenció com a cap: “La policia d’Ar-
búcies ha de ser una policia de proximitat 
al servei dels ciutadà les 24 hores del dia els 
365 dies de l’any”. 



Promoció Econòmica

L’Oli Salar d’Arbúcies es tasta a 
Tòquio

El projecte de recuperació de l’olivera au-
tòctona d’Arbúcies farà la seva primera co-
llita aquest 2016.
Des del 2012 s’ha anat estructurant el que 
avui és Oli de la Vall d’Arbúcies SL, i que 
ha coordinat la multiplicació de l’olivera 
Salar d’Arbúcies, l’establiment i cultiu dels 
olivars i la promoció del seu oli a partir de 
petites mostres que s’han presentat en el 
sector comercial on es vol incidir.

Gràcies a la subvenció atorgada pel De-
partament d’Agricultura-DARP juntament 
amb fons FEADER europeus, hem po-
gut destinar els esforços d’aquest any en 
conèixer el mercat nacional i exterior que 
busca productes de gamma alta i s’ha pre-
sentat el nostre oli als Estats Units, Regne 
Unit, Hong Kong i Tòquio. Però també a 
casa nostra en l’àmbit de la restauració 
amb reconeixement d’Estella Michelin 

com Les Magnòlies (Arbúcies), Carles Teje-
dor (Terrassa), Carlos Abellan (Barcelona) 
o Ca l’Arpa (Banyoles). 
Ramon Espígol, un dels impulsors del pro-
jecte, explica: “Entenem la recuperació de 
l’olivera d’Arbúcies com un projecte social 
però també de negoci que ha d’incidir en 
el nostre territori i per aquesta raó s’ha fet 
promoció als establiments locals i veïns” a 
partir de  la iniciativa  que du a terme la 
Diputació de Barcelona amb el Parc Natu-
ral del Montseny i que porta per nom Parc 
a Taula i del projecte Localitza del Consell 
Comarcal de La Selva. Mentrestant, de la 
mà d’ Oli de la vall d’Arbúcies SL ha nascut 
l’Associació Salar d’Arbúcies per conver-
tir-se en la plataforma promocional de la 
diversitat dels productes de qualitat que 
s’estan produint. 
Tota aquesta promoció es fa abans d’estar 
en producció amb l’objectiu de conèixer el 
mercat amb antelació, ja que l’oli d’oliva 
Verge Extra només té una vida d’un any i 
hem de saber a qui i a on va destinat per 
poder servir un producte fresc i de quali-
tat. Aquí i a fora ja desitgen tenir aquesta 
primera producció promocional que assa-
jaran els cuiners d’Arbúcies i d’altres punts 
de Catalunya i que viatjarà fins a Tòquio 
des d’on l’esperen amb delit. Com que la 
producció serà molt limitada s’ha engegat 
el camí per fer la promoció en xarxa i poder 
fer un seguiment d’on i quan es podrà tas-
tar a casa nostra.
Tot plegat neix a Arbúcies, que és Parc Na-
tural del Montseny i Reserva de la Biosfera a 
partir d’una olivera autòctona que està tant 
adaptada al seu entorn que ens permet ob-
tenir el certificat CCPAE de cultiu ecològic.

Envàs comercial de l’Oli de Salar d’Arbúcies 
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Tourdera, una via verda de 200 
quilòmetres passarà per Arbúcies

Arbúcies i 7 municipis més de la Selva s’han 
adherit a la iniciativa del Consell Comarcal 
i treballen per fer realitat una ruta de sen-
derisme i de bicicleta tot terreny (BTT) que 
recorri la Tordera. L’itinerari per la Tordera, 
batejat com a Tourdera, serà una via verda 
de gairebé 200 quilòmetres que discorrerà 
per la Selva, el Vallès Oriental i el Maresme.
El projecte va arrencar fa sis anys i va sor-
gir del Consell Comarcal i s’hi han adherit 
els ajuntaments d’Arbúcies, Blanes, Breda, 
Fogars, Massanes, Hostalric, Sant Feliu de 
Buixalleu i Riells i Viabrea. També ho han fet 
tres municipis del Maresme (Tordera, Pala-
folls i Malgrat) i set del Vallès Oriental (Fo-
gars de Montclús, Gualba, Montseny, Sant 
Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Santa 
Maria de Palautordera i Vallgorguina).
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, explica 
que el Tourdera és una ruta de desenvo-
lupament territorial que “va néixer amb la 
idea de cohesionar el territori aprofitant 
una zona litoral amb molt de turisme i una 
zona que és el Montseny, amb una afluèn-
cia important de gent interessada en la 
naturalesa”. I amb la ruta es vol aconseguir 
que hi hagi un flux de visitants resseguint la 
Tordera i que, al final, generin consum en el 
territori a restaurants, allotjaments, lloguer 
de bicicletes, passejades a cavall, guiatges... 
És un projecte de desenvolupament del te-
rritori.
El recorregut complet, de 195 quilòmetres, 
és per a senderistes i ciclistes, tret d’algun 

tram no accessible en dues rodes, en què 
s’han buscat alternatives. En el tram mitjà 
i baix, des de Blanes i fins a Sant Esteve de 
Palautordera, és per a públic familiar i, amb 
pocs punts pronunciats, la ruta és planera. 

Més amunt, recomanem la BTT perquè les 
pistes forestals, els camins són pistes de 
muntanya i els pendents són més grans.El 
Consell Comarcal confia que en un màxim 
de dos anys haurà executat tot el projecte. 

Pàgina web de la ruta de la Tourdera

35.000 euros a camins forestals
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Al llarg d’aquest any, l’Ajun-
tament d’Arbúcies, el Parc 
Natural del Montseny i la Di-
putació de Girona han des-
tinat més de 35.000 euros a 
l’arranjament de camins fo-
restals per tal de millorar-ne 
el trànsit i ús. Concretament, 
aquestes actuacions s’han 
dut a terme als trams del 
Regàs a Sant Marçal, al Vi-
lar, del Replà a Fogueres de 
Montsoriu i a Mollfulleda. 
Aquests treballs s’emmar-
quen dins el Pla de pre-
venció d’incendis forestals 
municipal, document de 
planificació que defineix una 

Arreglat el passeig de la Riera

xarxa viària bàsica per a la 
prevenció i extinció d’incen-
dis formada per uns 170 qui-
lòmetres de pistes forestals. 

El tram del passeig de la Rie-
ra que va des del poliespor-
tiu de Can Delfí fins al pont 
dels Rojos ja disposa d’un 
nou pas per als vianants. La 
passera que fins ara hi havia 

ha estat arranjada i, aprofi-
tant aquests treballs, també 
s’ha arreglat la pujada fins 
al pont del Rojos i s’ha ani-
vellat per facilitar el pas dels 
passejants. 
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Jaume Salmeron Font 
Regidor d’Entesa 

Joaquim Bohils Cuberta 
Regidor de CiU

Ester Soms Pagespetit 
Regidora d’ERC 

En breu, tancarem el 2016.  Un any més mar-
cat per dificultats econòmiques en molts sec-
tors socials, també al nostre poble. Però també 
marcat per moltes iniciatives i projectes que 
han vist la llum i que afecten  la vida de milers 
de persones. Projectes i realitzacions que aju-
den a fer la vida de la gent  més amable,  més 
confortable, més esperançadora. Finalitzem 
any, amb una xarxa creixent d’ energies reno-
vables, projecte guardonat recentment,  una 
energia més barata, més neta i de proximitat. 
Amb la primera part del  desmuntatge de les 
antenes de telefonia mòbil al centre del poble 
finalitzat, amb més cobertura i seguretat en la 
nova ubicació. Amb la remodelació del carrer 
Camprodon acabada i les obres de finalització 
de les Naus Ayats, com a centre cultural , en 
marxa. Dos projectes de gruix i que feia anys 
que estaven pendents d’execució.
Amb el Pla local d’educació i el Pla local de jo-
ventut en fase d’aprovació.  Diferents serveis 
d’atenció a les persones, com el d’ajut a domi-
cili, estan batent rècords i ja  tripliquen les ho-
res , els usuaris i les treballadores respecte del 
2015.Hem dotat Arbúcies dels primers pisos 
de lloguer social d’acord amb entitats finan-
ceres. I continuem treballant per crear una  
flota d’habitatges socials. Hem generat nous 
recursos contra la pobresa energètica i hem 
aplicat, amb èxit, el protocol contra els desno-
naments en una dotzena d’ocasions aquest 
any. Estem tramitant la demanda de disposar 
de transport públic diari amb Santa Coloma 
de Farners, una fita històrica donat que mai 
abans ha existit, i que serà una realitat a prin-
cipis d’any. En definitiva, una any ple de reptes 
i conquestes que valorem com a positives, 
amb encerts i amb errors. Un balanç positiu 
de feina  que ens ajuda a viure millor.

Bones Festes! 

Les escombraries. Per segon any consecutiu 
el rebut de les escombraries pujarà pels arbu-
ciencs. Enguany quatre euros. Amb poc més 
de sis anys de govern d’Entesa hem passat 
d’estar per sota els 100 euros a arribar els 150 
euros. I tot, en uns anys on s’han perdut ser-
veis a l’entorn de la recollida d’escombraries o 
als horaris de la deixalleria. 
L’entorn de Can Delfí. Malauradament fa mas-
sa anys que veiem l’entorn de Can Delfí en un 
estat força deplorable. En uin dels punts neu-
ràlgics de la nostra vila on hi ha part del patri-
moni més significatiu: el Roquer, can Xacris o 
el propi Can Delfí, hi trobem la plaça de Can 
Quiquet tancada o l’aparcament del carrer de 
l’Estenedor que és un xafarranxo. Es fa més ne-
cessari que mai començar a arreglar aquest es-
pai, hem de poder explicar la història del molí 
del Roquer i alhora lluir un espai únic de la vila.
La promoció turística de la vila. I si pels arbu-
ciencs és necessari arreglar els entorns de Can 
Delfí també ho és per a la promoció de la vila. 
Sempre que hi ha eleccions parlem de pro-
mocionar el turisme d’Arbúcies, però el tema 
s’oblida al llarg de quatre anys. Cal fer una 
aposta decidida i per això és hora d’impulsar 
un espai de treball conjunt entre restauradors, 
hotelers, gent de turisme rural per planificar 
conjuntament una estratègia de desenvolupa-
ment turístic. Fa 18 mesos que ha arrencat el 
mandat i estem igual que el primer dia. 
El comerç. Ens hi referíem en el darrer núme-
ro de la revista, cal fer una aposta pel comerç. 
Avui, la repetim. Cal ser valents en la defensa 
del comerç, que ens identifica, que ens fa 
pròxims. Hem d’ajudar ara més que  mai a ti-
rar endavant, a evitar que tanquin, a generar 
noves oportunitats. Posem-ho fàcil. Consens 
amb el comerç de la Carretera ara, és més 
necessari que mai si ens creiem els nostre co-
merciants.

Benvolguts Reis Mags d’Orient, sí, sí, ja sa-
bem que nosaltres som republicans, però 
en aquest cas farem la vista grossa...
Esperem que Ses Majestats ens facin cas, 
perquè darrerament en aquest municipi 
no ens escolten gaire, deu ser la manera de 
treballar d’una majoria absoluta.
Ens agradaria per aquest 2017, que l’equip 
de govern d’Entesa no fes les coses per “or-
den y mando”, que ens tingués en compte, 
que es recordin que també som una part 
de la població i també ens representen. 
Que no ens trobem les obres iniciades i 
que aleshores ens expliquin els projectes, 
que s’escolti a tots els veïns, tant els que els 
van votar, com els que no, que no s’actuï 
per una sobredosi de testosterona amb les 
decisions, que no es facin coses ara, per-
què nosaltres en el seu moment ho vam 
fer diferent... 
En definitiva, estimats Reis Mags, que 
som d’un mateix poble i encara que si-
guem oposició també volem el millor per 
als nostres vilatans. Tenim punts de vista 
diferents i segurament maneres de fer di-
ferents, però la realitat és una i es diu Ar-
búcies. En la pluralitat hi ha la riquesa, i en 
això creiem. Ses Majestats, ens agradaria 
que tota la gent d’Arbúcies tingués feina, 
que siguem un poble amb futur, amb gent 
feliç que no passés penúries, nosaltres des 
de l’Ajuntament tenim certa responsabili-
tat en això i ho farem, però si ens ajudeu 
una mica, segur que tot serà més ràpid... 
Ja sabem que potser demanem molt, però 
per acabar aquesta carta que us hem escrit 
amb tanta estima, seria possible que si no 
és aquest any (ja no en vindrà d’un més), 
l’any vinent tinguem una biblioteca?

Bones Festes!

Un balanç positiuReptes de futurCarta als Reis

La veu dels grups municipals
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“10 pous que donen vida”

A finals de 2005, Toni Ridorsa va viatjar per 
primera vegada al Senegal amb una expe-
dició organitzada pel seu sogre, en Joaquim 
Beulas, que hi portava un parell d’autocars 
plens de material. I el febrer de 2006, junta-
ment amb una colla d’amics, en Toni va pren-
dre el compromís d’ajudar al desenvolupa-
ment d’una de les zones més pobres d’aquell 
país, la comarca de Bantandicori. L’impacte 
que va rebre en la seva primera visita va ser 
brutal. “La primera impressió va ser la de sen-
tir la pobresa extrema”, ens confessa.
Veure aquelles comunitats allunyades de 
qualsevol civilització, sense carreteres as-
faltades, amb uns camins fangosos que es 
transformaven en esllavissades, sense aigua, 
sense cap servei ni manera de guanyar-se la 
vida, li va generar un dilema moral. “Com és 
possible que en ple segle XXI hi hagi persones 
que visquin amb tanta precarietat?”, es va 
preguntar. “I la resposta va ser que havíem de 
fer quelcom per a ells”. Així va néixer l’Asso-
ciació de Cooperació pel Desenvolupament 
de Bantandicori, una ONG que treballa a 65 
pobles i ajuda a millorar la vida dels seus ha-
bitants.
“Quan vam tornar al Senegal, ens vam plan-
tejar quina era la seva primera necessitat”, 
comenta en Toni. “Ens vam reunir amb el 
capellà de la parròquia de Velingara i amb 
els caps de cada comunitat rural i vam con-
cloure que el primer era disposar d’aigua. 
Per tant, ja teníem un objectiu: fer 10 pous 
en els propers anys”. No era una tasca fàcil, 
perquè cada pou amb una bomba manual, 
un diàmetre de 1,5 metres i una profunditat 
aproximada de 25 o 30 metres, tenia un cost 
d’uns 6.000 euros. “Costa aconseguir diners”, 
reflexiona en Toni. “Però ho volíem fer i vam 
remoure la consciència de tots els que ens 

Toni Ridorsa presideix una ONG d’ajuda al desenvolupament de Bantandicori al Senegal

Ja fa 10 anys que en Toni Ridorsa ajuda al desenvolupament de Bantandicori

envoltaven. Vam trobar molt suport a l’Ajun-
tament d’Arbúcies, però també en altres ins-
titucions i, sobretot, en persones particulars 
que ens fan donacions de diners i de mate-
rial per portar allà”.
Ara en Toni té 59 anys i la seva experiència 
en tallers metal·lúrgics i en estudis d’arqui-
tectura, com també la seva tasca actual 
d’agent comercial autònom l’ajuden a or-
ganitzar i metoditzar les feines que resten 
pendents per humanitzar la vida de la gent 
de Bantandicori. “El que semblava un som-
ni, ara és ja una realitat. Hem fet 10 pous, 
que donen vida a aquelles persones. I això 
ens ha permès també habilitar terrenys per 
a l’agricultura. La detecció de l’aigua la fan 
ells mateixos i no s’equivoquen mai. Tenim 
un tècnic agrícola que fa l’assessorament i 
hem habilitat espais de mitja hectàrea o una 
hectàrea a tres pobles. S’hi cultiven patates, 

cebes, pebrots, tomàquets, mandioca, alber-
gínies, i també alguns arbres fruiters. Tot això 
els millora la vida”.
Paral·lelament a aquesta tasca, l’associació 
també ha ajudat en altres camps. “Una asso-
ciació de dones ens va demanar un molí per 
moldre el blat”, explica en Toni. “Ho feien ma-
nualment amb un esforç físic brutal. El 2009 
el vam comprar i els hi vam enviar, anava amb 
un motor i un grup electrògen que funciona-
va amb gasoil. Vam fer una caseta amb un 
departament pel molí i un altre com a magat-
zem”. El 2008 alguns membres de l’associació 
van conèixer una missionera polonesa, Sor 
Regina, que feia anys que estava treballant 
a l’Hospital CREN (Centre de Recuperació i 
Educació Nutricional) de Velingara. “Cada any 
intentem aportar-li entre 1.000 i 2.000 euros 
per a les millores que ella mateixa administra. 
També els  enviem medicaments, roba. L’hos-
pital té una cabuda per a 40 nens. Hi fa una 
tasca impressionant”.
En Toni Ridorsa continuarà lluitant, cercant 
recursos, treballant per ajudar a viure una 
mica millor a totes les comunitats rurals de 
Bantandicori, oblidades pel govern de Dakkar.  
“M’agradaria fer molt més”, reflexiona. “Però 
sé que si jo no ho faig, potser ningú els aju-
darà. I per altra banda, la cooperació ha do-
nat sentit a la meva vida, perquè el que fem 
té una repercussió directa en altres persones. 
No pretenem canviar Senegal, però sí donar 
dignitat a les persones. I ajudar-los que acabin 
decidint el seu futur perquè no poder fer-ho 
és la pitjor pobresa”.                       Manel Serras

L’entrevista

Un dels pous que han construït al Senegal                        Foto: Toni Ridorsa
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Fires i festes 

La Fira del Tió dóna el tret de sortida a les festes de Nadal 
Taller de tions i de decoracions nada-
lenques, contes de Nadal i la gran en-
cesa de llums de la plaça de la Vila en 
el marc de la Fira del Tió van donar el 
tret de sortida a les festes nadalenques 
a Arbúcies. Una fira en què la màgia i la 
il·lusió dels més petits són les autènti-
ques protagonistes. 
Els tallers de tions i de decoració van es-
tar molt concorreguts durant tot el cap 
de setmana, com també les sessions de 
contes de l’Oncle Buscall i, sobretot, el 
cagatió del dissabte a la tarda, que els 
més petits no es van voler perdre i que 
va acabar amb una xocolatada per a 
tots ells repartida pels regidors del Ple 
dels Infants. 
Dissabte a la tarda també va ser el torn 
del gran espectacle d’encesa de llums 
de la plaça, que enguany va comp-
tar amb la presència del cantant de 
Lax’n’busto, Salva Racero, acompanyat 
per la regidora de Promoció Econòmi-
ca, Maria Tayeda. Entre tots dos van 
prémer el polsador que va fer que tots 
els llums de la plaça s’encenguessin i 
una pluja de confeti caigués sobre els 
espectadors que omplien de gom a 
gom la plaça. Una tarda plena d’activi-
tats per donar la benvinguda al Nadal. 
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“Lax’n’busto ha estat un somni 
fet realitat” 

El cantant de Lax’n’busto, Salva Racero, 
va ser l’encarregat de l’encesa de llums 
a la plaça de la Vila en el marc de la Fira 
del Tió. Però aquesta no era la primera 
vegada que el vocalista visitava Arbúcies. 
“És d’aquells pobles que quan els manre-
sans anem cap vic o cap a Girona,  veiem 
que és un encant. La sort que teniu els 
arbuciencs és que esteu a la falda del 
Montseny. A banda de Montserrat, per 
mi el Montseny forma part del cor de 
Catalunya i un dels llocs de visita obliga-
da. A més, fa dos anys vaig ser a Arbúcies 
tocant amb els Lax’n’busto”. Per en Salva 
va ser tota una sorpresa que la regidora 
de Promoció Econòmica, Maria Tayeda, 
li demanés per fer l’encesa de llums. “És 
una responsabilitat molt important. Jo 
visc a Solsona però sóc fill de Manresa i 
quan vius en un poble te n’adones de la 
responsabilitat que té. Quan arribes al 
poble penses amb la gent, amb les famí-
lies, amb els nens, amb la màgia... Em va 
sorprendre però alhora em va afalagar”. 
Fa molt pocs dies que Lax’n’busto ha aca-
bat la gira. “Sí. Lax’n’busto ha estat una 
història molt maca durant 10 anys. Un 
somni fet realitat. Quan em van demanar 
per ser el  vocalista del grup no m’ho po-
dia creure. Jo en aquell moment estava a 
Londres i vaig venir cap aquí de seguida. 
Jo sóc una persona amb ganes de somriu-

Salva Racero fa l’encesa de llums a la plaça 

re i penso que la terra ha d’oxigenar-se i 
ha d’agafar aire per poder tornar a sem-
brar”.  Això vol dir que deixes el grup? 
“Lax’n’busto decidirà què ha de fer i què 
vol fer. Jo em sento cantant de Lax’n’bus-
to”. I què farà Salva Racero a partir d’ara?
“No ho sé. Viure. Continuaré cantant com 

he fet sempre i desitjo de tot cor que tot 
el que vingui sigui per bé. No puc parar de 
fer coses i ara que sé que hi ha tanta gent 
que em segueix. El Salva Racero serà per-
sona per davant de tot i espero que des-
prés d’un temps de reflexió amb el grup 
puguem tornar i fer-ho amb un bon disc”. 

Salva Racero en el moment de l’encesa de llums a la plaça de la Vila 

Diumenge les activitats a la plaça de la 
Vila i als carrers del seu entorn es van re-
prendre amb els tallers i les parades dedi-
cades a la decoració nadalenca i produc-
tes artesanals. A més, al Museu Etnològic 
del Montseny, Martí Boada, doctor en 
Ciències Ambientals, geògraf i naturalista, 
va dur a terme una xerrada molt interes-

sant sobre El tió, un cas de cultural fores-
tal i que va comptar amb un gran nombre 
d’assistents. A la tarda, el llançament de 
globus amb desitjos de Nadal va cloure 
els actes de la tercera edició de la Fira del 
Tió. 
La regidora de Promoció Econòmica, Ma-
ria Tayeda, ha assenyalat: “Estem molt 

contents amb aquesta edició de la fira 
perquè aquest any el que hem volgut 
promocionar ha estat la vessant més cul-
tural, per això hem comptat amb en Mar-
tí Boada i l’Oncle Buscall”. Tayeda, a més,  
ha destacat: “També li hem volgut donar 
un toc mediàtic a la fira amb l’encesa de 
llums a càrrec del cantant de Lax’n’busto”.



Arriba el Nadal a Arbúcies
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Fires i festes 

L’esperit nadalenc ha arribat als carrers 
d’Arbúcies des que el passat 2 de des-
embre es va  encendre la il·luminació de 
Nadal a tota la vila, excepte els llums de la 
plaça de la Vila que, seguint amb la tradi-
ció dels darrers anys, es van encendre per 
la Fira del Tió, ja que es tracta del nucli 
principal de les activitats i actes de la fira. 
La Regidoria de Festes i la brigada munici-
pal han estat els encarregats de distribuir 
i muntar tot els llums de Nadal de què ara 
tots podem gaudir pels nostres carrers i 
places. També han muntat els llums dels 
carrers Camprodon, Germana Assumpta, 
Major i Vern, que són propietat dels co-
merciants dels mateixos carrers, que es 
preocupen per la seva renovació. 
Pel que fa a l’enllumenat que va a càrrec 
de l’Ajuntament, enguany està format 
íntegrament per làmpades de LED. Una 
aposta que des de fa anys s’ha proposat 
el consistori per reduir el consum elèctric 
de la il·luminació nadalenca. 
La regidora de Festes, Ma.Àngels So-
ler, està convençuda que la presència 
d’aquests ornaments, juntament amb els 
actes i activitats que oferirà el programa 
de Nadal, no només aporten esperit na-
dalenc al municipi sinó que també con-
viden a fer créixer la bona convivència i 
l’harmonia, a augmentar la calidesa als 
carrers generant més moviment de vila-
tans i vilatanes i, paral·lelament, ajuden a 
dinamitzar els comerços del poble.



Farners Salmeron i Arnau Gifreu, nova alcaldessa i 
nou tinent d’alcalde del Ple dels Infants

Els 13 regidors del Ple dels Infants van 
escollir a la Farners Salmeron com a 
nova alcadessa, que relleva en el càrrec a 
l’Aniol del Río, l’alcalde en l’anterior legis-
latura. Per la seva banda, l’Arnau Gifreu 
serà el nou tinent d’alcalde en comptes 
de la Gina Roura, que ho va ser el curs 
passat. 
Muntsa Gómez, Judith Gràcia, Jofre Llo-
rens, Dani Massachs, Laura Moreno, Nil 

Rovira i Joel Rovira són els nous regidors 
de 5è de les escoles Vedruna i Carulla 
que agafen el relleu d’en Nil Casadesús, 
l’Arnau Cuadras, la Neu Marzal, en Roger 
Moreno, l’Aniol del Río, la Gina Roura i 
en Mateo Zapata, que aquest curs han 
deixat la primària per començar l’institut. 
L’acte de nomenament dels nous regi-
dors va tenir lloc a la Llar de Jubilats i va 
estar presidit per l’alcalde, Pere Garriga, 

i el regidor d’Educació, Jaume Salmeron 
i va comptar amb la presència de la fa-
mília i amics de tots els regidors infantils. 
Va ser durant el ple de constitució que els 
regidors van escollir la nova alcaldessa i el 
nou tinent d’alcalde. 
El Ple dels Infants ja ha començat a treba-
llar en algunes propostes com el karaoke 
i el campionat de Play Station pel Parc de 
Nadal o la xocolatada durant el cagatió. 

Participació Ciutadana i Esports

Els regidors infantils amb alguns dels regidors de l’Ajuntament 

Nil Rovira es va proclamar cam-
pió de Catalunya de pàdel en 
la categoria benjamí el passat 
mes d’octubre en un torneig 
que es va celebrar a Barberà 
del Vallès. Era la primera vega-
da que en Nil participava en un 
campionat de Catalunya i  des-
prés de quatre enfrontaments 
va aconseguir endur-se el títol 
de campió a casa. En Nil explica 
que està molt content i satis-
fet d’haver aconseguit aquesta 
victòria per ser la primera ve-
gada. 

Nil Rovira, campió de Catalunya

Rovira després de guanyar la final

Torneig de Judo Vila d’Arbúcies

El poliesportiu de Can Pons va acollir el Torneig de Judo Vila 
d’Arbúcies, que es va celebrar el diumenge 20 de novembre. A 
la competició, que es va allargar durant tot el matí, va comp-
tar amb la participació de diferents clubs de la comarca i la 
demarcació de GIrona. 
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Fires i festes 

Arbúcies ha viscut un gran cap de setma-
na en què la combinació de flora i fauna 
del Montseny, la gastronomia, la cultura 
i el patrimoni material i immaterial han 
convertit la Fira de Tardor i la Festa del 
Flabiol en una gran celebració i un dels 
esdeveniments de referència de la loca-
litat. 
Malgrat la previsió de pluja per tot el cap 
de setmana, els carrers d’Arbúcies s’han 
omplert de visitants per gaudir de la fira 
d’artesans, del tast de bolets, del so dels 

Una unió que genera il·lusió

flabiols, així com dels diferents tallers i ac-
tivitats per a la mainada i de les visites al 
Museu Etnològic del Montseny i del Jardí 
Dendrològic del Roquer. 
El dissabte, es van inaugurar dues expo-
sicions al Museu Etnològic sobre el Fo-
to-Montseny 2016, també es va celebrar 
la conferència sobre les pomes del Mont-
seny a càrrec de l’Emili Soms. A la tarda, 
la cobla Els Lluïsos va oferir l’audició i con-
cert de sardanes obligades de flabiol a la 
plaça de la Vila. A la plaça dels Bosquerols 

va tenir lloc la castanyada amenitzada 
pels flabiolaires. 
L’endemà, diumenge, es van servir més 
de 1200 racions del tastet de bolets que, 
un dels reclams de la fira que, juntament 
amb la cercavila de gegants, el ball d’es-
pases i la roda de flabiols van fer omplir 
la plaça de la Vila de gom a gom. A més, 
durant tot el matí de diumenge també 
va tenir lloc la fira de lutiers i de produc-
tes flabiolístics a la plaça de les Olles i es 
van poder escoltar els flabiols als quatre 

cantons, que van ambientar els carrers i 
places de al vila. 
Finalment, la Fira de Tardor del Montseny 
i la 32a festa del flabiol van concloure 
amb el gran concert de flabiols en què 
van participar una trentena de forma-
cions i amb la castanyada a la plaça dels 
Bosquerols. 
Tant la regidora de Promoció Econòmica, 
Maria Tayeda, com el regidor de Cultura, 
Manel Serras, han coincidit a afirmar que 
la fusió de les dues festes ha estat tot un 
encert, ja que es complementen molt bé i 
que, per tant, aquest no serà ni el primer ni 
únic any que es farà, sinó que consideren 
que juntes tenen un llarg recorregut. “Hi ha 
petits aspectes que s’han de millorar, però 
ho faré en properes edicions”, han conclòs.  

Cultura, gastronomia, natura i flabiols es fusionen per convertir la Fira de 
Tardor i la Festa del Flabiol en una de les grans festes d’Arbúcies 
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Promoció Econòmica

Aquest mes d’octubre i novembre s’han 
tornat a veure els oficis tradicionals als 
aparadors de les botigues i comerços 
d’Arbúcies. Una iniciativa que ve de la mà 
del Museu Etnològic del Montseny i en 
què hi participa l’Associació de Comerç a 
través de tots els seus associats. 
En aquesta quarta edició de la campanya, 
que porta per títol Arbúcies a través del 
temps, les eines d’oficis antics que s’han 
pogut veure durant aquest mes han es-
tat les usades pels cistellers, esparters i 
espardenyers. A banda de poder veure 
les diferents eines repartides per 48 co-
merços de la vila, també s’ha pogut veure 
el taller d’espardenyes tradicionals Ball 

Pagès Atelier al Cafè Torres i visitar l’expo-
sició de fotografies a la Farga del Roquer. 
Aquest any s’han escollit els oficis de cis-
tellers, esparters i espardenyers perquè  
anys enrere, a la vila, no hi mancaven els 
artesans que amb les seves mans i algu-
nes eines elaboraven els contenidors bà-
sics i el calçat de la majoria de la població. 
Tots ells tenien en comú l’ús de la matèria 
primera de fibres vegetals, que sovint 
conreaven ells mateixos o compraven a la 
pagesia del rodal. 
La cistelleria és una tècnica molt antiga 
que presenta dues o més sèries d’ele-
ments simples que de forma habitual-
ment perpendicular van entrellaçant-se 

amb la finalitat d’aconseguir superfícies 
planes, més o menys atapeïdes i flexibles 
que adquireixin formes i volumns fions a 
donar lloc als coves, cistells, paneres... 
L’espardenyer era l’artesa encarregat de 
produir el calçat tradicional de la gent de 
pagès i de les classes populars. La pro-
ducció d’espardenyes ocupava un bon 
nombre de persones en petits tallers o 
obradors familiars i sovint també com a 
treball domèstic de les dones cosidores. 
L’esparter era el menestral que elabora-
va, sobretot, les sàrries pel transport del 
carbó i productes forestals, però també 
els envasos d’espart per a garrafes, cabas-
sos, fregalls, ventalls o catifes. 

L’Estanc Cafè Jardí Torres Estètica i salut Sensacions Joimar

Peixateria LLorà Autoreparacions Arbúcies Queviures Cal Gall Cansaladeria Can Bosch

Automecànica Puigvila Calçats Borrell Cafeteria i pastisseria Nora Valls automoció

Espardanyeria de Cal Coix                          Foto: AHMA                        Cartell de la campanya

Tornen els oficis antics als 
aparadors dels comerços
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La Taverna cansaladeria Digicopy Exmar Merceria Anna 

Jové electricitat Cortina Perruquers Creivil Perruqueria Giramé 

Jeimar Mireia Carns Cifec brico Arbúcies Essencial estètica i salut 

Estètica Sanna Fills de Lluís Sureda Forn de pa artesà Mir Fruiteria i celler Jordi Bayés 

Assessoria Josep Maria Espel Garriga flors Mecànica Josep Ribera Fleca Arnau Cal Moliner 

Carns Casa Méndez El Casino Arbúcies Assessoria finques valls Autoescola Lia 

Pastisseria Mir Vetàrea Valls arbualiment SL Bonàrea Museu Etnològic del Montseny

Instal·lacions C&C Arbúcies SL Uni-K Perruqueria i olàrium D’Anna’s Ohqbo

Taller i motos Molist Esports Montseny Ofiser assessoria Fisioarbúcies SLP
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Gent gran

Èxit de la caminada d’ArbúciesL’Associació de Jubilats i Pensionistes 
d’Arbúcies va organitzar el 10 de no-
vembre una caminada per Arbúcies i 
el seu entorn, dirigida a les persones 
grans de tota la comarca de la Selva. 
La trobada, dins del cicle de camina-
des organitzades cada any pel Consell 
Consultiu de la Gent Gran de la Selva, 
va mobilitzar els casals de la comarca i 
va reunir al nostre poble a més de 100 
persones. 
La concentració es va fer a Can Cas-
só a dos quarts de 10 del matí. I es va 
plantejar en dos recorreguts, un de 
més curt, amb una durada aproximada 
d’una hora, que va sortir de Can Cassó, 
pujant pel carrer Pietat, cap al Pont Ver-
mell, Sorrall, Pont, Estenedor, bassa de 
la Farga, passeig de la Riera, Prat Rodó, 
Corbadora i baixada per la zona esporti-
va, fins a la plaça de la Vila, on es va fer 
una visita al Museu Etnològic del Mont-
seny, La Gabella. El recorregut llarg va 
anar fins al pomari de l’Emili Soms i va 
durar unes dues hores. Les dues rutes 
es van trobar a la plaça de la Vila, on 
l’Ajuntament va oferir un aperitiu. 
La jornada va acabar amb un dinar de 
germanor que es va fer al restaurant 
Grions, on els representants de cada 

Participants a la caminada visitant el pomari de l’Emili Soms

casal van poder comentar les seves 
impressions. “Creiem que així ajudem 
a recuperar l’esperit de les caminades 
que va crear en Martí Tomàs ja fa molts 

anys i que s’havia perdut una mica”, 
explicà en Lluis Danís, president de l’As-
sociació de Jubilats i Pensionistes d’Ar-
búcies. 

Dinar de celebració que va tenir lloc al poliesportiu de Can Delfí 

La Llar de Jubilats 
celebra la seva 

festa anual
Com cada any, el poliesportiu de Can 
Delfí va acollir el dinar de celebració 
que la Llar de Jubilats organitza per 
homenatjar tots els arbuciencs i arbu-
cienques que aquest 2016 compleixen 
85 anys. A més també hi van assistir 
tots els socis del casal que ho desitgin, 
en total, al dinar hi van anar unes 200 
persones. A l’àpat d’enguany es va po-
der retre homenatge a Joan Massaguer, 
Genoveva Armengol, Josefa Orriols, 
Maria Gil, Josep Arimany, Josep Coll , 
Josep Bonet i Trini Rossell. 
Els actes, però, van començar amb una 
missa a l’església parroquial de la vila i 
van seguir amb un acte lúdic i festiu a la 
sala Daniel Martí de la Llar de Jubilats, 
que també va comptar amb els parla-
ments de les autoritats. 
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Cultura

S’inaugura el nou edifici de serveis de Montsoriu
El castell de Montsoriu ja disposa d’un nou 
edifici d’atenció als visitants i de serveis 
que es troba al recinte jussà de la fortalesa. 
L’equipament es va inaugurar el divendres 
18 de novembre en un acte que va comptar 
amb la presència del conseller de Cultura, 
Santi Vila; el president de la Diputació de Gi-
rona, Pere Vila; el president del Consell Co-
marcal de la Selva, Salvador Balliu; l’alcalde 
d’Arbúcies, Pere Garriga; l’alcalde de Breda, 
Dídac Manresa, i l’alcalde de Sant Feliu de 
Buixalleu, Josep Roquet.
L’acte va començar amb una visita a les 
obres de restauració que actualment s’es-
tan realitzant a la muralla oest de la forta-
lesa, la torre oest i els talussos del castell. Es 
preveu que aquesta reforma finalitzi al llarg 
del 2017 i contribuirà a recuperar l’esplen-
dor del monument original. L’actuació ha 
estat finançada pel Departament de Cultu-
ra amb l’1,5 per cent cultural estatal provi-
nent del Ministerio de Fomento. 
Tot seguit, va tenir lloc l’acte central, que 
va comptar amb el parlament del conse-
ller de Cultura que va recordar: “El castell 
de Montsoriu és un espai privilegiat per 
constatar com la nostra geografia ha estat 
sempre present en les grans oportunitats i 
desafiaments del país, com a terra de pas, 

El conseller Santi Vila durant el discurs d’inauguració del nou edifici 

oberta i vinculada a la tradició i els seus orí-
gens”. 
El nou centre de visitants té per objectiu 
millorar l’atenció dels visitants, facilitar la 
informació del monument i oferir millors 
serveis. Les obres, iniciades el 2015, han 
suposat una inversió de 340.000 euros i 
han estat finançades pel Departament de 
Cultura, la Diputació de Girona i el Fons de 
Desenvolupament Regional Europeu (FE-
DER). El nou centre ocupa una superfície 
d’uns 60m2, amb les zones d’atenció al visi-
tant i la de serveis ben diferenciades perquè 

puguin funcionar independentment, però 
connectades internament. Disposa d’una 
nova recepció per als visitants, un espai 
per a la venda d’entrades i de producte de 
marxandatge, així com d’un espai de venda 
automàtica de productes d’alimentació. 
En el marc de les diverses actuacions de mi-
llora del castell de Montsoriu, està prevista 
també pel 2017 la museïtzació del monu-
ment i la rehabilitació de la sala noble i de 
l’edifici del cos de guàrdia del castell, un 
projecte que es troba actualment en fase 
de decisió del fons FEDER 2014-2020.

L’agermanament amb Saint Jean 
du Gard avança amb fermesa

Una bona representació de l’Ajuntament i  al-
tres col·lectius del poble francès de Saint Jean 
du Gard va visitar Arbúcies els passats 30 de 
novembre i 1 de desembre, amb la intenció 
de donar un pas mes en l’agermanament en-
tre aquestes dues viles que s’està configurant. 
Michel  Launay, alcalde d’aquesta població fran-
cesa d’uns 2.500 habitants, es va mostrar molt 
content de cóm s’estan desenvolupant les co-
ses y va llançar la idea de signar ja el document 
d’agermanament el proper mes d’abril, coinci-
dint amb la Festa de la música tradicional que 
es porta a terme a Saint Jean du Gard.
La primera visita que Arbúcies va fer a la locali-
tat francesa ja havia deixat palès el bon tarannà 
de les relacions entre els dos pobles. De fet, els 
intercanvis culturals s’estan fent des de fa molts 
anys, quan des de l’Institut la Marga Villalobos, 
professora de francès, va iniciar aquest vincle. 
“Aquell va ser un bon inici i va generar una re-
lació de simpatia i solidaritat que no podem 
deixar perdre”, va comentar en Pere Garriga, 
Alcalde d’Arbúcies.

Ara es pretén donar un pas endavant i establir 
uns lligams que permetin una col·laboració 
mes amplia entre les dues poblacions. Es vol 
potenciar el contacte entre entitats, portar a 

France mostres de la nostra cultura i la nostra 
tradició i obrir també la porta a rebre els imputs 
que ens han d’aportar la gent de Saint Jean du 
Gard. 

Saint Jean du Gard visita l’Institut Montsoriu 
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El Teatre el Centre va acollir el concert 
de Santa Cecília que des de fa anys se 
celebra a Arbúcies per commemorar 
el Dia de la Música. Enguany, el con-
cert va anar a càrrec de l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà i portava per títol 
Música catalana? Sí, gràcies. Per això, 
el repertori va comptar amb peces  de 
músiques de Catalunya amb obres de 
Llach, Serrat, Toldrà, Montsalvatge, 
Serra, Albert, entre d’altres. El concert 
va acabar amb un públic molt entregat 
cantant l’Estaca. L’Orquestra de Cambra de l’Empordà en un moment de l’actuació 

Concert de música 
catalana per 
Santa Cecília

Olívia Tort a Arbúcies al MónEl cicle de conferències Arbúcies al 
Món prossegueix el seu camí amb la 
sisena xerrada programada ja pel di-
vendres 23 desembre a les 7 de la tar-
da a la sala d’actes de Can Delfí. Allí 
ens visitarà l’actriu arbucienca Mercè 
Pons, que ens explicarà les seves ex-
periències en un món tan difícil com 
el de l’espectacle. Mercè Pons ha par-
ticipat en moltes pel·lícules, com Ens 
veiem demà, Para que nadie olvide tu 
nombre, Animales heridos, i ha treba-
llat amb directors de renom com ara 
Ventura Pons. També ha col·laborat en 
sèries de televisió tan famoses com 
El cor de la ciutat, Ventdelplà, Abuela 
de verano i un llarg etcètera. La seva 
activitat teatral va iniciar-se ja el 1987 
amb Tirant lo blanc i ha continuat fins 
ara mateix tant a Barcelona com a Ma-
drid. Entre molts d’altres, ha rebut el 
Premi de la crítica de Barcelona a la 
millor actriu revelació el 1989.
Serà la sisena conferència d’aquest 
cicle que organitza Arbúcies al Món, 
amb el suport de la Regidoria de Cul-
tura de l’Ajuntament. L’última xerrada 
la va oferir Olivia Tort, que va deixar 
constància dels seus coneixements en 
el camp de la biologia molecular i la 
ingenieria biomèdica. Un bon exem-
ple, com havien donat Marc Solanas, 
Daniel Balagué i Eduard Campillo an-
teriorment, del que han aconseguit 

Conferència a càrrec de l’Oliva Tort 

aquells nois i noies que vèiem jugar a 
la plaça de la Vila. El cicle continuarà 
el mes de gener amb conferències de 
la neuròloga arbucienca Elisenda Sanz 
i el seu marit Albert Quintana, que ens 
parlaran del cervell humà; del tècnic 

de futbol Carles Planchart, que treba-
lla amb Josep Guardiola al Manchester 
City; de Neus Busquets Moré, que par-
larà d’aeronàutica, o de Josep Guiolà, 
que ens explicarà les seves experièn-
cies en fotografia. 



El FOTOMONTSENY es consolida com un dels certà-
mens  de fotografia de natura més prestigiosos
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Presentació del llibre d’Agustí Casa-
nova Contes de la verda fondalada 

Agustí Casanova i Masferrer, nascut a 
Arbúcies el 1946, amb una dilatada  tra-

jectòria professional com a professor 
de filosofia i escriptor, va presentar el 

dissabte 8 d’octubre, al Museu Etnolò-
gic del Montseny, el seu darrer llibre, 
Contes de la verda fondalada.
En aquesta obra, que destaca també 
per l’acurat treball d’edició, amb foto-
grafies originals de  Josep Maria Olive-
ras, Agustí Casanova presenta 50 contes 
de caire divers en el qual són presents 
estils també variats, on predomina la 
inspiració en un món rural màgic, amb 
personatges sovint  estrafolaris, i amb 
influència de grans narradors clàssics i 
contemporanis com ara Anderson, Ka-
fka, Poe o Borges, entre altres. 
A la presentació, portada a terme a 
Arbúcies, Agustí Casanova,  va aprofi-
tar també per ressenyar records de la 
seva infantesa a Arbúcies, amb dife-
rents anècdotes viscudes per l’autor  i 
compartides amb un públic entregat, 
que omplia la sala de conferències del 
museu.

Agustí Casanova  al centre amb l’alcalde, Pere Garriga, i el regidor de Cultura, Manel Serras

El 5 de novembre va començar la setena 
edició del FOTOMONTSENY, organitzada 
pel Museu Etnològic del Montseny i la 
Secció Fotogràfica Centre d’Arbúcies i 
que ja ha esdevingut un dels certàmens 
de fotografia de natura més prestigiosos 
dels Països Catalans. Al llarg dels anys 
s’han exposat treballs d’alguns dels fotò-
grafs de natura més reconeguts de Ca-
talunya i d’Espanya: Oriol Alemany, Iñaki 
Relanzón, Isabel Díez, Pere Soler, Javier 
Camacho, Koldo Badillo...
En aquesta edició s’han presentat 3 
grans exposicions: Fent gran el més pe-
tit de Jordi Amela i Orquídies de Ricard 
Ribas (a la primera part) i Del Caos al La-
berinto, del fotògraf basc Koldo Badillo 
(del 3 de desembre al 8 de gener). Des 
de principis de novembre, ja han passat 
per les sales del MEMGA més de 1.200 
persones per gaudir d’aquests treballs 
fotogràfics. 
Cal fer esment de la jornada fotogràfica 
del 3 de desembre, que servia com a 
presentació de la segona part del FOTO-
MONTSENY. La jornada va començar 
amb la celebració de la Matinal Olym-
pus, on els assistents van disposar de 
vàries unitats de la nova càmera Olym-

pus OM-D E-M1 MARK II per a poder 
provar (amb objectius PRO), abans de la 
seva sortida a la venda, i a la tarda el fo-
tògraf  basc Koldo Badillo, va oferir una 
magistral xerrada: És la fotografia de 
paisatge natural, un gènere menor? on 
va repassar la història de la fotografia de 

natura, des de mitjan segle XIX. A conti-
nuació es va inaugurar la seva exposició 
amb la presència de l’alcalde d’Arbúcies, 
Pere Garriga, i un gran nombre de fotò-
grafs de primer nivell: Pere Soler, Juan 
Santos, Esteve Garriga, Jordi Amela, Jo-
sep Guiolà, entre d’altres. 

Presentació de l’exposició Del Caos al Laberinto del fotògraf basc Koldo Badillo



Bona acollida del cicle de teatre teatreFest

L’espectacle del teatreFest d’aquest no-
vembre ha posat el punt i final al cicle 
de teatre de tardor que organitza la Re-
gidoria de Cultura juntament amb l’en-
titat h6Teatre. 
L’última funció que es va representar al 
teatre El Centre va ser Tot sol... i núvol, 
de la companyia LePUANT. 
Una de les obres que ha tingut més èxit 

Imatge de l’obra de teatre L’Expedient Imatge de l’espectacle La granja més petita del món 

va ser l’espectacle familiar La granja 
més petita del món, de la companyia 
Anna Roca, que va omplir la pati de bu-
taques del teatre amb més d’un cenen-
tar de persones. 
El segon espectacle, L’Expedient, tam-
bé va tenir molt bona acollida entre el 
públic, que va poder veure actors que 
han sortit a sèries coengudes com ara 

La Riera i El cor de la ciutat.  
El regidor de Cultura, Manel Serras, ha 
assenyalat: “H6 Teatre i l’Ajuntament  
pretenem poder oferir espectacles de 
qualitat al nostre poble per permetre a 
un sector de la població, que té dificul-
tats per despalçar-se, de poder gaudir 
d’obres d’èxit  dels teatres de Barcelo-
na. 

Cultura i Igualtat 
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Arbúcies es manifesta pel 25N, 
Dia contra la violència masclista

El 25 de novembre Arbúcies va celebrar 
el Dia internacional contra la violència 
masclista amb diversos actes a la plaça 
de la Vila. 
L’encesa d’espelmes al voltant de l’arbre 
de la plaça va donar el tret de sortida a la 

Encesa d’esplemes al voltant de l’arbre de la plaça Minut de silenci en record a les víctimes 

celebració, que va seguir amb la lectura 
del manifest en què es van recordar les 
víctimes de violència de gènere. I la regi-
dora d’Igualtat, Maria Tayeda, va assen-
yalar: “Des de l’Ajuntament seguirem po-
sant els recursos i els mitjans necessaris 

per a la prevenció, anteció i recuperació 
de les víctimes de violència masclista”. 
Tot seguit, els més de 50 participants van 
fer una rotllana al voltant de l’arbre per 
fer un minut de sileni en record a les víc-
times. 
Després es van projectar dos vídeos per 
conscienciar la societat de la importàn-
cia de denunciar i no permetre els com-
portaments masclistes i que degraden la 
dona. L’acte es va donar per acabat amb 
una xocolatada per a tots els assistents. 
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2.923 quilos recollits durant la 
campanya del Gran Recapte 

Arbúcies participa a la Fira 
d’economia solidària de Catalunya
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La campanya del Gran Recapte, que es 
va celebrar els dies 26 i 27 de novem-
bre, ha estat tot un èxit a Arbúcies, on 
Càritas ha aconseguit recaptar fins a 
2.923 quilos de menjar. 
Enguany la iniciativa s’ha extès a més 

Voluntaris de Càritas ordenant tots els aliments recollits durant el Gran Recapte

punts del municipi i la recaptació d’ali-
ments es va poder fer a l’Institut Mont-
soriu, als supermercats Bonàrea, Bon 
Preu i Dia. Tots els productes recollits 
en aquests establiments els gestiona 
l’entitat Càritas, encarregada també de   

subministrar els aliments a les famílies 
necessitades de la vila. Des de Càritas 
estan molt satisfets de la campanya 
d’aquest any perquè s’han recollit més 
quilos que l’any passat i això els perme-
trà poder ajudar més famílies. 

L’Ajuntament d’Arbúcies va participar 
a la Fira d’economia solidària de Ca-
talunya, que es va celebrar a Barcelo-
na a finals d’octubre. Una fira que té 
per objectiu impulsar un nou model 
d’economia més sostenible, més just i 
que posa a les persones al centre de la 
vida. En el marc d’aquesta jornada, el 
regidor d’Atenció a les Persones i Acció 
Social, Jaume Salmeron, va participar 
en un taller d’interncanvi d’experièn-
cies i projectes municipals vinculats a 
l’economia social i solidària amb els 
ajuntaments de Manlleu i Hernani 
(País Basc). A partir d’aquí va sorgir 
la idea de mantenir un contacte més 
fluid i constant amb aquestes institu-
cions per tal de continuar amb l’impuls 
cooperativista, de lluita contra la po-
bresa energètica i per generar dinà-
miques que posin l’economia social al 
servei de les persones, que és un dels 
grans objectius de l’Ajuntament d’Ar-
búcies i com ja es va demostrar amb 
l’organització de la I Fira Cooperativis-
ta el passat 12 d’octubre i amb l’impuls 
de diferents iniciatives de caràcter so-
cial i solidari. 

Magatzem de Càritas

Taller d’intercanvi d’experiències i projectes municipals




