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El Referèndum de l’1-O

Els secrets del Referèndum de l’1 d’octubre
L’alcalde, Pere Garriga, explica la clandestinitat i la tensió que es van viure
perquè la gent pogués votar a Arbúcies
En els últims mesos s’han viscut a
tot Catalunya i a Arbúcies en particular vivències d’una gran intensitat
i trascendència. Moltes persones
del nostre poble ens han demanat

Pere Garriga Solà
Quan des del Ressons em van demanar que
expliqués en primera persona com van anar
les setmanes prèvies al dia del Referèndum
i la jornada electoral vaig considerar que no
era el moment de fer-ho. Primer de tot perquè ha estat un èxit de tot un poble, mobilitzat i conscient del que s’estava fent, no
una cosa personal de ningú, i en segon lloc,
perquè potser encara és massa aviat.
Malgrat tot, i davant la insistència i agafat
des de la vessant de coordinador del dia
electoral ho faig. Vagi per endavant que en
cap moment vull agafar un protagonisme
que no em pertoca, com he dit abans és
l’èxit de la democràcia i dels seus defensors.
Començaré el relat quan a finals d’agost
se’ns demana a un seguit de gent a tot el
país que assumim la coordinació del Referèndum i en siguem els garants de la
imparcialitat de la votació i de la llibertat
d’expressió i de vot de totes les parts. És
aleshores quan hom agafa consciència que
no hi ha marxa enrere i que ho farem, el dia
1 d’octubre anirem a votar per decidir quin
país volem. Entendreu que no parli dels
noms dels llocs ni dels cognoms de les persones amb les quals he coincidit.
És el dia 4 de setembre i se’ns convoca a
una reunió al vespre a Girona i qui ens avisa
és una persona coneguda, i amb la qual hi
ha confiança. A l’entrar se’ns demana els
mòbils a tots els assistents, es posen en
un sobre individual i se’ls enduen. Aquest
fet és repetirà en altres ocasions. La reunió comença sense que qui la dirigeix ens
digui qui és. Només que ell és un dels responsables nacionals de Referèndum. Se’ns
avisa que la reunió podria ser qualificada de
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saber més detalls sobre com es van
desenvolupar les jornades properes
al Referèndum de l’1-O i el mateix
dia de les votacions. Per això hem
demanat a l’alcalde que en primera

persona, com a màxim responsable,
ens expliqués els detalls que poden
trascendir d’aquells dies. Ens va
costar que acceptés, però al final el
vam convèncer.

clandestina i que ningú té l’obligació d’estar
allà. Qui vulgui marxar és ben lliure i ja és
buscarà una altre persona del seu municipi
per fer les tasques de coordinació.
Allà se’ns explica que les coses aniran dia
a dia per seguretat del procés i que ningú
tindrà més informació de la que li correspongui. I així va ser. Al llarg de tot el mes
de setembre més reunions, trobades... van
anar marcant el camí. A les reunions les
preguntes sempre eren les justes i les respostes sovint era “ara això no toca”. Se’ns

talunya sabíem tantes coses i que res s’escapés. És la consciència del que estàvem fent.
Aquest petit organigrama local va treballar
sempre amb seriositat i rigor, conscients del
que fèiem i sabedors del que ens hi jugàvem.
I uns dies abans de l’1 d’octubre es va demanar a més gent, voluntàriament i que no
fos càrrec electe, si volia ajudar el dia de la
votació acompanyant el treball de les meses
electorals. Així es munta tot un equip. Cada
municipi ho fa com lliurament creu millor per
garantir que tot estigui a punt i funcioni.

Defensa de l’escola el dia abans del Referèndum

demana que busquem algú per fer de responsable de l’administració per estar també a totes en el procés, recau sobre la Núria.
A Arbúcies també és va nomenar un sots
coordinador, en Jaume i una sots responsable de l’administració, la Conxi. Sempre
gent voluntària. Ningú va cobrar mai res, ni
despeses ni res de res.
Un dia especial va ser el que ens van fer un
curset per cenyir-nos a la legalitat en tot
el procés electoral. Hi ha cares conegudes
i ens animem. Cal dir que fora d’aquests
àmbit mai ningú parla de res del que estem
fent. Coincidim en altres temes municipals,
però mai toquem el referèndum. És sorprenent que milers de persones arreu de Ca-

Mentrestant la gent del poble i els partits
polítics i associacions s’organitzen fent actes,
penjant cartells, fent pancartes, fent la campanya electoral, ocupant el pati de l’escola
Carulla per assegurar que el col·legi electoral
estigui obert per les votacions. Quin gran poble que tenim, quin orgull veure centenars
de persones treballant activa i anònimament. Recordo també el dia que truquen a la
porta d’alcaldia, estava reunit, obro la porta,
una persona que portava un paquet em pregunta si sóc en Pere Garriga, l’alcalde. Li dic
que sí. Em dona el paquet i em diu; “això és
per a vostè” i sense més paraula marxa escales avall. Allà dret obro el paquet i veig que
és el material de les actes del Referèndum.

Imatge de quarts de 6 del matí del diumenge 1 d’octubre a davant de l’Escola Dr. Carulla

El divendres 30 de setembre, de nou voluntaris, solden les portes del Carulla, obertes
de bat a bat, per evitar que ningú les manipuli i impedir la seva obertura. El dissabte dia 31 al matí, més voluntaris treballen
intensament a l’interior de l’escola per preparar-ho tot perquè l’endemà sigui un dia
d’eleccions normals. Es posen les taules, els
llocs de votació, s’endreça tot el material escolar... al defora bull de gent. Aquest mateix
matí arriben els observadors internacionals
que hem demanat a Arbúcies, són l’alcalde
i regidors del municipi d’Hernani. En Jaume
els va a rebre, es cuida d’ells tot el cap de
setmana i aquell mateix dia els distribueix
per cases particulars. El mateix dissabte al
matí la policia precinta les urnes “oficials”
que estaven guardades al magatzem municipal.
El mateix matí quedem amb l’Ester que
portava les urnes per recollir-les a la tarda.
També rebem les notificacions dels responsables de les meses que hem de fer arribar
a les persones que van sortir escollides per

sorteig. L’Àngel, la Marta, l’Anna i en Toni les
reparteixen entre les sis i les deu del vespre.
Era una tarda plujosa i trista, però els ànims
alegres i festius de centenars de persones
preparant l’endemà i ocupant el pati del Carulla ho envaïen tot.
El dissabte a la tarda la Maria Àngels, en
Toni, la Maria i l’Àngel preparen, conjuntament amb voluntaris un segon lloc de
votació, al poliesportiu de Can Delfí, per
si malgrat tot ens falla el Carulla. Dos llocs
idènticament preparats. Els regidors havíem comprat amb diners de la nostra butxaca sis urnes més de les que teníem de
l’organització nacional del Referèndum per
posar en aquest segon lloc. En Manel prepara tot el tema de premsa i comunicació
amb l’Agustí, en Quim, la Marta i els dos
Jordis (no els que us penseu, i que estan a la
presó, sinó uns altres d’Arbúcies).
Al vespre del dissabte darrera reunió fora
d’Arbúcies amb coordinadors comarcals.
Allà se’ns comunica allò que farà públic
el president Puigdemont el diumenge al

Els membres de les meses electorals en una reunió amb l’alcalde i els coordinadors

matí; que el cens serà universal. I se’ns explica com ho hem de fer per traslladar-ho
el diumenge als responsables de les meses
electorals.
Les urnes, els vots i tota la paperassa dormen a casa aquella nit. Toquen les sis del
matí del diumenge, posem, amb en Guillem, tot el material al cotxe i ens trobem
una desena de persones a l’aparcament de
la depuradora. El divendres havíem quedat
amb la Dolors, la Rosa Maria, la Núria i en
Quim, que ens preparaven una entrada discreta i amagada pel darrera del TOM. Ens
acompanya un periodistes holandès i el seu
càmera que ens va demanar, dies abans, si
podien seguir tota la jornada electoral el
cap de setmana.
A dos quarts de vuit del matí per una finestra ensenyo a la gent concentrada a l’exterior una de les urnes. Jo amago la meva
cara al darrera d’ella, són les urnes de tot el
poble. A les vuit arriben les persones que
van ser citades per les meses electorals.
Tothom compleix. Ho preparem tot per
donar el tret de sortida a les 9 del matí. La
informàtica falla. Se’ns està boicotejant per
impedir una votació neta i democràtica. En
Quim, responsable de la logística informàtica, va de bòlit. Li transmeto tranquil·litat i
que obrirem quan tot estigui a punt.
Al pati del Carulla centenars de persones
esperen pausadament que s’obri el col·legi
electoral. A dos quarts de deu dues meses
estan a punt. Però no obrim. Fins que no estigui tot en funcionament no obrirem. A les
deu surto a l’exterior, on havíem posat un
micròfon i altaveu i explico a la gent que hi
estem treballant, “gràcies per la paciència i
l’esforç que esteu fent, ens en sortirem”.
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Finalment la bona nova. Poc abans de les
onze del matí totes les meses ja ho tenen
tot connectat. Surto de nou, ho explico i
obrim. La gent esclata amb un aplaudiment llarg i eufòric, d’agraïment a tothom
que ho ha fet possible. Una cua immesurable emplena tot el pati. No hi ha pressa. Tothom espera el seu torn. De tant en
tant se senten forts aplaudiments perquè
és deixa passar a la gent gran i als que
tenen mobilitat reduïda. Quina immensa
demostració de civisme i responsabilitat.
Arriben les primeres imatges de les
agressions brutals de la repressió contra
la democràcia. A dins del col·legi electoral
l’Àngel abraça en Jaume i el consola com
bonament pot, està plorant d’impotència
“ens estan apallissant a la gent, són uns
fills de....”. Marxo a la sala de professors
i ploro d’amagat. Tantes emocions em
superen. Agafar aire i seguir. La força de
la gent és la meva força, la nostra força.

el risc que la nostra decisió comporta.
Ho aconseguim i tot segueix el procés
tal com estava previst. Més d’un miler
de persones al pati del Carulla i a fora de
l’escola. Finalment a dos quarts de deu
sortim tots els càrrecs electes amb el recompte electoral. El llegim públicament i
hi ha un esclat d’alegria desbordada. La
coral ha mantingut la flama encesa durant tota l’estona. Tanta gent, fent tant
per a tanta gent. Acabem la jornada amb
el cant massiu d’Els Segadors més gran
que s’ha vist mai a Arbúcies.
El dimarts dia 3 se’m crida a Girona i hi
porto les actes degudament signades per
tothom. Aquí es va acabar la meva feina
del Referèndum com a coordinador. Ha
valgut la pena.
Pere Garriga i Solà
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Els del CDR, en Quim, la Maria i molts altres treballen intensament per ordenar
l’accés de la gent que fan cua per entrar
a votar. Tot segueix el seu curs.
Al llarg de la jornada matinal arriben més
informacions d’allò que està passant en
molts llocs. Més gent al pati de l’escola organitza al poble per si ens toqués a
nosaltres aquesta repressió. Tanta gent
organitzada, voluntàriament, anima als
que estem a dins del Carulla a continuar
la nostra feina. A mig matí arriben els
mossos, en Jaume els atén i signa l’acta
conforme ens reclamen que parem la
votació. Al voltant de les cinc de la tarda
arriba la notícia que s’ha vist a la policia
nacional espanyola a Hostalric. Tothom
abandona el seu lloc i és posa al davant
de les portes d’entrada. Reuneixo als caps
dels Bombers, Protecció Civil; ADF i caçadors i quedem que es posin els vehicles
a les entrades del passeig dels Països Ca-

Proclamació dels resultats del Referèndum

talans.
En Martí em comunica que ja té a punt
tres brigades de gent per si venen, tallar
arbres a les tres entrades del poble, Hostalric, Sant Hilari i Viladrau “vindran però
no podran sortir a fer mal enlloc més” em
diu. L’Àngel ja ha preparat el lloc on deixar
les urnes i tot el material si passa el pitjor “en menys de dos minuts ho tenim
tot amagat”. Mantenim una mesa oberta i les altres quatre estan expectants. La
gent pot continuar votant.
A quarts de sis se’m demana reunió per
part dels companys d’organització, partits politics i apoderats per tancar la votació i emportar-nos les urnes. En Jaume,
la Núria, la Conxi, en Lluís, en Quico, en
Quim, l’Ester etc. parlem, els nervis ho
envaeixen tot. Decidim que continuem
democràticament amb el procés electoral. I que farem el recompte també al mateix centre, com sempre es fa. Assumim

El procés del Procés

Arbúcies es mobilitza per la democràcia, els drets i les llibertats

L’activitat política ha estat molt intensa des
del passat mes de setembre. És per això que
hem elaborat una cronologia dels fets ocorreguts des del 6 de setembre fins al 17 de novembre, dia del tancament d’aquest Ressons.
Al llarg de les properes pàgines detallarem
les concentracions, aturades, plens extraordinaris, manifestacions... que han tingut lloc
en defensa de la democràcia i de les llibertats
dels catalans i catalanes.
El 6 i 7 de setembre el Parlament de Catalunya va aprovar les lleis del Referèndum i
de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la
República amb 71 vots a favor i 10 en contra.
Per donar suport al Referèndum convocat
per l’1 d’octubre, el dijous 7 de setembre, el
ple de l’Ajuntament d’Arbúcies va aprovar per
unanimitat una moció de suport al Referèndum. Una sessió extraordinària en la qual
l’alcalde, Pere Garriga, va anunciar la cessió
de l’Escola Dr. Carulla per a celebrar-hi les
eleccions.

El diumenge 10 de setembre, vigília de la Diada Nacional de Catalunya, la plaça de la Vila
va acollir l’adhesió de més d’una cinquantena
d’entitats i dels grups municipals d’ENTESA,
PDeCAT i ERC al manifest de l’11 de setembre
en el qual es defensaven els drets democràtics i civils de Catalunya i el dret a poder celebrar un referèndum d’autodeterminació.
L’endemà, Diada Nacional de Catalunya,
centenars d’arbuciencs es van manifestar a
Barcelona, una diada molt marcada per la
crida a la participació al Referèndum de l’1
d’octubre.
El 16 de setembre, més de 700 alcaldes, entre ells el d’Arbúcies, es van concentrar a la
plaça Sant Jaume de Barcelona en un acte de
suport al president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, i al govern i per defensar el dret
a decidir al crit de “votarem”.
L’entrada de la Guàrdia Civil al Departament
d’Economia el dimecres 20 de setembre va
propiciar una gran mobilització de ciutadans

davant la mateixa seu entre els carrers Gran
Via i Rambla de Catalunya de Barcelona des
de primera hora del matí. A les 8 del vespre,
davant dels ajuntaments de tot el país, es van
convocar concentracions en defensa de les
institucions catalanes. A Arbúcies més de 300
persones es van aplegar a la plaça de la Vila.
El dissabte 23 de setembre va tenir lloc l’acte
central de campanya del Referèndum amb
la participació de representants polítics dels
partits que van fer una crida a la participació
al Referèndum.
Desenes de persones van defensar l’Escola
Dr. Carulla les nits del divendres 29 i del 30
de setembre amb l’objectiu que la policia no
pogués precintar el centre de votació. A més,
durant tot el dissabte es van organitzar diferents actes al pati per tal de mantenir el caliu
i la mobilització permanent. Una mobilització
mai vista abans a Arbúcies i que va ajudar que
els arbuciencs poguessin votar sense problemes l’1 d’octubre al col·legi Dr. Carulla.
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A les 5 del matí de l’1 d’octubre, a l’escola,
ja hi ha molta gent. Als que s’hi han quedat
a passar la nit amb tendes de campanya
s’hi van sumant, de mica en mica, tota la
població que sap que ha arribat el gran
dia, el diumenge 1 d’octubre, el dia del Referèndum d’autodeterminació de Catalunya i que no es pot abaixar la guàrdia, que la
policia es pot presentar en qualsevol moment a Arbúcies i pot precintar el col·legi
electoral. A les 7 del matí ja es compten
per centenars els arbuciencs i arbucienques que es troben al pati de l’escola. Poc
abans de les 8 del matí arriben les urnes
i, a les 8 en punt, les persones citades a
formar part de les meses electorals. Però
no serà fins poc abans de les 11 del matí
que es podrà obrir el col·legi. En aquell
moment la cua per votar era molt notable,
i es decideix que totes aquelles persones
grans i amb problemes de mobilitat seran
les primeres de votar. La cua davant el Dr.
Carulla es manté fins ben entrat el migdia.
A la tarda, la notícia que la Guàrdia Civil
podria venir a Arbúcies va forçar a tancar
el col·legi electoral durant una estona,
però no va passar d’un ensurt. La votació
va poder continuar fins a les 8 del vespre,
moment en què es va tancar per procedir
al recompte. Poc després de les 9 del vespre, l’alcalde d’Arbúcies proclamava els resultats del Referèndum: 2.886 vots a favor,
61 en contra, 32 blancs i 12 nuls. El Sí va
guanyar amb el 96,48 per cent dels vots.
En total, van haver-hi 2.991 vots emesos
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d’un cens de 4.051 persones.
L’endemà, 2 d’octubre, es van convocar
aturades davant dels lloc de treball per
mostrar l’absolut rebuig a la violència i repressió policial que el poble de Catalunya
va patir l’1 d’octubre i que va culminar en
una gran aturada general el dimarts 3 d’octubre. A Arbúcies l’aturada va ser àmpliament seguida per les empreses i comerços
i també van ser molts els arbuciencs que
van assistir a les manifestacions que van
tenir lloc a tot el país el mateix dimarts a
la tarda.
El divendres 6 d’octubre, l’Ajuntament
d’Arbúcies en un ple extraordinari va declarar persones non grates el Rei d’Espanya, Felip VI, el delegat del Govern a
Catalunya, Enric Millo, i també el Govern

d’Espanya. L’acord del ple es va aprovar
per unanimitat de tots els 13 regidors.
Així mateix, també per unanimitat, el ple
va condemnar les accions violentes de la
Guàrdia Civil per intentar impedir que es
portés a terme el Referèndum del passat
1 d’octubre.
El dimarts 10 d’octubre es va reunir el ple
del Parlament de Catalunya per tal d’exposar els resultats del Referèndum de l’1
d’octubre. En defensa de les institucions
catalanes, es va convocar una mobilització davant el Parlament de Catalunya. En
aquest ple, el president, Carles Puigdemont, va proclamar la República i la va
suspendre temporalment.
En l’actual situació, “volem posar de manifest que el 12 d’octubre representa uns

valors que no compartim. Defensem els
valors de la democràcia i la fraternitat entre pobles, valors allunyats de la reivindicació històrica que representa aquesta data”.
Per això, l’Ajuntament d’Arbúcies va obrir
les seves portes el dijous 12 d’octubre.
El gran cop de l’estat Espanyol va arribar
el dilluns 16 d’octubre. Jordi Cuixart i Jordi
Sànchez, presidents d’Òmnium Cultural i
ANC, respectivament, van anar a declarar
a l’Audiència Nacional per un delicte de sedició per les concentracions del 20 i 21 de
setembre durant el registre de la Guàrdia
Civil al Departament d’Economia. I ja no
van tornar. La jutgessa Carmen Lamela va
demanar presó sense fiança i els va enviar
a Soto del Real. La decisió es va saber a les
9 del vespre i, una hora després, la gent va
sortir als balcons a fer una cassolada que
va ressonar arreu del país. Primers presos
polítics del Procés.
Les reaccions de la ciutadania van seguir
l’endemà, 17 d’octubre. A les 12 del migdia es va fer una aturada davant dels llocs
de treball i, a les 8 de la tarda, es va convocar una gran manifestació silenciosa amb
espelmes a Barcelona. A Arbúcies també
va haver-hi desenes de persones que, des
de la placeta de Can Reus fins a la plaça de
la Vila, van manifestar-se amb espelmes i
al crit de “llibertat presos polítics”.
L’endemà, dijous 19 d’octubre, en un Ple
extraordinari d’urgència, l’Ajuntament
d’Arbúcies va aprovar per unanimitat la
moció exigint la llibertat immediata dels
Jordis. I, el dissabte 21 d’octubre, ANC i
Òmnium Cultural van convocar una manifestació a Barcelona de suport als Jordis i
demanant el seu alliberament.
Mentrestant, el govern espanyol posava
fil a l’agulla per aprovar l’aplicació de l’ar-

Ple de ratificació de la República catalana

ticle 155 de la Constitució a Catalunya. És
per això que Arbúcies amb molts d’altres
ajuntaments d’arreu del país, el dimarts
24 van aprovar una moció, proposada per
l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència,
de rebuig al 155.
Els atacs a l’escola catalana també van ser
constants durant aquells dies i les declaracions que a Catalunya s’adoctrina els nens
i les nenes arribaven des dels diferents
partits constitucionalistes. Per això, el dimecres 25 d’octubre es va convocar una
concentració a les capitals de comarca en
defensa de l’escola.
El dijous 26 d’octubre el president, Carles
Puigdemont, en un intent desesperat per
aturar el 155 i l’alliberament dels Jordis, va
filtrar la possible convocatòria d’eleccions

autonòmiques pel 20 de desembre. Al cap
d’unes hores i veient la reacció ciutadana
que, sense proves, ja el titllava de traïdor, i
veient també que el govern espanyol tampoc tenia la intenció de fer-se enrere amb
el 155 i d’alliberar els Jordis, el president
va fer-se enrere i el divendres 27 d’octubre, a les 15.27 de la tarda, el Parlament
de Catalunya (amb 70 vots a favor, 10 en
contra i 2 abstencions) proclamava la independència de Catalunya. I, unes hores
després, el Senat aprovava l’aplicació del
155 i destituïa, quasi de forma immediata,
el president i tots els consellers del govern
legítim de Catalunya.
I, a les 8 del vespre, el Ple de l’Ajuntament
ratificava la proclamació de la República, un
acte que es va traslladar al balcó del Consistori amb tota la plaça plena per celebrar-ho.

Foto: Lluís Casadesús

Proclamació de la República des del balcó de l’Ajuntament
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La persecució de l’estat Espanyol ha estat
constant des de llavors. El dimecres 1 de
novembre els consellers i membres de la
mesa del Parlament rebien la citació de
l’Audiència Nacional que demanava la
seva compareixença el dijous 2 de novembre. En aquell moment, però, Carles Puigdemont acompanyat de diversos
consellers, ja havia viatjat fins a Bèlgica.
I, en una roda de premsa el dimarts 31
d’octubre, el president legítim de Catalunya va assegurar que no tornaria a Catalunya fins que la justícia espanyola no
li garantís un judici just. Així doncs, Puigdemont juntament amb Antoni Comín,
Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig
van decidir quedar-se a Brussel·les i no
presentar-se a l’Audiència Nacional. Per
contra, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, amb la resta de membres
de la mesa com Anna Simó i Joan Josep

Manifestació per la llibertat l’11 de novembre
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Nuet sí que van acudir a declarar al Tribunal Suprem, així com els 8 consellers:
Meritxell Borràs, Dolors Bassa, Joaquim
Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Raül Romeva i Carles Mundó. I
també l’exconseller, Santi Vila, que havia
dimitit el dia abans de proclamar-se la
República. Els membres de la mesa van
tornar el mateix dijous cap a casa, però
la jutgessa Lamela va decidir ampliar el
nombre de presos polítics a Catalunya i,
el dijous 2 de novembre, a la tarda, ja no
només n’eren 2, sinó que passaven a ser
10. Als 8 consellers els engarjolaven, a Estremera els homes i a Alcalá-meco a les
dones. La resposta a aquests empresonaments van ser les concentracions que es
van convocar davant dels ajuntaments el
mateix dijous 2 de novembre i una cassolada per a les 10 del vespre. Al matí ja
s’havia fet una aturada davant dels llocs

de treball per mostrar que no ens faran
callar ni amb el 155 ni amb la persecució
judicial dels nostres representants legítims.
El divendres 3 de novembre es va fer una
nova concentració de rebuig als empresonaments dels 8 consellers legítims del
govern de Catalunya. La seva llibertat
també es va reclamar a l’aturada de país
que va tenir lloc el dimecres 8 de novembre. Alguns arbuciencs, des de primera
hora del matí, van ser presents a diferents talls que es van produir a l’AP-7 a la
Jonquera, a Sant Celoni o a Girona. D’altres, van anar a l’estació del TAV a Girona
i a la concentració que va tenir lloc a la
delegació del Govern a les 12 del migdia.
I, el dissabte 11 de novembre, tres autocars més cotxes particulars van desplaçar-se a Barcelona per participar a la
gran manifestació per la llibertat.

Bloqueig de l’estació del TAV a Girona

Salut i Cooperació

L’Ajuntament posa en marxa el
Pla Municipal de Salut

Taller de malabars durant la 2a Jornada d’Economia Social i Solidària

rents agents de salut del territori; disposar d’una eina de planificació de les
polítiques de protecció i promoció de la
salut, acció social i benestar del municipi
i, finalment, fer efectius els prinicipis de
salut en totes les polítiques en totes les
fases del procés. És a dir, no és només un
pla de salut enfocat a la salut entesa com
una pataologia, sinó la salut en un concepte molt més extens i parlaríem de ciutats saludables en les quals es tenen en
compte diversos punts com ara el desenvolupament urbà sostenible, la inclusió i
integració, el desenvolupament econòmic i la innovació, la petjada ecològica, el
patrimoni cultural, els serveis públics i la
ciutat habitable.
És per tot això que s’ha començat a treballar amb totes les àrees de l’ajuntament per veure en quin punt es troba la
institució en els temes de salut, així com
també s’ha començat a fer aquesta visualització amb les entitats del municipi.
Es tracta d’un projecte molt transversal
i en el qual es necessitarà la col·laboració de les associacions, professionals del
sector (metges, infermeres, veterinaris,
fisiterapeutes, etc) i ciutadans que puguin oferir un punt de vista interessant
respecte al tema.

Des de fa uns mesos, l’Ajuntament d’Arbúcies ha començat a treballar en l’elaboració d’un Pla Municipal de Salut. Es
tracta d’una prova pilot impulsada des
de Dipsalut i en la qual també hi participen els municipis de Torroella de Mont-

grí i Sant Feliu de Guixols.
Aquest pla té uns objectius molt clars:
optimitzar i racionalitzar els recursos
actius vinculats a la salut; realitzar un
procés de dinamització que permeti la
coordinació i cooperació entre els dife-

L’Associació de Cooperació pel Desenvolupament de Bantandicori ha engegat la
campanya Aigua pel Senegal per tal de recollir fons per dur a terme diferents accions
a Kandia, una comunitat rural en què, des
de fa temps, treballa l’entitat. Així doncs, en
el marc d’aquesta iniciativa, es va signar el
conveni de col·laboració entre el consistori,
Bantandicori amb l’empresa d’aigua Sorea.
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, va destacar el valor de la col·laboració entre els
sectors públics i privats en la lluita contra la
pobresa. “Treballem amb les persones com
a prioritat”, va ressaltar l’alcalde.
Andreu Masferrer, responsable de Sorea,
va explicar que ja fa 3 anys que col·laboren
amb l’entitat i va recordar: “Necessitats bàsiques que donem per fetes nosaltres, com
ara obrir l’aixeta i que surti aigua, a moltes
comunitats no és possible”.
Des de l’Associació estan molt agraïts a
l’empresa Sorea “per aquest suport incondicional que vam iniciar l’any 2015”. “Està
clar que sense aquest tipus de col·laboració
nosaltres no podríem portar a terme tots
els projectes que estem desenvolupant al

Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament, Bantandicori i Sorea

L’alcalde d’Arbúcies amb el responsable de Sorea i el representant de Bantandicori

Senegal”, va assegurar el president de l’entitat, Toni Ridorsa. Dins la iniciativa Aigua
pel Senegal, l’associació ha posat en marxa
diferents accions per recaptar diners. Una
és l’acte solidari en el qual van participar
diferents col·lectius del municipi com el Cor
Lutiana, WC Teatre, el grup de Zumba, la balladora de dansa contemporània Sara Garcia
i el mític cantant de Dagoll Dagom, Carlos

Gramaje.
L’Associació de Cooperació pel Desenvolupament de Bantandicori va néixer el 2002 i
treballa a la comunitat rural de Kandia que
agrupa al voltant de 65 pobles. Des de llavors, s’han construït 10 pous d’aigua que han
permès potabilitzar l’aigua pel consum i també es vol tirar endavant un projecte de desenvolupament agrícola per a l’autoconsum.
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Promoció Econòmica

El 2n Concurs de Receptes de la
Biosfera arriba a Arbúcies

L’alcalde d’Arbúcies amb tres dels quatre participants al concurs

En el marc de la Fira de Tardor i la 33a Festa del Flabiol, el dissabte 4 de novembre
Arbúcies va participar per segona vegada
al Concurs de Receptes de la Biosfera del
Montseny, enguany, amb més plats i amb
presència masculina.
El pa de pessic de les pastisseries d’Arbúcies
és tot un referent, però la Remei Mollfulle-

da va presentar un pa de pessic que, sense
portar ni una mica de llevat, ja despertava
admiració només de veure’l. En l’apartat de
postres va haver de competir amb una coca
de poma amb melmelada de poma molt
ben feta, però que no va poder superar les
sensacions d’aquell cotó fluix, d’aquella combinació magistral de només tres ingredients:

Se celebra la 2a Jornada d’economia social i solidària

Taller de malabars durant la 2a Jornada d’Economia Social i Solidària

Trafad Cooperativa, Som Energia, el
projecte de Rebost Solidari i Coop57
són algunes de les cooperatives que
van participar a la 2a Jornada d’Econo10

mia Social i Solidària que es va celebrar
el 17 de setembre a Arbúcies. La jornada va començar el divendres 15 amb la
projecció d’un documental d’economia

farina, sucre i ous.
La unanimitat sobre aquest plat es va imposar entre un jurat format per Marc Comas,
cuiner; Lluís Garcia, coordinador del Concurs;
Anna Illa, tècnica de promoció econòmica de
l’Ajuntament d’Arbúcies, i Jordi Tura, director
del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella. No ho va tenir tan fàcil a l’hora de decidir
el millor segon plat, categoria en la qual competien una vedella amb bolets, unes salsitxes
amb bolets i uns cargols amb conill. A poc a
poc, els cargols es van anar perfilant com els
guanyadors i li van donar una segona alegria
a la senyora Remei.
En l’apartat de primers vam viure un duel
entre dos mons gastronòmics. Una amanida
de figues i formatge de cabra amb vinagreta
de figues i mel amb un capipota que avui ja
és freqüent trobar a la llista de segons. Es va
endur el premi el plat més consistent, que
va ser elaborat per Manel Serras, el primer
home que aquest any participa en el Concurs. Els set plats presentats a Arbúcies, xifra
que supera la de l’any passat, van poder ser
degustats per tot el públic assistent que en
general va coincidir amb el criteri del jurat i,
en un ambient distès, va poder fer una bona
tertúlia gastronòmica.

col·lectiva a La Gabella. Els actes van
seguir diumenge amb diferents tallers
a la plaça de la Vila, com ara el taller
de malabars, que va tenir molt èxit entre el públic infantil. Al migdia, Fiare i
Coop57 van fer una conferència sobre
banca ètica i cooperativisme. A més,
durant tot el dia, els assistents van poder conèixer les diferents cooperatives
que van ser presents a la plaça com les
arbucienques Trafad, el Rebost Solidari
o la Veganeria, que va ser l’encarregada d’oferir el menú del dinar popular. El
concert de Sílvia Tomàs va cloure els actes de la 2a Jornada d’Economia Social
i Solidària.
El tinent d’alcalde, Jaume Salmeron,
promotor de la jornada, va explicar que
des de l’Ajuntament ja fa temps que
s’aposta pels projectes cooperativistes
i d’economia social i recorda que s’ha
tirat endavant la municipalització del
Servei d’Atenció a les Persones a través
de la cooperativa Trafad; així com s’han
signat convenis de col·laboració amb
Coop57, una cooperativa de banca ètica o amb Som Energia per lluitar contra
la pobresa energètica.

Es revaliden les dues Flors d’Honor del Viles Florides
La regidora de Promoció Econòmica,
Maria Tayeda, va recollir el guardó de
dues Flors d’Honor que es va atorgar a
l’Ajuntament d’Arbúcies al certamen de
Viles Florides, que es va celebrar a Mollet del Vallès el passat 22 de setembre.
Tayeda es va mostrar molt satisfeta per
renovar aquest reconeixement i va assegurar que des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’està treballant perquè Arbúcies disposi d’unes boniques
zones enjardinades i d’espais verds.
El moviment Viles Florides es promou
des de la Confederació d’Horticultura
Ornamental de Catalunya (CHOC) i reconeix els municipis que treballen per
a la transformació dels seus espais públics.
La gala Flors d’Honor 2017 va reunir al
Teatre Municipal de Can Gomà de Mollet del Vallès més de 275 persones en
els reconeixements anuals del moviment Viles Florides i en un acte presidit
per la consellera d’Agricultura, Rama-

Maria Tayeda rebent el reconeixement de dues Flors d’Honor de la mà de la consellera Meritxell Serret

deria, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret. La gala va reconèixer 11 municipis
amb quatre Flors d’Honor, 48 amb tres

Visita dels premiats Pla de Barris
Gràcies a la campanya del comerç Barris antics, molt per descobrir, molt per

oferir, una trentena de persones van
poder gaudir d’un esmorzar a l’Hotel

Flors d’Honor, 48 municipis amb dues
Flors d’Honor i 6 municipis amb una
Flor d’Honor.

Montsoliu, així de les visites guiades
al Museu Etnològic del Montseny, a la
Farga del Roquer i al Jardí Dendrològic
del Roquer, que van tenir lloc el diumenge 22 d’octubre.
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Urbanisme i Obres

Ester Soms Pagespetit
Regidora d’ERC

Joaquim Bohils Cuberta
Regidor de CiU

De l’1O al 21D

Ara és l’hora

Abans de res i desde la nostra formació
local volem donar l’enhorabona a tota
la gent d’Arbúcies per l’acte de civisme
i dignitat fet l’1O, els dies anteriors i els
posteriors, a tots en general. Moltes
gràcies!
Arbúcies va demostrar que la democràcia és i serà un puntal de la nostra
societat.
Ara tenim una altra cita a les urnes, no
és el panorama desitjat, ni molt menys,
però és l’única solució després que el
govern espanyol de la mà del PP, C’s i
PSOE-PSC ens hagin aplicat un indigne
i injust article 155; Després que els jordi’s, la meitat de Consellers estiguin a
la presó i l’altre meitat del Govern junt
amb el president Puigdemoment a l’exili, no ens queda una altra que presentar-nos a les eleccions del 21D, i ho hem
de fer amb el convenciment i la seguretat que les hem de guanyar com a País.
Us demanem que voteu, que ompliu les
urnes de vots, fem ús del nostre dret a
vot, el nostre dret a decidir democràticament, no us quedeu a casa, voteu!
Les urnes són nostres i no ens les deixarem prendre mai. La nostra és una causa justa que neix del mandat popular de
les eleccions amb més participació de la
història i que va ser refrendada l’1 d’octubre heroicament malgrat la repressió
policial. Sabem que les eleccions del
21D són il·legítimes, però són el millor
camí que tenim ara mateix per defensar la República i respondre democràticament al front del 155. Convertim la
ràbia, la indignació i el dolor en la força
per vèncer i desempallegar-nos definitivament d’aquest estat fallit.

El país viu moments transcendentals. La
celebració del referèndum, la dignitat
de la ciutadania de Catalunya el mateix
1 d’octubre i les jornades posteriors, la
declaració d’independència i la salvatge reacció de l’Estat espanyol tant amb
l’ús de la violència física com amb la
supressió de la Generalitat de Catalunya són fets que marcaran les properes
eleccions.
Tenim davant nostre un repte extraordinari. Guanyar clarament les eleccions
del 21 de desembre. I perquè les hem
de guanyar? En primer lloc, per dignitat.
Escric aquestes línies el dia que fa 29
nits que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart són
a la presó de Soto del Real, i el dia que
en fa 11 que set membre del Govern de
Catalunya dormen a les presons d’Estremera i d’Alcalá-Meco. Dies allunyats de
la seves famílies, privats de llibertat, per
haver posat urnes. Per ser demòcrates.
En segon lloc, per recuperar les institucions que ens han pres. El president
de la Generalitat i quatre membres del
Govern són a Brussel·les mantenint viu
el Govern del país. Recuperar les institucions també vol dir que puguin tornar
amb normalitat. Vol dir viure amb dignitat. I, en tercer lloc, per reemprendre
el camí que plegats hem iniciat, el camí
per fer efectiva la República que vam
votar, més de dos milions de ciutadans
d’aquest país, fent-ho ben fet, fent tal
com els catalans sabem fer les coses.
Ara més que mai, hem de seguir endavant.
Per tot aquests motius, i per molts d’altres, el proper 21 de desembre cal anar
a votar. Cal votar per dignitat perquè
això és el que mai ens podran manllevar.
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Jaume Salmeron Font
Regidor d’Entesa

Recuperem drets
El procés polític que viu Catalunya ha trasbalsat estructures a tots nivells. Esdeveniments
i canvis constants i sobrevinguts que han
impactat en l’opinió pública, i han mobilitzat
una societat que s’ha polititzat de manera
exponencial. En aquest procés, han passat
algunes coses, desapercebudes per la majoria, però de vital importància. La confrontació
política i institucional, ha deixat en segon terme decisions jurídiques que ens preocupen.
En aquest context, el Tribunal Constitucional
(TC) ha deixat en suspens dues lleis i una modificació de llei que el Parlament de Catalunya havia aprovat amb àmplies i transversals
majories. Parlem de la Llei 24/2015 d’emergència habitacional i pobresa energètica, la
4/2016 de protecció del dret a l’habitatge
de les persones en risc d’exclusió i la modificació de la llei 2/2014 pel dret a l’habitatge
que preveia sancions als habitatges buits en
mans d’entitats financeres. Més enllà del posicionament sobre les qüestions nacionals és
injust, i immoral, aprofitar la situació de crisi
política actual per castigar els segments de
població més vulnerables amb l’excusa que hi
ha espais legals que no són de competència
catalana. Des de l’Entesa, entenem que són
competència pública tots aquells espais que
afecten la vida de les persones. Quan es tracta del benestar i els drets fonamentals, el debat és polític i humanitari, no jurídic. La tendència a judicialitzar la vida pública catalana,
arriba a l’extrem de limitar drets fonamentals
com els subministraments o l’habitatge, en
aquest darrer cas es tracta d’un dret que també recull la Constitució espanyola. És urgent
bastir un front ampli, polític, social i municipal
per recuperar aquestes eines que afavorien
la lluita contra la pobresa i l’exclusió; és urgent recuperar la cohesió social que el TC ha
suspès i recuperar drets. En aquesta lluita, hi
hem estat,hi som i hi serem.

L’Entrevista

“Som els bombers d’Arbúcies i n’estem orgullosos”
Sergi Forts, David Merino i Jordi Ribas, tres membres del cos expliquen
les seves experiències
Ens asseiem a la taula del menjador on
habitualment els bombers d’Arbúcies es
reuneixen per parlar de les seves coses i
prendre decisions. Estem a les instal·lacions
actuals que l’Ajuntament va posar a la disposició dels bombers ara fa al voltant de 15
anys. En Sergi Forts és ara el cap del parc,
en David Merino, el sots cap, i en Jordi Ribas és l’ànima dels bombers d’Arbúcies; ells
tres ens acompanyen. El cos el formen 19
bombers més en Joan Tort, de la secció de
veterans. Ara mateix hi ha set persones que
fan el curs per incorporar-se al grup.
“De petit ja volia ser bomber”, ens confessa
en Sergi. “Treballava a Indcar i vaig conèixer
a en Jordi Ribas, que m’ensenyava el parc.
En lloc d’anar a la mili, vaig fer de vigia al
Parc de Joanet. I després em vaig apuntar
com a bomber voluntari i vaig fer el curs
bàsic el 2002. Fa dos anys que sóc el cap
del nostre parc”. La seva història no és gaire
diferent de la d’en David i en Jordi. “El foc
sempre m’havia cridat l’atenció”, ens diu en
David Merino. “Tenia 18 anys quan un amic
bomber em va convidar a pujar al camió
per anar a apagar un foc a Vilalleons. Des de
1984 sóc bomber voluntari”. I en Jordi Ribas
ja fa 19 anys al cos. “Quan hi havia focs a
Arbúcies jo anava per lliure. Però el meu
germà em va dir que no ho fes. Ell era bomber i sabia de què parlava. Des del març de
1999 sóc bomber de la Generalitat. I aviat
em donaran la Medalla de Bronze –als 20
anys de servei-”.
Les funcions del cos van des d’apagar focs
arreu de Catalunya i, en ocasions, també
d’Espanya, fins a coses més quotidianes
com assistir persones del mateix poble que
tenen problemes a casa seva o tallar focs locals. Al parc d’Arbúcies s’acostumen a efectuar unes 300 sortides l’any. Els bombers no
va dubtar ni un moment el passat 1 d’octubre a posar-se al davant de la porta d’accés
al col·legi electoral per defensar el dret a
votar dels ciutadans. Un fet exemplar.
El cos es va fundar el 1982 amb tres membres i un Land Rover que transportava
400 litres d’aigua. “Un any més tard, es va
crear el cos de bombers de la Generalitat,
i en Joan Tort va buscar gent que volgués
col·laborar amb ell a Arbúcies”, explica en
Jordi Ribas. Ara el parc arbucienc compta
amb tres vehicles: un 4x4 per accions molt

Jordi Ribas, Sergi Forts i David Merino (d’esquerra a dreta)

ràpides, un BUL (Bomba Urbana Lleugera)
per assistir al nucli del poble i accidents
de trànsit (1.000 litres de capacitat), i un
BRP (Bomba Rural Pesada) que transporta
3.500 litres d’aigua i pot desplegar 600 metres de manguera de 25mm de diàmetre.
“No és pas gaire”, ens explica en Sergi. “De
fet, els 3.500 litres ens duren uns 15 minuts

“Quan estem treballant
no som conscients dels
perills”
quan estem al mig d’un foc. Per tant, és indispensable tenir una bona estratègia i un
cap que dirigeixi l’operació perquè molts
vehicles han de servir per anar reposant
l’aigua quan ja tens les mànegues tirades”.
“De fet, amb les mànegues podem actuar de forma efectiva en un foc de com
a màxim tres metres d’alçada”, ens diu en
David Merino. “En canvi, amb helicòpters
es pot actuar en focs de fins a 10 metres
d’alçada i amb hidroavions de fins a 15 metres. Sense els mitjans aeris no podríem fer
res. Tot i així, la tasca dels bombers és indispensable. La línia més llarga en què he
participat feia 3.920 metres i anava des de
la carretera fins a sota El Pení. Un foc gran

pot provocar un desplegament encara superior. I es poden tirar fins a un milió de
litres d’aigua... o potser més i tot”.
Durant els focs de 1994 que van afectar tot
el nostre sector, es van tirar més de 3.200
metres de mangueres i més de 100.000 litres d’aigua només per intentar parar el foc
que avançava cap al castell de Montsoriu.
“El foc ens va passar per sobre almenys
tres vegades. Venia de Gualba i pujava cap
a Fogueres de Montsoriu. De fet, el foc va
saltar per sobre els camps de darrere de
Sant Feliu de Buixalleu fins a l’altra banda
sense que el veiéssim”, ens diu en Jordi.
“El foc sol anar a una velocitat de 5 km/h.
I en moltes ocasions es produeix un focus
secundari que pot fer salts de 900 metres
i fins i tot de 2.000 metres com va passar
a Recasens. “Controlar això és impossible”,
afegeixen en David i en Sergi.
“Quan estem treballant no som conscients
dels perills”, comenta en Sergi. “Vivim situacions on ens juguem la pell, però no hi
penses. Vols resoldre el problema”. “Quines situacions els han afectat més?”, els
preguntem. “Quan has d’assistir a persones accidentades que et toquen de prop,
familiars, amics, i veus que han perdut la
vida. En ocasions necessitem ajuda psicològica”, coincideixen els tres. “Però ho
superes tot. Som els bombers d’Arbúcies i
n’estem molt orgullosos”.
Manel Serras
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Fires i festes

Se serveixen un miler de tastets de bolets durant
la Fira de Tardor i la Festa del Flabiol
Un any més el tastet de bolets del
Montseny va ser tot un èxit, ja que es
van repartir vora un miler de racions
entre els centenars de turistes que van
gaudir diumenge de la Fira de Tardor i
de la Festa del Flabiol d’Arbúcies.
Per segon any consecutiu, la natura i la
gastronomia de la Fira de Tardor es van
unir a la cultura i a la música de la Festa
del Flabiol per celebrar un gran cap de
setmana ple d’activitats i atractius turístics per fer gaudir tant els arbuciencs
com els visitants. Dissabte, les activitats
van començar amb la Fira d’Artesans
i l’exposició de bolets i la trobada de
xapes de cava a la plaça de la Vila. Un
matí que ja va comptar amb nombrosos
visitants, fet poc habitual en les altres
edicions que s’han celebrat, en què el
dia fort era el diumenge. Les activitats
de dissabte van seguir amb la presentació del projecte “Vall d’Arbúcies, llavors de futur” que pretén recuperar i
promoure 12 varietats locals de fruiters
i horta amb l’objectiu de reivindicar-les
com a productes locals del territori.
Aquestes varietats agràries han estat
escollides per la seva singularitat i especificitat i es localitzen en una vall,
entre el Montseny i les Guilleries, que
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conserva un enorme patrimoni agrícola
fruit de la diversitat històrica de conreus i l’aïllament geogràfic. El Museu
Etnològic del Montseny també va acollir
el mateix dissabte la presentació del Foto-Montseny 2017 amb l’exposició PICTIO, en companyia de la pintura.
A la tarda, la pluja va obligar a traslladar
l’audició de sardanes de la plaça de la
Vila a la Llar de Jubilats, on també es va
celebrar un concert de txirula a càrrec
de Juana Etchegoin. Abans, però, els
més petits van poder gaudir dels tallers
creatius, de les atraccions Gircat i del
Revoltim de Jocs Gegants.
Malgrat la pluja prevista per diumenge,
a partir de les 11 del matí, els carrers del
centre d’Arbúcies es van anar omplint
de visitants que van poder gaudir de la
visita guiada al Jardí Dendrològic del Roquer, a la Farga del Roquer o bé, visitar
el Museu Etnològic del Montseny. A 2/4
de 12 del migdia, però, el gran atractiu
va ser el tast de bolets del Montseny i,
a la 1 de la tarda, els balls tradicionals i
la gran roda de flabiol que van tenir lloc
a la plaça de la Vila. A més, durant tot el
matí, es va poder escoltar el so flabiols
en diferents punts del nucli històric del
municipi amb els Flabiols als quatre
cantons. A la tarda, el gran concert de
flabiols i la castanyada popular van posar el punt i final a dos dies de la Fira de
Tardor i de la Festa del Flabiol.

En aquest sentit, la regidora de Promoció Econòmica, Maria Tayeda, es va
mostrar molt satisfeta per l’èxit de visitants que ha tingut un any més la Fira de
Tardor i la Festa del Flabiol. “Enguany,
a causa de la situació política actual, el
caràcter festiu s’ha transformat en una
reivindicació de mantenir vives les nostres tradicions catalanes”, va assenyalar
la regidora.
Tayeda va explicar que és una festa pensada per a un públic de totes les edats i
que per això, aquest any es van organitzar moltes més activitats per a tothom

i va recordar que la Fira de Tardor és
una de les festes “més consolidades de
la nostra vila” i que es tracta d’un esdeveniment de referència per donar a
conèixer Arbúcies i tots els atractius de
què disposa.
Per la seva banda, el regidor de Cultura,
Manel Serras, creu que és un encert haver unit ambdues festes, ja que el nombrós públic que atrau la Fira de Tardor
pot conèixer i gaudir de la música dels
flabiols i, així la Festa del Flabiol, única
en el seu gènere a Catalunya, obté un
públic més divers i ampli.
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Èxit de la primera edició del festival familiar Cassònia
Can Cassó va acollir la primera jornada
familiar Cassònia, que es va organitzar
a Arbúcies el dissabte 16 de setembre.
Tot i ser la primera edició i amb la previsió de pluja que es s’havia anunciat
durant tota la setmana, el Cassònia va

ser tot un èxit entre les famílies del municipi, però també de poblacions veïnes
com Sant Hilari i Breda.
La companyia El Pot Petit va ser l’encarregada de donar el tret de sortida a la
jornada amb un concert que va captivar

Taller de maquillatge

Actuació d’El Pot Petit
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els assistents més petits amb cançons
com El cuc poruc i Puja al meu cohet.
Després, l’activitat va seguir amb la
zona per a petits, que hi havia preparada en una de les sales de les Naus Ayats
amb jocs de fusta, peces de construc-

Disco i festa Holi

ció, contes, figures geomètriques, entre altres joguines. També, durant tot
el matí, la mainada va poder-se pintar
la cara amb el taller de maquillatge, i
va ser tot un èxit. Abans de dinar, es va
fer un taller de percussió per a tots els
públics. A dos quarts de 2 l’activitat va

parar i qui ho va desitjar va poder dinar
a la zona de pícnic que es va habilitar al
mateix recinte de Can Cassó.
A partir de les 3 de la tarda l’activitat es
va reprendre amb un racó amb bitlles
catalanes, jocs de cucanya a càrrec de
Flying Omelette i l’actuació sorpresa de

Raúl Martínez amb un esquetx de teatre gestual.
A les 5 de la tarda, l’actor Marcel Tomàs
amb el seu espectacle Trams va ser
l’encarregat de fer riure el públic del
Cassònia. Una obra que recull alguns
dels esquetxos més bons dels diferents
espectacles que ha fet l’actor com Zirocco i Hotot. L’activitat va seguir amb
l’actuació dels TAP i el seu espectacle
Gomàtics. I, tot seguit, amb els Contes
a la maleta de Clara Ribatallada que va
tenir una molt bona acollida, ja que la
sala va quedar plena de gom a gom i
amb un taller de globoflèxia en què tots
els nens i nenes del Cassònia van poder
fer donar forma al seu globus. I, a les
8 del vespre i com a acte de cloenda,
va començar la festa per als més grans,
una disco i festa Holi en què tot Can
Cassó es va omplir de molts colors.
El regidor de Cultura, Manel Serras, es
va mostrar molt satisfet de l’acollida
d’aquesta primera edició del Cassònia
“que s’ha demostrat amb les 750 entrades venudes” i va recordar que la
idea de posar en marxa aquesta jornada familiar és fer arribar la cultura,
la música, el teatre a totes les famílies
d’Arbúcies. Serras va assenyalar que
l’objectiu era oferir activitats a tots els
nens i joves del poble “i ho hem assolit,
ja que durant tot el dia han passat pel
Cassònia des de nens de mesos, fins a
joves de 14 anys”.

Contes a la maleta amb la Clara Ribatallada
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Una festa de l’Aplec de la
Capella molt lluïda

Audició de sardanes de dissabte a la tarda amb la Cobla la Cervianenca

Jocs de fusta tradicionals

Han passat 14
conferenciants a
Arbúcies al Món
Els cicles de xerrades Arbúcies al món ja
ha portat 14 conferenciants a Can Delfí
per a què expliquin les seves vivències,
recerques i experiències laborals en diferents països del món. El primer va ser
el lletrat Josep M. Mena, seguit per Marc
Solanas (enginyer informàtic), Daniel
Balagué (matemàtic), Eduard Campillo
(matemàtic), Olívia Tort (biotecnòloga),
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Mercè Pons (actriu), Tere Recarens (artista), Elisenda Sanz i Albert quintana
(neurocientífics), Neus Busquets (enginyera aeronàutica), Josep Guiolà (fotògraf amateur), Carles Planchart (tècnic
analista de futbol), Jordi Tura (enginyer,
dr. en Fotònica), Marc Campillo (químic)
i, finalment, Agnès Auledas (arquitecta
tècnica, enginyera estructural).
Amb ells, no només hem conegut la
seva trajectòria, amb les oportunitats
i dificultats que se’ls han presentat, sinó
que també ens han fet viatjar pels paisatges, costums, menjars i anècdotes de
diferents països del món. Ja us podem
avançar la propera: el 15 de desembre
David Sala que resideix als EUA ens parlarà de Biomedicina.

La celebració de l’Aplec de la Capella
d’enguany va ser una diada molt lluïda i
amb molta participació en els diferents
actes que es van organitzar durant l’últim cap de setmana. Durant la setmana
de la Pietat es van realitzar diverses
conferències a la mateixa Capella. I, al
cap de setmana, van tenir lloc els actes
més destacats. Les activitats de dissabte van començar amb la marxa infantil
organitzada per l’AMPA de l’escola Dr.
Carulla. Tot seguit, va tenir lloc la tradicional ofrena floral al a Verge de la
Pietat en què els infants d’Arbúcies van
portar-hi el seus rams de flors. A més,
durant tot el matí, hi van haver jocs tradicionals de fusta a tota la plaça de davant la Capella. A la tarda va tenir lloc la
unció dels malalts i el concert ofert pel
cor Gaudim cantant. Després, la cobla
La Cervianenca va oferir una audició de
sardanes i, mentrestant, els assistents
van poder participar a la tradicional
rifa d’ous i cava de la festa. A la nit, el
grup de teatre d’El Centre va estrenar
la seva nova obra El Testimoni, d’Agatha
Christie i va ser un èxit d’assistència,
igual que la representació que van oferir l’endemà. Diumenge la celebració
va seguir amb la missa de 10 i de 12 a
la mateixa Capella. Enguany, el Cor Lutiana va oferir el concert del migdia, en
el qual hi va assistir un nombrós públic.
Finalment, a la tarda, la cobla Els Rossinyolets van tancar els actes de l’Aplec
de la Capella amb una audició i mitja de
sardanes.

Agnès Auledas, una de les últimes conferenciants

Tots eren fills meus tanca el cicle cultural TeatreFest

Enric Cambray i Ricard Farré interpretant Les dones sàvies

L’obra Tots eren fills meus de la companyia La Gespa de Palamós va posar el
punt final al cicle teatral Teatrefest que
ha tingut lloc els quatre diumenges del
mes d’octubre. La companyia de teatre amateur van interpretar una de les
obres del dramaturg Arthur Miller que
se centra en una família americana de
l’any 1948 que lluita desesperadament
per salvar-se com a comunitat i, després, com a individu. Un drama que va
entusiasmar el públic assistent i que,
després, va poder comentar tot fent
una cervesa del Montseny, patrocina-

Alguns dels actors de l’espectacle Tots eren fills meus

dora del cicle de teatre.
L’altre gran èxit d’aquest any del Teatrefest va ser el primer espectacle, Les dones sàvies, de Molière. Enric Cambray
i Ricard Farré van interpretar aquesta comèdia de tall clàssic i van fer-ho
duent a escena tots els personatges
masculins i femenins, però només amb
dos actors. Una obra que va entusiasmar els espectadors i que els va oferir
una tarda d’humor i comèdia.
Les altres dues obres del cartell van ser
Contes 1.0, per al públic familiar, i El
cowboy de la trista figura. Contes 1.0,

a través d’un gran comptador, explicava que els contes ja no s’expliquen com
abans i els objectes dels contes que han
quedat obligats. L’objectiu del públic?
Aturar el comptador i que els objectes
retoressin cadascun al seu conte.
El cowboy de la trista figura va ser
l’aposta arriscada del cicle amb l’actor Jordi Corona. Una obra amb un joc
entre el gest i els sons onomatopeics
neix el seu univers. Una comèdia visual
servida en monòleg on el públic estava convidat a compartir la imaginació i
una estona de la seva existència.

Una altre forma d’anar al teatre
L’edició d’enguany de TeatreFest ens
demostra que en un mateix cicle
teatral hi han de tenir cabuda totes
les diversitats d’aquesta manifestació cultural tan amplia. No sols
hem d’anar a teatre per distreure’ns
i fer-nos un tip de riure. Com a espectadors hem de tenir una mentalitat oberta i acceptar que al teatre
també s’hi ha d’anar per ampliar el
ventall de percepcions i sentiments.
Enguany les quatre mostres que
s’han portat a terme al Teatre del
Centre Parroquial han servit per
demostrar tot això. El cicle va començar amb una obra de Molière,
Les dones sàvies, que va portar al

públic a una rialla extrema i va generar una gran expectació pensant
en les obres que encara restaven.
La segona funció ens va portar l’espectacle infantil Contes 1.0, deixant
palesa la creativitat del grup Teatre
a la Fuga. Després, ens va visitar el
Cowboy de la trista figura, que amb
la seva mímica va anar creant situacions còmiques i divertides.
I l’últim espectacle ens va permetre
canviar de registre i ens va portar
cap a una reflexió profunda sobre
el mateix sentit de la vida, de la coherència vital i dels valors morals.
Amb Tots eren fills meus, la Companyia La Gespa ens va fer pensar,

ens va guiar per camins escabrosos
fins a arribar a la conclusió que la
veritat sempre s’acaba imposant
i que, després, s’han d’assumir les
conseqüències de la mentida. Una
reflexió molt interessant en els moments que estem vivint en el nostre
país.
Així doncs, van ser quatre maneres diferents d’anar al teatre que
ens obriren el ventall de les nostres capacitats culturals. El públic
va respondre. Però en volem més.
Quan veus les reaccions tan positives després del cicle, sap greu que
molts arbuciencs i arbucienques
s’ho perdessin.
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La Gabella acull una jornada de treball entre parcs
naturals i museus
El passat 16 de novembre, el Museu Etnològic del Montseny va organitzar una
jornada de treball entre diferents parcs
naturals i museus de tot Catalunya. La
jornada estava centrada en la recuperació i gestió de l’arquitectura tradicional
en l’àmbit dels parcs naturals.
L’objectiu de la jornada era el de generar
un espai d’intercanvi d’experiències sobre un àmbit amb una trajectòria important de realitzacions, en el qual, però, es
van proposar línies de col·laboració que
aprofitessin l’experiència acumulada
tant per part dels parcs naturals com per
part dels museus, amb la voluntat de
facilitar estratègies conjuntes tant en la
recerca com en la posada en funcionament i la gestió dels productes patrimonials resultants.
Al llarg del dia els assistents van poder
compartir experiències de diferents
parcs i espais naturals del territori català: l’Alt Pirineu, el Montgrí, Aigüestortes, Montseny, Cap de Creus, Montsant, els Ports, Gavarres... al voltant de
la recuperació i gestió de l’arquitectura
tradicional, destacant el paper del museus com a dinamitzadors d’algun dels
projectes.
Aquesta activitat és fruït del treball conjunt de la Xarxa de Museus d’Etnologia
(entre els quals hi ha el Museu Etnològic
del Montseny) i que encapçalada pel Museu d’Història de Catalunya amb la col·laboració del Departament de Cultura i
el Servei d’Espais Naturals Protegits del
Departament de Territori i Sostenibilitat,
amb la voluntat de poder col·laborar en
diferents iniciatives d’aquest àmbit.

Participants a la trobada que va acollir el Museu Etnològic del Montseny
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Festes

Prop de 300 persones participen a la Festa de la Gent Gran
Com cada octubre, Arbúcies celebra la
Festa de la Gent Gran amb una celebració organitzada des de l’Associació de
Jubilats i Pensionistes.
Els actes van començar amb la missa
solmne a 2/4 de 12 del migdia i van

Dinar de germanor al poliesportiu de Can Delfí

seguir amb un acte social a la sala Daniel Martí de la Llar de Jubilats. Va ser
en el transcurs d’aquest acte que les
autoritats convidades van fer els seus
parlaments. Hi van participar l’alcalde
d’Arbúcies, Pere Garriga, una represen-

El cor Veus de Tardor va actuar durant l’acte social a la Llar de Jubilats

S’inaugura el safareig de Joanet
durant la Festa Major
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga,
acompanyat pel delegat d’alcaldia, David Merino, i de l’alcalde i exacalde de
Joanet, Josep Gubern i Lluís Bové, res-

El cor Veus Alegres durant la Festa Major de Joanet

tant de La Caixa, i el vicepresident de
l’Associació de Jubilats, Josep Serrat. Els
parlaments van anar acompanyats de
diferents actuacions dels nens i nenes
del grup del Taller de Teatre de Cal Xic,
així com de l’actuació del cor Veus de
Tardor.
Després, prop de 300 persones es van
aplegar al dinar de germanor al poliesportiu de Can Delfí, on també es van
homenatjar les persones que enguany
celebren els 85 anys d’edat.

pectivament, va donar per inaugurat
el safareig situat a la plaça Catalunya.
Es tracta de la recuperació d’un espai
que està datat des del 1931 i que s’ha

volgut recuperar pel seu valor històric.
L’acte es va fer durant la celebració de
la Festa Major el cap de setmana de
Sant Mateu, patró d’aquest nucli.
Després de la tradicional missa a l’església, el cor Veus Alegres de Sant Hilari
va oferir un concert a tots els assistents
a la mateixa plaça Catalunya. La celebració va acabar amb un berenar per a
tothom.

L’alcalde d’Arbúcies inaugurant el safareig de Joanet
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240 persones a la Marxa de Joanet Arbúcies pedala
per recaptar fons per a l’Oncolliga per a la mobilitat sostenible
Com cada any, Arbúcies va celebrar la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura amb una pedalada per a totes
les edats. Enguany, van participar-hi
prop de 130 arbuciencs que van sortir
del pati de l’Escola Dr. Carulla i, després
de fer la volta pels carrers Camprodon i
Magnes, es van dirigir cap al polígon de
Cal Xic per anar a agafar la pista forestal
fins a Mollfulleda, on van girar per acabar la pedalada al pati de l’escola, on es
va oferir un esmorzar saludable.

Alguns dels participants de la marxa solidària

participar a la marxa de Joanet i van
aconseguir vendre’n fins a 547. Tanmateix, van ser 240 les persones que
van acabant fent la marxa popular per
l’entorn de Joanet. A la cursa hi podia participar tothom, ja que es van
habilitar tres recorreguts: de 5, 10 i
15 quilòmetres. A l’arribada, als corredors els esperava un bon esmorzar.

El diumenge 17 de setembre Joanet
va acollir la 2a Marxa Solidària per
tal de recollir diners per a la Fundació Oncolliga. Tota la recaptació es va
destinar a pagar les inscripcions dels
dos equips que van participar a l’Oncotrail.
Enguany, els corredors de l’Oncotrail van haver de vendre dorsals per

Tres equips d’arbuciencs corren els 100 km de l’Oncotrail

Membres dels dos equips dels Gratanúvols del Montseny

El dissabte 7 d’octubre 2 equips dels Gratanúvols del Montseny i 1 equip de l’empresa carrossera Indcar van participar a la
cursa Oncotrail que es du terme al Baix
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Integrants de l’equip d’Indcar

Empordà i que té un recorregut circular
d’uns 100 quilòmetres amb arribada i
sortida a Palafrugell. Cada equip ha de
recórrer aquest trajecte en un màxim de

30 hores. Amb la participació de 3 equips,
es va ajudar a la recaptació de fons per
millorar la qualitat de vida dels malalts de
càncer, objectiu de l’Oncotrail.

El Pol acull la 3a Trobada VW de la
mà dels Clàssics Montseny-GuilleL’associació Clàssics Montseny-Guilleries
va col·laborar amb VAG74 per organitzar
la 3a Trobada VW clàssics al pícnic el Pol
d’Arbúcies, que va tenir lloc el dissabte
11 de novembre.
Novament es van superar les xifres i es

Foto: Clàssics Montseny-Guilleries

va consolidamt com una trobada VW
internacional ja que d’entre els més de
170 participants, molts vinguts de tota
Catalunya, van participar un bon número de persones vingudes de Narbona
i Perpinyà (França), Andorra i d’arreu

d’Espanya com ara València, Pamplona,
Las Palmas o Burgos, entre d’altres.
L’exposició dels participants, Top10, pintar el vw pissarra, la castanyada popular
i amb les barbacoes plenes fent brasa
van ser els actes principals de la trobada.
Des de l’entitat Clàssics Montseny-Guilleries agraeixen a l’Ajuntament, l’Associació de botiguers d’Arbúcies, VW
Heritage, VW Espanya, Meguiars, Pícnic
el Pol i gràfiques Jova, la seva gran col·laboració.

Alguns dels vehicles participants a la Trobada

S’estrenen les
noves sales de
dansa

L’alcalde d’Arbúcies i el regidor d’Esports amb les membres de la Junta i professores de l’Escola de Dansa

Al mes de setembre es van posar en
marxa les noves sales de dansa ubicades al nou espai cultural polivalent de
les Naus Ayats. L’Escola de Dansa d’Arbúcies disposa actualment de dues sales per assajar més uns vestidors i uns
lavabos.
Aquest nou equipament municipal
respon a les necessitats que, des de fa
anys, reclamava l’Escola de Dansa, ja
que fins al mes de juny d’aquest any
utilitzaven les instal·lacions del poliesportiu de Can Delfí que, malgrat que
s’ha anat reformant amb els anys, no
era l’espai més adequat per a l’Escola
de Dansa.
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Educació
La sala de plens de l’Ajuntament va acollir
l’acte de reconeixement als alumnes de
l’Institut Montsoriu que durant el curs
2016-2017 van treure les millors notes
a ESO, Batxillerat i d’altres pels seus treballs de recerca. Els premis a l’excel·lència els van entregar el director del centre,
Jordi Turon i la cap d’estudis, Anna Coll,
juntament amb l’alcalde d’Arbúcies, Pere
Garriga i el regidor d’Educació i Ensenyament, Jaume Salmeron.
Garriga va recordar que enguany és el 4t
any que es donen aquests guardons i va
felicitar a tots els premiats. Salmeron, per
la seva banda, va assenyalar la complicitat absoluta que hi ha amb l’institut i va
dir: “En el fons, això fa comunitat educativa, fa poble”. El regidor també va voler
recordar que l’any passat va ser un any
molt dur a conseqüència de les obres,
però “el resultat és magnífic”.
El director del centre també va felicitar
els guardonats i va anunciar que l’Institut
Montsoriu és el 4t institut de tot Catalunya amb la millor mitjana de Selectivitat.
Una dada de la qual Turon es va mostrar
molt satisfet. Després dels parlaments,
es va procedir a l’entrega dels diplomes
a l’excel·lència.
Júlia Moner i Carla Faixedas van obtenir la
primera i segona millor nota de 2n d’ESO
amb un 9,25 i 9,05, respectivament.
A 4t d’ESO, Anna Canals i Teresa Garolera
van obtenir el primer premi a l’excel·lèn-

Premis a l’excel·lència als alumnes de l’IES

L’acte de reconeixement es va celebrar a la sala de plens de l’Ajuntament

cia amb una mitjana de 8,90. I, Neus Juncà, la segona millor nota amb un 8,80.
A Batxillerat, Guillem Salagran amb una
mitjana de 9,10 va endur-se el primer
premi i Joan Espígol i Lluc Vayreda van
obtenir la segona millor nota amb un
8,70.
Pel que fa als premis a treballs, el Cicle
Formatiu de Gestió Administrativa va
endur-se el premi Aula. Pere Moré va
quedar 3r classificat a les Olimpíades de
Geologia de la UdG. Ernest Vidal i el seu

Alumnes, pares i professors a l’acte de reconeixement dels estudiants de l’IES Montsoriu
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treball La cimàtica en dues freqüències
simultànies van guanyar el premi Recerca Jove 2016. Mireia Gómez va obtenir el
primer premi de la XVIa edició del Premi
Medi Ambient de l’INS Baix Empordà i
l’accèssit del premi Ecopropostes de Ràdio Marina pel treball Estudi de l’eficàcia
de quatre remeis naturals i un helicida en
la lluita contra els cargols. I, finalment,
Dani Ruz i Hamza Marouan de 3r d’Electromecànica van ser els guanyadors del
IV concurs d’aplicació de vinils.

Judith Gràcia i Jofre Llorens, alcaldessa i tinent d’alcalde del Ple dels Infants pel curs 2017-2018

Els 13 regidors que formen el Ple dels Infants 2017-2018

La sala Daniel Martí de la Llar de Jubilats
va acollir la constitució del Ple dels Infants
per a la legislatura 2017-2018. En un acte
presidit per l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, i el regidor d’Educació i Ensenyament,
Jaume Salmeron, els sis nous regidors que
s’incorporen enguany a aquest òrgan de
participació van prometre el càrrec i, es
van escollir l’alcalde i el tinent d’alcalde.
Víctor Voynarovskyy, Dúnia Juanhuix, Iris
Sánchez, Júlia Font, Jana Ferrer i Marçal

Planesas són els nous regidors que passen a formar part del Ple dels Infants i ho
faran els cursos 2017-2018 i 2018-2019.
Amb aquestes incorporacions se substitueixen els sis regidors que aquest curs
han passat a cursar 1r d’ESO i que són
la Farners Salmeron, la Carlà Gràcia, en
Martí García, l’Arnau Riumalló, l’Arnau
Gifreu i la Laura Gonçalves. En aquest
sentit, l’alcalde d’Arbúcies va agrair la
participació i implicació que durant dos

anys han mostrat aquests regidors.
Durant el Ple, els nous regidors van prometre el càrrec i, tot seguit, es va procedir a l’elecció de l’alcalde i del tinent
d’alcalde En una votació molt ajustada,
la Judith Gràcia va ser escollida com a
nova alcaldessa del Ple dels Infants i, en
Jofre Llorens, com a nou tinent d’alcalde. Ambdós van fer un petit discurs en
el qual van dir que treballarien per a tots
els infants d’Arbúcies.

Segona edició
de la Transelva
L’Institut Montsoriu i cinc centres més
amb els distintius Escola Verda van
participar a la Transelva 2017, que té
per objectiu recórrer a peu itineraris
de senderisme entre dos punts de la
comarca de la Selva, enguany Arbúcies i Hostalric. Amb això els alumnes
van conèixer la diversitat natural de la
comarca, els seus recursos i valorar la
sostenibilitat del seu aprofitament i de
l’impacte de l’activitat humana. A més
enguany es van incloure activitats de
coneixement del patrimoni històric com
són la visita al Castell de Montsoriu,
al nucli antic de Breda i el monument

Els alumnes participants abans de sortir a davant l’IES Montsoriu

del Gorg d’en Perxistor. Hi van participar
més de 70 alumnes i professors dels instituts de Riells i Viabrea, Vidreres, Santa
Coloma de Farners, Hostalric-Breda, Sant

Hilari Sacalm i Arbúcies. Aquests intercanvis van començar fa 9 anys amb trobades comarcals conjuntes incloses en
el Pla d’acció ambiental de cada centre.
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Educació
Escola Vedruna

Excursió de l’Escola Vedruna a
Santa Maria de Lliors

Els alumnes davant l’ermita de Santa Maria de Lliors

El passat 17 d’octubre tots els cursos de
primària de l’escola Vedruna vàrem gaudir d’una sortida a la magnífica església
de Santa Maria de Lliors.

Escola Dr. Carulla
Des del Centre de Recursos Pedagògics de
la Selva interior ens va fer la proposta de formar part d’un projecte de Robòtica i Emprenedoria. Essent conscients de la importància
creixent en la nostra societat del llenguatge
de la programació i el concepte d’emprenedoria, vam creure oportú afegir-nos-hi.
És un projecte on s’adquireix material, recursos educatius i formació personalitzada per
treballar el llenguatge de codi i de programació amb els alumnes. I el que és més important, aprofitar aquest treball i coneixement
per afavorir l’aprenentatge dels alumnes de
Primària en les àrees instrumentals. L’objectiu no és fer programadors, sinó incorporar
la robòtica a les escoles.
Aquest mes tenim la impressora 3D a la
nostra escola i ja hem començat a imprimir
algunes peces i tots, alumnes i mestres, hem
quedat bocabadats davant l’aparell mirant
com es crea una figura en 3D.
Ja fa temps que a l’escola treballem el llenguatge computacional, però volem anar un
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Després d’una primera parada al Regàs,
contemplant la bassa, les arbredes i el
paisatge, vàrem continuar la nostra ruta
a peu fins arribar al nostre destí: Lliors.

Allà ens esperaven un conjunt d’activitats
sorprenents com fer vaixells amb troncs
i fulles, construir cabanes al costat de la
riera, anellar ocells i estudiar la vegetació
del Montseny, tot amb experts que ens
vingueren a ajudar. I com a culminació, els
agents rurals ens obsequiaren amb l’estudi d’un xuriguer i un aligot –procedents
del Centre de Recuperació de Torreferrussa- que més tard deixaren en llibertat
i que foren la delícia dels ulls de tots els
infants. A la tarda, després de fer un bon
àpat sota un cel ben clar i d’haver jugat
d’allò més, emprenguerem el camí de retorn fins al Regàs on ens recollí novament
l’autocar per portar-nos a l’escola. Lliors,
lloc emblemàtic per als arbuciencs i arbucienques i també, a partir d’ara, per als
nostres alumnes. Ajudem-los a compartir
i a estimar tota la bellesa que ens envolta.
Moltes gràcies als agents rurals, a l’Ajuntament d’Arbúcies, al Parc Natural del
Montseny, a l’empresa Font del Regàs, a
la família Crous i als senyors Josep Bernatallada i Josep Cardona per col·laborar
en la jornada mediambiental Vedruna
d’aquest curs.
		
Escola vedruna

Robòtica i Emprenedoria al Carulla

pas més enllà i treballar amb el programari
Scratch i ser capaços de controlar i programar els robots inclosos en el pack del projecte. Com més ens hi endinsem més potencialitats veiem en aquest tipus de treball.
La robòtica educativa és una eina d’aprenentatge que permet als alumnes desenvolupar
la intel·ligència lògico-matemàtica i la intel·ligència visual-espacial a partir d’activitats de
resolució de problemes, raonament lògic,
construcció i programació.
Aquest projecte és comú, amb els diferents
agents que conformen la comunitat educa-

tiva. El projecte té un cost per les escoles i
per això des d’aquí volem donar les gràcies a
l’Ajuntament, a l’empresa INDCAR i a l’AMPA
de l’escola per creure en el projecte i fer-ho
possible amb les seves aportacions econòmiques.
El lot de material per a l’escola, i subvencionat per l’Ajuntaments/INDCAR/AMPA, es
basa en: 6 robots Imagina 3deBot Scratch;
2 plaques de programació Makey-Makey;
3 nunchuks, 3 comandaments infrarojos, 3
Leds blancs; 1 impressora 3D i 30 hores de
formació.
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