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Política

Més de 500 persones a la inauguració del nou ajuntament
El president de l’Associació de Jubilats i l’alcaldessa del Ple dels Infants
juntament amb l’alcalde tallen la cinta inaugural

Rita Cuminal, alcaldessa del Ple dels Infants, va ser l’encarregada de taller la cinta inaugural al costat de l’alcalde i el president de l’Associació de Jubilats

El diumenge 24 de novembre es va inaugurar oficialment el nou edifici de l’ajuntament d’Arbúcies, que porta més d’un mes
en funcionament. L’acte inaugural va anar
a càrrec de l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, que va estar acompanyat pel president
de l’Associació de Jubilats i Pensionistes,
Lluís Danís, i l’alcaldessa del Ple dels Infants, Rita Cuminal. A més a més, dels regidors a l’oposició Ester Soms i Aniol Pujolràs, i de l’alcalde de Sant Feliu de Buixalleu,
Josep Roquet.
La inauguració, que va comptar amb més
de 500 persones, es va dur a terme a l’entrada de l’ajuntament, que es troba a la
plaça 1 d’octubre i el mateix alcalde va ex2

plicar que va voler comptar amb la presència del president de l’Associació de Jubilats,
“com a símbol de la història del nostre municipi i com a representant de tanta i tanta
gent que, al llarg dels anys, han tirat endavant el nostre poble” i, per altra banda,
l’alcaldessa infantil, que significa “el futur i
empenta de la vila de les generacions futures”. Així com també va voler que hi participessin els regidors a l’oposició perquè “es
tracta d’un edifici de tothom, ja que l’ajuntament és la casa de la vila, la casa de tots
els arbuciencs i les arbucienques”. Un cop
tallada la cinta inaugural per l’alcadessa infantil, es va oferir un modest refrigeri per a
tots els assistents.

La veu de l’alcalde

Dediquem el nostre temps a les
persones i al municipi
Amb l’arribada del desembre estem a
la recta final d’un any que ens deixa i
recordem com ens ha anat, i ja estem
pensant en totes aquelles coses que
volem fer per l’any que està a punt de
néixer. D’una cosa en diem fer balanç i
de l’altra fer projectes. I si fem balanç
cal que ens sapiguem situar des de la
perspectiva de poder mirar tot allò que
ens ha passat, directament o no, i ferho des de tots els àmbits, i, sobretot,
planerament. Només així podrem ser
justos, amb nosaltres mateixos, però,
sobretot, amb qui ens envolta.
I des de l’Ajuntament també ho fem. I
la veritat és que estem satisfets de les
moltes feines que hem assolit. No som
perfectes ni tenim la veritat absoluta de
les coses, som gent normal. I això ens
emplena perquè dediquem el nostre
temps a les persones i al municipi, per
fer una vida millor a tota la gent d’Arbú-

cies. Si fem un balanç de com funciona
el poble creiem, amb honradesa, que
força bé dins les possibilitats. Que es
pot millorar, sí, sempre es pot millorar
tot, negar-ho no ens farà millors.
Però sabeu de mi, i sabeu que soc positiu de mena i, per tant, permeteu-me
veure el got mig ple i mirar les coses des de la vessant positiva. Des de
l’Ajuntament, i crec que parlo en nom
de tots els regidors i regidores, volem
el millor per a Arbúcies. Un poble inclusiu en què els projectes i les propostes
per intentar millorar la vida de la gent
és cabdal i prioritari.
I no parlo només de fer millors carrers i
places i millors equipaments, que també, sinó que parlo de les propostes municipals d’atenció a les persones. I ho
fem des de tots els àmbits, sanitat, salut, cultura, joventut, turisme, comerç,
natura, esports, prevenció, seguretat,

Pere Garriga Solà
gent gran, festes etc. I aquí cal agrair
a totes aquelles persones que, des del
seu lloc personal o entitat, hi ajuden a
fer-ho possible. Gràcies de veritat perquè allò que construïm avui és el nostre demà.
I recordem aquella famosa frase que
diu: no pensis què pot fer Arbúcies per
tu, sinó què pots fer tu per Arbúcies.
Us desitjo unes bones festes en nom
de totes les persones que treballem a
l’Ajuntament i sobretot que l’any vinent
sigui un xic millor.
Ben vostre,
Pere Garriga Solà
Batlle d’Arbúcies
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Política

L’alcalde amb un grup de visitants a l’entrada de l’ajuntament

Durant el matí, però, tots els vilatans van
poder visitar les noves dependències municipals de la mà dels regidors i regidores
de l’equip de govern, que van explicar
com estan repartits els espais del nou
edifici i quins serveis s’hi troben. Amb
aquest nou emplaçament, els serveis
municipals que fins ara estaven repartits
en quatre espais diferents, queden tots
agrupats en un mateix lloc.
Edifici històric

El nou ajuntament d’Arbúcies se situa a
la plaça 1 d’octubre número 1 i ocupa el
lloc de l’antic edifici de Can Delfí o Molí
del Roquer. La primera notícia històrica del molí de l’estenedor data de l’any
1428 quan el noble Bernat de Cabrera estableix a Joan Roquer i Ribot la meitat del
molí fariner del Cap del Pont d’Arbúcies,
que en mantingué la propietat fins al darrer quart del segle XIX, quan fou adquirit
per l’industrial tèxtil R. Masferrer. L’edifici

El tinent d’alcalde, Jaume Salmeron, ensenyant un dels despatxos
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Les regidores M. Àngels Soler i Anna Rotllant al despatx dels serveis econòmics

de Can Delfí en una foto realitzada l’any
2010 El vell molí fariner seguí en funcionament fins al segle XX i sempre fou
habitat per una família de moliners fins a
la dècada de 1940. Entre els anys 1917 i
1925 en Regastell va aprofitar la força de
l’aigua del vell molí per accionar els telers
d’una petita indústria tèxtil situada en els
baixos del casal. A la dècada de 1950 va
passar a ser propietat de Delfí Masferrer i
Saurí, d’aquí el nom de Can Delfí.

Grup de ciutadans al despatx dels serveis tècnics de l’ajuntament

L’Ajuntament d’Arbúcies aprova
les ordenances fiscals pel 2020
La sala de plens de l’Ajuntament d’Arbúcies va acollir el dilluns 18 de novembre la sessió ordinària del ple municipal.
Un dels punts que es van debatre al ple
va ser el de l’aprovació del nou projecte
d’obres de l’espai d’aigua i salut a la zona
poliesportiva de Can Delfí i de la modificació del contracte per a la seva execució. L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga,
va explicar que el canvi fa referència a
una ampliació de l’obra, especialment
pel que fa a la coberta de la piscina climatitzada i a fer més grans la zona de

vestidors, sales de fitness, musculació
i gimnàstica de manteniment. “En cap
cas s’augmenta el cost de l’obra que
es va adjudicar ara fa prop de dos anys
sinó que fem més obra de la que inicialment havíem previst”, afirma Garriga. Un
cop adjudicat el projecte en el concurs
públic, el preu total de l’obra va baixar,
però els tècnics municipals han proposat
un seguit de millores que han comportat
fer algunes modificacions en el projecte
perquè l’espai d’aigua i salut esdevingui
un equipament més ampli i funcional.

Aquests canvis també preveuen la separació del sistema de motors de les piscines exteriors i de la piscina climatitzada
i un canvi en els accessos al nou espai,
entre altres. Aquesta obra està prevista
que entri en funcionament la primavera
de l’any 2020. L’espai d’aigua i salut està
format per una piscina climatitzada, dues
piscines exteriors, zona de gespa natural,
vestidors, sala de màquines per a musculació i sales diferents per les activitats
dirigides que es fan al municipi i que ara
estan repartides per diferents edificis.
Aquest equipament està ubicat al centre mateix del nucli urbà d’Arbúcies, al
costat de la riera, a la zona coneguda
com el prat de Can Delfí, i representa un
bon accés a peu o amb bicicleta per la
major part de la població.

Sessió ordinària del ple municipal

Un dels altres punts que es van tractar a
al sessió, van ser les ordenances fiscals
per al 2020. En aquest sentit, l’alcalde
d’Arbúcies va assenyalar que de la seixantena d’ordenances que hi ha a l’Ajuntament, només se’n canvien 11, de les quals
no totes les modificacions fan referència
a un canvi de preu, sinó que la major
part fa referència a canvis semàntics en
els textos reguladors de les ordenances
o a la incorporació de noves normatives i
eliminació de les que ja estan obsoletes.
Una de les que sí que ha canviat el
preu és la de l’impost de béns i immobles (IBI). El valor cadastral de l’IBI urbana passarà del 0,73 per cent al 0,77
el 2020. En canvi, l’IBI rústica baixarà
i passarà de pagar-se un 0,92 per cent

a un 0,86. En aquest sentit, Garriga va
destacar que l’IBI feia 4 anys que estava
congelat, i que aquest impost és dels
més baixos respecte dels que es paguen
a la comarca de la Selva. Un altre dels
preus que pateix un increment és el de
les plusvàlues, que passarà del 2,60 al
2,66 per cent. La taxa de conservació del
cementiri també s’apuja, però només
d’1 euro, i es passarà de pagar 15 euros
l’any a 16.
El rebut de les escombraries també es
veurà afectat, i s’incrementarà 1 euro
cada més. Els contribuents passaran de
pagar 137 euros l’any a 149. Finalment,
per als usuaris fixos del servei de menjador de la Llar d’Infants El Jardinet també varia el cost del menú diari i es passa

dels 4,10 euros a 4,27, però es congela
el cost dels menús eventuals. En aquest
cas, cal recordar que des del curs passat la cooperativa Sambucus gestiona el
servei de menjador amb el compromís
amb el producte de quilòmetre 0 i per
afavorir una alimentació saludable.
Per altra banda, tampoc no s’apugen ni
l’impost de circulació de vehicles a motor ni els preus de la Llar d’Infants per
al proper any, així com també es congelen la resta de taxes, ordenances i preus
públics. “Des que vam entrar al govern
municipal d’Arbúcies hem tingut molt
clar que s’havia de prioritzar la bona
gestió dels impostos abans que gravar
amb majors pagaments les famílies, i
això estem fent”, afirma Garriga.
5

Política
El ple de l’Ajuntament d’Arbúcies reunit
en sessió extraordinària va aprovar el
dilluns 28 d’octubre amb els vots a favor
de l’Entesa, l’abstenció d’ERC i els vots
en contra de la CUP la constitució de la
societat cooperativa de treball associat
NaturJove SCoopC. Una iniciativa promoguda des de l’Ajuntament i la Generalitat
de Catalunya dins del programa de subvencions Singulars que té per objectiu la
promoció i venda de productes ecològics
de la vall d’Arbúcies. La cooperativa treballarà amb productors de la zona de
fruites i hortalisses, com ara la poma d’Arbúcies i la cervesa. El més important del
projecte és el fet que generarà 5 llocs de
treball.
Per altra banda, al ple també es va aprovar amb els vots a favor d’Entesa i ERC i
l’abstenció de la CUP el punt: Projecte de
substitució i protecció de dos trams de 50
i 60 ml de col·lector de la xarxa de sanejament en alta d’arbúcies. Es tracta d’un
projecte que tindrà un pressupost de
152.995,63 euros i que permetrà substituir el col·lector situat sota el carrer
Magnes i Sorrall i la canonada de la resclosa de Can Xacris.

El consistori aprova la constitució de
la nova cooperativa juvenil NaturJove

Imatge del ple municipal

Arbúcies ja forma part de la Comunitat de Municipis del Baix Montseny

Des del mes de novembre, l’Ajuntament
d’Arbúcies ja està inclòs dins la Comunitat
de Municipis del Baix Montseny. L’òrgan de
govern que facilitarà la col·laboració i coordinació intermunicipal i alhora farà el segui6

ment i avaluació de la implementació del
Pla Estratègic pel Desenvolupament local
del Baix Montseny. El Pla recull la voluntat
d’unir esforços per al desenvolupament del
territori, l´ocupació i la promoció econòmi-

ca, i per articular una col·laboració estable
entre tots els municipis, afavorint la participació de les entitats que formen el teixit
social que cohesiona i construeix el Baix
Montseny. Les línies de treball que s’han
prioritzat són tres. La primera és avançar en
un model de turisme sostenible que permeti gaudir del Parc Natural del Montseny i del
Montnegre-Corredor i alhora potenciar el
conjunt de recursos turístics que conviuen
en el territori. En segon lloc, apostar per
codissenyar, escoltar i ajustar les polítiques
de desenvolupament econòmic a les necessitats i demandes del teixit empresarial i
industrial del Baix Montseny, creant espais
i noves estratègies per establir vincles de
confiança que optimitzin la col·laboració
públicoprivada per la generació de riquesa
i l’ocupació. I, finalment, estudiar la posada en marxa de nous serveis urbans des
d’una perspectiva intermunicipal com és
l’aprofitament de la biomassa per a la climatització d’equipaments municipals o bé
per a usos industrials que, eventualment,
podrien generar un mercat local sostenible
al mateix temps que afavoriria la gestió forestal del espais naturals que caracteritzen
al territori.

El diumenge 6 d’octubre a partir de 2/4
de 12 del matí, es va celebrar un acte per
commemorar els fets ocorreguts durant
el Referèndum de l’1 d’octubre de 2017.
Els actes festius i reivindicatius van
començar al pati de l’Escola Dr. Carulla,
espai simbòlic perquè va ser on va tenir lloc el Referèndum. Els actes es van
iniciar amb una concentració amb els
Bombers, els Caçadors, l’ADF i els gegants i grallers d’Arbúcies. Tot seguit, els
participants van pujar en cercavila pel
carrer Camprodon fins a arribar a la plaça
1 d’octubre. Allà, es van aparcar els vehicles participants a la cercavila i, a la plaça
es va llegir el manifest unitari a càrrec
dels partits polítics locals i les entitats sobiranistes del municipi. Per acabar l’acte,
es va oferir un vermut popular per a tots
els assistents, que va estar amenitzat
pels Serafins.

Cercavila i manifest per commemorar l’1 d’octubre del 2017

Junts per Catalunya guanya les
eleccions espanyoles a Arbúcies
Junts per Catalunya va aconseguir 1.035
vots i va esdevenir la força més votada a
Arbúcies en les eleccions espanyoles celebrades el diumenge 10 de novembre. En
aquests comicis la participació va ser del
75,25 per cent a Arbúcies. 4 punts per sota
de les anteriors eleccions generals del 28
d’abril del 2019, en què la participació va
ser del 80,70 per cent.

La segona força més votada a Arbúcies va
ser Esquerra Republicana de Catalunya amb
912 vots i a més distància, la CUP, que es
va presentava per primera vegada a unes
eleccions al Congrés, va obtenir 435 vots
i va aconseguir la tercera posició. Per darrere els van seguir el PSC amb 240 vots i
En Comú Podem amb 217 vots. La resta de
partits han quedat amb el següents vots:

Junts per Catalunya - 1.035 vots
ERC - 912 vots
CUP - 435 vots
PSC - 240 vots
En comú Podem - 217 vots
PP – 78 vots
Ciutadans – 49 vots
Vox – 45 vots
PACMA – 18 vots
Recortes Cero – 2 vots
PCTC - 1 vot
PCPC – 1 vot
Izquierda en positivo – 1 vot
PUM + J - 0
Blancs – 16 vots / Nuls – 8 vots
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Arbúcies participa als actes organitzats de rebuig a
la sentència dels presos polítics

Columnes de Vic i Berga a l’entrada de la Meridiana a Barcelona

El dilluns 14 d’octubre es va donar a
conèixer la sentència als presos polítics.
La sentència del Tribunal Suprem que
condemna per sedició els 9 presos i preses a entre 9 i 13 anys de presó.
Oriol Junqueras, 13 anys de presó per
sedició en concurs medial amb malversació de fons públics; Jordi Turull, 12 anys
de presó per sedició en concurs medial
amb malversació de fons públics; Raül
Romeva, 12 anys de presó per sedició en
concurs medial amb malversació de fons
públics; Dolors Bassa, 12 anys de presó
per sedició en concurs medial amb malversació de fons públics; Joaquim Forn,
10 anys i mig de presó per sedició; Josep
Rull, 10 anys i mig de presó per sedició;
Carme Forcadell, 11 anys i mig de presó
per sedició i Jordi Sànchez i Jordi Cuixart
amb 9 anys de presó per sedició. Carles
Mundó, condemnat a 60.000 euros
de multa per desobediència; Meritxell
Borràs, condemnada a 60.000 euros de
multa per desobediència i, finalment,
Santi Vila: condemnat a 60.000 euros de
multa per desobediència.
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Un cop coneguda la sentència, la societat catalana es va organitzar per
mostrar-hi el seu rebuig i per demanar l’alliberament dels presos i preses
polítics. A Arbúcies la primera acció va
ser la de paralitzar l’activitat institucional i convocar una aturada al migdia a la

plaça 1 d’octubre, en la qual es va llegir
el manifest de rebuig a la sentència. El
mateix dilluns al vespre, molts arbuciencs i arbucienques van participar a les
concentracions organitzades a desenes
de poblacions catalanes, entre elles Girona i Santa Coloma de Farners.

Concentració davant de l’Ajuntament el mateix dilluns 14 d’octubre

L’endemà, 15 d’octubre, les mobilitzacions van seguir. La concentració habitual dels dimarts a la plaça de la Vila per
demanar l’alliberament dels presos i el
retorn dels exiliats va ser més concorreguda i amb l’objectiu de continuar amb
la mobilització permanent. Tot seguit, es
va celebrar un ple extraordinari en què
els grups municipals de l’Entesa, Esquerra Republicana i la CUP van aprovar per
unanimitat la moció proposada per l’Associació de Municipis per la Independència i l’Associació Catalana de Municipis.
Una moció de resposta a la sentència del
Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia
de les persones preses polítiques i en defensa del dret a l’autodeterminació.

Concentració a la plaça de la Vila el dimarts 15 d’octubre

Marxa per la Llibertat de Girona, al seu pas entre Sils i Malgrat de Mar

Trobada d’alclades al Palau de la Generalitat amb el president, Quim Torra

El dimecres 16 d’octubre van començar les
Marxes per la Llibertat. Molts arbuciencs
i arbucienques van iniciar el recorregut
a la ciutat de Girona fins arribar a Sils a
l’hora de dinar i, a la tarda, dos autocars
organitzats des de l’ANC d’Arbúcies, van
arribar a Sils per fer el tram de 20 quilòmetres fins a Malgrat de Mar. Pel divendres
18 d’octubre es va convocar una gran
vaga, a la qual es va sumar l’assemblea de
treballadors de l’Ajuntament d’Arbúcies,
de manera que l’administració i totes les
seves instal·lacions van romandre tancades durant tota la jornada. També va
ser el mateix divendres que les Marxes
per la Llibertat en van esdevenir una de
sola quan es van concentrar tots els seus
participants als Jardinets de Gràcia, lloc de
sortida de la gran manifestació convocada.
El dissabte 26 d’octubre, l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, juntament amb
més de 700 alcaldes i alcaldesses de tot
el territori català i de diferents sensibilitats polítiques van mostrar, en un acte al
Palau de la Generalitat, el rebuig total a
la sentència condemnatòria del Tribunal
Suprem als representants institucionals
i de la societat civil que van fer possible
el referèndum de l’1-O. En un acte, organitzat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI), els
representants del món local van lliurar al
president de la Generalitat, Quim Torra,
les mocions que van aprovar en els seus
consistoris al llarg d’aquests últims dies i
en les qual, a banda de rebutjar la sentència, demanaven també l’amnistia per als
presos i exiliats polítics. En total, 839 ens
locals catalans (dels quals 793 són ajuntaments) van aprovar el text de rebuig.
9

Obres i Medi Ambient

3 noves minideixalleries per a una
gestió més adequada dels residus
L’Ajuntament ha instal·lat minideixalleries
en 3 punts del municipi. L’objectiu de la
ubicació d’aquests petits contenidors a
la via pública és facilitar el reciclatge de
residus de petit format i conscienciar la
ciutadania sobre la importància de portar
a terme una gestió adequada dels elements, sobretot electrònics, que ja han
acabat la seva vida útil.
Concretament, s’hi poden dipositar CD,
DVD, cartutxos per impressores, piles,
bateries, maquinetes d’afaitar, aparells
elèctrics i electrònics de petit format i
bombetes LED de baix consum.
Els llocs on es poden trobar aquestes
minideixalleries són al carrer Camprodon, al carrer Sant Jaume i a la zona de la
bassa de la Farga, totes tres al costat de
l’àrea de contenidors. Aquestes tres minideixalleries se sumen a la que ja hi ha des
de fa 12 anys a la placeta de Can Reus, en
què els residus més recollits en aquests
anys són les piles i les bateries de mòbil.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins les accions que es duen a terme des de l’Ajuntament per millorar la gestió dels residus, com ara l’ampliació de l’horari de la
deixalleria, que des del mes de setembre
obre els matins de dilluns a dissabte de
9 a 1 i ara també les tardes de dimarts i
dijous de 3 a 6.

Minideixarlleria del carrer Sant Jaume

Minideixalleria del carrer Camprodon

Minideixalleria de la zona de la Farga

Acaben les obres de la Nova barana a les escalevorera del carrer Pietat tes de la plaça de la Vila

Les obres han consistit en la pavimentació de la vorera, que fins ara era
de sorra i que, amb el pas del temps havia quedat malmesa. Aquesta
actuació permet que aquesta vorera, que va des de la capella de la
Pietat fins a la rotonda dels gegants, sigui molt més accessible.
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Aquest mes de novembre s’ha instal·lat una nova barana a les
escaletes que van des de Can Nic a la plaça de la Vila. Fins ara hi
havia un tram d’escales en què ja hi havia barana, però faltava el
tram a tocar de la plaça, que és el que s’ha col·locat en darrer lloc.

Arbres arrencats de soca arrel a la zona d’El Pol

Arbúcies pateix les conseqüències d’un esclafit
Carreteres tallades, arbres arrencats i caiguda del subministrament elèctric,
algunes de les conseqüències del temporal
Arbúcies es va llevar el dimecres 23 d’octubre amb tot el municipi de cap per
avall: arbres caiguts, afectacions a la
línia elèctrica i elements arquitectònics
com teulades i tendals, que a causa del
fort vent produït durant la matinada, van
ser arrencats i van provocar incidents, en
alguns casos, molt greus.
El fenomen meteorològic que va afectar
el municipi va ser un esclafit, que es produeix per una columna d’aire en ràpid
descens que després de fer impacte a la
superfície s’estén en totes les direccions
i genera vents molt forts. L’esclafit no va
tenir el mateix impacte a tot el poble,
però per on va passar, les destrosses van
ser espectaculars i amb fortes repercussions. Les més importants, els talls de
carretera i la caiguda del subministrament elèctric.
Les primeres afectacions es van detectar
a les carreteres, ja que la GI-552, d’Arbúcies a Hostalric, va romandre tancada
durant hores pel munt d’arbres caiguts a
la calçada. Els bombers d’Arbúcies hi van
estar treballant fins ben entrada la tarda
per retirar tots els arbres i branques que
impedien el pas de vehicles. També va
estar tallada la circulació a la C-35 entre
Hostalric i Sant Celoni i la GI-543 (carretera de coll de Revell). Finalment, a la GI550, entre Arbúcies i Sant Hilari Sacalm,
també hi va haver complicacions per caiguda d’arbres al mig de la calçada, però
la circulació no es va interrompre.

Estat en què es trobava la carretera d’Arbúcies a Hostalric a primera hora del matí
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Governació i Medi Ambient
Pel que fa a dins el municipi, la Policia
Local, ADF i Bombers van haver d’actuar
en diferents serveis a causa de teulades,
tendals i altres elements arquitectònics
que es van desprendre durant la llevantada. Un dels casos més impactant és el
del despreniment de façana que es va
produir al carrer Sant Fe i que va trencar
el vidre de darrere del vehicle aparcat a

sota, que va quedar tot cobert del material que es va desprendre i també va
afectar a un altre vehicle, en aquest cas
una furgoneta, que va quedar amb el
vidre davanter esquerdat.
El que va ser molt espectacular va ser el
cas del transformador situat a l’entrada
del taller mecànic de Ca l’Aymerich, que
literalment va volar, però per sort va

Despreniment de façana al carrer Santa Fe

Transformador que va volar al carrer Jacint Verdaguer

Arbres caiguts a la carretera de Can Torrent

Pel que fa als arbres i branques caiguts,
es podien veure en diferents carrers i
zones boscoses del municipi; en alguns
casos van afectar la circulació, d’altres
12

quedar als peus de la torre de llum i no
va provocar cap dany material, i només
va afectar al subministrament elèctric. A
la majoria del municipi, la llum va tornar al cap de poques hores, aproximadament a les 10 del matí del dimecres,
però els més perjudicats van haver d’esperar un dia i mig a recuperar la llum a
casa seva.

Estat en què va quedar una part de la carretera de Fogueres de Montsoriu

van malmetre vehicles i façanes i, en els
millors dels casos, no van provocar cap
dany tot i trencar-se. Un dels punts on
els estralls van ser més notoris va ser a la

zona del Pícnic El Pol. Molts dels arbres
plantats des de fa més de 50 anys van ser
totalment arrencats de soca-rel, segons
expliquen els mateixos afectats.

La capella va ser construïda entre el 1347 i el 1348

Les conseqüències del temporal també van arribar a Montsoriu. L’esclafit va
fer caure la capella gòtica situada al pati
d’armes del castell de Montsoriu. Aquest
edifici és un exemple de l’arquitectura religiosa catalana de mitjans del segle XIV i
estava a l’espera d’una actuació integral.
Aquesta capella, construïda entre 1347 i
1348, és un dels elements més emblemàtics del conjunt monumental de Montso-

Arbre caigut al cementiri

riu i era un dels projectes de rehabilitació
per desenvolupar en els propers anys pel
Patronat del Castell de Montsoriu. La caiguda d’aquesta paret fa més urgent l’actuació integral en aquest sector del monument on encara continua dempeus la
paret oest i la paret sud, que conserva els
grans finestrals gòtics, originals de fa més
de 500 anys. Segons Pere Garriga, alcalde d’Arbúcies i president del Patronat del

Castell de Montsoriu: “Aquesta desgràcia
fa més evident la necessitat d’actuacions
urgents per evitar la caiguda d’altres
parts del castell pendents d’actuació”.
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, ha
assenyalat: “Tot i els greus danys i conseqüències de l’esclafit que es van produir, la Generalitat de Catalunya ha
decidit no declarar zona catastròfica el
municipi”.

Teules trencades d’un habitatge
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La veu dels grups municipals

Grup municipal
CUP Arbúcies

Ester Soms Pagespetit
Regidora d’ERC

Jaume Salmeron Font
Regidor de l’Entesa

Vint-cinc de novembre

La majoria d’edat d’ERC Arbúcies

Amb la mateixa intensitat

Avui dia encara cal dedicar dies de
reivindicació contra el racisme; a favor
del dret a l’habitatge; per conscienciar
sobre el canvi climàtic; tenim un dia per
a la dona treballadora... I, malauradament, hem hagut de tipificar el dia 25
de novembre com a jornada contra les
violències masclistes.
Enguany ja són 90 els feminicidis comesos a tot l’estat espanyol. Darrere
d’aquesta xifra s’amaguen 90 dones amb
noms i cognoms. Una quantitat esgarrifosa que sembla que cada any hauria
de ser més baixa però que, malgrat això,
sembla impossible de reduir. És difícil
imaginar-se quantes dones més estan en
perill en la mesura que la violència masclista és estructural i es manifesta a tots
els nivells: a les llars, a les institucions, al
carrer, a la feina; ens travessa a cada un
de nosaltres i l’exercim, tot sovint, sense
adonar-nos-en.
És per això que dediquem el 25 de novembre com a dia contra les violències
masclistes: per evidenciar que les dones,
avui encara, són ciutadanes de segona i
que el risc a ser maltractades, violades i
assassinades és molt més alt que el dels
homes i, en moltes ocasions, es gaudeix
d’una impunitat contra les dones que és
avalada pel mateix sistema. Aquesta és
una realitat a la qual cal plantar cara des
de tots els fronts possibles; començant,
per exemple, per revisar-nos a nosaltres mateixos. Parem, mirem el nostre
voltant i posem-nos a treballar de veritat perquè el feminisme sigui el centre
de l’acció política si volem que aquest
genocidi acabi d’una vegada per totes.

En els darrers mesos ERC s’ha convertit en el
centre de totes les mirades. L’èxit polític de la
nostra formació a les darreres eleccions ha facilitat que siguin moltes les veus que ens reclamen, i fins i tot ens exigeixen, una major unitat
de l’independentisme davant dels embats de
l’Estat espanyol.
Però ERC no ha de demostrar res. Amb més
de 80 anys d’història hem sofert com ningú
la repressió: hem patit presidents afusellats,
polítics empresonats, exdiputades exiliades, i
totes aquestes crítiques i retrets al nostre partit
no ens faran recular.
Aquestes pressions també s’han traslladat a
nivell municipal. ERC – Arbúcies fa molt temps
que forma part de la vida política dels arbuciencs i arbucienques i fins i tot ja sap el que és
governar al poble. Si afegim l’experiència adquirida a l’oposició, l’arribada de nous militants
i el suport del partit a escala local, comarcal i
nacional, estem en condicions d’afirmar que
ERC -Arbúcies s’ha fet gran. És un partit seriós
que no es troba ni vol participar al costat de
les mutacions que desenvolupa algun partit,
ni de l’immobilisme d’altres. Tenim un perfil
propi. Promourem el consens amb tots els
partits polítics de l’Ajuntament sempre en benefici de les arbucienques i arbuciencs però no
abandonarem els nostres principis per aconseguir cap acord a qualsevol preu. Tampoc
ens tremolarà la mà per denunciar tot allò que
considerem denunciable, malgrat que això impliqui perdre determinats suports. Els més de
900 vots obtinguts a les darreres eleccions ens
avalen.
Aquesta majoria d’edat també implica saber
entomar les crítiques. És evident que l’edat
dona experiència i no la raó. Ens podem equivocar, és cert. Dels errors se n’aprèn i ajuden a
encarar millor el futur. Mal que pesi a algú, som
aquí per quedar-nos i per això seguirem treballant per Arbúcies, per construir un poble millor.

Els darrers anys, l’Ajuntament d’Arbúcies ha
recollit els fruits de tasques i projectes treballats i materialitzats. En àmbits molt diversos
hem estat reconeguts i premiats per projectes que innoven, transformen i, sobretot, milloren la vida del nostre poble i la nostra gent.
Arbúcies ha estat finalista del Premi Europeu d’Espai urbà (2014) pel projecte Skate
Park; Premi Eurosolar (2016) i Premi nacional d’energia (2017) per la xarxa de calor
de biomassa; millor projecte Singulars en
Economia social (2017); premi Viles Florides amb dues Flors d’Honor (2017 i 2018);
premi E-Tech (2018) per la millor iniciativa
local per la web visitarbucies.com; reconeixement ICPS-UAB com a bona pràctica
en l’àmbit de les cures i un reguitzell més
de petites distincions.
Aquests són un reflex que el model de gestió municipal que l’Entesa ha anat construint
està plenament consolidat; un model per a
les persones i amb les persones.
Honestament, sols no podríem portar a terme tantes tasques; l’enorme feina al servei
d’Arbúcies, només és possible amb la implicació i compromís dels treballadors i treballadores municipals, i amb la col·laboració
del potent teixit associatiu arbucienc; també
amb l’ajut de veïns i veïnes amb un enorme
sentit de comunitat. Gràcies a tothom. Convençuts que no som res si no som poble.
Sempre en positiu. Sempre construint. Sempre amb el poble al cap i al cor. Fent autocrítica quan ens equivoquem i assumint encerts i errors com a coses naturals.
Ben aviat, gaudirem de nous serveis i espais
com la piscina, la llar de jubilats i el nou ajuntament. Espais de cohesió, d’esbarjo, de formació, de salut. En definitiva, de poble.
Seguim treballant amb la mateixa intensitat.
Mil gràcies per la confiança, per acompanyar-nos i per ser-hi sempre.

14

L’Entrevista

“Mentre pugui caminar, aniré a tot arreu”
Trini Rosell (104 anys) va viure la guerra, té 5 besnets i va assistir al
concert de la Festa Major

Trini Rosell en un acte de la Festa Major d’enguany amb la seva filla Sílvia
No és habitual trobar-te una persona de 104
anys amb el cap tan clar com el de la Trini Rosell i Cortina. Fa 11 anys que viu a la residència,
però continua portant una vida molt activa.
Fins al punt que la passada Festa Major, va assistir al concert de l’Orquestra Maravella a Can
Cassó, acompanyada d’una de les seves tres
filles (Mercè, Maria Àngels i Sílvia). La Trini va
viure les vicissituds de la Guerra Civil, les estretors causades per la Segona Guerra Mundial,
tot el drama de la postguerra i la tragèdia d’una
mare morta quan ella era encara molt petita.
Però amb el temps, va anar guanyant estabilitat econòmica i va aconseguir mantenir una
família que li ha permès superar els 100 anys
i gaudir del caliu que dona tenir 4 nets i 5 besnets.
“Sí. Les coses no van ser fàcils”, recorda amb la
mirada perduda a l’infinit. “La mare va morir
quan tenia un any. I la meva germana gran, llavors amb 12 anys, es va haver de fer càrrec de
la família. Era molt guapa i tenia molta requesta, però mai es va casar. Se’ns volia emportar
a tots amb ella. I ens va dedicar la seva vida. El
pare tenia 35 anys i no es va tornar a casar. Ells

eren fills de Breda i jo vaig néixer a Sant Lluc
(Riells Viabrea). I vam venir a viure a Arbúcies
ja fa 50 anys”.
Eren anys difícils per a tothom. La Trini va
néixer a una casa de pagès, on tenien conreus i
bestiar. “Mai vam passar gana”, confessa. Però
la vida no els va ser fàcil. Als 7 anys va començar
a anar a col·legi a Breda, fins als 14. Però des
de nena ja anava a treballar, collint castanyes a
l’hivern i fent altres tasques de pagès, des de
les 5 del matí fins a les 11 de la nit. “A casa no
teníem aigua ni llum. Cosíem amb la llum d’una
espelma. I havíem d’anar a Mas Gelats a buscar
aigua per beure”, ens explica. “A casa teníem
vaques i terres. Teníem arbres fruiters, fèiem
patates i criàvem porcs, vedells, veníem llet...”.
Això els permetia viure sense passar gana.
“Però no hi havia res més”, ens diu. “Tenia 18
anys i encara no havia vist mai el mar. Ara les
meves netes ja ho han vist tot”. Als 14 anys es
va posar a treballar. “Anava a jornal i feia totes
les tasques del camp”. Als 21 anys es va casar
amb en Joan Cucarella. I als 22 ja tenia la seva
primera filla. Era l’any 1936 i la guerra ja havia
començat. El seu marit se’n va anar al front i va

estar dos anys fora. “Només el vam veure el dia
que va néixer la nena. Va estar vuit dies de permís i va haver de tornar al cuartel”.
En Joan feia d’enllaç de la seva brigada. En una
ocasió, quan estava a Igualada, tres dones el
varen anar a veure al cuartel, preocupades
perquè els seus marits no tornaven. “Em va
explicar que no li sortien les paraules. Acabava
d’enterrar-los a una cuneta i no els hi va poder
dir”. Quan els republicans ja es retiraven, la Trini va tornar a veure el seu marit. “Feia llàstima.
Estava prim, anava brut, però estava viu”.
Quan va tornar a casa no hi havia res. En Joan
es va posar a treballar de ceramista, feia olles i
es guanyava la vida. “Però se li van fer malbé
les mans i el van haver d’operar a Sant Celoni.
Va estar molt temps sense poder treballar. “No
vam passar gana, això no. Però no teníem res.
Llavors vam venir a viure a Arbúcies. I el meu
marit i la meva filla Maria Àngels feien testos
i els decoraven. Tenien un forn. Van estar uns
6 anys fent això. Ell tenia ja 55 anys. I llavors
en Nitu de Ca l’Ayats li va oferir una feina al
despatx i s’hi va estar 8 anys, fins que es va
jubilar”.
Hi ha un detall de la seva vida que la Trini no
vol passar per alt. “Quan ens vam casar ho
vam fer pel civil. I no teníem cap intenció de
fer-ho per l’església. Però quan es va acabar
la guerra, el capellà de Breda ens va pressionar molt perquè ho féssim. Aquells anys, un
germà d’en Joan, en Fernando, era presoner
de guerra en un camp de treball. I el mossèn
ens va dir que si ens casàvem ell aconseguiria
alliberar-lo. Ens vam casar i al cap de 8 dies en
Fernando ja era a casa, sec com un pal, això sí,
però ja el vam refer”.
La Trini va haver de treballar molt a la seva vida
per tirar endavant tota la família. “Però sempre
em vaig trobar molt bé. Igual que ara. Les meves filles no volien que vingués a al residència,
però jo els vaig dir que sí. Vivia en un 5è dels
pisos de Can Crous. I no hi havia ascensor. Hi
havia 78 escalons... els tenia ben comptats!”.
Fa 5 anys li van posar una pròtesi al maluc. “Fa
11 anys que estic aquí. I em sento molt estimada per a tothom. Hi estic bé. I tinc les meves
filles i la meva família. És cert que en el camí
s’hi han quedat persones molt estimades. Però
jo miro les coses positivament. I mentre pugui
caminar, aniré a tot arreu! Quan no, deixeu-me
descansar”.
Manel Serras
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Turisme

La Fira de Tardor i la 35a Festa del Flabiol es consoliden com una de les cites ineludibles de la temporada

Fira d’artesans i productes locals al carrer Camprodon

Cultura, natura, tradició, gastronomia i
flabiols s’uneixen a Arbúcies per crear la
combinació perfecte i fer que la Fira de
Tardor del Montseny i la 35a Festa del
Flabiol esdevinguin una cita ineludible
del calendari de fires i festes d’aquesta
estació de l’any.
Un grapat d’activitats es van organitzar
durant tot el cap de setmana a Arbúcies.
Les més destacades van ser l’audició de
sardanes obligades de flabiol de dissabte a la tarda, que ja s’han convertit en
quelcom imprescindible de la celebració. Així com el tastet de bolets de diumenge al migdia, en què es van servir un
total de 1.200 racions. Un tastet acompanyat per la mostra de balls tradicionals i la roda de flabiols, en què s’hi reuneixen tots els flabiolaires congregats a
la jornada. Abans, però, la cercavila amb
els gegants i Flubiolers d’Arbúcies, els
capgrossos de Martorell i els Flabiolaires
dels Quatre Dracs, el capgròs d’en Quirze Perich i Dimecres Flabiol van recórrer
el carrer Camprodon fins a arribar a la
plaça de la Vila.
En el marc de la Fira de Tardor, els tallers de cistelleria, de ceràmica, de decorar galetes, les manualitats amb llana
i l’espai familiar situat a la plaça de les
16

Tastet de bolets del Montseny

Olles van estar molt concorreguts per a
la mainada, així com les activitats que
es van poder fer dissabte a la carpa del
40è aniversari de la Reserva de la Biosfera del Montseny. L’alcalde d’Arbúcies,
Pere Garriga, va destacar: “Arbúcies s’es-

tà consolidant com un dels municipis de
referència dels productes de quilòmetre
0 del Parc Natural del Montseny i també
com un dels grans referents pel que fa al
patrimoni, la cultura, la gastronomia i el
turisme del Montseny”.

Audició de sardanes obligades de flabiol

Pel que fa a la programació de la Festa
del Flabiol, com a novetat d’enguany es
va organitzar un concert a les Naus Ayats
a càrrec de l’instrument convidat a les
jornades, que en aquest cas era el madrileny Juanma Sánchez. I, per segon any, el
Casino va acollir la nit jove amb una sessió flabiolaire de House aborígen a càrrec
de Marcel Casellas. Abans, però, va tenir

Cercavila amb els gegants i flubiolers d’Arbúcies

lloc el ressopó de flabiols com cada any.
I, diumenge, la fira de luthiers i productes flabiolístics, situada a la placeta dels
Encantats, va estar ambientada amb l’animació dels flabiols als quatre cantons. I,
a la tarda, el gran concert de flabiols a la
Llar de Jubilats va tancar els actes de la
35a Festa del Flabiol i la castanyada amenitzada pels Serafins, la Fira de Tardor del

Montseny.
Manel Serras, regidor de Cultura, va assegurar: “Mantenim una tradició no només
d’Arbúcies, sinó de tot Catalunya, ja que
la Festa del Flabiol és única al nostre
país”. Continuarem donant suport perquè el món flabiolaire segueixi endavant
i creixent com fins ara”, va concloure el
regidor.

Castanyada popular a càrrec de les escoles del municipi
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Inaugurats els darrers 7 trams de la ruta de la Tourdera

Tram de la ruta de la Tourdera al seu pas pel Molí de les Pipes

El dijous 21 de novembre es van presentar al Molí de les Pipes els trams gironins
de la ruta Tourdera, que ressegueix el riu
Tordera i la riera d’Arbúcies i que enllaça la
Costa Brava i la costa de Barcelona amb el
Montseny.
L’acte va comptar amb les intervencions
del vicepresident del Consell Comarcal de
la Selva i alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, i
el diputat d’esports de la Diputació de Girona i vicepresident del Consorci Costa Brava
Pirineus, Jordi Masquef. Amb la inaugu-

ració dels darrers 7 trams, corresponents
als municipis de comarques gironines s’ha
materialitzat el 100 per cent del projecte
de la ruta de la Tourdera. Per fer-lo realitat
ha estat necessari reunir i posar d’acord 18
ajuntaments i la implicació de la Diputació
de Barcelona i de la Diputació de Girona,
que han estat essencials per al finançament de les actuacions dutes a terme.
La ruta de la Tourdera ressegueix la Tordera
i la riera d’Arbúcies mitjançant la pràctica
de la bicicleta i el senderisme, tot perme-

Volta per l’entorn del Molí de les Pipes

Acte presentació de la ruta de la Tourdera amb l’alcalde d’Arbúcies i el diputat
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tent la descoberta del territori, promovent
el coneixement de la natura i patrimoni associats al riu, i fomentant el desenvolupament turístic dels municipis amb l’arribada
de nous visitants.
La proposta de la ruta és de més de 187
quilòmetres, sumant l’itinerari principal,
el de la riera d’Arbúcies i petits enllaços
entre nuclis de població, o estacions de
tren, fins al tram principal, com és el cas
de Massanes, Riells i Viabrea, Breda, Gualba o Vallgorguina.

Festes i Comerç

Xavi Sarrià, al Republikfest 2019

Un moment del concert de Xavi Sarrià i el cor de la fera

El dissabte 12 d’octubre va tenir lloc la
segona edició del Republikfest, una festa
reinvidicativa que pretén commemorar
els fets ocorreguts durant la celebració
del Referèndum de l’1 d’octubre.
Els actes, organtizats conjuntament entre
l’Ajuntament i l’Associació de Festes Joves
d’Arbúcies, van començar a les 7 de la tarda a la bassa de la Farga amb el correbars
amenitzat per la Xaranga Damm-er. Tot
seguit, més de 130 persones van assistir
al sopar popular que es va celebrar a Can
Cassó, recinte on també van tenir lloc les
diferents actuacions musicals que van començar a quarts d’onze de la nit amb el
concert de Findwers, el va seguir l’actuació de Rebel Notes i, a la 1 de la matinada, va ser el torn de l’excantant d’Obrint
Pas, Xavi Sarrià i el cor de la fera. La nit va
seguir amb el grup de versiones hilarienc,
Waikiki i el dj local Ciskela, va tancar el
Republikfest 2019.
L’euro que es va fer pagar a l’entrada el
va recollir l’associació Cooperació pel
Desenvolupament de Bantandicori, que
treballa per portar aigua al Senegal.

Se celebra la primera festa del
Comerç
La plaça de la Vila va acollir el diumenge
13 d’octubre la primera Festa del Comerç.
Una jornada que va començar a les 10 del
matí amb els inflables i jocs gegants, a
les 11 del matí hi va haver un espectacle
d’animació i, tot seguit, un esmorzar saludable per a tots els assistents.
A més, durant la celebració d’aquesta
festa es va fer la presentació d’El joc de
la Laura. Un joc molt similar al popular
Trivial. Consta d’un recorregut circular i
els jugadors poden començar a qualsevol
punt del tauler. Abans han de triar una
associació de comerç de la comarca com
a punt de partida. El jugador que aconsegueixi reunir set targetes dels sectors comercials en què s’organitza cada una de
les associacions serà el guanyador de la
partida. En el joc també es posen a prova
els coneixements turístics i culturals de
les poblacions representades.

Al final de la jornada, es va sortejar un Joc
de la Laura entre els participants que van
presentar el tiquet de compra d’un dels
establiments de l’Associació de Comerç.

La Festa del Comerç té per objectiu promocionar el comerç de proximitat i afavorir que els ciutadans comprin a les botigues del municipi.
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Cultura

Una imatge de l’espectacle de Marcel Tomàs

Una escena de l’obra Mentiders

Més de 400 persones assisteixen
al Teatrefest 2019
Marcel Tomàs i el seu nou espectacle
Noucents, el pianista de l’oceà van encetar el cicle de teatre d’Arbúcies, Teatrefest, el dissabte 5 d’octubre. Cascai Teatre
va portar a casa nostra aquesta romàntica història d’un pianista excepcional, un
viatge per la música popular de principis
del segle XX: Ragtime, Blues, Dixieland…
Marcel Tomàs i Adrià Bauzó fan tàndem i

El diumenge 29 de setembre, el Centre
Cultural Polivalent Naus Ayats va acollir la representació de l’obra de teatre
Línies Obertes. Un espectacle fruit d’un
nou projecte de col·laboració entre el
grup de Teatre del Centre d’Arbúcies
amb el Grup de Teatre de Sant Hilari.
Línies Obertes es basa en quatre parelles d’amics molt singulars que es reuneixen per sopar i compartir beure,
amistat i riures. Però una proposta de
joc innocent farà aflorar equívocs, secrets i mentides que precipitarà una
trama d’embolics, contradiccions i tensions inesperades. Una comèdia d’embolics que va fer gaudir de valent les
200 persones que van assistir al teatre.
Una representació, que tradicionalment
coincidia amb la festa de l’Aplec de la
Capella, però que enguany s’ha decidit
passar una setmana més tard per tal de
no solapar actes, i així els arbuciencs i
arbucienques van poder ballar sardanes
i jugar a la rifa d’ous un diumenge i anar
a teatre el següent.
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uneixen talent, juntament amb un quartet de músics i presenten un espectacle
que fusiona música i teatre.
L’endemà, el diumenge 6 d’octubre, les
Naus Ayats van acollir l’espectacle familiar La rateta, de la companyia Campi qui
pugui, que van representar el tradicional
conte de la rateta, però amb música i titelles.

El diumenge 20 d’octubre va ser el torn
de la divertídissima comèdia d’embolics
de la companyia de Cassà de la Selva,
Guispira Teatre, que van representar a Arbúcies l’espectacle Mentiders. Una obra
molt divertida que ens demostra que si
alguna cosa es pot complicar... es complicarà. I, finalment, el diumenge 27 d’octubre, el públic va poder gaudir de l’obra
de teatre Quina barra!, de la companyia
Estat particular. Un monòleg protagonitzat per Josep Pascual, que explica, amb
l’energia dels optimistes, les tres grans
passions que han mogut la seva vida: les
dones, la música de cobla i el bon tiberi.

El grup de Teatre d’Arbúcies
presenta l’obra Línies obertes

El concert de Santa Cecília a càrrec
de l’Orquestra Jove de la Selva
La Llar de Jubialts es va omplir de gom a
gom per assistir al concert que s’organtiza cada any des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arbúcies amb motiu
de Santa Cecília. Igual que l’any passat,

Ensemble de guitarres

El seu espectacle Artrússies va reunir un bon
grup de persones a la Llar de Jubilats. Ja fa
nou anys que l’entitat Fàbrica de Lied organitza el seu cicle de Lied del Montseny. I Arbúcies fa 5 anys que es va incorporar al grup
de pobles que li dona suport. Enguany, no
ha estat una excepció i, altre cop, Jordi Mas,
màxim responsable de l’entitat, va portar
el 17 de novembre un recital musical amb
la presència de la mezzosoprano Rimma
Khismatullina i la pianista Ekaterina Gagkaeva. El concert es dividia en dues parts. A la
primera, es va oferir una selecció de lieds de
diversos compositors russos, entre els quals
destacava Glinka, Rakhmaninov i Txaikovski.
A la segona part, la cantant va interpretar
música catalana des de Joan Tomàs, passant per Frederic Mompou, Enric Morera,
Enric Granados, Joaquín Turina fins a Xavier
Montsalvatge. Al final les dues intèrprets
russes van voler oferir un regal als assistents
interpretant la peça de Joan Manuel Serrat,
Paraules d’amor, que van permetre a tothom abandonar la sala amb un bon regust
de boca. Com és habitual amb la Fàbrica de
Lied, a la mitja part es va oferir un tast del
producte dels seus patrocinadors, Galetes
Trias i Cervesa del Montseny.

el concert va anar a càrrec dels alumnes
de l’Orquestra Jove de la Selva, enguany
però, els protagonistes van ser el grup
d’ensemble de guitarres, dirigit per Joan
Furió, i el grup d’inici de corda, dirigit per

Neus Cuberta.
Els integrants de l’ensemble de guitarres
van interpretar les peces Bella Ciao, Another day in the paradise de Phil Collins,
Andante del concert per dues mandolines
i orquestra, de Vivaldi; i Aniversari feliç per
commemorar els 20 anys de l’Orquestra.
I a la segona part, els alumnes d’inicis de
corda van interpretar cançons del món:
Aquestes muntanyes, Vals de Chihiro, Kalinka; Danny boy i American hoedown.

Secció d’inicis de corda

La Fàbrica de Lied torna a Arbúcies

Imatge d’un moment de l’actuació de la Fàbrica de Lied a la Llar de Jubilats
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Grup d’estiuejants i militars davant la Fonda Torres (any 1905) 							

Més de 1.500 persones visiten
Arbúcies, 100 anys de fotografia
L’exposició temporal Arbúcies - 100 anys
de fotografia, produïda pel Museu Etnològic del Montseny i que fou inaugurada en el marc de la Fira de Tardor del
Montseny i Festa del Flabiol, s’ha conver-

tit en la mostra més visitada d’aquest any
2019 al MEMGA. A partir d’un treball previ de documentació fet en base als milers
d’arxius fotogràfics catalogats pel Museu,
aquesta exposició presentava 35 imatges

Capella de la Pietat i Escoles Nacionals (dècada de 1930)
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icòniques d’Arbúcies, des de la primera
fotografia documentada a la vall d’Arbúcies, una imatge del castell de Montsoriu
de l’any 1878. La mostra recollia imatges
del fotògrafs més rellevants vinculats
amb la nostra població: Santiago Carreras, Josep Bancells, Josme, Martí Plana,
Josep Guiolà... amb la intenció de fer un
recorregut visual que portés al visitant a
un viatge en el temps, a veure els grans
canvis soferts per la societat.

Catifes de flors al Pont Major (dècada de 1970)

Foto: AHMA

Gent Gran

Els jubilats celebren la seva festa

Fotografia amb els homenatjats de la Festa de la Gent Gran

Més de 200 jubilats i jubilades van celebrar la Festa de la Gent Gran que va tenir
lloc el dissabte 19 d’octubre. La jornada
va començar amb la missa a l’Església Parroquial i, tot seguit, els actes es van traslladar a la Llar de Jubilats, on van tenir
lloc els parlaments de les autoritats amb
la presència de l’alcalde d’Arbúcies, Pere
Garriga, el regidor de Gent Gran, Manel
Serras, i el president de l’Associació de
Jubilats i Pensionistes d’Arbúcies, Lluís
Danís. A banda dels parlaments, també
van actuar els nens i nenes del taller de
teatre de la Llar i la lectura de poemes a
càrrec de Marta Martí, Remei Mollfulleda i Maria Carme Viñas, que també va fer
de mestra de cerimònies. Un cop acabat
l’acte, els presents es van desplaçar al poliesportiu de Can Delfí, on va tenir lloc el
dinar en el qual hi van participar unes 200
persones. Durant l’àpat, es van homenatjar a totes aquelles persones que aquest
any compleixen 85 anys. L’actuació de la
coral Veus de Tardor va cloure la Festa de
la Gent Gran 2019.

Dinar pepi bancells

Matrimonis arbuciencs celebren els 46 anys de casats

El diumenge 29 de setembre un grup de matrimonis van celebrar al restaurant La Farga els 46 anys de casats.
Aquesta celebració s’acostumava a fer cada 5 anys fins que l’any passat van decidir que ho celebraren cada any.
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170 participants a la trobada
Volkswagen a El Pol
El dissabte 9 de novembre es va celebrar
una nova edició de la Trobada Volkswagen, la BBQ VW Clàssics 2019, al Pícnic
el Pol d’Arbúcies organitzada per VAG74
amb la col·laboració de CMG i l’Ajuntament d’Arbúcies. La trobada d’enguany

va reunir aproximadament uns 170 participants vinguts d’arreu de Catalunya,
l’Estat espanyol, França i fins i tot d’Anglaterra.
La trobada va aplegar una gran varietat
de models Volskwagen difícils de veure

Alguns dels vehicles participants a la trobada

Foto: @alx951

Alguns dels vehicles participants a la trobada

Gubern repeteix com alcalde de Joanet

Els dos candidats que es presentaven a l’alcaldia de Joanet
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com ara un Vw karmann ghia, diversos
vw escarabats dels anys 60, furgonetes
Vw dels setenta i també tres participants amb un model exclusius i escàs, el
Vw Golf Rallye, dels quals només n’hi ha
5.000 en tot el món i a El Pol vam tenir
la sort de poder-ne veure tres. Al migdia, es va fer l’entrega de premis als 10
millors cotxes i més d’un centenar de
participants es van quedar a fer la BBQ
VW. La trobada va acabar amb una castanyada popular.

Foto: @alx951

Josep Gubern ha estat escollit amb 30 vots
d’un total de 36 que s’han emès com a alcalde de Joanet davant dels 6 vots que ha
aconseguit l’altra candidata que es presentava a aquestes eleccions, Montserrat Moya.
Josep Gubern revalida el resultat, perquè ja
havia estat l’alcalde la passada legislatura. En
aquests comicis estaven cridats a les urnes
un total de 77 persones que estan empadronades a Joanet i hi ha hagut una participació
del 46,75 per cent.
Actualment viuen a Joanet 88 persones, entre els empadronats i els residents fixos i els
discontinus. Tot i que la figura legal de l’alcalde de Joanet és una delegació d’alcaldia
decretada pel batlle d’Arbúcies, des de la recuperació dels ajuntaments democràtics la
seva designació sempre s’ha deixat en mans
del veïnat de Joanet, una decisió que s’ha
d’entendre com un respecte envers la “sobirania” d’aquest nucli per part d’Arbúcies.

Reconeixements

Pere Ribas, Joan Tort, Martí Pastells i Jordi Ribas reben
el reconeixement pel seu servei al Cos de Bombers
Amb motiu de la festa patronal del Cos
de Bombers, el divendres 25 d’octubre
es va dur a terme l’acte de lliurament de
les medalles d’honor i les distincions que
atorga anualment la Generalitat de Catalunya. Pere Ribas, Joan Tort, Martí Pastells i Jordi Ribas van ser reconeguts per
la seva llarga trajectòria dins el cos.
Pere Ribas i Joan Tort van rebre, de la mà
del president de la Generalitat, Quim Torra, la medalla d’or als 35 anys de servei;
Martí Pastells la medalla d’argent pels
seus 25 anys de serveis i, finalment, Jordi
Ribas amb 20 anys de dedicació al Cos de
Bombers, va rebre la medalla de bronze.
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, va dir:
“És un orgull poder tenir al nostre municipi un Cos de Bombers com el que tenim,
al servei del poble i que sempre que se’ls
necessita, hi són”.
Durant el seu discurs, el president de la
Generalitat va traslladar en nom del Govern “l’agraïment dels catalans” al Cos de
Bombers “per estar sempre al costat de
les persones, d’aquells més vulnerables,
que segur que sense la vostra tasca no se
n’haurien sortit”. El cap del Govern va fer
també un reconeixement als bombers pel
seu paper durant el referèndum de l’1-O:
“Vau ser on us corresponia, defensant el

Els bombers reconeguts amb el cap dels Bombers d’Arbúcies i l’alcalde

poble”, va dir, i va insistir a agrair “el servei al país” que fa aquest Cos.
Amb aquests guardons es distingeix la
trajectòria dels membres del Cos de
Bombers en funció dels anys d’antiguitat

en el servei i dels serveis excepcionals
realitzats. Enguany s’han lliurat 482 distincions, corresponents als anys 2019 i
2018, any aquest últim en què no es van
lliurar per l’aplicació de l’article 155.

Auledas, dona amb talent a Anglaterra
Women of the future, que es tradueix al
català com a ‘Dones del futur’ és un premi atorgat d’àmbit nacional per dones
amb talent a Anglaterra. Aquesta iniciativa va ser fundada el 2006 per Pinky Lilani
per intentar donar veu i una plataforma
de reconeixement a dones influents que
estan transformant la comunitat anglesa.
L’arbucienca Agnès Auledas i Noguera va
ser nominada a aquest prestigiós premi
per Caroline Brown, directora associada
de l’Empresa Atkins, on l’Agnès ha treballat durant els últims quatre anys. Gràcies
a la contribució que l’Agnès ha fet en el
món de l’enginyeria nuclear i després
d’haver estat acceptada per cursar un
Màster d’Administració d’Empreses amb

una de les universitats més prestigioses
del país, la Universitat de Manchester;
l’Agnès va ser seleccionada com a una de
les cinc finalistes en el premi de les Dones
del futur en la categoria de ‘Business’, o
altrament dit, empresarial.
L’Agnès, acompanyada per la Caroline i altres directors de la seva empresa, va ser
convidada a la gala d’entrega de premis
que va tenir lloc el passat 7 de novembre
a l’Hotel Hilton de Londres. Pinky Lilani,
fundadora del premi, i Theresa May, anterior presidenta del govern anglès, van
encetar l’acte amb dos discursos inspiradors i que fomentaven la participació
i superació personal de les dones en la
indústria.

Agnès Auledas en una imatge de la gala
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Atenció a les Persones

Arbúcies i Sant Hilari Sacalm constitueixen una
cooperativa per a la inserció laboral de joves
El ple del passat 28 d’octubre va tancar definitivament el procés de constitució de la
cooperativa Naturjove per a la inserció de
joves. Amb l’aprovació dels estatuts, aquest
projecte comença a caminar.
Naturjove és una empresa d’economia social que compta amb la col·laboració dels
ajuntaments d’Arbúcies i Sant Hilari com a
socis amb dos objectius fonamentals: per
una banda, inserir al mercat laboral joves
provinents del PFI, recurs educatiu que ja
gestionen els dos ajuntaments i, per l’altra,
elaborar i vendre productes alimentaris de
proximitat amb especial èmfasi en les marques Montseny-Guilleries i Reserva de la
Biosfera.
El projecte neix a finals del 2018 amb la
concessió d’una subvenció del projecte
Singulars que promou la Generalitat de
Catalunya per iniciar projectes socials i
cooperatius. L’Ajuntament d’Arbúcies s’hi
presenta i aconsegueix 60.000 euros per
desenvolupar-lo. L’equip tècnic municipal
endega el procés administratiu i econòmic per fer realitat la nova cooperativa. De
manera coordinada amb l’Ajuntament de
Sant Hilari es cerquen els recursos humans
i econòmics per anar concretant la viabilitat
econòmica i laboral de Naturjove.
S’obre un procés participatiu amb la plataforma Decidim per triar-ne el nom i també

Sílvia Massó ensenyant el logo de la nova cooperativa
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Representants de l’Ajuntament d’Arbúcies i Sant Hilari i membres de la cooperativa

un concurs d’idees pel disseny del logo de
l’empresa. L’arbucienca Silvia Massó guanya
el concurs d’idees. De manera paral·lela,
s’incorporen en Jordi Soldevila i l’Olga Serra com a socis cooperatius, previ acord
dels dos ajuntaments, i en compliment de
tres requisits pautats: trobar-se en situació
d’atur, tenir experiència en l’àmbit de la indústria alimentària i fer una aportació de

capital social a la cooperativa.
Durant aquests mesos, s’ha desenvolupat
un pla de formació tant per a socis com per
a treballadors. El pla formatiu s’ha coordinat i executat amb la cooperativa arbucienca La Veganeria que ha liderat un seguit de tallers consistents en l’elaboració
d’algunes receptes basades en la poma de
la Vall d’Arbúcies.
Naturjove neix amb la voluntat d’obrir un
camí per a joves en situació de vulnerabilitat acadèmica, social i econòmica. En els
propers mesos, es desenvoluparà una campanya de divulgació i promoció de la nova
empresa d’àmbit social i a partir del mes de
gener iniciarà la seva activitat d’elaboració
i distribució.
El projecte cooperatiu Naturjove s’emmarca en l’estratègia de creixement i difusió de
l’economia social i solidària que l’equip de
govern municipal està desenvolupant des
de fa anys. Arbúcies disposarà d’una nova
eina per crear ocupació de qualitat i un
model de treball diferent, més just i participatiu. “El nostre poble esdevé, un cop més,
referència en l’àmbit de l’economia social
i en la gestió de diferents serveis de d’una
òptica on les persones es troben al centre
de les actuacions públiques. Naturjove sorgeix en aquest context i treballem per convertir-la en una nova experiència d’èxit”,
explica el tinent d’Alcalde Jaume Salmeron.

Els mesos de setembre i octubre va començar la campanya per informar a tota
la població d’Arbúcies que viu sola del
nou servei que s’ofereix des de l’Ajuntament, la custòdia de claus.
És un servei que consisteix a dipositar una
còpia de les claus a la Policia Local, en cas
que s’hagués d’accedir al domicili d’un
usuari per situacions d’emergència o risc,
i sempre que no s’hagi pogut contactar
amb una persona de confiança propera
al domicili. El servei es pot activar els 365
dies de l’any, les 24 hores del dia.
Des de la Regidoria d’Atenció a les Persones detallen que actualment hi ha unes
300 persones grans que viuen soles al
municipi i només 15 utilitzen el servei de
custòdia de claus. En aquest sentit, el regidor d’Atenció a les Persones, Jaume Salmeron, ha explicat que l’objectiu, un cop
finalitzada la campanya, és arribar als 50
usuaris.
Aquesta campanya es du a terme a través
d’un pla d’inserció per a dones majors de
45 anys. Aquesta persona és l’encarregada de fer les entrevistes i de derivar els
serveis a l’Ajuntament, ja que a banda de
la custòdia de claus, també s’ofereix la teleassistència, (un recurs d’atenció telefònica que pretén donar tranquil·litat a les
persones grans que viuen soles i a llurs
familiars).
Salmeron assenyala: “Aquesta campanya
forma part d’un procés de millora i ampliació del catàleg de serveis adreçat a la gent

El diumenge 27 d’octubre es va celebrar a Arbúcies la 13a Jornada Intercultural i Solidària.
Una festa organtizada pel conjunt d’entitats
que formen el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació amb la finalitat de continuar
treballant per la convivència i el coneixement
de la diversitat cultural present al nostre municipi. Les activitats van començar a les 10 del
matí amb les taules informatives d’entitats
solidàries i associacions de persones d’origen
estranger, l’exposició sobre Drets Humans i les
activitats infantils amb jocs del món que es van
fer entre les 11 del matí i la 1 del migdia. Arribada l’hora de dinar, van començar els tastets
gastronòmics de diferents països com ara Senegal, Índia, Argentina, Marroc i Catalunya i els
assistents van poder dinar a a la mateixa plaça
de la Vila. L’àpat va estar amenitzat amb música en directe i danses de diferents cultures:
tango argentí, grup Maima de rumba catalana,
música senegalesa i danses del Panjab.

Custòdia de claus, nou servei
ofert des de l’Ajuntament

Díptic dels serveis que s’ofereixen des del SAD

gran, especialment, a aquella que viu sola”.
Tant la custòdia de claus com la teleassistència formen part del catàleg de serveis
del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD),
un conjunt de recursos i accions adreçat
a persones que per raons d’edat, dependència o discapacitat tenen limitada la
seva autonomia per realitzar les activitats
bàsiques de la vida diària. En el catàleg,
que s’està presentant des d’aquest setembre, hi ha explicats tots els recursos

del SAD: higiene personal, cura i control
de l’alimentació, control de la salut, control de la medicació, mobilitzacions dintre
de la llar, acompanyament per a desplaçaments per visites mèdiques i altres gestions, assistència nocturna, gestió d’ajudes tècniques...
El regidor d’Atenció a les Persones conclou:
“El nostre objectiu sempre són les persones. Volem dotar la ciutadania dels recursos per posar-les al centre de tot”.

13a Jornada Intercultural i Solidària
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Activitat Física i Esport
El cap de setmana del 5 i 6 d’octubre, es
va celebrar la cursa solidària Oncotrail. I,
en l’edició d’enguany, Arbúcies hi va participar amb 4 equips dels Gratanúvols del
Montseny, d’un total de 270 equips que hi
estaven inscrits i que va suposar que aquest
2019 es va celebrar l’Oncotrail més multitudinària des que va néixer la iniciativa, l’any
2013.
Segons els organitzadors, la festa del trailrunning solidari, va comptar amb la participació de 2.200 corredors i més de 500
voluntaris, que han compartit el seu compromís amb els malalts de càncer. La cursa
solidària, organitzada per la Fundació Oncolliga Girona amb la col·laboració del Club
Atlètic Palafrugell i l’Agrupació Excursionista
Palafrugell, ha aconseguit reunir en aquesta
setena edició un total de 321.277,89 euros,
que se sumen al prop d’un milió recollits des
del 2013. La plataforma de donacions continuarà oberta encara algunes setmanes,
per la qual cosa es preveu que la xifra final
sigui encara més alta. Els diners es destinaran íntegrament a millorar la qualitat de vida
dels malalts de càncer i les seves famílies.
270 equips van prendre la sortida dissabte
a les 9 del matí a la plaça de Can Mario de
Palafrugell, enmig d’un ambient festiu i carregat de nervis i emoció. L’objectiu comú de
tots ells: superar el repte de recórrer per re-

4 equips dels Gratanúvols del
Montseny participen a l’Oncotrail

Fotografia amb els membres dels 4 equips dels Gratanúvols del Montseny

lleus un total de 100 quilòmetres per camins
de ronda de la Costa Brava i les Gavarres i que
tenia Palafrugell com a punt d’inici i final.
Gratanúvols del Montseny participa en
aquesta iniciativa solidària des que va

començar el 2013 i ja ho va fer en 2 equips
d’un total de 45 que es van inscriure en
aquella primera edició. Des de llavors, el
compromís arbucienc amb la causa s’ha
mantingut al llarg dels anys.

Es presenten els 13 Més de 200 participants
equips de l’EFA
al Torneig de Judo

El diumenge 27 d’octubre va tenir lloc la presentació dels equips
de l’Escola de Futbol Arbucienca (EFA) per a la temporada 20192020. Enguany són 13 els equips que conformen aquesta entitat
arbucienca més el primer equip, de l’Arbúcies CF. A la presentació hi va assistir l’alcalde, Pere Garriga, així com J. M. Sànchez,
delegat comarcal de la Federació Catalana de Futbol, Elvira Solà,
delegada del futbol femení i els membres de l’equip directiu de
l’EFA.
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Més de 200 judokes es van aplegar al poliesportiu de Can Pons per
participar un any més al Torneig de Judo Vila d’Arbúcies, un edició
que enguany va arribar a la 29a. La competició es va dividir en tres
torns: prebenjamins, benjamins i alevins i al final de cadascun d’ells,
es van entregar les medalles als participants. Al torneig hi van participar nens i nenes de diferents clubs com ara de Palafolls, Santa
Coloma de Farners, Malgrat, Tordera, Pineda, Blanes, Calella, de l’Alt
Empordà, el Baix Montseny, de la Vall del Terri i els d’Arbúcies.

Educació
Escola Vedruna
Aquest curs a l’Escola Vedruna treballem
a partir d’Espais d’Aprenentatge, una nova
metodologia que parteix dels interessos i
necessitats dels nens i nenes.
Cada espai d’aprenentatge s’organitza en
diferents subespais que permeten als in-

Escola Dr. Carulla
Al pati de l’escola no només es juga a
futbol, hi ha nenes i nens que tenen altres interessos a l’estona de lleure: compartir una lectura, participar en un joc
de taula, esmorzar tranquil·lament... És
per aquest motiu que al pati de dalt de
la nostra escola hem creat l’espai del Joc
Tranquil amb propostes lúdiques basades en els jocs tradicionals, en els malabars i en els jocs de taula.

Espai d’aprenentatge infantil
fants experimentar lliurement i autònomament, actuar, observar, construir, aprendre,
inventar, crear, imaginar, compartir i emocionar-se interactuant entre ells.
El mestre és l’acompanyant del procés de
cada nen i nena amb la funció de guia,

orientador i facilitador de l’aprenentatge
actiu, conscient, crític i creador del seu
propi procés d’aprenentatge. Pretén donar
resposta als interessos i necessitats dels infants respectant els diferents ritmes d’aprenentatge, capacitats i habilitats.

El racó del joc tranquil
Cada dia noies i nois de cinquè organitzen, sota la supervisió i suport de les
mestres, un espai on es pot gaudir de
la companyia de les amistats tot jugant
asseguts a les taules que s’han instal·lat
per jugar, llegir o... conversar més còmodament.
La mascota d’aquest espai és un drac
molt juganer que ens va venir a saludar
la diada de Sant Jordi i es va quedar amb

nosaltres per sempre més.
A Infantil i Cicle Inicial organitzem un espai de lectura, El Bibliopati, on els nens i
nenes poden agafar llibres per llegir, mirar, comentar…
Volem agrair a l’AMPA l’adquisició de les
taules de pícnic i a l’Ajuntament per pintar els espais exteriors de l’escola i afegir algun arbre més als patis. Entre tots i
totes fem del pati un lloc més acollidor.
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Educació

Rita Cuminal i Berta Ramon, escollides alcaldessa i
tinent d’alcaldessa del Ple dels Infants

Els 13 regidors i regidores del Ple dels Infants amb el regidor d’Educació i Ensenyament, Jaume Salmeron

La legislatura 2019-2020 del Ple dels Infants va escollir la Rita Cuminal com a
nova alcaldessa i la Berta Ramon com a
nova tinent d’alcaldessa. La votació es va
dur a terme durant la celebració del ple
de constitució de la sisena legislatura del
ple infantil que va tenir lloc a la Sala Daniel Martí de la Llar de Jubilats el dijous 7
de novembre.
Durant la sessió, els nous regidors del
Ple dels Infants, 6 alumnes de 5è dels
dos centres educatius del municipi, l’Escola Vedruna i l’Escola Dr. Carulla, van
prometre el càrrec i, un cop llegida la
fórmula de prometença, tots 13 regidors
van votar el nou alcalde o alcaldessa del
plenari. Amb 6 vots, la Rita Cuminal, es
va declarar alcaldessa per aquest curs
2019-2020 i la Berta Ramon amb 4 vots,
la tinent d’alcaldessa. Per formalitzar el
seu nomenament, ambdues van llegir un
breu parlament en el qual van assegurar
que defensarien les propostes dels nens i
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les nenes d’Arbúcies i que treballaran per
a tots ells.
Els regidors que formen en plenari infantil són: Rita Cuminal, Mohamed El
Ghaouta, Ona Borrell, Uriel Vinyes, Edmon Montsant, Berta Ramon, Ferran
Hera, Pau Becerra, Queralt Nayach, Elga
Bonet, Míriam Domènech, Sergi Callís i
Zoe Gehlen.
El tinent d’alcalde, Jaume Salmeron, va
presidir el ple de constitució i van encoratjar els nous representants infantils a seguir
treballant pel poble, tal com han fet els anteriors regidors del Ple dels Infants.

Sessió informativa del ple
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