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Política

Es constitueix el plenari de l’Ajuntament 
d’Arbúcies per l’XI legislatura

Pere Garriga serà alcalde per tercera vegada amb els vots dels 9 regidors de l’Entesa

Una imatge del ple de constitució

Cartipàs municipal 2019-2023
Pere Garriga Solà - alcalde 
Regidor de Comunicació
Regidor de Turisme
Regidor de Comerç 
Regidor de Promoció Econòmica
Regidor de Medi Natural 
Regidor de Entorn i Pagesia

Jaume Salmeron Font - tinent d’alcalde
Regidor d’Atenció i servei a les persones
Regidor d’Ensenyament 
Regidor d’Habitatge

Àngel Cabrero Méndez - tinent d’alcalde
Regidor d’Activitat Física i Esport 
Regidor d’Obres Públiques
Regidor de Parcs i Jardins  

Regidor de Residus i Neteja Urbana
Regidor de Deixalleria 

M. Àngels Soler Puigmacià 
Regidora  de Festes
Regidora d’Enramades 
Regidora de Governació i Seguretat 
Ciutadana
Regidora de Mobilitat

Anna Rotllant Caralt
Regidora d’Activitat Física i Esport
Regidora d’Igualtat
Regidora de Sanitat i Salut 

Remei Artigas  
Regidora d’Hisenda

Regidora de Recursos Humans
Regidora d’Administració Pública

Martí Pastells Sànchez 
Regidor d’Urbanisme
Regidor d’Urbanitzacions

Manel Serras Vila
Regidor de Cultura
Regidor de Persones Grans
Regidor de Joanet

Judit Prat Gelpí
Regidora de Joventut 
Regidora de Participació Ciutadana
Regidora de Festes i Enramades
Regidora de Noves Tecnologies

La sala de plens de l’Ajuntament d’Arbúcies 
va acollir el dissabte 15 de juny la sessió 
del ple extraordinari per a la constitució 
del nou ajuntament i l’elecció de l’alcalde 
per als propers quatre anys. En aquesta XI 
legislatura, el plenari estarà repartit de la 
següent manera: 9 regidors per a l’Ente-
sa per Arbúcies, 2 regidors per a Esquerra 

Republicana de Catalunya i 2 regidors de la 
Candidatura d’Unitat Popular. 
Amb 9 vots a favor, Pere Garriga va ser es-
collit novament alcalde i, renova d’aques-
ta manera el seu tercer mandat com a 
batlle d’Arbúcies. Abans, però, de l’elecció 
de l’alcalde, els 13 regidors que  formaran 
el consistori van prometre el càrrec davant 

un públic que va omplir de gom a gom la 
sala de plens. 
Tot seguit, els representants dels grups 
municipals Aniol Pujolràs, Ester Soms i 
Jaume Salmeron van fer els seus parla-
ments amb els propòsits per als propers 4 
anys. Finalment, va ser el torn de l’alcalde, 
Pere Garriga. 
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Una nova legislatura al servei de les 
persones

Benvolguda gent d’Arbúcies, 
Després de les eleccions municipals i 
de la presa de possessió del nou Con-
sistori, encetem una nova legislatura 
plena de ganes, il·lusió, propostes, 
projectes... per millorar Arbúcies des 
de tots els àmbits: atenció a les per-
sones, urbanístic, obres públiques, 
turisme, persones grans, comerç, edu-
cació, festes, joventut, igualtat, jar-
dins, cultura, instal·lacions, etc. Qua-
tre anys per endavant on el servei a 
les persones ha de continuar sent pal 
de paller del govern i de qui us escriu 
aquestes línies.
Aquests darrers dies hem inaugurat 
obres que venien de la passada legis-
latura, com la plaça de l’1 d’octubre 
i d’altres que feia vint anys que s’hi 
treballava, com el Centre Cultural Po-
livalent de les Naus Ayats, així com la 
primera part d’aquest espai cèntric i 

Pere Garriga Solà 

modern d’aigua i salut situat als prats 
de Can Delfín, amb l’obertura al pú-
blic de les noves piscines exteriors. 
Som hereus de la gran feina que va fer 
l’Ajuntament de principis dels vuitan-
ta que va destinar tot aquest espai a 
equipaments públics. Una molt bona 
visió de futur.
Ara també estem immersos en les 
obres de la nova Llar de Jubilats, i en 
acabar l’edifici del Molí del Roquer per 
fer el trasllat de l’Ajuntament. Així ma-
teix, estem acabant la piscina climatit-
zada i hem engegat nous projectes de 
millores de carrers. També aviat veu-
rem com s’enderroca l’actual edifici en 
desús de Can Petit Rutllat, Can Ferra-
gut i pisos de Ca la Méndez per veure 
néixer el futur museu del Vescomtat 
de Cabrera (Castell de Montsoliu). 
Vaja, que aquí no s’atura res. 
No vull acabar aquestes línies sense 

agrair la feina feta a les regidores i re-
gidors que no repeteixen en aquesta 
legislatura com la Maria Tayeda, l’An-
toni Ronda, en Quim Bohils, la Marta 
Díez, l’Albert Serra i l’Anna Teixeira. 
Així com desitjar sort i encerts als nous 
càrrecs electes, la Remei Artigues, la 
Judit Prat, en Xavier Soler, l’Aniol Pu-
jolràs i la Núria Batlle. 

I aprofito per desitjar-vos una molt i 
molt bona Festa Major 2019!

Ben vostre, 
Pere Garriga Solà, 
Batlle d’Arbúcies

La veu de l’alcalde

Els 13 regidors que formaran el consistori durant la legislatura 2019-2023
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Activitat Física i Esport

Les noves piscines municipals d’Arbúcies 
ja són una realitat. El dijous 27 de juny 
es van obrir les portes de la instal·lació. 
La inauguració formal va anar a càrrec 
de l’alcalde accidental, Jaume Salmeron, 
el regidor d’Obres, Àngel Cabrero, junta- 
ment amb el regidor de Cultura i la regi-
dora de Festes, Manel Serras i M. Àngels 
Soler,  i les regidores a l’oposició Ester 
Soms i Núria Batlle. Després que l’alcal-
de tallés la cinta, els regidors van fer una 
visita a tota la instal·lació d’Aigua i Salut. 
Els nous vestidors, molt més amplis que 
els que hi havia hagut fins ara, compten 
amb 100 armariets cadascun perquè els 
usuaris hi puguin guardar la roba i les 
seves pertinences. Els serveis, que tam-
bé es troben dins els vestidors, també 
compten amb un accés independent des 
de fora les piscines, de manera que per 
anar al lavabo no caldrà entrar dins el 
vestidor. A més, hi ha un lavabo adaptat 
per a persones amb mobilitat reduïda. 
Pel que fa a la zona de lleure, es compta 
amb un espai de gespa de 1.200 metres 
quadrats i dues piscines. Una piscina peti-
ta de 6x12 metres i que va de la cota 0 als 
40 centímetres de fondària; i una piscina 
gran de 230 metres quadrats i que té una 
fondària que va del 1,20 als 1,60 metres. 
Finalment, la reforma de tota aquesta 
instal·lació es complementa amb una 
nova sala de motors, situada a sota de les 

S’estrenen les noves piscines municipals 

L’alcalde accidental, Jaume Salmeron, tallant la cinta inaugural de les noves piscines municipals

Els nens i nenes de l’Esplai van ser els primers d’estrenar les noves piscines
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mateixes piscines. 
“Fa anys que esperàvem aquest mo-
ment”, assegura el fins ara regidor 
d’Obres, Àngel Cabrero. “Era una necessi-
tat que teníem al poble i, per fi, ha arribat 
el dia per estrenar les noves piscines mu-
nicipals i fer-ho amb tots els serveis i co-

rar la nova piscina climatitzada, així com 
també les noves sales de manteniment i 
musculació situades al pis de sobre dels 
actuals vestidors. El regidor conclou: 
“Només queda que els arbuciencs i ar-
bucienques vinguin a gaudir d’aquesta 
nova instal·lació”. 

moditats perquè els usuaris les gaudeix-
in”, ha assenyalat. 
Cabrero explica que, un cop acabada 
aquesta primera fase del futur complex 
d’Aigua i Salut, es preveu que si els temps 
es respecten com fins ara, entre els me-
sos de desembre i gener es podrà inaugu-

Regidors de l’Ajuntament visitant les sales de manteniment i musculació situades al nou complex d’Aigua i Salut
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Política

“Els anys que vindran els construirem 
sobre la base de l’1 d’octubre de l’any 
2017. Sobre una victòria deguda a moltes 
mans i a molts braços. L’esperança de la 
república”. Aquesta frase del president 
Carles Puigdemont i llegida per l’alcalde 
d’Arbúcies, Pere Garriga, reflecteix l’es-
perit de l’1 d’octubre, la participació de 
la ciutadania per fer realitat el Referèn-
dum. Una participació que es va voler 
fer evident a la inauguració de la plaça 1 
d’octubre que va tenir lloc el diumenge 9 
de juny a Arbúcies i que va comptar amb 
els representants dels grups municipals 
d’Entesa, PdCAT i ERC, regidors del Ple 
dels Infants, membres de l’Associació de 
Bombers Voluntaris d’Arbúcies i ADF, re- 
presentants de diverses entitats del mu-
nicipi i desenes de ciutadans. 
L’acte conduït pel regidor de Cultura, 
Manel Serras, va començar amb un re-
cordatori dels fets ocorreguts durant el 
Referèndum de l’1 d’octubre del 2017 i 
pels quals, el ple de l’Ajuntament va de-
cidir a la sessió extraordinària del passat 

Arbúcies inaugura la plaça 1 d’octubre
L’acte ha comptat amb els grups municipals, el Ple dels Infants, els Bombers 

i entitats del municipi

11 de setembre posar el nom de Plaça 1 
d’octubre a l’espai que fins llavors s’havia 
anomenat Can Quiquet. 
Les entitats i associacions del munici-
pi van ser les encarregades de llegir els 
textos dels presos i exiliats polítics que 
es troben a la mateixa plaça. Van parlar 
Núria Tort, com a representant de l’ANC; 
Maria Carme Viñas, com a membre de 
l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Ar-
búcies; Jordi Rubio, com a president de 
l’Associació de Festes Joves; Anna Casals, 
com a representants d’h6 Teatre; Maite 
Tarrés, com a membre de l’Associació de 
Geganters i Grallers; Montse Plana, en 
representació de l’Associació de Dones, 
i Jaume Tarrés, com a representant dels 
Gratanúvols del Montseny. 
Els Bombers d’Arbúcies i els ADF, com a 
garants de l’exercici de la democràcia du-
rant la jornada del Referèndum també 
van tenir un paper protagonista a l’acte 
d’inauguració. Per aquest motiu, Jordi Ri-
bes i Joan Tort van ser els encarregats de 
fer els parlaments com a representants 

de l’Associació de Bombers Voluntaris 
d’Arbúcies. 
Ribes en el seu discurs va voler recordar 
les vivències dels bombers. “Va ser un 
dia molt especial en què els sentiments 
estaven a flor de pell i, per valents que 
vulguem ser o semblar, les llàgrimes no 
s’aturaven. Eren moments especials on 
es veia un poble unit, sense diferències i 
amb un únic objectiu: votar”. Ribes tam-
bé va assenyalar: “Si aquell 1 d’octubre 
tot va anar a la perfecció no va ser només 
per la feina dels bombers, sinó perquè Ar-
búcies és un poble en què la gent respon 
a les adversitats sigui col·lectivament o 
particularment expressant la seva força”. 
Per la seva banda, Tort va començar el 
seu parlament posant de manifest la 
il·lusió de poder viure la inauguració 
d’una plaça que per a tots els arbuciencs i 
catalans representa un dia molt especial. 
I va recordar que si el cos de bombers 
d’Arbúcies és el que és actualment ho és 
gràcies “a tirar endavant el que era un 
cos d’emergència puntual i amb poques 

Els regidors de l’Ajuntament durant l’acte inaugural de la nova plaça 
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actuacions dins del municipi, però que al 
llarg dels anys s’ha convertit en un cos de 
bombers que dia a dia està al servei de la 
ciutadania”. 

CAT) i Jaume Salmeron per (Entesa per 
Arbúcies). 
Soms va reivindicar la tasca feta per totes 
aquelles persones que van fer possible 
l’1 d’octubre i va afirmar: “Aquella data 
només va ser un pas més de tots els que 
ens queden per aconseguir la república 
catalana”. Bohils, per la seva banda, va 
tenir un record per als presos i exiliats 
polítics i va denunciar la situació d’injustí-
cia que s’està vivint. “Avui, recordant un 
acte de radicalitat democràtica com va 
ser l’1 d’octubre, inaugurem una plaça i 
no se m’acut una manera millor de fer-ho 
que posant-la en funcionament i lluitar 
per fer una societat més lliure, més justa i 
més democràtica”, va concloure el regidor. 
“L’1 d’octubre va ser de tots: dels partits 
polítics, de les entitats, de l’ANC, d’Òmni-
um Cultural, dels CDR, de gent que a títol 
personal va fer tot el que va poder per-
què aquest Referèndum fos una realitat”, 
va afirmar el tinent d’alcalde. Salmeron 
va seguir: “L’1 d’octubre va ser l’acte de 
desobediència civil pacífic més gran de la 
història contemporània d’Europa”. 
“L’1 d’octubre no s’entendria sense unes 
institucions com la Generalitat de Catalu-
nya i Carles Puigdemont al capdavant, i 
els ajuntaments de tot el país, però tam-
poc s’entendria sense els centenars de 
treballadors i treballadores que de mane-
ra voluntària i sense cobrar res van estar 
al peu del canó”, va assegurar Salmeron. I 
va continuar: “ I, evidentment no s’enten-
dria sense la voluntat col·lectiva i decidi-
da per expressar que volíem ser repúbli-
ca no perquè ens haguem imaginat un 
futur ideal, tot té dificultats, volem ser 
república per millorar la vida de la nostra 
gent. Volem un país nou perquè la gent 
visqui millor. Seguirem treballant perquè 
aquesta república sigui ben aviat una re-
alitat”, va concloure Salmeron. 
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, va ser 
l’encarregat de llegir el text del president 
Carles Puigdemont en el qual agraeix al 
poble d’Arbúcies que el referèndum fos 
possible gràcies al coratge i al compro-
mís dels voluntaris, entitats i col·lectius. 
“Aquesta victòria no hauria estat possi-
ble, de cap manera, sense l’apoderament 
ciutadà. Arbúcies va exercir la democrà-
cia amb un esclat de civisme admirable 
per fer un país millor, més just i de pros-
peritat”, va concloure. 
Finalment, els regidors de l’Ajuntament 
amb els regidors del Ple Infantil van desco-
brir la placa de la plaça 1 d’octubre com a 
símbol del futur del nostre poble. L’acte va 
acabar amb el cant d’Els Segadors.

Tot seguit va ser el torn dels represen-
tants municipals amb les intervencions 
d’Ester Soms (d’Esquerra Republicana de 
Catalunya), de Joaquim Bohils (del Pd-

Regidors de l’Ajuntament i regidors del Ple dels Infants destapant la placa de la plaça 1 d’octubre

Les entitats del municipi van fer la lectura dels textos dels presos i exiliats polítics que hi ha a la plaça 
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Cultura

Més de 600 persones a la inauguració del Centre 
Cultural Polivalent Naus Ayats

Arbúcies ja disposa d’un nou espai per la 
cultura, la música i les arts escèniques. 
El diumenge 2 de juny es va inaugurar el 
Centre Cultural Polivalent Naus Ayats, en 
un acte que va comptar amb la presència 
de més de 600 persones i la participació 
de diferents grups i entitats del municipi. 
Les actuacions van començar a les 6 de 
la tarda amb el grup de flabiols i timbals 
de l’Escola Dr. Carulla que van interpre-
tar tres peces del seu repertori i també 
van fer un ball de bastons. L’Escola de 
Dansa d’Arbúcies també va participar a la 
inauguració amb l’exhibició de diferents 
balls que es van poder veure al llarg de 
les tres hores que va durar l’espectacle. 
La música també hi va ser present i els 
primers d’actuar van ser Radio Cincinatti 
amb l’arbucienc Jesús Torrent, que van 
interpretar diferents temes amb la par-
ticipació del públic. Tot seguit, va ser el 
torn del grup dels jubilats el trio Pim Pam 
Pum amb Jaume Pastells, Narcís Vilà i 
Joan Torrent, que van interpretar un gag 
humorístic. L’última actuació abans de la 
mitja part, va ser a càrrec del duet Amal-
gama amb Anna Valls i Esteve Vilarrasa. 
A la mitja part, va ser el torn dels parla-
ments que van anar a càrrec de l’alcalde 
d’Arbúcies, Pere Garriga; del regidor de 
Cultura, Manel Serras; del regidors del 
PdCAT, Joaquim Bohils, i de la regidora 
d’Esquerra Republicana, Ester Soms. 
“El centre Cultural Polivalent Naus Ayats 
ha de permetre desenvolupar totes les 
modalitats culturals del nostre poble” va 
assegurar el regidor de Cultura. “Volem 
que aquest teatre esdevingui un emble-
ma per a la nostra societat i que sobre-
passi els àmbits locals per acabar sent 
un referent a nivell comarcal”, va afegir 
Serras. 
Per la seva banda, l’alcalde d’Arbúcies 
va oferir un petit resum històric del que 
havien estat les Naus Ayats a finals del 
segle XIX, on s’hi van començar a fer les 
primeres diligències, carros,.... Els pri-
mers passos cap a la indústria carrossera 
del nostre poble, etc. Garriga va explicar 
que l’any 1997, l’equip de govern va voler 
recuperar l’espai de Can Cassó com a l’es-
pai d’estiu que havia estat a mitjans del 
segle XX i des de llavors s’hi ha anat tre-
ballant perquè Can Cassó i les Naus Ayats Els regidors de l’Ajuntament durant la inauguració
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esdevinguin l’espai polivalent, cultural i 
festiu que són actualment. Garriga també 
va recordar que la seva posada en marxa 
es va veure afectada per la crisi econòmi-
ca. Per acabar el seu discurs, l’alcalde va 
voler posar èmfasi en el fet que aquest 
Centre Cultural Polivalent ha de ser un 
espai de referència comarcal i més enllà, 
i que ha de veure’s consolidat amb tres 

anunciar la data de l’estrena de la seva 
nova obra, El Motivador, que es va pod-
er veure el 29 i 30 de juny a les mateixes 
Naus Ayats. Finalment, els integrants de 
les corals Gaudim cantant i Veus de Tar-
dor van interpretar diverses cançons i El 
Cant del poble va posar el punt i final a 
la inauguració del Centre Cultural Poliva-
lent Naus Ayats. 

o quatre anys amb una programació de 
qualitat i regular al llarg de l’any. 
Després de la mitja part, les actuacions 
van seguir amb el grup de versions Jet-
Lack i amb les guitarres de Joan Furió pare 
i Joan Furió fill, que van oferir una mos-
tra del concert del diumenge 16 de juny. 
L’actor Fel Faixedas també va fer un petit 
gag humorístic i va aprofitar l’ocasió per 

Grup de flabiols i timbals de l’Escola Dr. Carulla

L’alcalde, Pere Garriga, en el discurs inaugural de la nova instal·lació polivalent i cultural
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S’arrangen tres passeres del 
passeig de la Riera

Durant el mes de juny, l’Ajuntament ha 
dut a terme els treballs de reparació de 
tres passeres que hi ha al llarg del pas-
seig de la Riera. 
El regidor d’Obres, Àngel Cabrero, ha ex-
plicat que les tres passeres s’han hagut 
de fer de nou degut al mal estat en què 
es trobaven. Aquestes passeres són la 

del Prat Rodó i les dues que es troben 
al camí entre la font d’en Milda i el Sot 
del Palau. 
Cabrero també ha assenyalat que en els 
tres casos les passeres s’han fet acces-
sibles per al pas de vehicles municipals 
per arribar a espais que fins ara eren in-
accessibles. 

Obres

Millores a la vorera 
del carrer Pietat

Passera del Prat Rodó

Una de les passeres del Sot del Palau

Aquest mes de juliol han començat les 
obres d’arranjament de la vorera del final 
del carrer Pietat, entre la Capella i la ro-
tonda dels gegants. Les obres consisteix-
en en la pavimentació de l’actual vorerar 
de sorra, que amb el pas del temps ha 
quedat malmesa. L’actuació que s’hi està 
fent permetrà tenir una vorera com la 
que es va fer al camí de la zona esporti-
va Can Pons. A més a més, també es farà 
un espai enjardinat amb bancs i paper-
eres. Aquesta actuació s’emmarca dins 
les accions que es fan des de la Regidoria 
d’Obres i Manteniment Urbà per tal 
de disposar d’un poble en què els seus 
ciutadans el puguin gaudir tot passejant 
pels seus carrers. 
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Les escaletes de la plaça de la Vila 
ja són una realitat

Les noves escaletes de la plaça de la Vila, 
que es van començar a reformar a finals 
del mes d’abril, ja són una realitat. Les 
obres que s’hi ha dut a terme han con-

Nova vorera a 
l’espai polivalent 

de Can Cassó

Aquest estiu s’ha dut a terme una nova ac-
tuació a l’espai de Can Cassó. Es tracta de la 
construcció d’una nova vorera a l’espai que 
va des de la font de Can Cassó fins al lava-
bos. Aquestes obres s’han fet amb l’objec-
tiu de millorar aquesta zona, ja que a causa 
de la sorra i la humitat tant el bar com els 
lavabos sempre quedaven bruts durant la 
celebració d’esdeveniments. “Amb aquesta 
nova vorera es pretén millorar l’espai i aju-
dar a mantenir netes les instal·lacions”, ha 
assenyalat el regidor d’Obres, Àngel Cabre-
ro. Des de la seva inauguració, Can Cassó 
ha esdevingut un dels millors espais a l’aire 
lliure per celebrar-hi tot tipus d’actes. 

sistit a refer els anteriors escalons que hi 
havia (que no complien amb l’alçada que 
obliga la normativa vigent) i fer-los de nou 
per tal que facin l’alçada reglamentària, 

segons ha explicat Àngel Cabrero, regidor 
d’Obres. A més d’adequar els escalons, 
s’han substituït les pedres que conforma-
ven l’escala per unes altres pedres de riu 
per així, mantenir l’estètica d’aquest es-
pai tan emblemàtic del poble. Finalment, 
en aquest mateix lloc s’ha repicat la faça-
na de l’església per deixar a la vista la pe-
dra de l’edifici i així donar-li un aspecte 
molt més atractiu.

Les escaletes com eren abans Les escaletes després de la reforma
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Salut i Medi Ambient

Arbúcies s’adhereix a la Setmana 
sense fum

Taula informativa situada al CAP 

Activitats diverses durant la Setma-
na de l’Energia

Amb  motiu de la Setmana de l’Energia, des 
de la Regidoria de Medi Ambient es van or-
ganitzar diferents activitats de consciencia-
ció sobre hàbits de consum energètic. 
Al Museu Etnològic del Montseny es va 
poder visitar  l’exposició El vehicle elèc-
tric, que detallava quins són els principals 
avantatges d’aquest tipus de vehicle desta-
cant-ne alguns trets, com la seva eficiència 
energètica, els aspectes mediambientals o 
els descomptes existents. 
Per altra banda, durant aquesta setmana 
també es va poder visitar l’exposició Tu 
tens la paraula, en la qual s’identificaven 
els llocs on es pot ocasionar un malbarat-
ament d’energia i per l’altra, el visitant ob-
tenia informació sobre hàbits energètics 
saludables. 
A més, des de la Regidoria de Medi Ambient 
es van fer xerrades a les escoles sobre 
l’eficiència i estalvi energètic mitjançant 
exemples de diferents bombetes i, sobret-
ot, explicant com estalviar amb la factura 
de la llum. Finalment,  gràcies al CILMA, 
des de la Regidoria es va fer la cessió de 
comptadors instantanis d’electricitat a tots 
aquells veïns que volguessin instal·lar-los 
a les seves llars i així monitoritzar el con-
sum elèctric i amb els resultats obtinguts 
establir un canvi d’hàbits amb un estalvi de 
fins a un 15 per cent en la factura elèctrica.

Del dissabte 25 al divendres 31 de maig  
es va celebrar la 20a edició de la Setma-
na sense fum amb el lema Recupera la 
inspiració. Volem ajudar-te a deixar de 
fumar. És per aquest motiu que Arbúcies, 
a través del Centre d’Assistència Primària 
i de la Regidoria de Sanitat i Salut de 
l’Ajuntament, es va adherir a les activitats 
que es van organitzar a tot Catalunya per 
promocionar la Setmana sense fum. 
La regidora de Santitat i Salut, Anna Rotllant, 
explica que aquests actes van anar enfo-
cats a la prevenció del tabac amb activi-
tats que van comptar amb la participació 
dels centres educatius del municipi, Esco-
la Vedruna i IES Montsoriu, com la recol- 
lida de burilles que es va dur a terme dins 
el nucli urbà el dilluns 26 de maig. 
A més, professionals del CAP van fer una 
entrevista al programa Amics i Residents 
de Ràdio Arbúcies explicant l’objectiu 
que persegueix la Setmana sense fum i 
les activitats organitzades per conscien-
ciar la població dels perjudicis que com-
porta el tabac. 

Xerrada l’Escola Dr. Carulla sobre l’eficiència i l’estalvi energètic



13

Atenció a les Persones

35 nous llocs de treball gràcies a 
l’economia social i solidària 

La creació de llocs de treball s’ha produït al llarg dels últims 3 anys

L’aposta municipal d’Arbúcies per l’econo-
mia social i solidària ha permès crear 35 
llocs de treball nous en l’àmbit de les 
cures, l’administració i les empreses coo- 
peratives en els darrers tres anys. 
El tinent d’alcalde, Jaume Salmeron, és 
qui ha liderat els projectes endegats des 
de l’Ajuntament en l’àmbit de l’econo-
mia social i solidària i no han estat pocs. 
Salme-ron ha recordat les diferents ini-
ciatives que s’han tirat endavant des dels 
últims tres anys. Amb la municipalització 
del Servei d’Atenció a Domicili a través 
d’una cooperativa s’han generat fins a 16 
llocs de treball; els plans d’inserció laboral 
per a dones majors de 45 anys han donat 
feina a 5 persones; els plans de promoció 
al cooperativisme han permès ocupar 3 
persones; la prova pilot de remunicipal-
ització del servei de menjador que s’ha 
dut a terme durant aquest curs ha permès 
donar feina a 5 persones, i, finalment, el 
nou projecte engegat de la cooperativa de 
joves del PFI ocupa fins a 5 persones més. 
Salmeron ha afirmat: “La voluntat de 
l’Ajuntament és seguir creant més ocu-
pació i de més qualitat perquè el coopera-
tivisme afavoreix una economia més justa 
i més democratitzada”. 

Conveni per a l’assistència bucoden-
tal per a persones amb pocs recursos 

L’Ajuntament d’Arbúcies ha estrenat un 
nou servei municipal d’odontologia dirigit 
a adults amb pocs recursos que, fins ara, 
tenien dificultats per accedir als tracta-
ments que la cobertura universal no ga- 
ranteix, ja sigui pels recursos econòmics 
de què disposen o bé, per les limitacions 
a l’hora de desplaçar-se. 
El consistori té entre les seves competèn-
cies l’avaluació de necessitats socials i 
l’atenció a les persones en situació de risc 
social. Per aquest motiu l’Ajuntament ha 
firmat un conveni de col·laboració amb 
Dentalarb perquè els veïns i veïnes d’Ar-
búcies que necessitin serveis d’odontolo-
gia i no tinguin els recursos econòmics su-
ficients o limitacions a l’hora de desplaçar-se 
puguin fer-ho a un preu assequible i al 
mateix municipi 
L’assistència bucodental garantida per la 
Seguretat Social no ofereix els tractaments 
necessaris per a un salut dental amb ga-
ranties per la qual cosa les persones que 
no disposen de recursos econòmics no 
poden acudir a l’assistència privada, fet 
que comporta un risc evident de patolo-
gies bucodentals greus. Per aquest mo-

tiu, l’Ajuntament per tal d’oferir el millor 
servei d’atenció a les persones ha arribat 
a aquest acord amb l’empresa arbucienca. 
El regidor d’Atenció a les Persones, Jaume 
Salmeron, ha explicat que Dentalarb es 
compromet a oferir amb tarifes reduïdes i 
pactades prèviament amb l’Ajuntament el 

servei d’odontologia als veïns d’Arbúcies 
sense recursos suficients per fer front a 
un tractament privat i que així ho sol·li- 
citin. Per altra banda, des de la Regidoria 
d’Atenció a les Persones es farà el segui- 
ment del servei i la valoració socioeco-
nòmica de la situació personal o familiar. 
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Puigdemont guanya les eleccions 
europees a Arbúcies amb 1.709 vots

Junts per Catalunya amb Carles Puig-
demont al capdavant va aconseguir en-
dur-se 1.709 vots dels arbuciencs i ar-
bucienques a les eleccions europees del 
diumenge 26 de maig. El segon partit 
més votat va ser Esquerra Republicana de 
Catalunya amb 803 vots i ja per darrere el 
PSOE amb 195 vots i Unides Podem amb 
99 vots. 
La participació va ser l’altra protagonis-
ta de la jornada, ja que es van registrar 
3.068 vots d’un total de 4.072 persones 
i que representa el 75,34 per cent. En 
canvi, el 2014, la participació va ser del 
51,61 per cent. 
La resta de partits es van repartir els vots 
de la següent manera: 

Ciutadans: 78 vots 
PP: 58 vots 
Vox: 21 vots 
Pacma: 15 vots

Política

ERC guanya les eleccions espanyo-
les a Arbúcies amb 1.218 vots

Esquerra Republicana de Catalunya va 
aconseguir 1.218 vots i va esdevenir la 
força més votada a Arbúcies a les elec-
cions espanyoles del 28A. Uns comicis 
en els quals la participació va ser la pro-
tagonista, ja que la xifra final va ser del 
80,70 per cent a Arbúcies. 16 punts per 
sobre de les anteriors eleccions generals 

La resta de partits van quedar amb el 
següents vots: 

Ciutadans – 124 vots 
PP – 56 vots
Vox – 42 vots
PACMA – 19 vots
Partit Comunista del Poble de Catalunya – 
5 vots
Izquierda en positivo – 3 vots
Convergents – 2 vots
Recortes Cero – 1 vots
Blancs – 14 vots
Nuls – 15 vots

del 2016, en què la participació va ser del 
64,36 per cent. 
La segona força més votada a Arbúcies 
va ser Junts per Catalunya amb 934 vots 
i a molta distància, el PSC va aconseguir la 
tercera posició amb 320 vots. Per darrere 
els segueixen En Comú Podem amb 258 
vots i el Front Republicà amb 252. 
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Entesa revalida amb força la majoria 
absoluta i aconsegueix 9 regidors

A les eleccions municipals del 26 de maig 
Arbúcies va tornar a fer confiança a En-
tesa, que ha aconseguit mantenir la ma-
joria absoluta de què ha gaudit durant 
la legislatura 2015-2019, però ho ha fet 
amb més força, ja que va obtenir un regi-
dor més i governarà amb 9 els propers 4 
anys. L’ Entesa va treure 1.822 vots d’un 
total de 3.225. 
Per altra banda, la CUP va donar la sor-
presa i, malgrat que en aquests últims 
quatre anys no ha tingut representació al 
consistori, ha aconseguit 2 regidors amb 
un total de 546 vots. En canvi, ERC ha 
mantingut els dos regidors que ja va ob-
tenir a les eleccions municipals del 2015. 
Llavors va obtenir els dos regidors amb 
505 vots i en aquests comicis ho ha fet 
amb 591 vots. 
3.092 arbuciencs i arbucienques van sor-

5. ANNA ROTLLANT CARALT
6. MARTÍ PASTELLS SÁNCHEZ
7. MARIA REMEI ARTIGAS CROSAS
8. MANUEL SERRAS VILA
9. JUDIT PRAT GELPÍ

CUP
1. ANIOL PUJOLRÀS FRIGOLA
2. NÚRIA BATLLE JULIÀ

Esquerra - AM (Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal)
1. ESTER SOMS I PAGESPETIT
2. XAVIER SOLER TEMPRANO

tir a votar el diumenge 26 de maig, és a 
dir, un 75,54 per cent d’un total de 4.093. 
En els comicis d’enguany la participació 
ha augmentat respecte fa quatre anys 
en què van votar 2.902 persones i es va 
obtenir un 71,07 per cent de participació. 
Els regidors que formen part del nou 
Ajuntament són els següents: 

EPA – ISELVA (Entesa per Arbúcies)
1.PERE GARRIGA SOLÀ
2. JAUME SALMERON FONT
3. ÀNGEL CABRERO MÉNDEZ
4. MARIA ÀNGELA SOLER PUIGMACIÀ
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Jaume Salmeron Font 
Regidor de l’Entesa 

Ester Soms Pagespetit 
Regidora d’ERC 

Grup municipal 
CUP Arbúcies

Iniciem nova legislatura i ERC – Arbúcies, com 
a grup a l’oposició, té una funció fonamental: 
realitzar aportacions i propostes pròpies o 
dels ciutadans, per millorar el nostre poble. 
Aquesta, igual que als últims quatre anys, 
serà una de les nostres prioritats.
En segon lloc, ERC – Arbúcies com a repre-
sentant d’una part de les ciutadanes i ciu-
tadans d’Arbúcies defensarà el seu dret a 
fiscalitzar l’acció del govern municipal amb 
diàleg, negociació i consens per avançar.
Els vilatans d’Arbúcies ens han escollit, mit-
jançant les urnes, per incidir en la vida po-
lítica local. Si la majoria absoluta de l’equip 
de govern actual limita les nostres opcions, 
no ens desanimarem, ans el contrari, ens 
estimularà. Doncs discreparem quan s’hagi 
de discrepar, denunciarem quan s’hagi de 
denunciar i farem públic quan calgui fer-ho. 
La transparència seguirà formant part del 
nostre tarannà.
I en tercer lloc. Com a secció local d’un partit 
polític amb representació a nivell nacional, 
serem l’altaveu de tot allò que signifiqui de-
fensar la llibertat, la democràcia i la repúbli-
ca catalana.
Per tot això, al llarg d’aquests quatre anys 
seguirem organitzant diferents tipus d’actes 
per fer arribar a tots els arbuciencs i arbu-
cienques el nostre sentir i poder compartir 
plegats.
No volem acabar sense agrair públicament, 
a tots els nostres votants, la confiança que 
ens heu dipositat i transmetre-us clara-
ment que no us defraudarem. De nou, mol-
tes gràcies.
I ara si, arbuciencs i arbucienques venen dies 
de festa, de passar-ho bé.
Hi haurà actes per a totes les edats, gaudiu al 
màxim amb seny, respecte i consciència per 
davant de tot.
A totes i tots bona Festa Major! 

Benvolgudes,
Som la CUP Arbúcies i gràcies als 546 vots 
que ens van fer confiança, tenim dues regi-
dores a l’Ajuntament. Som aquí, i hi som per 
quedar-nos. No som només un resultat elec-
toral, som un grup nombrós de persones 
disposades i preparades per pencar de va-
lent des d’una perspectiva municipalista i de 
democràcia radical. Això no són paraules al 
vent, venim a treballar i a fer de les nostres 
maneres de fer una pràctica política.
Sabem que els que governen ho fan molt bé 
per a uns quants però, en canvi, no ho fan tan 
bé per a uns altres. Qui ho sap? Potser en re-
alitat no cal que governin per a aquells que no 
treballen a Arbúcies, pels que vénen d’allà o 
de més enllà o per a les que tenen diferents 
orientacions sexuals.
És per això que som aquí, involucrant-nos 
en la dinàmica municipal: per proposar i per 
posar a l’abast de la gent les ganes de decidir 
quin model de poble volem. Que tothom hi 
pugui dir la seva, en els consells municipals, 
per exemple, que teòricament existeixen 
però que ningú en té informació. En els pres-
supostos, que són els que ens indiquen a on 
van a parar els nostres diners i reflecteixen la 
voluntat política. Ens agradaria saber com ens 
volem relacionar i com hem d’activar la veri-
table acció d’unitat popular, perquè en real-
itat no necessitem que ens governin aquells 
que prioritzen la construcció d’una piscina 
climatitzada abans que una biblioteca. No cal 
que ens manin aquells que ignoren les nost-
res instàncies. No volem que ens gestionin 
la vida aquells que no declaren persona non 
grata a un abusador denunciat.
Dit això, una gran salutació a totes les per-
sones de la vila i fer-vos saber que la CUP és 
aquí i es posa a la vostra disposició!
Utilitzeu-nos.
Visca la Terra!

Al vostre serveiLa nova legislaturaA la vostra disposició

La veu dels grups municipals

Iniciem nova legislatura. 4 anys més de treball 
pel poble, des del poble i amb el poble. 
Un agraïment enorme a la gent que ens heu 
tornat a fer confiança. Entesa ha obtingut un 
suport rècord amb un 60% i  1.822 vots, amb 
9 regidores i regidors. Renovem el compro-
mís amb un dels nostres eixos principals, el 
primer, les persones.  Tant les persones que 
ens han votat com les que no, som el govern 
de tothom. 
Seguim compromesos en aquesta tasca. Les 
persones al centre de tot. De la política, de 
l’economia, de la vida. Seguim transformant 
la realitat. És moment d’encarar un nou man-
dat que permetrà finalitzar algunes infraes-
tructures necessàries i reivindicades. Treballar 
per un nou centre de dia, per una nova biblio-
teca, per seguir dignificant carrers i veïnats 
fent dels espais públics llocs de trobada. Amb 
polítiques d’habitatge, educatives, culturals, 
de lleure adreçades a tothom. Amb un nou 
model turístic de qualitat i estratègic. 
Hem de continuar prestant serveis públics 
de qualitat. Serveis creats i consolidats en 
els dos darrers mandats que han permès 
que la ciutadania s’empoderi i exerceixi els 
seus drets. L’ampli suport rebut a les urnes 
no ens fa perdre de vista la representativitat 
aconseguida per altres companyes d’altres 
propostes municipals. És necessari que en 
determinats projectes compartim idees, pro-
postes i posicions. Mà estesa i cooperació en 
tot allò que ens interpel·li com a poble. Tan-
mateix, ens mantindrem ferms i contundents 
davant d’actituds sectàries i antipolítiques, 
insultants, degradants o calumnioses. Aque-
lles que  allunyen la política del servei públic 
i la converteixen en un fangar. No permetrem 
convertir Arbúcies, en el teu i el meu, els nos-
tres i els altres. 
Seguim al vostre servei.
Visca Arbúcies i la seva gent!
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L’Entrevista

“L’obesitat és un greu problema a Arbúcies”
Anna Rotllant, infermera de professió, assumeix les regidories de 

Sanitat, Activitat Física i Esport i Igualtat 

Anna Rotllant: “Sempre havia tingut inquietud per participar en el futur del poble ” 

Als seus 30 anys, l’Anna Rotllant ha entrat en 
una nova etapa de la seva vida. 
Professionalment, ha assolit una situació 
estable que li permet poder assumir nous 
reptes de cara al futur. L’Anna està gradua-
da en Infermeria i ha realitzat un postgrau 
d’Atenció Primària. Treballa a l’ABS Arbúcies- 
Sant Hilari i ara mateix és la referent de salut 
comunitària  de l’area bàsica.
A finals de l’any passat, va entrar a formar 
part de l’equip de govern de l’Ajuntament 
d’Arbúcies en substitució d’en Toni Ronda. 
Des d’ara, serà la nova regidora de Sanitat i 
Salut, Activitat Física i Esport i Igualtat.
“No em sento política”, confessa. “El que 
realment  vull és posar-me al servei del meu 
poble i aportar els meus humils coneixe-
ments per millorar Arbúcies i el benestar de 
les persones”. L’Anna va entrar a la llista d’En-
tesa per Arbúcies perquè se sentia identifi-
cada amb el seu projecte de poble. “Em va 
animar en Carles Comas. I no em va costar, 
perquè a casa gairebé tothom havia estat 
implicat d’alguna forma en la política muni-
cipal... Fins i tot el meu avi, en Rafel Caralt, 

havia estat a l’Ajuntament. Per tant, sempre 
havia tingut la inquietud de participar en el 
futur del poble”.

L’Anna va néixer a Sant Hilari, el poble del 
seu pare, però sempre va anar a l’escola a 
Arbúcies, al Dr. Carulla. “Als 11 anys, ja vam 
venir a viure a Arbúcies”, ens explica. “El meu 
pas per l’Institut va ser una etapa molt fosca. 
Vaig deixar el batxillerat a segon perquè no 
m’agradava el que estava estudiant ni la for-
ma com s’ensenyava. I vaig anar a Barcelona 
a estudiar un grau mitjà d’Infermeria. Era el 
que realment m’agradava i vaig veure que 
allò era el que volia fer”.
Després va ampliar els seus estudis amb un 

“No em sento política; 
m’estimo Arbúcies i vull 

posar-me al servei del meu 
poble”

grau superior. Paral·lelament, va treballar 
al telefèric de Montjuïc als estius, i els caps 
de setmana a la Clínica Teknon. “Quan vaig 
acabar, em vaig matricular a la Universitat 
de Girona per fer Infermeria. I als 26 anys, 
començava a treballar al CAP d’Arbúcies”. Al 
final d’aquesta primera etapa al poble, l’Anna 
va entrar a la Clínica Girona com a infermera 
de quiròfan. I després va tornar al CAP d’Ar-
búcies, on fa 3 anys que hi fa substitucions. 
“Això m’ha permès conèixer be els proble-
mes sanitaris del nostre poble”, reflexiona. 
“Un dels grans reptes que ara tenim és re-
duir l’obesitat. Hi ha molta gent afectada i 
és un problema seriós. Molts arbuciencs i 
arbucienques haurien de modificar substan-
cialment els seus hàbits de vida i la seva ali-
mentació: fer una dieta equilibrada i fer més 
esport. El que pretenem des de la Regidoria 
de Sanitat és poder aplicar el Pla Municipal 
de Salut, que té un abast molt ampli i afecta 
pràcticament totes les altres àrees”.
Per l’Anna el més important és l’atenció di-
recte als pacients. “El tracte amb ells i amb 
les seves famílies t’aporta molt coneixement 
sobre les malalties. I és el que a mi més 
m’agrada. Crec que les infermeres fem una 
tasca social molt important, donem suport 
emocional en l’etapa final de la vida, en les 
malalties cròniques, en l’envelliment... Ara 
també m’inicio com a  referent en salut co-
munitària i lluito perquè el CAP desenvolupi 
més el treball al carrer, al costat de les perso-
nes perquè el treball en xarxa és molt més 
satisfactori i amb millors resultats”.
En molts aspectes Sanitat va lligada amb 
l’Àrea d’Activitat Física i Esport, que ella tam-
bé portarà. “Sempre he fet esport i m’agrada 
implicar-me en aquest camp”, explica. “Però 
de moment treballaré molt al costat de l’Àn-
gel Cabrero -amb qui comparteix la Regido-
ria d’Activitat Física-, que serà un bon mes-
tre per a mi”. Quan a la Regidoria d’Igualtat, 
l’Anna assegura que continuarà la bona tasca 
feta per la Maria Tayeda.
L’Anna Rotllant es planteja molt seriosament 
la seva nova tasca com a regidora. “Entrar a 
formar part d’aquest equip va ser un orgull per 
mi. I crec que formem un grup molt ben cohe-
sionat i que ens hem imposat com a objectiu 
prioritari l’atenció a les persones. Quelcom 
que per a mi és fonamental”.        Manel Serras
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Festes

Els veïns del Segimon Folgueroles, els veïns de la 
font del Bon Humor i els Catifactions,  guanyadors 

del concurs de Catifes 2019

Vinils que han fet història, dels veïns del 
Segimon Folgueroles, és la catifa que es 
va endur el premi a l’originalitat i el dis-
seny; el Pop-art, que van dibuixar els 
Catifactions del carrer Camprodon, van 
guanyar el premi al treball; i els veïns de 
la font del Bon Humor del carrer Sorrall 
amb la seva Galeria d’ocells es van em-
portar el guardó a la varietat de flor. 
Enguany, al concurs s’hi van presentar 12 
catifes dʼun total de 24 que es van poder 
veure al llarg de dos quilòmetres dels car- 
rers del centre de la vila. Per altra banda, 
aquest any es van elaborar 30 raconsCA-
TIFES per diferents espais del centre del 
poble i que es podien veure tot passejant 
per les Catifes. Els racons, després d’on-
ze edicions, ja han esdevingut projectes 
artístico florals indispensables d’aquesta 
jornada arbucienca.  
Desenes dʼarbuciencs van omplir des de 
bon matí els carrers dʼArbúcies per co-
mençar amb lʼelaboració de les confec-
cions de flors naturals i, a partir de mig 
matí, milers de visitants van arribar per 
assistir a una de les festes més impor-
tants del municipi, les Catifes. 
Els passejants van poder veure tot el pro-
cés dʼelaboració: des del perfilat del di-
buix fins a com es posava la flor, una gran 
varietat de plantes que són les protago-

nistes de la jornada i que permeten que 
les catifes llueixin cada any. El clavell, la 
ginesta, la paradella, la gerbera i el pi són 
les flors més utilitzades en la confecció de 
les catifes. 
La cercavila, que va recórrer tots els car-
rers on hi ha les catifes, va posar el punt 
final a una diada molt especial i viscuda 
per tots els arbuciencs i les arbucienques. 
La regidora de Turisme, Maria Tayeda, va 

assenyalar: “El diumenge de Catifes “és 
la unió de tot un poble en una jornada 
de tradició que es remunta molts anys 
enrere”. Tayeda recorda que les Catifes 
han anat evolucionant molt des dels seus 
inicis, els anys 40, en què es tiraven flors 
quan passava la processó de Corpus fins 
al temps actuals, en què es fan els dissenys 
digitalment i s’aconsegueixen unes cati-
fes molt elaborades i boniques. 

La Galeria d’ocells dels veïns de la Font del Bon Humor Els veïns del Segimon Folgueroles van confeccionar Vinils que han fet història

Catifa Pop-art dels Catifactions
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Tradició i novetats als actes de les 
Enramades d’enguany

Les 3.600 botifarres i els 350 quilos de 
pa de la botifarrada van donar el tret de 
sortida a les Enramades. La traca a la ma-
teixa plaça i, tot seguit, les notes del Pa-
sodoble ligero de la mà dels Serafins van 
inaugurar la passada de la Plaça. La nit 
va acabar amb el concert de l’orquestra 
Gira-Sol. 
L’endemà va ser el torn de la passada del 
Castell, el dia més esperat de tot el jovent 
arbucienc. Enguany, el concert a la place-
ta de Ca la Rossa es va canviar i va anar 
a càrrec de la Banda Neon i, després, va 
sonar la música de Dj Animal. 
Dissabte, a banda de la dansa del Castell 
i del concert de tarda als jardins del Cafè 
Jardí Torres amb la cobla Montgrins, a 
2/4 de 8 de la tarda, a Can Jombo, hi va 
haver l’actuació de Combos de l’Escola 
de Música Mestre Lluís Torres, que van 
oferir un repertori de música moderna, 
des dels Pets, Guns & Roses, Creedence, 
Sopa de Cabra, fins als Catarres, Buhos, 
Macedònia, etc.. I, al vespre, a Can Cas-
só, l’humor d’ImproShow va fer gaudir de 
valent les més de 200 persones de públic 
assistent. 
El diumenge de les Enramades va coinci-
dir enguany amb la revetlla de Sant Joan. 
Per això, a la mitja part de les havaneres 
del carrer Sorrall es va fer la rebuda als 
corredors que portaven la flama del Ca-
nigó, que després va permetre encendre 
les atxes de la passada del Sorrall. 
Aquest any, l’acte de tarda de l’Enramada 
de Magnes a la plaça Florac també es va 
canviar per un nou format. Grans i petits 
van poder gaudir d’un espectacle de circ i 
malabars a càrrec de la companyia arbu-
cienca Pessic de Circ. 

Finalment, el concert de l’Orquestra Mont-
grins a la plaça de la Vila el dimecres al ves-
pre va donar per acabades les Enramades 
2019. 
La regidora de Festes, M. Àngels Soler, va fer 
una valoració molt positiva de les Enrama-
des i va destacar, sobretot, les més de 3.500 
persones que van assistir a la botifarrada, 
el concert de la passada del Castell, (ja que 

aquest any es va canviar el grup de versions) 
i la gran afluència de gent que hi va haver. 
Així com també va ressaltar l’èxit de l’espec-
tacle humorístic de Can Cassó. “Les Enra-
mades és la festa major d’Arbúcies i és una 
celebració que els arbuciencs se senten seva 
i això es nota amb l’afluència de públic que 
assisteix als actes organitzats durant aquesta 
setmana”, va assenyalar la regidora. 
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Festes

Joanet celebra la 8a edició del 
Mercat de la Flor

El diumenge 28 d’abril Joanet va celebrar 
la vuitena edició del Mercat de la Flor. En 
aquesta edició, els assistents van poder 
passejar per les parades d’arbres frui-
ters, flors, planters, cactus i també van 
poder comprar les gustoses maduixes de 
Joanet. A més a més, a la tarda, al local 
social, hi va haver la xerrada Parlem de 
plantes, a càrrec de Joan Torres i Lluís 
Bové. 

Espectacle infantil i havaneres la 
Festa del Roser de Joanet

Joanet va celebrar la seva tradicional Fes-
ta del Roser el diumenge 12 de maig. Les 
activitats van començar a les 4 de la tarda 
amb la plantada dels gegants d’Arbúcies. 
Tot seguit, els més petits van poder gau-

dir de l’espectacle infantil 1 dia genial al 
pati del local social. I, finalment, a 2/4 de 
6 de la tarda, cantada d’havaneres amb el 
grup Terral i, a la mitja part, rom cremat 
per a tots els assistents. 
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Diumenge 4 d’agost, últim 
concert del cicle Notes d’Aigua

10 anys de l’associació de l’Escola 
de Música amb l’EMVIC

Aquest curs 2018/19 l’Escola de Música 
Mestre Lluís Torres d’Arbúcies celebra el 
10è aniversari com a aula associada a 
l’Escola de Música i Conservatori de Vic. 
L’EMVIC va contactar amb Víctor Sunyol 
(poeta) i amb Antoni Miralpeix (compo-
sitor) i els va encarregar la creació d’una 
cançó que quedés pel record d’aquest 
aniversari. Els alumnes de l’escola de 
música van gravar prèviament el so i des-
prés es van enregistrar les imatges a la 
plaça de la Vila. El resultat final va ser un 
vídeo on podem veure tots els alumnes 
que formen part de la xarxa EMVIC can-
tant la cançó a indrets emblemàtics del 
seu municipi. Ha estat tot un honor per 
l’Aula de música d’Arbúcies que la música 
l’hagi compost l’Antoni Miralpeix. És un 
cànon a dos veus molt bonic. L’estrena 
del vídeo va ser durant les cantates que 
els alumnes de la xarxa EMVIC fan cada 
any al teatre de l’Atlàntida de Vic. Els pe-
tits de la xarxa, el divendres 29 de març 
van cantar El follet valent sota la direcció 
de Dolors Vidal i l’endemà  va ser el torn 
dels més grans amb La tortuga boteruda 
sota la direcció de David Gómez. Va ser 
espectacular veure’l en aquella pantalla 

tan gran! 
També vam poder gaudir del cànon in-
terpretat en directe en el concert de final 
de curs de l’escola de música celebrat a 
les Naus Ayats cantat per la coral Clau de 
sol, el cor Lutiana jove i la coral Solfa amb 
acompanyament instrumental d’alumnes 

i professors de l’escola de música.
Podeu trobar el vídeo, la lletra i la parti-
tura a Google, indicant el títol de la cançó 
(Cantem perquè estimem) i el nom del 
compositor (Antoni Miralpeix).
Rosa Badenas, 
Coordinadora de l’Aula de música d’Arbúcies

Una nova edició del cicle musical Notes 
d’Aigua es va iniciar el diumenge 7 de ju-
liol i s’han ofert concerts a l’emblemàtic 
espai del Prat Rodó durant tots els diu-
menges d’aquest mes de juliol. Enguany, 
la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
d’Arbúcies ha volgut portar noves propos-

tes, atrevides i en algun cas arriscades, 
però totes elles amb el component habi-
tual que durant els últims quatre anys s’ha 
mantingut de forma constant: la qualitat.
Els concerts d’estiu comencen sempre a 
les 7 de la tarda, quan la fresca es deixa 
sentir en aquell racó privilegiat al peu de 

la riera d’Arbúcies. El primer concert re-
cupera l’esperit que s’havia intentat im-
plantar, d’oferir un concert sardanístic o 
de música catalana per aixecar el teló. El 
diumenge 7 ens va visitar la Cobla Lluïsos 
de Taradell, un vell conegut que va oferir 
diverses peces del seu repertori.
En el segon concert, el diumenge 14, va 
tornar l’òpera a Arbúcies amb Vox Har-
monica de la companyia De Notte e Gior-
no, amb el seu espectacle Visca el Re-
naixement! El diumenge 21 va ser el torn 
del grup Dos x Quatre, una formació que 
canta a cappella i que té al darrere una 
llarga trajectòria que els ha permès gau-
dir d’un guanyat prestigi al nostre país. 
El seu concert ens va portar per indrets 
insospitats i també per terres catalanes, 
volant amb el so de les seves veus. I, per 
últim, el proper 4 d’agost, trencarem amb 
els esquemes habituals i portarem al Prat 
Rodó la música mexicana amb el grup 
Mariachis Tequila. És la primera vegada 
que visitaran Arbúcies, però estem con-
vençuts que amb les seves guitarres i les 
seves ballarines i ballarins ens faran picar 
de mans i cantar amb ells les cançons 
més conegudes.Concert de la Cobla Lluïsos de Taradell 
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Entrega dels premis Concurs de 
Poesia Ametista

Setmana Cultural de Sant Jordi 
carregada d’activitats 

La diada de Sant Jordi s’emmarca dins la 
Setmana Cultural que se celebra anual-
ment a Arbúcies. Una setmana amb dife-
rents activitats vinculades a l’àmbit cultu-
ral organitzades des de les entitats i des 
de l’Ajuntament. 
Les activitats es van iniciar amb la can-
tada de caramelles del diumenge 21 
d’abril, a càrrec de l’Associació de Dones 
d’Arbúcies. Una cantada que coincideix 
amb el diumenge de Pasqua i es va poder 
veure els cantaires interpretant les seves 
cançons en diferents punts del centre del 
poble. L’endemà, el dilluns 22 d’abril, la 
Coral Amethysta va oferir un concert a 
l’Església Parroquial. 
La diada de Sant Jordi va arribar carre-
gada d’activitats. Les parades de llibres i 
roses es van instal·lar a la plaça de la Vila 
com cada any, però a més a més, es van 
organitzar diferents activitats comple-
mentàries a la jornada. Al matí, les esco-
les Vedruna i Dr. Carulla van participar al 
taller d’amulets al Museu Etnològic del 
Montseny. I, a les 7 tarda, al mateix mu-
seu, va tenir lloc un taller de màgia amo-
rosa. I, a les 6 de la tarda, espectacle de 
clown per a tots els públics a la plaça de 
la Vila a càrrec de Catastropher. 
Les activitats van continuar el dijous 25 
d’abril amb dos actes organitzats des de 
la Biblioteca Municipal. L’hora del conte 

i l’entrega de premis del concurs de li-
teratura infantil i juvenil Encontat de co-
neixe’t. 
El divendres 26 d’abril la Llar de Jubilats 
va acollir una nova edició de l’entrega de 
premis del Concurs de Poesia Ametista, 
que organitza conjuntament la Regidoria 
de Cultura, el Museu Etnològic del Mont-
seny, la Biblioteca Municipal i el Consell 
Municipal de Cultura. 
El dissabte 27 va tenir lloc la primera cur-

sa d’orientació familiar, Arbpistes. Una 
activitat proposada des del Ple dels In-
fants i en què 24 famílies mitjançant un 
plànol d’Arbúcies van haver de trobar les 
15 fites amagades a diferents indrets del 
municipi i en algunes també van haver de 
descobrir la informació que amaguen. 
Finalment, la Setmana Cultural va acabar 
el dijous 2 de maig amb la projecció del 
documental Over the limit en una nova 
sessió de Documentals 2019.

Espectacle de clown durant la celebració del Sant Jordi

El teatre de la Llar de Jubilats va acollir 
l’entrega dels premis del Concurs de Poe-
sia Ametista, que enguany celebrava la 
24a edició. 
El certamen, que va conduir el regidor de 
Cultura, Manel Serras, va començar amb 
un recital de poemes i guitarra a càrrec 
de Joan Furió, Maria Carmen Viñas i Joel 
Serras. Tot seguit, es va procedir a l’en-
trega dels premis de la categoria infantil 
a càrrec de Jordi Tura (director del Museu 
Etnològic del Montseny), Íngrid Recarens 
(Escola Vedruna) i Ester González (Escola 
Dr. Carulla). El primer premiat va ser Ar-
nau Solà, la segona posició per Duna Ga-
rriga i el tercer lloc va ser per Melissa Tri-
fan. Tots tres participants es van endur un 
lot de llibres i un diploma, a més a més, al 
guanyador se’l va obsequiar amb la pedra 
ametista. 
Pel que fa a la categoria adulta, el primer 
premi va ser per Oriol Solà, que no va po-
der assistir a l’acte, però se li  entregarà el 
premi en metàl·lic de 300 euros, el diplo-

ma i la pedra ametista. La segona posició 
va ser per Òscar Sànchez, que de la mà 
de Marta Nogué (Biblioteca Municipal) va 
rebre el diploma i un premi en metàl·lic 
de 200 euros. I, finalment, Núria Vicens 

(tècnica de Cultura) va obsequiar Aina 
Martí, tercera classificada de la categoria, 
amb el diploma i un premi de 100 euros. 
Enguany, la categoria juvenil va quedar 
deserta. 
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Més de 3.000 persones visiten Flors del Montseny

Acte de presentació de l’exposició

La mostra que es va inaugurar el diu-
menge 9 de juny, a la 1 del migdia, amb 
la presència dels autors (Joaquim Reber-
té i Pere Barnola), del geògraf Josep M. 
Panareda i de l’alcalde d’Arbúcies, Pere 
Garriga, ha rebut més de 3.000 visitants 
durant tot el mes de juny (inclosos els 
prop de 1.800 que la van visitar durant 
el dia del concurs de Catifes). Ara l’expo-
sició iniciarà una itinerància per diferents 
museus i equipaments culturals tant del 
Montseny com d’altres indrets de Cata-
lunya. 
Aquesta exposició, produïda pel Museu 
Etnològic del Montseny, forma part d’un 
treball de camp dut a terme els darrers 
anys per Joaquim Reberté (fotògraf de 
natura) i Pere Barnola (botànic) en l’àm-
bit de la Reserva de la Biosfera del Mont-
seny per tal de documentar les principals 
plantes d’aquest territori. 
De les 40 plantes incloses a la mostra, es 
presenta un plafó de gran format (75x50 
cm), on s’hi veu una fotografia general 
de la flor i la planta, 3 fotos macros de 
detall i una cartel·la informativa amb el 
seu nom científic, el nom popular, la sin-
gularitat, i l’àrea de distribució a nivell del 
continent europeu.
Al Montseny entre les més de 1.500 espè-
cies de plantes vasculars que hi creixen, 
n’hi ha un nombre important que desta-
quen per la seva raresa i excepcionalitat, 
pel seu valor biològic i antropològic i per 

trobar-se en un extrem de la seva àrea 
natural de distribució. A més també hi 
destaquen algunes plantes que són en-
dèmiques d’aquest territori.
Dins aquest conjunt de flors exposades 
en destaquen algunes per la seva singula-
ritat com l’orquídia fantasma (Epipogium 
aphyllum) que només floreix quan les 
condicions climàtiques i ambientals són 
les més idònies (això vol dir que pot estar 
anys sense aparèixer). Algunes plantes 
endèmiques com l’herba de Sant Segi-
mon (Saxífraga vayredana) que només 
s’ha identificat al Montseny. O una de les 

poques plantes carnívores del Montseny, 
la coneguda com a resplendor de la nit 
(Drosera rotundifolia)

Sortida botànica
Com a activitat complementària, el dia 
de la presentació, es va fer una sortida 
botànica al passeig de la Riera d’Arbúcies, 
organitzada per l’Associació Flora Cata-
lana del Baix Montseny. En un tram de 
poc més de 2 quilòmetres del passeig, la 
quinzena de participants a la sortida van 
ajudar a identificar més de 140 plantes 
diferents.

Detall d’una de les sales de l’exposició Participants a la sortida botànica
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Activitat Física i Esports 

Festa de l’EFA 
per acabar la 

temporada
L’Escola de Futbol Arbucienca va donar 
per acabada la temporada el dissabte 8 
de juny amb la tradicional festa de final 
de curs, que té lloc cada any a l’aparca-
ment de la zona esportiva de Can Pons i 
a la qual hi van assistir més de 400 per-
sones. La celebració compta amb un so-
par per a tots els assistents i amb el re-
coneixement a cadascun dels equips que 
formen part de l’escola, que són un total 
de 14. I, enguany, en especial a l’Aleví A, 
que va ser campió de lliga del grup 27 de 
la segona divisió de la Federació Catalana 
de Futbol. A més, els jugadors d’aquest 
equip van rebre el guardó de campions a 
la gala La nit dels Campions que organitza 
la mateixa Federació Catalana de Futbol. 
La festa de l’EFA va acabar amb una quina 
en què els afortunats es van poder endur 
a casa premis com ara pernils, una bici-
cleta i un portàtil. 

Representants de l’Alevi A alçant el guardó de campions de lliga

Bar Vicky, guanya-
dor del Torneig 

de futbol 7
El divendres 28 i dissabte 29 de juny va 
tenir lloc la segona edició del torneig de 
futbol 7 organitzat per Futset, l’Escola de 
Futbol Arbucienca, l’Arbúcies CF i l’Ajun-
tament d’Arbúcies. La competició va co-
mençar el divendres a les 7 de la tarda 
i va acabar la matinada de dissabte a 
diumenge. L’equip campió va ser el Bar 
Vicky després de gunayar per 2-3 al Rayo 
vayacaño, tercer classificat del torneig. La 
segona plaça va ser pels bredencs Bram 
i, la final de consolació la van guanyar els 
Birrafets després de vèncer per 1-2 als 
Mitakas.  
L’entrega dels trofeus es va fer el dissabte 
a la matinada, un cop acabada la final del 
torneig i va anar a càrrec de les regidores 
Anna Rotllant i Judit Prat. 
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Els festival de funky, dansa i 
patinatge per acabar el curs 

Ball de Thriller del festival de funky

Les extraescolar de funky, dansa i patinat-
ge han acabat el curs 2018-2019 amb els 
seus habituals festivals, enguany amb al-
gunes novetats. 
En el cas del festival de funky de la Regi-
doria d’Activitat Física i  Esport es va fer 
a les 8 del vespre per tal de poder jugar 
amb la música i els llums i així aconseguir 
uns balls molt més lluïts i més atractius. 
Els més de 200 balladors van fer gaudir 
els assistents al poliesportiu de Can Pons, 
que estava ple de gom a gom, amb els 
balls i les músiques de bandes sonores tan 
conegudes com Sister Act, Grease, Harry 
Potter, Els Caçafantasmes o el Bar Coyote, 
entre moltes d’altres, ja que en total hi va 

haver 20 actuacions. 
Pel que fa al festival de dansa, organitzat 
per l’Escola de Dansa d’Arbúcies, aquest 
any va estrenar nou espai, ja que va tenir 
lloc a les acabades d’inaugurar Naus Ayats. 
A més, aquest any es van fer dues sessions, 
una el dissabte i una altra el diumenge. El 
fil conductor del festival d’enguany va ser 
Ballem pel món i al llarg de l’exhibició de 
26 balls, les dansaires van transportar el 

públic a ciutats com París, L’Havana, Sevilla, 
Mombai, Moscou o Tanzània. 
Finalment, el festival de patinatge organit-
zat pel Club Patí Arbúcies va tenir lloc el 
diumenge 26 de maig. Enguany, els balls 
que van oferir les patinadores del club es 
van emmarcar sota el títol Vine a la festa. 
I, com en d’altres edicions, el festival tam-
bé va comptar amb les actuacions de pati-
nadores d’altres clubs del territori. 

Un dels balls oferts per les alumnes de l’Escola de Dansa d’Arbúcies Patinadores del Club Patí Arbúcies en un dels balls del festival



26

Activitat Física i Esport

Clàudia Riumalló jugarà amb el 
Barça la propera temporada

Iglesias, campió 
de Catalunya de 

Pitch and Putt

L’arbucienca Clàudia Riumalló, de 16 
anys, ha fitxat pel Barça B femení per a la 
propera temporada 2019-2020.  Un gran 
pas per a la seva carrera futbolística, que 
va començar als 6 anys com a jugadora de 
l’Escola de Futbol Arbucienca (EFA), on va 
jugar fins als 10 anys; després va fitxar 
pel Vic Riuprimer, equip en el qual hi va 
jugar durant 3 anys i els últims 3 ha estat 
jugadora del RCD Espanyol. La temporada 
passada Riumalló també va ser jugadora 
de la selecció catalana sub-17. 
Abans de marxar de l’Espanyol, l’arbu-
cienca va obtenir la victòria en la seva 
categoria del MIC–Mediterranean Inter-
national Cup de futbol base, que se ce-
lebra anualment a la Costa Brava. El RCD 
Espanyol va aconseguir el títol de cam-
piones en la categoria F (U19) després 
de desfer-se del Valencia CF en una llarga 
tanda de penals. Després de l’1-1 en el 
marcador, amb gols de Clàudia Riumalló, 
per les barcelonines, i de Paula Ortiz, per 
les valencianes, el conjunt blanc-i-blau es 
va emportar el trofeu gràcies a una últi-
ma aturada a la tanda de penals. 
L’arbucienca ha tancat la temporada 
2018-2019 sent la màxima golejadora del 
seu equip amb 23 gols.  Clàudia Riumalló amb la copa del MIC L’arbucienca en un partit de la selecció catalana

El jugador arbucienc Josep Iglesias es va 
proclamar, juntament amb el seu com-
pany Javier Gamero, campió de dobles 
de Catalunya de Pitch and Putt. El torneig 
es va disputar el passat mes de maig al 
Pitch&Putt del Vendrell, organitzat per 
la Federació Catalana. La competició es 
va fer a 54 forats i va resultar molt dispu-
tada fins a la part final, on es va acabar 
imposant la parella guanyadora, gràcies 
en gran part al hole in one (posar la bola 
al forat en un sol cop), que va aconseguir 
Iglesias en el forat 14 de l’últim recorre-
gut. Posteriorment, el mes de juny, Igle-
sias va proclamar-se sotscampió de Ca-
talunya Absolut a Lloret de Mar. Iglesias 
va ser superat només per Alex Albinya-
na, que el va treure sis cops d’avantatge.

Javier Gamero i Josep Iglesias amb el trofeu de campions
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Al juliol, zumba 
i spinning a la 

fresca

415 persones participen a la 40a 
Marxa de la Primavera

Aquest mes de juliol han tornat les acti-
vitats a la fresca per part de la Regido-
ria d’Activitat Física i Esport. Així doncs, 
durant tot el mes, els assistents a les 
classes de zumba i spinning, han pogut 
seguir practicant esport, però a la fresca, 
a l’espai de Can Cassó. A més a més de 
poder-ho fer els usuaris habituals de les 
classes de zumba i spinning, també s’hi 
han pogut afegir totes aquelles persones 
que han volgut provar aquests esports i 
fer-ho de manera gratuïta. 

El diumenge 12 de maig va tenir lloc la 
Marxa de la Primavera, una edició molt 
especial perquè enguany se celebraven 
els 40 anys d’aquesta cursa que ja ha es-
devingut un referent. Hi van participar 
415 persones que al llarg de 16 quilò-
metres van poder descobrir indrets nous 

del municipi gràcies al recorregut, que 
aquest any es va dissenyar al voltant dels 
diferents camins de rec que hi ha a la vila. 
A l’arribada, hi va haver esmorzar per a 
tots els participants i, amb motiu dels 40 
anys, es va regalar una samarreta de la 
cursa i un punt de llibre.Foto: Josep Camps

Foto: Josep Camps Foto: Josep Camps
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Joventut

Les emocions, centre d’interès 
de l’Esplai Municipal 2019

Concerts a Can Cassó per celebrar 
el 9è aniversari de Festes Joves 

180 nens i nenes participen a l’Esplai 
d’Estiu Municipal que organitza cada 
any la Regidoria de Joventut de l’Ajun-
tament d’Arbúcies. El casal va començar 
el dimarts 25 de juny i s’allargarà fins al 
divendres 26 de juny. Aquest any hi ha 8 
grups, que van des dels infants de P2 fins 
als joves del casal jove, a qui s’organitzen 
activitats pensades especialment per a la 
seva edat, ja que són nois i noies de 6è i 
1r d’ESO. 
Enguany, el centre d’interès de l’Esplai 
són les emocions i es treballen a través 
de jocs per saber gestionar els senti-
ments i les emocions i activitats diverses, 
que es desenvolupen pel municipi i el seu 
entorn. 
L’Esplai Municipal es reprendrà el dilluns 
26 d’agost i anirà fins al dimarts 10 de se-
tembre. 

El dissabte 11 de maig, l’Associació de 
Festes Joves d’Arbúcies va organitzar la 
festa per celebrar el 9è aniversari de l’en-
titat. 
Els actes van començar a les 7 de la tarda 
a la bassa da la Farga amb el correplaces 
que va recórrer per diferents espais del 
centre del poble com la placeta de Ca la 
Rossa, la plaça de la Vila o la placeta dels 
Bosquerols, entre d’altres, fins a arribar a 
Can Cassó. Com en altres edicions, al co-

rreplaces hi van participar uns 200 joves 
majaoritàriament del municipi. Tot se-
guit, a Can Cassó, la celebració va seguir 
amb l’actuació de la xaranga Dammer i 
el seu Dammershow, que va amenitzar 

el sopar popular al mateix espai de Can 
Cassó. Entrada la nit, hi va haver els con-
certs dels grups Bossonaya, Albercocs i, 
finalment, la música dels dj’s arbuciencs 
Fabri-k dj’s. 

Un dels espais que va recórrer el correplaces Actuació del grup Albercocs a Can Cassó 
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Participació Ciutadana

El Ple Infantil tanca la legislatura 
2018-2019 amb noves activitats

El mes de juny va acabar oficialment la le-
gislatura 2018-2019 del Ple dels Infants, 
tot i que fins passada la Festa Major no es 
donarà per conclosa, ja que dins la progra-
mació de la festa, des del Ple dels Infants 
s’organitzen dues activitats. 
La primera serà el cinema a la fresca, que 
gràcies als nens i nenes d’Arbúcies es va 
recuperar com a activitat de Festa Major. 
Aquest any la pel·lícula que es projectarà 
serà Coco. Per altra banda i com a novetat, 
el Ple dels Infants també organitza un làser 
tag, una activitat que tindrà lloc a Can Cas-
só i en la qual podran participar els nens i 
nenes a partir de 8 anys. Es tracta d’un joc 
de simulació semblant al paintball, però en 
comptes de disparar pilotes, es disparen 
rajos infrarrojos, de manera que els partici-
pants no poden patir danys.   

Durant aquest curs, des del Ple dels Infants 
s’han tirat endavant noves iniciatives, com 
ara la cursa d’orientació familiar que va te-
nir lloc durant la Setmana Cultural de Sant 
Jordi. Una activitat nova del calendari ar-
bucienc, però que va tenir molt bona acol- 
lida en la seva primera edició, ja que hi van 
participar 85 persones, és a dir, 24 famílies. 
La cursa va combinar l’esport i la cultura, ja 
que es van situar 15 fites a diferents llocs 
del nucli urbà del municipi, a 5 de les quals, 
a més de fitxar, s’havia de respondre una 
pregunta sobre el lloc en qüestió. A l’aca-
bar a la plaça 1 d’octubre hi va haver ver-
mut per a tots els participants i el regidor 
infantil, Edmon Montsant, juntament amb 
els regidors d’Educació, Jaume Salmeron, i 
Activitat Física i Esport, Àngel Cabrero, van 
entregar els premis a les sis famílies guanya-

dores. 
Una altra novetat impulsada des del Ple 
dels Infants ha estat l’espectacle de circ que 
es va fer a la plaça Florac durant l’Enramada 
de Magnes. Els regidors infantils van propo-
sar aquesta activitat perquè veien la neces-
sitat d’un espectacle dirigit al públic infantil. 
Finalment, en aquesta legislatura també 
s’han dut a terme activitats que ja han 
esdevingut imprescindibles del Ple dels 
Infants, com ara el teatre en anglès, diri-
git a tots els infants de 1r a 6è de primària 
d’ambdues escoles del municipi; i també el 
concurs de dibuix per a la portada del llibret 
d’Enramades.  
Arlet Almendros va ser la guanyadora 
d’aquesta tercera edició del concurs, ja que 
la seva il·lustració va ser la portada del lli-
bret d’Enramades, i es va endur un val de 
50 euros a gastar en material escolar. Així 
mateix, també es va premiar amb 50 eu-
ros per a material escolar a Aina Rosell de 
cicle inicial i a Laia Boix Campamà de cicle 
superior. A més a més, es van entregar els 
diplomes a la resta dels sis finalistes. De 1r 
i 2n de primària van ser la Rita Batlle Car-
bó de 2n i la Júlia Duran Salvador de 1r. Els 
dos dibuixos finalistes de 3r i 4t de primària 
van ser els de la Paula López Parra de 4t i 
d’en Sergi Callís Cotillas de 4t. I, finalment, 
els dos dibuixos finalistes de 5è i 6è de 
primària van ser els de l’Alanis Aguiar de 6è 
i de la Hanae Marouan de 5è. Els premis es 
van entregar a la mitja part del fi de festa de 
les Enramades. 
Al ple que es va celebrar l’11 de juny a la 
sala de plens de l’Ajuntament, els regidors 
de 6è que aniran a l’institut el proper curs 
es van acomiadar desitjant molts encerts 
als regidors que es queden per a la propera 
legislatura i van agrair haver pogut formar 
part d’una experiència de participació ciu-
tadana com és el Ple dels Infants. 

Explicació de la cursa d’orientació abans de la sortida a la plaça 1 d’octubre Els 13 regidors infantils en l’últim ple de la legislatura

Espectacle de circ a la plaça Florac durant l’Enramada de Magnes
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L’Escola Vedruna al Robotseny
Robotseny, la competició de robots i fira 
científica i tecnològica, va tornar a Sant Ce-
loni el passat dissabte 8 de juny.  A la jornada 
hi van participar prop de 700 alumnes de 25 
escoles de 1.700 alumnes del Baix Montseny 
que han treballat la robòtica educativa a les 
aules. Aquestes escoles van presentar 44 
equips que van treballar un repte entorn a 
“La millora de l’eficiència i l’estalvi energètic 
de les empreses del Baix Montseny” i van 
preparar el seu robot per superar els reptes 
de la competició de robots.
Tal com ja es va fer els darrers anys, la com-
petició es va dividir en dos grups d’edat, amb 
les seves pròpies activitats i centres d’in-
terès: el Robotseny Kids, per a infants de 5è i 
6è de primària i 1r i 2n d’ESO, i el Robotseny 
High, per a joves de 3r i 4t d’ESO, cicles for-
matius i batxillerat.
Al matí, la Robotseny Kids es va centrar en 
“La millora de l’eficiència i l’estalvi energètic 
de les empreses del Baix Montseny”. Les ac-
tivitats van consistir en una competició de 
robots  i una fira científica i tecnològica amb 
propostes dels alumnes al voltant del centre 
d’interès proposat enguany.
Al migdia es va fer la Rubikseny, una compe-

tició amb el popular Cub de Rubik, en tres 
categories: alumnes fins a 4t de primària, 
alumnes de 5è de primària a 2n d’ESO i 
alumnes a partir de 3r d’ESO.
Per la seva banda, a la Robotseny High hi ha-
via dues competicions de robots: una de ro-
bots rastrejadors i una altra de robots sumo.
La Robotseny, organitzada per una comissió 

formada per l’Associació Robotseny, el Cen-
tre de Recursos Pedagògics Vallès Oriental, 
el Departament d’Ensenyament i l’Ajunta-
ment de Sant Celoni, compta amb la col·la-
boració d’13 ajuntaments i 21 empreses del 
Baix Montseny, i ja s’ha consolidat com un 
dels esdeveniments de l’any. No us el perdeu 
el proper any!

      Escola Vedruna

El programa Sigues tu al Carulla    Escola Dr. Carulla

Sigues tu és un programa d’educació per 
a  la salut impulsat per Dipsalut i disse- 
nyat per entrenar les habilitats per a la 
vida d’infants i adolescents.
Les habilitats per a la vida són destreses 
psicosocials (com per exemple la capa-
citat de resoldre problemes o de gestio-
nar les emocions) que complementen i 
optimitzen la intel·ligència i els coneixe-
ments. Desenvolupar aquestes habilitats 
és clau per prendre bones decisions en 
matèria de salut i per afrontar de mane-
ra positiva els desafiaments de la vida 
quotidiana.
A partir dels recursos materials (con-
tes, historietes, àlbums de cromos, ví-
deos...), s’inicia una reflexió a l’aula so-
bre aspectes com ara la importància de 
respectar-se a un mateix i als altres, de 
saber prendre decisions, d’afrontar els 
desafiaments de manera positiva o de 
mantenir el sentit crític enfront de les 
pressions del grup. Els materials també 

permeten abordar temes com el consum 
de tabac, alcohol i altres drogues, l’ús ra-
cional de medicaments o la importància 
del descans i d’una bona alimentació. A 
cicle inicial es treballen les 10 habilitats 
per a la vida i els drets dels infants a l’au-
la a través de 10 contes i a partir de 3r 
cada alumne disposa d’un àlbum de cro-
mos amb 36 històries breus.
L’Aventura de la Vida és el material de 
suport al programa. Serveix de punt de 
partida per obrir el debat i propiciar 
sessions participatives i dinàmiques que 
permetin entrenar les habilitats per a la 
vida, a partir d’uns divertits personatges.
Ja fa quatre anys que els cursos de 
primària de la nostra escola participen 
en aquest programa que trobem inte-
ressant i útil a l’ hora de treballar a l’aula 
amb els nostres alumnes. La Regidoria 
d’Educació i Ensenyament de l’Ajunta-
ment recull les dades del centre i fa la 
sol·licitud del programa a Dipsalut.

Educació
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Carulla, Vedruna i Jardinet celebren el final de curs

Un dels moments de la festa final de curs de l’Escola Dr. Carulla Un dels balls dels alumnes de l’Escola Vedruna

Un moment de l’espectacle infantil a Can Cassó

Com ja és tradició, el mes de juny se cele-
bren les festes de final de curs dels centres 
educatius del municipi. 
L’Escola Vedruna  va ser la primera i ho va fer 
el divendres 7 de juny. A la tarda, els alum-
nes del centre van fer un festival d’actua-
cions al mateix pati de l’escola. Al vespre la 
festa es va traslladar a Can Cassó, on s’hi va 

celebrar el sopar. 
El divendres 14 de juny va ser el torn de la 
festa final de curs de l’Escola Dr. Carulla. Tota 
la celebració va tenir lloc a l’espai de Can 
Cassó i va començar abans de sopar amb 
exhibicions de ball a càrrec dels alumnes i 
d’algunes professors. Hi van haver balls de 
funky, així com també un ball dels alumnes 

de 6è, que aquest juny han dit adeu a l’es-
cola i també dels pares, que van fer un ball 
d’Abba. La festa va acabar amb el sopar i la 
rifa. 
Finalment, el diumenge 7 de juliol va ser el 
torn de la festa de la Llar d’Infants El Jardinet 
amb una actuació infantil i un dinar germa-
nor amb els infants, les famílies i les mestres. 
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Educació

Reconeixement als millors treballs de recerca dels 
alumnes de l’IES Montsoriu 

Un  any més, la sala de plens de l’Ajunta-
ment d’Arbúcies va acollir l’acte d’entrega 
dels diplomes a l’excel·lència acadèmica 
als millors alumnes de l’Institut Montsoriu 
i també el reconeixement als alumnes que 
han obtingut algun premi amb els seus 
treballs de recerca. 
Els diplomes els van entregar el director 
del centre, Jordi Turon, juntament amb 
l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga i el re-
gidor d’Educació i Ensenyament, Jaume 
Salmeron.
Enguany, han estat molts els treballs de 
recerca que han rebut premis de les diver-
ses institucions i universitats que premien 
aquests projectes acadèmics. 
Dos alumnes han obtingut el Premi Re-
cerca Jove 2018. Han estat Isaac Duaigües 
Batlle amb el treball Estudi de creixement 
dels hèlix aspersa segons alimentació i hà-
bitat a Arbúcies i Aina Martí amb el pro-
jecte Anàlisi grafològica evolutiva de nois 
i noies. 
Neus Juncà amb el treball Estudi compara-
tiu de la influència de l’assecat a l’exterior 
i a l’assecador en les fibres tèxtils ha acon-
seguit el premi CRACS 2019 (Congrés de 
Recerca d’Alumnes de Centres de Secun-
dària), així com també el reconeixement 
de la millor recerca en l’àmbit científic al 
congrés CRACS que organitza la Universi-
tat de Girona. 

Hi ha quatre alumnes que, al mes de març,  
ja van rebre els premis que atorga l’Ajunta-
ment d’Arbúcies, tres guardons als millors 
treballs de recerca i un quart al treball de 
recerca vinculat a l’àmbit de la recerca en 
innovació social. 
Estudi comparatiu dels articles sobre El 
Procés de l’octubre de 2017 en la premsa 
nacional, de Mercè Donate; Els centres 
especials de treball. Estudi sobre la inde-
pendència socioeconòmica dels usuaris 
de l’Associació Montseny Guilleries, d’Alba 
Navarro; i Disseny d’un pulmó verd a l’Ins-
titut Montsoriu, d’Anna Pelegrí van ser els 

tres treballs que van obtenir les millors 
notes de batxillerat. Camí segur a l’escola. 
Estudi de viabilitat del projecte a la pobla-
ció d’Arbúcies, de Núria Pla va aconseguir 
el premi que entrega l’Ajuntament en el 
camp d’atenció a les persones, l’educació i 
la millora del teixit social del poble. 
A més, Mercè Donate també ha obtingut 
el primer premi a l’excel·lència acadèmica 
en reconeixement de la segona millor mit-
jana en els dos anys de batxillerat amb un 
9,29. I l’Anna Pelegrí també ha estat guar-
donada amb el primer premi Ecopropos-
tes de Ràdio Marina. 

El grup d’alumnes que va assistir a l’acte de reconeixement a la sala de plens

Anna Canals i Anna Pelegrí a l’entrega dels premis Ecopropostes de Ràdio Marina             Foto: IES Montsoriu
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Pau Fernández ha obtingut el diploma que 
l’acredita com a segon classificat a la sise-
na edició del Premi Filcat-UB 2019 d’estu-
dis de filologia catalana que ha premiat el 
treball El llenguatge juvenil de Merlí. 
I, finalment, Anna Canals amb el seu tre-

ball de recerca Estudi de poblacions de 
Phytolacca americana (Abundància, ex-
tensió i evolució en el municipi d’Arbúcies 
ha aconseguit diversos reconeixements. 
El premi que atorga l’Ajuntament de Sant 
Hilari Sacalm a través de la Càtedra de l’Ai-

gua, Natura i Benestar per a treballs de re-
cerca d’estudiants de batxillerat; el segon 
premi Baix Empordà a la XVIII edició dels 
Premis Medi Ambient per unes Escoles 
Verdes; l’accèssit al premi Ecopropostes 
de Ràdio Marina; el segon premi UVic de 
Recerca de batxillerat en l’apartat Funda-
ció Caixa d’Enginyers; el segon premi en 
la categoria de ciències de la 16a convo-
catòria del Premi Argo que atorga la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona; i, final-
ment, Anna Canals també ha obtingut el 
segon premi a l’excel·lència acadèmica en 
reconeixement a la segona millor mitjana 
en els dos anys de batxillerat amb un 9,15. 
El cicle formatiu de Gestió Administrati-
va també ha aconseguit el primer premi 
Empresaula 2019 – Empresa Hilarion. I, el 
Comitè Ambiental Escoles Verdes ha ob-
tingut el premi Escoles Verdes 2018 de la 
Generalitat de Catalunya en la categoria 
de reconeixement del treball en xarxa pel 
projecte Transelva juntament amb 8 ins-
tituts més. 

Isaac Duaigües recull el premi Recerca Jove 2018 amb el president de la Generalitat        Foto: IES Montsoriu

Jordi Ribó va rebre el premi Manel Xifra i Boada que atorga Enginyers Gi i Comexi pel seu treball de final 
de grau Disseny d’un tot terreny elèctric. Avantprojecte. L’arbucienc, que s’ha graduat en Enginyeria Mecànica, va rebre el reconeixe-
ment de joves enginyers. 
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Arbúcies celebra una Festa de 
l’Oncolliga molt participativa

Revetlla de Sant 
Joan a la 

Residència

Salut

El passat dimecres 19 de juny,  es va cele-
brar  a la Residència Casa de Repòs  de les 
Germanes Hospitalàries de la Santa Creu 
la revetlla de Sant  Joan. 
Els usuaris de la residència van poder 
gaudir de la coca, beguda, petards i la ce-
lebració d’aniversaris durant la vetllada, 
que va estar amenitzada amb les actua-
cions dels artistes locals Mabrina (Maite 
Enric), Pilar Vila, Elena Miró, Ferran No-
guera i també va camptar amb la col·la-
boració de Quim Bohills com a  tècnic de 
so. 

Oncolliga Arbúcies va celebrar el dissabte 
4 de maig la seva 7a festa. Una celebració 
que va començar a la tarda a Can cassó 
amb la recepció oficial de la presidenta de 
la Fundació Oncolliga Girona, Lluïsa Ferrer, 
i la presidenta d’Oncolliga Arbúcies, Nati 
Pagespetit, per part de l’alcalde, Pere Ga-
rriga, i la regidora de Salut, Anna Rotllant. 

Exhibició a càrrec dels alumnes de la Regidoria d’Activitat Física i Esport 400 persones van omplir el poliesportiu de Can Delfí

Els agraïments per a totes aquelles perso-
nes que participen a la Festa de l’Oncolliga, 
així com també per a totes aquelles que 
fan possible aquesta festa any rere any van 
centrar els parlaments de les autoritats.
Tot seguit, grups de funky de la Regidoria 
d’Activitat Física i Esport i alumnes de l’Es-
cola de Dansa d’Arbúcies van fer l’exhibició 

d’uns quants balls. Mentrestant, els assis-
tents van poder berenar un tall de coca i 
xocolata desfeta, beneficis dels quals tam-
bé anaven destinats a l’Oncolliga. 
Els actes van seguir a partir de les 9 del 
vespre al poliesportiu de Can Delfí amb 
la desfilada de roba i pentinats a càrrec 
de les perruqueries A contrapel estilis-
tes, Perruqueria Giramé i Mans i Rams. 
A l’acabar, va començar el sopar, que en-
guany va comptar amb l’assistència de 400 
persones. Amb la gran rifa de regals es va 
donar per acabada la 7a festa solidària de 
l’Oncolliga. 
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“Arbúcies em va acollir com un més de la família”
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Quinze anys després d’haver marxat 
d’Arbúcies, mossèn Josep Maria Barcons 
recorda encara amb certa emoció el seu 
pas per la parroquia d’Arbúcies, on és 
recordat amb molta estimació. Un pa-
rell d’amigues el vam anar a visitar a To-
rroella de Montgrí i el vàrem entrevistar. 
Barcons va néixer a Hostalets d’en Bas 
(prop d’Olot) el 12 de gener de 1943; ac-
tualment té 76 anys. Barcons va explicar 
que es recordava molt d’Arbúcies i la seva 
gent. “Tot no varen ser flors i violes, però 
realment vaig tenir molt bones experièn-
cies i vivències”, ens va dir.

Com es va adonar que havia de seguir 
els passos de Déu?
Doncs, quan jo anava a l’escola d’Hosta-
lets, els pares eren molt cristians; cada 
diumenge em feien anar a missa... però 
realment jo mai havia seguit els passos 
del Senyor fins als deu anys, quan vaig 
decidir que volia anar al seminari... tot i 
que no en tenia consciència. Quan tenia 
18 anys vaig plantejar-me si seguir o no 

Mossèn Josep Barcons recorda el seu pas pel nostre poble

seguir.

Creu que hauria de poder-se casar un 
capellà?
Això és opcional de cadascú. A l’església 
oriental abans de la seva congregació els 
homes que volen formar una família es 
poden casar.

Quantes parròquies ha trepitjat?
Moltíssimes. On més temps he estat és a 
Pals i a Torroella.

Com va ésser el seu pas per Arbúcies?
Amb els mossens vàrem fer una troba-
da a França, i recordo perfectament que 
un d’ells va dir que en Francesc Planella 
Havia tingut molts problemes a Arbú-

cies. Era l’estiu i el rector de Sant Hilari 
oficiava les misses a la vila. El bisbe em 
va dir aquell mateix setembre que anés a 
“posar pau” a Arbúcies. Jo era i soc amic 
del rector de Sant Hilari, així que li vaig 
preguntar què havia de fer. ‘‘Obre portes 
i finestres, que entri aire pur”, em va dir. 
Vaig intentar fer-me amb tothom: grans, 
xics, negres, blancs... no m’importava 
com era la gent. Els habitants notaren 
el canvi i em van acollir com un més de 
la família. Jo participava en moltes acti-
vitats del poble; vaig visitar Nicaragua, 
em vaig afiliar a ‘‘Bantandicori’’ (http://
www.bantandicori.org), una ONG amb 
seu a Arbúcies. Així durant set anys, quan 
el bisbe em va requerir en una altra po-
blació. El meu record és molt bo.



36


