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Obres 

Es milloren diferents carrers del municipi
S’asfalten La Vinyassa, el Turó del Campament, el Francesc Riumalló, entre altres

anem millorant carrers i ho anem fent a me-
sura que ho podem pagar”.
Dins aquest pla de millores del municipi,  
aquest mes de febrer també s’asfaltarà de 
nou l’aparcament de la Farga, ja que actual-
ment és de sorra.  

el Loreto Mataró, el Turó del Campament, 
La Vinyassa, el Turó de l’Home, el Francesc 
Riumalló i el Turó d’Arenys. A més, també 
s’asfaltarà de nou el carrer de Mossèn Pere 
Ribot de Joanet. El regidor d’Obres, Àn-
gel Cabrero, ha explicat: “De mica en mica 

Aquest mes de febrer han començat les 
obres de millora de diferents carrers del mu-
nicipi. Els treballs consisteixen a renovar l’as-
falt d’aquelles vies en què fa temps que no 
s’hi actua i el paviment ha quedat malmès. 
Els carrers on s’han començat les obres són 

Pavimentació al carrer Francesc Riumalló

Cada any, l’Ajuntament destina part del pressupost municipal a la millora de carrers

2012
- Reforma vorera jardí dels Arboços
- Nova vorera carrer Loreto Mataró
- Renovació del ferm plaça de la Vila

2013 
- Arranjament aparcament Can Delfí 
- Condicionament aparcament carrer 
Lluís Torres 
- Arranjament carretera Joanet 
- Rehabilitació vorera Escola Dr. Carulla 

2014
- Remodelació carrers Castell, Mont-
seny i travessia Montseny 
- Arranjament vorera carrers Dr. Geli, 
La Galzerana i Lluís Torres
- Nova pavimentació polígon Prat del 
Moliner 
- Millora rotondes 
- Nova pavimentació carrers Germana 
Assumpta i Sant Jaume 
- Millora plaça de la Pau 

2015
- Arranjament carrer Prat de Can Delfí 
- Arranjament vorera carrer l’Havana 
-Nova pavimentació i reordenació trànsit  
carrer Lluís Torres
- Millora de dos passos per a vianants en-
tre els carrers Castell i Domènec Refart
- Nova vorera entre Can Quiquet i Can 
Delfí 
- Arranjament passera bassa de la Farga 
- Arranjament pas entre el pavelló de Can 
Delfí i el carrer del Damunt

2016
- Reforma integral carrer Camprodon 
- Noves zones enjardinades carrer l’Hava-
na i passeig Dr. Carulla 
- Arranjament passeig Riera
- Nou aparcament carrer la Farga 

2017
- Remodelació aparcament Can Delfí 
- Arranjament vorera Jacint Verdaguer

- Treballs millora accés poliesportiu de 
Can Pons 
- Nova vorera passeig Palacagüina 
- Nou aparcament passeig Palacagüina
- Arranjament carrer Torrent del Minyó 

2018
- Finalització reforma carrer Sorrall
- Nou accés de La Corbadora al pas-
seig de la Riera 
- Reforma integral travessia Vicenç 
Bosch i carrer Ramon Pagès 
- Arranjament del passeig de la Font 
del Ferro, el Carrilet
- Reparació d’una part del ferm Camp 
de l’Oliver 
- Millores vorera Germana Assumpta 
- Nova pavimentació a la Carretera 
Nova, rotonda Catalunya, Turó del Pi, 
accés variant al carrer Matagalls i Ja-
cint Verdaguer 
- Reforma carrer Riera 

Pavimentació al carrer Turó de l’Home Pavimentació al carrer Turó d’Arenys
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Un any d’eleccions

Gairebé ja hem deixat enrere l’hi-
vern i comencem a albirar la prima-
vera. Aquest sembla ser que serà un 
any d’eleccions. A les municipals que 
s’han convocat pel dia 26 de maig cal 
afegir les europees el mateix dia, les 
del govern d’Espanya a l’abril i es par-
la també de les catalanes a la tardor. 
Totes són interessants i importants, 
oi tant com sí, però sincerament crec 
que les que estan per sobre de tot són 
les eleccions municipals.

De les eleccions a l’Ajuntament se’n 
deriva quin poble volem tenir nosal-
tres, on viure i conviure, i quines per-
sones volem que estiguin al capdavant 
gestionant els diners que paguem 
amb els nostres impostos. I, sobretot, 
quin poble volem construir entre to-
tes i tots pel futur proper, aquell que 
serà el present dels nostres fills i filles. 

Pere Garriga Solà 

Per tot això i més coses les eleccions 
municipals sempre han de ser les més 
importants de totes, perquè les vivim 
en primera persona i ens afecten més 
directament.

És per això que us encoratjo i animo a 
participar activament, ja sigui formant 
part de les llistes que concorreran a 
aquestes eleccions com a anar a votar 
per la formació, les persones i les pro-
postes que més us engresquin i ani-
min. Del nostre vot depèn la formació 
del govern municipal. I com més ciu-
tadanes i ciutadans anem a votar mi-
llor per la democràcia i el repartiment 
dels llocs de regidores i regidors que 
ens han de governar Arbúcies.

Crec sincerament que tothom que 
es presenta ho fa amb les ganes ne-
cessàries per treballar pel poble i les 

persones, amb les seves idees i les 
seves propostes. Per això tothom té 
el meu respecte i reconeixement, ara 
mateix com a alcalde democràtica-
ment escollit, però per sobre de tot 
com a persona compromesa amb Ar-
búcies.

Ben vostre, 
Pere Garriga Solà
Batlle d’Arbúcies

La veu de l’alcalde

Nova pavimentació de l’aparcament de la bassa de la Farga 
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Obres

La reforma de les piscines 
municipals avança a bon ritme 

Acaben les obres del col·lector en-
tre el Pont Vermell i la Depuradora

El nou tub que s’ha instal·lat té 630 mm de diàmetre

Les obres del nou col·lector que va des de 
la resclosa del Pont Vermell fins a la Dep-
uradora ja estan arribant a la recta final. 
Les obres, que van començar al mes de de-
sembre, han consistit en la substitució del 
col·lector de la xarxa de sanejament que hi 
havia per un de nou, ja que l’anterior havia 
quedat insuficient per la quanitat d’aigües 
residuals que hi transcorren. El tub que s’ha 
col·locat és una canonada de 630 mm de 
diàmetre de polièster i de millor qualitat 
que l’anterior i amb més capacitat. El que 
hi havia fins ara, es va construir als anys 
80, quan la població arbucienca era d’uns 
4.700 habitants i, actualment, el nombre 
d’habitants és de 6.700, aproximadament. 
Per aquest motiu, amb l’augment de la po-
blació, el tub havia quedat insuficient pel 
cabal d’aigües residuals que es generen 
en aquest tram final en hores de molta 
afluència. Les obres, que tenen un cost 
de 120.000 euros, les paga íngegrament 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, ha recor-
dat: “Es tracta d’una obra que des de feia 
anys es reivindicava, ja que el creixment del 
volum d’aigües provocava que hi haguessin 
vessaments a la llera de la riera i s’havia de 
resoldre aquest problema mediambiental”. 

Les obres de les noves piscines municipals 
avancen a bon ritme, segons ha explicat 
el regidor d’Activitat Física i Esport,  Àngel 
Cabrero. La reforma, que va començar a 
finals de desembre del 2018, es preveu 
que estigui llesta a finals de maig. 
Els treballs que ja s’han realitzat han con-
sistit a tirar a terra la zona dels vestidors 
i la recepció, així com desmuntar tota la 
zona de motors i l’enderroc de les tres 
piscines per preparar el terreny per a la 
construcció de les noves piscines exteri-
ors: la piscina gran de 230 m2 d’aigua i 
una de 6x12 metres per als més petits, 
que ja comencen a tenir forma. A més, 
aquest mes de febrer també s’ha con-
struït l’estructura de ferro per als nous 
vestidors i les sales de gimnàs. 
Un cop passat l’estiu, es tiraran endavant 
les obres per a la construcció de la piscina 
climatitzada, que es preveu que estigui a 
punt a finals d’aquest mateix any. 
Finalitzats tots aquests treballs, Arbúcies 
disposarà d’un gran complex esportiu i 
modern amb tres piscines (dues d’exte-
riors i una de climatitzada), una zona de 
vestidors i noves sales de gimnàs. La nova estructura de ferro és la base per als futurs vestidors i sales de gimnàs
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La nova resclosa del Molí de les Pipes ja és una realitat
Aquesta actuació permetrà substituir la infraestructura dels anys 80 que hi ha actualment

sorra que formen la resclosa i els escam-
pa torrent avall. La nova infraestructura 
serà respectuosa amb el medi natural 
que l’envolta, amb la seva escala de pei-
xos, el pendent, la sortida d’aigües per 
garantir el flux del cabal ecològic, entre 
d’altres aspectes.
Aquesta obra, que consistirà a substi-
tuir la resclosa actual per una de feta 
de pedra, tindrà un cost d’execució de 
100.000 euros que, segons l’alcalde, 
Pere Garriga, assumeix íntegrament So-
rea. L’alcalde també ha assenyalat que 
les obres també han de servir per es-
menar el problema ecològic que suposa 
i “garantir el cabal ecològic de la riera, 
l’abastament d’aigua potable a la gent 
d’Arbúcies i aigua pels regants, així com 
també es fa un canal perquè els peixos 
puguin remuntar de la riera sense pro-
blemes”.  
La resclosa del Molí de les Pipes es tro-
ba dins el Pla Especial d’Interès Natural 
i com a zona protegida, el projecte s’ha 
hagut de consensuar entre SOREA, l’ACA 
i el Parc Natural del Montseny.

tre l’empresa concessionària de l’aigua 
a Arbúcies SOREA, l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) i el Parc Natural del 
Montseny. Es tracta d’una reforma que 
es reclamava des de fa 20 anys, ja que 
quan es produeixen riuades, la força de 
l’aigua rebenta o arrossega els sacs de 

Després de molts anys de reivindicació, 
la nova resclosa del Molí de les Pipes 
serà una realitat ben aviat. Aquest gener 
han començat les obres per substituir 
l’actual resclosa, feta amb sacs de sorra i 
pedres, per una de feta només de pedra. 
Aquesta actuació és fruit de l’acord en-

Estat en què es trobava la resclosa abans de començar les obres d’execució
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Anna Rotllant, nova regidora en 
substitució d’Antoni Ronda

Ple a la Llar de Jubilats per escol-
tar els senadors Iñarritu i Bagué

Pere Garriga, Àngel Cabrero i Anna Rotllant al ple municipal celebrat el 31 de gener

La sala Daniel Martí de la Llar de Jubilats 
va quedar petita per l’acte organitzat per 
la Xarxa d’Entitats d’Arbúcies i l’Ajuntament 
que va comptar amb la participació dels 
senadors Jon Iñarritu (EH Bildu) i Joan Ba-
gué (PDeCAT). A més, abans de començar 
la conferència, els assistents van poder 
ser dels pocs privilegiats de poder veure 
el reportatge sobre l’1-O realitzat per 
Robert Molist per un treball de la Univer-
sitat de Barcelona i que quedarà a l’arxiu 
municipal del Museu Etnològic del Mont-
seny. 
Tot seguit, Bagué i Iñarritu van explicar la 
seva visió del procés des de Madrid i tam-
bé des d’Euskal Herria. En aquest sen-
tit, Iñarritu va animar els asistents: “La 
ciutadania organitzada és bàsica i hem 
de posar l’estat en evidència i fer les co-
ses amb seny, a la catalana, a l’europea”. 
I va assegurar que la comunicació inter-
nacional per explicar el conflicte és molt 
important. Després, es va obrir el torn de 
preguntes i el públic els va interpel·lar 
amb qüestions sobre el procés i de com 
encarar les accions que s’hagin de dur a 
terme en un futur. Joan Bagué i Jon Iñarritu

Anna Rotllant ha entrat a formar part 
de l’equip de govern municipal de l’En-
tesa en substitució de l’exregidor Antoni 
Ronda, que al ple del 2 de gener va aban-
donar el càrrec per motius professionals. 
Enmig d’agraïments i aplaudiments dels 
fins ara companys regidors, Ronda va fer 
un repàs dels anys que ha estat regidor, 
primer amb el grup municipal del PSC i, 
el 2015 com a regidor de l’Entesa. L’ex-
regidor va lamentar haver de deixar el 
càrrec perquè “és una satisfacció poder 
treballar per al meu poble” i va agrair el 
suport que ha rebut durant tots aquests 
anys dels companys de l’equip de govern 
i també dels regidors a l’oposició. 
La nova regidora entrant, Anna Rotllant, 
és infermera de professió i treballa al 
CAP d’Arbúcies. Des del 2015 ja exercia 
com a delegada d’alcaldia i portava l’àrea 
de Sanitat i Salut de l’Ajuntament. Ara, 
amb el nou càrrec de regidora, passarà 
també a portar les àrees d’Habitatge, 
Participació Ciutadana i Noves Tecnolo-
gies. “Començo aquesta nova etapa amb 
il·lusió i amb ganes de poder treballar 
pel poble d’Arbúcies i acompanyada d’un 
gran equip”, va assegurar Rotllant en el 
moment del seu nomenament.

Política
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Nou agent policial molt especial

Governació

David Rayo, cap de la Policia Local, amb el nou agent de policia

Recentment, la Policia Local d´Arbúcies 
compta amb un “agent” molt especial a 
la seva plantilla. Es tracta d’un gos ensin-
istrat per trobar més de 12 drogues dif-
erents. Ha estat format, juntament amb 
un agent de la policia, d’una manera molt 
minuciosa per tal que es pugui disminuir 
el consum i tinença a la via pública.
La funció del gos policial i l’agent serà la 
de patrullar a peu per la població per tal 
de donar encara més sensació de segure-
tat i més proximitat al ciutadà. També 
realitzarà escorcolls tant a l’interior com 
a  l’exterior de vehicles i les persones que 
condueixin aquests vehicles quan l’agent 
consideri que podrien haver-hi indicis 
que algun tipus de substància pugui ser 
a l’interior del vehicle durant els controls 
policials. 
Zones com parcs, zones detectades per la 
vigilància policial o  alguna trucada d’un 
ciutadà informant d’alguna situació rela-
cionada amb drogues seran estrictament 
controlades per aquest nou agent de 
quatre potes, però sempre serà l’animal 
qui, amb el seu olfacte prodigiós, mar-
carà el lloc concret o la persona que po-
dria estar en contacte amb la substància, 
en aquestes situacions o qualsevol altra 
que el gos detecti.
També, està previst assistir  als centres 
educatius, aprofitant les classes d’edu-
cació viària  que s´imparteixen habitual-
ment des de la Policia Local , per tal d’ex-
plicar curiositats del gos policial amb una 
sorpresa final.

Èxit de la donació de sang d’aquest 
febrer a Arbúcies 

La donació de sang celebrada el dissabte 
9 de febrer a la sala polivalent del Camp 
de Futbol va ser tot un èxit de participació, 
ja que es van fer 144 donacions, 14 dona-
cions de plasma i 3 oferiments, que signifi-
ca que tres persones van voler donar sang, 
però que per algun motiu de salut se’ls va 
haver de descartar. També cal destacar 
que dissabte va haver-hi 13 donants nous. 
En una donació de sang, habitualment, 
les xifres se situen sobre les 124 dona-
cions. Per aquest motiu, la regidora de 
Sanitat i Salut, Anna Rotllant, s’ha mostrat 
molt satisfeta amb la resposta dels arbuc-
iencs i arbucienques i ha puntualitzat que 
aquests xifres més elevades s’aconsegue-
ixen en una marató de donació de sang, 
en què s’organitzen activitats durant tota 
la jornada. Rotllant també ha volgut agrair 
la participació dels alumnes de 3r d’ESO 
de l’Institut Montsoriu, que en aquesta 
ocasió han estat els encarregats de la cam-

panya de donació de sang, que han coordi-
nat conjuntament amb les representants 
de l’associació Germandat Donadors de 

Sang d’Arbúcies, i també a l’entitat, a qui 
la regidora agraeix l’organització de cada 
donació de sang al municipi. 

De les 144 donacions, 14 van ser de nous donants
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Governació

La Junta Local de Seguretat, que se cel-
ebra un cop l’any, va servir per fer una 
valoració de l’any 2018 en matèria de 
seguretat ciutadana. A la junta, hi van as-
sistir l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga; el 
regidor de Governació, Martí Pastells; el 
director dels Serveis Territorials d’Interior 
a Girona, Albert Ballesta; l’inspector cap 
de l’Àrea Bàsica Policial Selva Interior, Al-
bert Muñoz; el cap de la Policia Local d’Ar-
búcies, David Rayo; Núria Plana, adjunta 
a la direcció de l’Equip d’Atenció Primària 
d’Arbúcies i Sant Hilari; el sots cap terri-
torial de Regió Sanitària Girona, Albert 
Obiols; el referent de la base del SEM 
d’Arbúcies, Rafael Martí; el coordinador 
de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Luis 
Herraiz, i la tècnica de Governació, Anna 
Pintu. 
A la sessió es va fer un repàs de les difer-
ents infraccions que van tenir lloc durant 
el 2018 i es va posar de manifest la reduc-
ció dels delictes greus conta les persones 
gràcies a la presència i pressió policial 
constant al carrer i als elements dissuasius 
com les càmeres de seguretat instal·lades 
a les entrades i sortides del municipi. En 
aquest sentit, es va assenyalar que en-
tre els anys 2014 i 2018, els delictes han 
passat de 282 a 246. A Arbúcies, durant 
l’any passat es van cometre 38 delictes 

Disminueix el nombre de delictes comesos entre 
els anys 2014 i 2018 a Arbúcies

Baixen un 43% els robatoris a domicili, però augmenten les estafes electròniques 

per cada 1.000 habitants, una xifra baixa 
respecte de la mitja de les comarques gi-
ronines, en què es van cometre 60 infrac-
cions per 1.000 habitants. Des de Mossos 
d’Esquadra es fa una valoració positiva 
d’aquestes xifres i agraeixen la implicació 
municipal per a la seguretat i la inversió 
del Consistori pel que fa als recursos hu-
mans i materials per a la Policia Local. “Ar-
búcies és un dels municipis més segurs de 

la comarca”, van ressaltar. 
Des del consistori, l’alcalde, Pere Garriga, 
assenyala: “el delicte zero no exisiteix, 
malauradament, però hem de continuar 
treballant en aquesta línia que és la que 
dona fruits positius”. En aquest sentit, 
Garrigam ha afegit: “malgrat l’augment 
de la seguretat, cal entendre que quan 
entren a casa teva a robar, cap argument 
és bo”. 

Membres assistents a la Junta Local de Seguretat celebrada a l’Ajuntament 

Evolució dels delictes comesos entre els anys 2014 i 2018                                          Font: Memòria anual dels Mossos d’Esquadra
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Tot i aquesta tendència a la baixa, durant 
la reunió es va subratllar que les infrac-
cions que han augmentat més en aquest 
darrer any han estat les estafes. De 186 
delictes contra el patrimoni (causar un 
dany patrimonial a un tercer), 1 de cada 
3 són estafes, ja siguin per compres per 
Internet o bé per duplicitat de les tar-
getes de crèdit. En aquest sentit, des dels 
Mossos d’Esquadra es va subratllar: “Cal 
prendre mesures quan donem la targeta 
de crèdit i fem compres en línia. Hem de 
comprar en llocs segurs i no deixar-nos 
enganyar per pàgines web que ofereixen 
els productes a un preu molt baix”. Però 
les estafes no només han augmentat a 
Arbúcies, sinó que és un dels delictes 
que més s’han registrat a tota la comar-
ca de la Selva. En aquest sentit, des dels 
Mossos es va assenyalar: Aquests delictes 
són molt difícils de perseguir perquè les 
compres es fan a països àrabs, de l’Euro-
pa de l’Est i del sud-est asiàtic”.Font: Memòria anual dels Mossos d’Esquadra

Per altra banda, durant la reunió es va 
ressaltar que els robatoris amb força a 
domicili han baixat un 43 per cent passant 
de les 42 denúncies el 2017, a les 24 del 
2018. Així com també han disminuït els 
robatoris amb força a l’interior de vehicle 
i els furts. El cap de la Policia Local, Da-
vid Rayo, va posar en relleu el blindatge 
del poble amb la instal·lació de la quarta 
càmera de vídeovigilància i va assegurar: 
“Ha estat clau pel descens de tot tipus de 
robatoris, ja que l´efecte intimidatori de 
les càmeres ha fet que molts delinqüents 
passin de llarg d’Arbúcies”. 
Rayo també va explicar que el consum 
de substàncies estupefaents entre els 
menors ha pujat o, al menys, s´han iden-
tificat més positius que l’any anterior. 
“Molts d´aquests menors  s´han acollit 

al protocol ASA (Alternativa a la Denún-
cia Administrativa), mesura molt exitosa, 
que ha estat una iniciativa de la Regidoria 
d’Atenció a les Persones de l´Ajuntament, 
de la Policia Local i dels Mossos d’Es-
quadra, en què un menor d’edat que ha 
estat denunciat per consum o tinença de 
substàncies per primer cop es pot acollir a 
unes sessions de rehabilitació amb un ter-
apeuta, per tal de conscienciar el jovent 
del perill de les drogues”. 
Pel que fa al trànsit, han disminuït els ac-
cidents pràcticament en un 50 per cent i 
s’han realitzat més proves d’alcoholèmia 
que en d’altres anys amb 6 positius durant 
el 2018.
Rayo va posar de manifest l’estreta col·labo-
ració amb el cos de Mossos d´Esquadra, 
com un  fet a destacar durant el 2018, 

com ara els controls de trànsit conjunts, 
les xerrades per a diferents col·lectius: 
joves, veïns, persones amb discapacitat, 
pares i mares;  les xerrades als centres 
educatius sobre educació viària, drogues 
i altres qüestions, i el patrullatge conjunt i 
escorcolls a persones i a domicilis.  
“El 2018 ha estat una etapa d’assentament 
i creixement de la Policia Local assumint 
completament les funcions i les com-
petències que durant els anys anteriors 
s’han anat incorporant a l’estructura fun-
cional de la Policia. La idea és continuar 
donant un gir de qualitat al servei que es 
dona al ciutadà amb una policia de prox-
imitat, que s’està implantant de manera 
exitosa al municipi gràcies a la gran aposta 
de l’Ajuntament”, ha afegit el regidor de 
Governació, Martí Pastells. 

Font: Memòria anual dels Mossos d’Esquadra Font: Memòria anual dels Mossos d’Esquadra
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Atenció a les Persones

per a moltes famílies l’empitjorament de 
la seva situació residencial o la manca 
d’accés a un habitatge digne. Per això, 
l’Ajuntament va decidir disposar d’un 
habitatge d’inclusió social i d’emergència 
per ajudar aquestes famílies. 
Les ajudes tècniques a la dependència 
fan referència a productes de suport 
per a persones amb discapacitat desti-
nats a facilitar la participació, a prote-
gir, a donar suport, entrenar, mesurar o 
substituir funcions o estructures corpo-
rals i activitats, o prevenir deficiències i 
limitacions en l’activitat. En aquest cas, 
es va comprar una grua per a l’elevació 
i mobilització de persones dependents 
per al Servei d’Atenció Domiciliària que 
gestiona l’Ajuntament amb la cooperati-
va Trafad. El SAD és un conjunt de serveis 
de proximitat als ciutadans que dona as-
sistència al domicili a persones i famílies 
en situacions de dependència. 
Finalment, l’Ajuntament i l’Obra Social “la 
caixa” han impulsat la instal·lació d’un bu-
cle d’inducció magnètica, un sistema de 
transmissió d’àudio per a persones que 
tenen dificultats auditives i que porten 
audiòfons dotats de posició T. Aquests 
sistemes eliminen les barreres de comu-
nicació, proporcionen autonomia i afa-
voreixen la integració d’aquest col·lectiu. 
És a dir, el bucle d’inducció magnètica fa 
possible que les persones amb audiòfons 
o implants coclears rebin el senyal d’àu-
dio directament dels equips, convertint 
el so en un sistema magnètic emès per 
un bucle magnètic i que va directament 
a l’usuari de pròtesis auditives i elimina 
qualsevol altra interferència auditiva.

L’alcalde i regidor amb dues representants de “la Caixa”

L’Ajuntament i l’Obra Social “la 
caixa”, junts contra l’exclusió social

Aquest 2018, l’Ajuntament d’Arbúcies 
i l’Obra Social “la Caixa” han tirat enda-
vant tres projectes amb l’objectiu de re-
duir l’exclusió social i lluitar contra les 
desigualtats. Un àmbit, el social, en què 
el Consistori ha treballat incansablement 
al llarg de tota la legislatura, aposant 
per l’atenció a les persones i per impul-
sar actuacions destinades al foment de 
la universalització de l’accés als serveis 
socials. I des de l’Obra Social, s’impulsen 

iniciatives socials per ajudar a superar 
situacions difícils, amb especial atenció 
a les persones que viuen en situació de 
pobresa.
Els tres projectes que s’han impulsat són 
l’ajut al lloguer d’un habitatge social per a 
persones i famílies en risc d’exclusió resi-
dencial, ajudes tècniques a la dependèn-
cia i per a l’accessibilitat per a persones 
amb dificultats auditives. 
La situació de crisi econòmica ha suposat 

15 dones participen al taller Les do-
nes del Montseny aprenem juntes

Des del mes d’octubre, a l’Espai Dones d’Ar-
búcies s’estan realitzant uns tallers gratuïts 
de tècniques artístiques per treballar la llana 
i altres productes naturals. Un projecte que 
es du a terme a diversos municipis de la Reserva 
de la Biosfera del Montseny com Seva, Tag-
amanent i Sant Esteve de Palautordera.
Es treballen diferents tècniques d’elaboració 
artística artesanal amb productes derivats 
de la llana; s’aprèn com obtenir tints natu-
rals i la seva aplicació en tèxtil; s’elaboren 
sabons i ungüents naturals; es fan creacions 
ceràmiques, etc. 
A Arbúcies, el taller es realitza a l’Espai Do-
nes cada divendres de 10 del matí a 12 del 
migdia. La formació és gratuïta i finalitzarà al 
mes de juny.            
                   Continua a la pàgina següent ->



11

Arbúcies tanca el 2018 amb un 
increment del 17 per cent en les 

hores d’atenció domiciliària

Arbúcies incrementa en un 17 per cent les 
hores d’atenció a domicili durant el 2018. 
Els serveis d’ajut a persones en situació de 
dependència o vulnerabilitat es presten des 
de l’Ajuntament des de l’any 2015 i actual-
ment el formen un equip de 12 treballadors 
i treballadores familiars.

L’any passat l’equip municipal va prestar un 
total de 10.623 hores al municipi atenent 
les necessitats de 80 usuaris i usuàries amb 
diferents necessitats: controls de medi-
cació, neteges, higiene, cures, acompanya-
ments...
A més, des de l’octubre de l’any passat, 

l’Àrea d’Atenció a les Persones del consis-
tori ha ampliat el ventall de serveis amb 
la creació d’una figura que porta a terme 
tasques de suport a la cuina, acompanya-
ments i conversa per a persones que viuen 
soles.
L’any 2018, s’ha actualitzat el Pla local de 
la gent gran i s’ha realitzat un estudi sobre 
les necessitats de les persones més grans 
de 75 anys que no conviuen amb ningú. 
Fruit d’aquests treballs tècnics, s’han generat 
nous serveis i s’han incrementat les hores 
del serveis que ja es prestaven.
“La voluntat política segueix prioritzant 
l’atenció a les persones i generar una vida 
digna per a la nostra gent gran com a ob-
jectiu principal en les polítiques públiques. 
Seguim compromesos amb el principi de 
primer, les persones”, afirma el regidor ar-
bucienc Jaume Salmeron.
L’any passat, Arbúcies va elaborar l’avant-
projecte de centre de dia públic amb la in-
tenció de cercar la millor ubicació pel futur 
servei assistencial per a la gent gran.
L’Ajuntament arbucienc ha destinat 140.000 
euros en diferents serveis, activitats i actua-
cions destinades a millorar la vida de la gent 
gran o de col·lectius vulnerables del muni-
cipi. La previsió pel 2019 és mantenir la 
quantitat i qualitat dels serveis domiciliaris, 
tant pel que fa a les hores de servei com en 
el nombre de treballadors i treballadores. 
La recerca de nous recursos econòmics pel 
projecte de centre de dia públic conforma 
un segon objectiu enguany.

El SAD compta amb 12 treballadors i treballadores 

Ve de la pàgina anterior
La base dels tallers és l’aprenentatge de 
tècniques artesanals alhora que, a través 
del treball en grup, es treballa la creació 
de vincles per afavorir la construcció d’una 
xarxa de relacions socials i suport mutu, 
dins d’Arbúcies, així com amb les altres 
dones del Montseny dels altres tres muni-
cipis participants.  
La regidoria d’Igualtat, Maria Tayeda, expli-
ca:  “L’experiència viscuda, una vegada aca-
bat el primer trimestre, ha estat molt en-
riquidora, ja que 15 dones han participat en 
el taller i juntament amb l’aprenentatge de 
les tècniques oportunes, s’ha generat un es-
pai de trobada molt agradable i enriquidor. 
Hi ha interès en aprofundir en les tècniques 
i també en crear xarxes de producció arte-
sanal”. 
Per ajudar a crear la xarxa de dones del 
Montseny, hi ha previst fer uns sopars- 
trobades als diferents municipi perquè es 

coneguin totes les dones que participen en 
el projecte i bastir ponts que les apropin i 
que acabin amb la deslocalització i manca 
de comunicació que la mateixa geografia 
del Montseny genera.

Aquest tallers estan impulsats des del Pla 
d’igualtat de gènere i desenvolupament 
rural sostenible a la Reserva de la Biosfera 
del Montseny i a Arbúcies es coordina des 
de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de 
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Jaume Salmeron Font 
Regidor d’Entesa 

Joaquim Bohils Cuberta 
Regidor de PDeCAT

Ester Soms Pagespetit 
Regidora d’ERC 

Escric aquestes línies trasbalsat pels pri-
mers dies de l’anomenat judici de la ver-
gonya. Aquella farsa judicial on es jutgen 
12 homes i dones innocents per haver 
convocat un referèndum el passat 1 d’oc-
tubre de l’any 2017. Un judici sense cap 
garantia d’imparcialitat, un judici del qual 
sembla que ja s’ha dictat sentència, un 
judici repugnant des del punt de vista de 
la justícia i la democràcia.
Amb el record encara viu de les imatges 
d’extrema violència practicada pels cossos 
de seguretat de l’Estat contra catalans i 
catalanes que acudien pacíficament a de-
fensar les urnes, a defensar el seu vot o a 
exercir el seu dret més bàsic d’expressió a 
través del vot, sembla una macabra ironia 
del destí que aquell qui van facilitar que el 
poble s’expressés siguin davant dels tribu-
nals, mentre que aquells qui van brandar 
les porres i exercir la violència siguin lliures 
sense cap investigació judicial.
Des d’aquestes línies, gairebé divuit me-
sos després de l’1 d’octubre, trobem per-
tinent recordar tots aquells que varen fer 
possible un dia històric pel país. És un 
acte de justícia i de dignitat. L’1 d’octubre 
fou un dia en què tots vam ser protago-
nistes de la història del país, un dia en 
què ens vam fer grans de cop.
També em jutgen a mi, deia una campan-
ya que enceta aquests primers dies de 
judici. També ens jutgen a nosaltres per 
aquell octubre de 2017 en què va par-
lar el poble de Catalunya i assumim les 
nostres responsabilitats, darrere dels 12 
homes i dones jutjats i som tots els cata-
lans. Perquè més que jutjar uns fets, un 
referèndum o un resultat de les urnes, es 
jutja la nostra llibertat de ser, de pensar i 
d’actuar. Per tant ens jutgen a tots nosal-
tres. No defallirem!

Fa unes setmanes l’equip de govern de 
l’Ajuntament d’Arbúcies va realitzar un 
balanç triomfalista de la legislatura.
L’ajuntament també va realitzar una sèrie 
d’afirmacions envers el grup d’ERC- Ar-
búcies, que creiem desencertades: “[...] 
En el cas del grup municipal d’ERC, una 
sola proposta ha arribat al ple referent a 
qüestions arbucienques.”
Des d’ERC fa anys que fem una oposició 
constructiva. Un altre aspecte a tenir 
en compte és si les mocions i preguntes 
presentades per ERC han interessat apro-
var-les. La majoria absoluta d’ENTESA ha 
impossibilitat que propostes d’ERC benefi-
cioses per al poble fossin aprovades, com 
la lluita contra les deposicions dels gossos 
a la via pública. En altres ocasions, també 
ha succeït que s’han aprovat proposicions 
d’ERC (la minoria), i posteriorment l’equip 
de govern municipal, a l’hora de publicar 
les accions realitzades al municipi, s’oblidi 
d’anunciar qui havia presentat la propos-
ta. I en tercer lloc, no hem d’oblidar la fal-
ta de resposta a moltes de les sol·licituds 
que hem realitzat.
Des de la humilitat, us recordem que ERC 
va ser el primer grup a sol·licitar que el 
nou espai de Can Delfí es denominés 
“Plaça 1 d’Octubre” i també hem presen-
tat una proposta per l’obertura de la plac-
eta de Ca l’Ànima. També hem preguntat 
amb relació a la generació de residus a 
Arbúcies, en relació al reglament de pisos 
socials, el cost de determinades fires i 
festes com les Enramades i el Combat d 
́Arbúcies; hem demanat també les dades 
del projecte de la moneda digital FairCoin 
que va impulsar l’Ajuntament. En defini-
tiva, una petita mostra de la feina real-
itzada per ERC- Arbúcies durant aquest 
mandat.

PerseverançaEl judici de la vergonyaBalanç incomplet

La veu dels grups municipals

L’equip de govern actual s’incorpora el 2011 al 
capdavant de la gestió municipal amb un pro-
grama ambiciós per capgirar Arbúcies amb un 
doble objectiu: un nova planificació urbanís-
tica i de millora de carrers i places i posar les 
persones al centre de les actuacions públiques.
En aquell moment vam optar per un nou mo-
del de finançament dels serveis i les inversions 
públiques. En uns anys molt complicats per 
la majoria de famílies del nostre poble, es va 
descartar incrementar la pressió fiscal sobre la 
gent, amb pujades d’impostos sostingudes en 
el temps i vam optar per la recerca de recursos 
econòmics externs per mitjà de subvencions 
per actuacions concretes tot mantenint i am-
pliant serveis ja existents.
De manera constant, l’equip polític i tècnic muni-
cipal no ha parat de cercar línies de finançament 
de projectes. Han calgut centenars de reunions 
i gestions per tal d’aconseguir aportacions con-
cretes. Més ingressos i racionalitzar la despesa.
Hem passat d’un endeutament municipal del 
150 al 64% al tancament del 2018. Hem reto-
cat els impostos i taxes de manera moderada, 
quan la Generalitat de Catalunya o el govern 
espanyol han modificat alguna taxa com la 
de residus o el percentatge estatal de l’impost 
de béns urbans. Amb el model actual seguim 
mantenint els impostos més baixos de la co-
marca, congelats els darrers tres anys.
L’any passat vam aconseguir 1.300.000 eu-
ros en subvencions i ajuts per la gent d’Arbú-
cies. En els primers mesos del 2019 ja tenim 
650.000 euros.Això permet que la reforma de 
les piscines, la nova llar de jubilats, l’asfaltatge 
de carrers i places, l’avantprojecte de nova bi-
blioteca i del centre de dia vegin la llum.
Hem definit un model que ens ha permès des-
envolupar més de 500 accions de govern els 
darrers quatre anys i que ens permet planificar 
el futur amb il·lusió i realisme. Un model al ser-
vei de la gent i pensant en la gent.
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L’Entrevista

“Ser jutge és molt gratificant”

Era l’any 1953 quan a Can Mota, al ca-
rrer Pietat, es va sentir un plor. Al nadó li 
van posar Jaume Tarrés i Busquets. Però 
aquest nom li va servir tota la vida pels 
registres i les signatures. De fet, a Arbú-
cies se’l coneix des de petit com en Jaume 

Jaume Tarrés vola amb parapent, puja muntanyes amb els Gratanúvols i fa un 
munt de casaments cada any

Jaume Tarrés en una instantània davan t de la porta del jutjat d’Arbúcies

Mota. I de fet és una persona coneguda! 
Perquè va ser un nen molt actiu i hiperac-
tiu, que va participar a moltes de les ac-
tivitats que es portaven a terme al poble 
i algunes les va acabar creant. Esportista 
com és, va ser un dels fundadors dels Gra-
tanúvols, una associació creada - amb el 
primer nom d’Ala Delta- pels afeccionats 
al vol sense motor, que després amplià el 
seus horitzons cap a l’excursionisme. Però 
des de fa més de nou anys, a en Mota  ja 
se’l coneix més per ser el jutge d’Arbúcies 
que per les seves altres activitats.
“Ser jutge és molt gratificant”, ens respon 
quan li preguntem sobre aquesta tasca 
completament altruista que li omple una 
bona part de la seva vida actual. “Tinc 66 
anys i en fa ja uns quants que sóc el jut-
ge del poble. Vaig agafar el càrrec quan el 
meu predecessor, en Josep Maria Iglesias, 
em va demanar ser suplent cap a l’any 
2001. El vaig substituir com a titular el 

2009 i vaig descobrir tot un altre món, que 
cada dia m’interessa més”. Les tasques 
d’un jutge són bàsicament de mediador 
entre conflictes familiars, de termes de te-
rres entre propietaris o d’ajuda a persones 
que ho demanin per resoldre algun con-

flicte.
“Sí. Faig de mediador”, ens comenta en 
Jaume. “I sempre actues a requeriment 
d’alguna part que vol resoldre un proble-
ma. Al mateix temps ets responsable del 
Registre Civil  de la vila i del Jutjat de Pau. 
A Arbúcies, comptem amb dos funcionaris 
que compartim amb Sant Hilari Sacalm, Vi-
ladrau i Espinelves. Per a les nostres mans 
passen totes les notificacions del jutjat de 
Santa Coloma amb destí al nostre poble. I, 
en ocasions, quan el Jutjat de Santa Colo-
ma ens dona entrada en algun cas, llavors 
actuem com a jutge d’ofici. Solen ser casos 
molt senzills, els que ens acaben traspas-
sant. En aquests anys, com a jutge he as-
sistit a diversos cursets on ens ensenyen 
a ser mediadors i ens donen moltíssima 
formació”.
Un altre apartat no menys important és el 
dels casaments. El jutge es la màxima au-
toritat  del  poble  per poder  casar i també 

pot delegar als càrrecs electes. “Però el ca-
sament es fa sempre al jutjat”, ens diu en 
Jaume Mota. “Després, el podem escenifi-
car on es vulgui. Però l’acta oficial es fa al 
jutjat”. En Jaume fa un munt de casaments 
cada any. “Arbúcies és un lloc privilegiat en 
aquest sentit, perquè tenim espais molt 
sol·licitats com Can Ferrer, Can Riera, La 
Vinyassa, el Roquer i altres cases rurals i el 
mateix Ajuntament i La Gabella. Els últims 
cinc anys, portem una mitjana d’entre 80 i 
100 casaments cada any. I la tendència és 
créixer”.
La formació d’en Mota va ser molt auto-
didacta. Va estudiar al col·legi Dr. Carulla 
d’Arbúcies, i després, als 10 anys, es va 
traslladar a Sabadell amb la família i va 
estudiar el batxillerat. Als 14 anys va en-
trar a treballar al Banc Sabadell, on va 
desenvolupar tota la seva vida laboral. Va 
començar de botones i va evolucionar fins 
a ser administratiu, fer suplències i aca-
bar essent director de l’oficina d’Arbúcies. 
“Vaig créixer al banc en tots els sentits”, 
ens confessa. “M’ho vaig passar molt bé 
quan feia suplències, perquè anava d’un 
poble a un altre fent una tasca que el banc 
valorava molt. I aquella situació em dona-
va molta llibertat de moviments per portar 
una vida molt activa a nivell personal”.
A Arbúcies en Mota i un grup d’amics ja 
havien començat a volar des del 1981 i 
posteriorment  van crear els Gratanúvols 
(1984). I llavors, el 2007, en iniciar un vol, 
es va tallar quatre dits de la mà dreta. “Està 
clar que allò va transformar la meva vida. 
Em varen reconèixer una invalidesa per fer 
la tasca  a la banca  i vaig deixar de tre-
ballar. Tenia 54 anys..., però ja n’havia co-
titzat més de 40! Em va marcar moltíssim, 
no hi ha dubte. Però tenia moltes aficions 
i allò em va permetre desenvolupar-les”.
Volar amb parapent amb motor i sense 
motor, amb la possibilitat de portar un 
acompanyant és el que més fa en l’actua-
litat. Aquesta és una part important de 
la seva vida actual. Però ser el jutge d’Ar-
búcies li ha donat també moltes satisfac-
cions. “Quan veus que has resolt algun 
problema entre germans o entre veïns, o 
has aconseguit que una família es torni a 
parlar, penses que tota aquesta tasca ve-
ritablement val la pena”.          Manel Serras
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La cavalcada de Reis, Els Pastorets, el Parc de Nadal  
i el concert de corals, entre els actes nadalencs

Ajuntament i entitats van organitzar dif-
erents activitats per a tots els públics du-
rant les festes de Nadal. Uns actes que 
van començar el 14 de desembre i es van 
allargar fins al diumenge 6 de gener. 
L’Escola Vedruna, com ja fa 12 anys, va 
organitzar el Pessebre Vivent amb la 
col·laboració de tot l’alumnat del centre. 
Entre el carrer Magnes i l’interior de l’es-
cola, es van poder veure diferents qua-
dres del pessebre com ara els pastors, 
els àngels, el naixement, Ses Majestats 
els Tres Reis d’Orient i tot el seu segui-

cert de Nadal a l’Església Parroquial. Hi 
van participar el Cor infantil SolFa, la cor-
al Clau de Sol de l’Escola de Música, el 
Cor Gaudim Cantant, la Coral Amethysta, 
el Cor Lutiana Jove i el Cor Lutiana. Les 
7 corals van interpretar diferents temes 
nadalecs entre els quals Quan torna el 
Nadal, El trineu, Els pastorets, Adeste fi-
deles o el Fum, fum, fum. 
Aquest, però, no va ser l’únic concert 
de les festes nadalenques, ja que els 
alumnes de l’Escola de Música Mestre 
Lluís Torres també van actuar a la Llar 

ci de patges, així com els dimonis, en-
tre d’altres escenes. Com cada any, els 
diners recaptats a l’entrada es van des-
tinar a La Marató de TV3. L’endemà, el 
dissabte 15 de desembre, l’Escola de 
Dansa d’Arbúcies es va estrenar per les 
festes de Nadal amb el Festivalet de Dan-
sa. Una exhibició de balls amb un marcat 
to nadalenc, que va entusiasmar el gran 
públic assistent a la sala polivalent de 
l’IES Montsoriu. 
El diumenge 16 de desembre, les corals 
del poble van oferir el tradicional con-

Festes
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de Jubilats i vam poder veure les habil-
itats dels alumnes amb els instruments, 
però també la coral Clau de Sol i els 
dos combos que té actualment l’escola, 
que el 2018 va celebrar els seus 30 anys 
d’història. 
Els alumnes del taller de teatre de Cal Xic 
van fer el pessebre de l’entrada de la Llar 
de Jubilats i una xocolatada per celebrar 
les festes de Nadal.
Els actes nadalencs van seguir el dilluns 
24 de desembre amb la cantada de nad-
ales davant del museu i el  tió per a tots 
els nens i les nenes d’Arbúcies. El dia de 
Nadal es va donar el tret de sortida a 
quatre dies de la Quina del Club Bàsquet 
Arbúcies i, el dia de Sant Esteve, els jubi-
lats van oferir la primera de quatre rep-
resentacions d’Els Pastorets de Folch i 
Torres.                (continua a la pàgina 18)
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(Ve de la pàgina 17) 
Els dies 27 i 28 de desembre el poliespor-
tiu de Can Delfí va acollir el Parc de Na-
dal amb activitats per als més petits a 
partir de 0 anys fins als més grans de 12 
i 13 anys. Durant dos dies, nens i nenes 
van poder pujar als inflables que es van 
instal·lar a la pista del pavelló, així com 
anar en GiraCat. També van poder par-
ticipar en els tallers de manualitats, de 
maquillatge, jugar a tennis taula i a jocs 
gegants de fusta. 
El dissabte 29 va arribar el Patge reial 
per recollir totes les cartes dels nens i 
les nenes d’Arbúcies. Enguany, el Patge 

va arribar a l’avinguda dels Països Cata-
lans i va pujar pel carrer Camprodon fins 
a la plaça de la Vila, on va rebre a tota la 
mainada. 
Per segon any, el Museu Etnològic del 
Montseny va organitzar el taller de fa-
nalets que, degut a l’èxit de l’any passat, 
enguany va repartir el taller en dos dies: 
2 i 3 de gener en els quals hi van pas-
sar unes 155 persones. A més, els nens 
i nenes van poder jugar a buscar les es-
trelles amagades al museu, una activitat 
emmarcada dins la campanya Nadal al 
Museu. 
Finalment, el dissabte 5 de gener va ar-

ribar la nit més màgica de l’any. Aquest 
2019 amb un canvi important, ja que Ses 
Majestats Els Tres Reis d’Orient van sortir 
des del carrer del Pont, des del que serà 
el nou ajuntament d’Arbúcies. Allà, van 
saludar a tots els nens i nenes que ja els 
esperaven i l’alcaldessa infantil, Jana Fer-
rer, els va donar la benvinguda. Els focs 
artificials van tancar l’acte de rebuda de 
Ses Majestats que, tot seguit, van pujar 
a les carrosses per començar la cavalcada 
pel carrer Camprodon, Castell, Germana 
Assumpta, Sant Jaume i carrer Major fins 
a la plaça de la Vila, on van rebre a tots 
els nens i les nenes d’Arbúcies. 

Festes
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Governació 

Rècord de visitants a la 11a Trobada de Clàssics amb 
700 vehicles participants

Zanini entrega els premis del primer concurs d’elegància

700 vehicles clàssics van omplir ahir di-
umenge els carrers d’Arbúcies per par-
ticipar a la 11a Trobada de Clàssics que 
organitza anualment l’entitat Clàssics 
Montseny Guilleries amb la col·laboració 
de la Regidoria de Governació de l’Ajun-
tament d’Arbúcies. Una de les concentra-
cions més grans del món del motor i que 

enguany ha vingut acompanyada per un 
rècord absolut de visitants al nostre mu-
nicipi. 
Des de primera hora del matí que els cotx-
es van començar a desfilar pels diferents 
punts d’exposició que es van habilitar: 
carrer Camprodon, Germana Assumpta, 
pujada del carrer Castell, placeta de Can 

Reus, avinguda dels Països Catalans, pas-
seig de Palacagüina, passeig Dr. Carulla, 
aparcament Dr. Carulla i pati de l’Esco-
la Dr. Carulla. A més de passejar per les 
zones d’exposició, els milers de visitants 
també van poder gaudir de la botifarra-
da popular i d’una zona de mercadillo in-
stal·lada a l’Escola Dr. Carulla. 

         Foto: @alx951

         Foto: @alx951          Foto: @alx951
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Enguany, però, la principal novetat de la 
Trobada va ser el 1r concurs d’elegància 
CMG en què els participants s’hi havien 
d’apuntar a l’arribada de la concentració 
i van ser més de 200 les persones que 
s’hi van escriure, segons han explicat 
els organitzadors. El jurat, format per 
membres de CMG, van seleccionar a 5 

guanyadors dels més de 200 inscrits. Els 
afortunats van ser els següents vehicles: 
VW Escarabat, Renault 5 Turbo, Citroen 
S, ROMEO FADISA (camionet) i MGB. 
La jornada va finalitzar amb el sort-
eig de productes de la Vall d’Arbúcies i 
el passeig per la catifa vermella dels 5 
guanyadors dels concurs amb l’entre-

ga de premis a càrrec d’Antonio Zanini, 
campió d’Europa de Ral·li l’any 1980 i 
guanyador 9 cops del campionat de Ral·-
li d’Espanya entre 1974 i 1984. L’entrega 
de premis, presentat pel president de 
CMG, David Batlle, també va comptar 
amb la presència de l’alcalde d’Arbúcies, 
Pere Garriga. 

         Foto: @alx951

                                        Foto: Quim MateuDavid Batlle amb Antonio Zanini         Foto: @alx951
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Activitat Física i Esports 

Mireia Planesas, Clàudia Jordan i Xavier Jordan 
aconsegueixen medalla al Circuit Gironí de Cros

Tres arbuciencs, Mireia Planesas, Clàudia 
Jordan i Xavier Jordan, integrants del Club 
Atletisme Sant Celoni, van aconseguir una 
molt bona posició a la classificació final 
del Circuit Gironí de Cros que va acabar el 
diumenge 27 de gener a Vidreres. 
Mireia Planesas va aconseguir la primera 

posició i va esdevenir la campiona de la 
categoria sub16 del circuit amb 164 punts; 
Clàudia Jordan va fer-se amb la segona 
plaça de la classificació de la categoria 
sub18 amb 157 punts, però només a un 
punt de diferència amb la primera classi-
ficada, i Xavier Jordan va fer medalla de 

bronze de la categoria sub12. 
Enguany,  el Circuit Gironí de Cros ha es-
tat format per 9 jornades que durant 
quatre mesos ha portat als participants a 
competir en diferents municipis de les co-
marques de la Garrotxa, el Gironès, el Pla 
de l’Estany i la Selva.

Arbúcies acull un entrenament 
de la Selecció Catalana sub12

El camp de futbol d’Arbúcies va ser el prim-
er camp on es van iniciar els primers entre-
naments de la Selecció Catalana sub12 fe-
menina, que engega motors per començar 
a preparar la Fase Única del Campionat 
d’Espanya. Segons expliquen des de la 
Federació Catalana de Futbol, és la per 
primera vegada que s’ha decidit apropar 
a tot el territori català aquesta selecció, de 
manera que, durant dues setmanes, cen-
tenars de jugadores han tingut l’oportuni-
tat de demostrar la seva vàlua per passar 
el tall i anar convocades amb la sub12 fe-
menina.
En aquesta primera trobada celebrada 
a Arbúcies van ser seleccionades 27 ju-
gadores de Girona i Osona, les quals van 
ser observades en tot moment pel selec-
cionador català sub12 femení, Eduard 
Castillo. Qui també va seguir els diferents 
exercicis que es van realitzar va ser la se-
leccionadora sub 15 femenina, Mireia 
Vera.

Mireia Planesas   Foto: Núria Roura Clàudia Jordan  Foto: Núria Roura Xavier Jordan   Foto: Núria Roura

Durant la trobada es van seleccionar 27 jugadores de Girona i Osona       Foto: Federació Catalana de Futbol
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Homenatge a Josep Iglesias i Juanjo 
Dalmau pels mèrits esportius

L’Ajuntament d’Arbúcies va voler reconèixer 
els mèrits esportius aconseguits per Josep 
Iglesias i Juanjo Dalmau durant la temporada 
passada en els seus esports respectius. En el 
cas d’Iglesias, va  quedar en segona posició 
als Campionats d’Europa de pitch & putt amb 
la Selecció Catalana. Durant l’acte, Iglesias va 
explicar la seva experiència d’haver estat en 

Arbúcies va acollir el campionat territo-
rial de bàsquet de Girona que organitza 
la Federació ACELL i que va comptar amb 
la participació de 260 esportistes amb 
discapacitat intel·lectual dels 10 centres 
gironins, entre ells l’Associació Montseny 
Guilleries d’Arbúcies. El club Tramuntana 
de Palafrugell es va proclamar guanyador 
en quedar en primera posició, per davant 
de La Fundació de Girona, que va quedar 
en segon lloc. El campionat va comptar 
amb l’assistència de Carles Salgas, diputat 
d’Esports de la Diputació de Girona; Pere 
Garriga, alcalde d’Arbúcies; el regidor 
d’Activitat Física i Esports, Àngel Cabrero, 
i el regidor de Cultura, Manel Serras.

Àngel Cabrero, Juanjo Dalmau, Josep Iglesias, Pere Garriga i Pau Tarrats David Busquets i Pau Tarrats durant la sessió d’estiraments

Campionat de 
bàsquet de l’ACELL 

a Arbúcies

una competició europea i, també, com li va 
començar l’afició pel pitch & putt. Per la seva 
banda, a Dalmau se li va reconèixer la seva 
participació als campionats de Catalunya de 
tir al plat, en la modalitat de fossa olímpica, 
on va aconseguir el primer lloc per equips. 
Els premis els van atorgar l’alcalde d’Arbúcies, 
Pere Garriga, i el regidor d’Activitat Física i Es-

port.  Dalmau va assenyalar que l’afició del tir 
al plat li ve de família, ja que el seu avi ja el 
practicava i també va explicar les peculiaritats 
d’aquest esport. 
Abans, però, David Busquets i Pau Tarrats van 
oferir una xerrada sobre exercici físic amb el 
títol Molt més que moviment, en la qual es 
van parlar d’aspectes com ara l’alimentació 
saludable o com evitar el dolor muscular 
amb la pràctica de bones postures. La xerra-
da va acabar amb una part pràctica en què 
Busquets i Tarrats van fer una petita exhibició 
d’estiraments que es poden fer a casa d’una 
manera fàcil i senzilla. 
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Cultura

Els diumenges 10 i 24 de març, dues 
últimes actuacions de l’Arbsons

h6 films guanya el tercer premi 
del concurs de curts de Cassà 

La productora h6 films ha guanyat el tercer 
premi del concurs de curtmetratges Cor-
recurts de Cassà de la Selva en la seva 15a 
edició.
El nom del curt que va presentar h6 films va 
ser Quins enganys (això de l’amor), protago-
nitzat per Raúl Martínez, Anna Casals i Joel 
Serras;  a la gravació i edició,  Ignasi Oliveras i 
David Batlle i a la logística, Joan Farreras. 
La Mostra d’Animació i Curtmetratges de 
Cassà (MACCA), organitzadors del certamen, 
dona unes directrius que s’han de seguir per 
fer el curt: es donen 24 hores per fer-lo i ha 
de durar màxim 2 minuts. A més a més, tam-
bé es donen uns elements que es desconeix-
en fins al moment de començar a gravar i 
que en aquesta edició eren: un objecte (una 
clau); ha d’aparèixer una acció (prèmer el 
gallet); una paraula (esquitx); un carrer de 
Cassà (carrer dels Dolors) i una  cançó (15 
años tiene mi amor). Tots aquests elements  
han de tenir una certa trascendència en la 
història. L’any passat, h6 films va guanyar el 
premi del públic amb el curt Marcos.

Aquest mes de febrer ha tornat el cicle de 
música Arbsons organitzat per la Regidoria de 
Cultura. Un cicle format per quatre concerts, 
dos al mes de febrer i dos al mes de març. El 
diumenge 3 de febrer, el grup TriCatSons van 
ser els encarregats d’encetar l’Arbsons amb el 
seu concert Tangos i música Klezmer. El trio, 
format per Neus Cuberta al violí, Francesc Alsi-
na al piano i Enric Masriera al clarinet, és un 
conglomerat ben especial, però que concedeix 
un so equilibrat. Els assistents a l’actuació van 
poder gaudir  amb algunes de les cançons més 
reconegudes de Piazzola fins a la trepidant 
música Klezmer. 
El diumenge 17 de febrer va tenir lloc la segona 
actuació del cicle. També va ser a càrrec d’un 
trio, en aquest cas amb el nom d’Aruba, for-
mat per l’arbucienc Manel Planchart al piano 
acompanyat pel violí d’Irati Garcia i la trompa 
de Marc Anguera, que van deleitar el centenar 
d’assistents al concert interpretant el trio de 
Brahms i en mi bemoll major i diverses peces 
de Mozart.
Les dues últimes actuacions del cicle Arbsons 
tindran lloc els diumenges 10 i 24 de març. El 
dia 10 serà el torn del concert infantil Mare 
Terra amb la companyia Príncep Totilau, que 
combinarà actors i titelles. I el diumenge 24, 
l’espectacle musical Al Dente porta a Arbúcies 
una companyia de cantants amb formació 
operística, Modus Operandi, amb la intenció 
de popularitzar la música clàssica a través de 
gags que reprodueixen situacions quotidianes.
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Més de 7.000 escolars visiten el 
MEMGA durant el 2018

Al llarg de l’any 2018, el Museu Etnològic del 
Montseny, La Gabella (MEMGA) ha acollit un 
total de 7.276 escolars i docents com a usu-
aris de les diferents activitats pedagògiques 
dissenyades pel museu, una xifra rècord que 
supera tots els registres d’anys anteriors. El 
MEMGA ofereix un programa d’activitats 
especialment adreçades a públic escolar, 
que aprofundeixen en diferents aspectes: 
història, arqueologia, oficis tradicionals, 
formes de vida, industrialització... L’equip 

didàctic del museu s’encarrega d’adaptar-les 
a l’edat i necessitats educatives de cada grup, 
des de primària fins a batxillerat. 
Dins els tallers o visites realitzades aquest 
2018 en destaquen les activitats de descober-
ta de la riera d’Arbúcies amb alumnes d’Edu-
cació Infantil, el taller del joc tradicional o 
taller de cistelleria amb alumnes de primària, 
i La vida en un castell gòtic amb els alumnes 
de secundària que vénen fins Arbúcies a tre-
ballar l’edat mitjana a través del castell de 

Montsoriu i les sales d’exposició del Museu. 
Aproximadament la meitat dels centres edu-
catius que visiten el MEMGA provenen de 
les comarques barcelonines i l’altra meitat, 
de les gironines. Els alumnes arbuciencs rep-
resenten més d’un 20 per cent  dels usuaris 
del servei pedagògic amb les visites guiades 
al museu i a diferents exposicions temporals, 
activitats de Sant Jordi, projectes de curs o 
crèdits de síntesis... Sobresurt en aquest 
sentit, el programa El Montseny a l’Esco-
la, un projecte d’educació ambiental que 
abraça tota la primària, impulsat pel Parc 
Natural i adreçat als centres públics del 
Montseny i on el Museu participa des del 
curs 2008-2009 i forma part de l’equip re-
dactor del programa.

El dissabte 9 de febrer es va fer la pre-
sentació d’aquesta exposició impulsada 
per l’Institut Ramon Muntaner i la Coor-
dinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana (CCEPC). La mostra presenta 60 
elements de patrimoni ‘oblidat’ d’arreu 
dels Països Catalans com ara d’Arbúcies, 
Girona, Xàtiva, Andorra, Ciutadella, l’Al-
guer, Benissanet… i els textos, de 56 au-
tors, siguin clàssics, actuals o d’àmbit més 
local, com ara Eugeni d’Ors, Pere Gimfer-
rer, Maria-Mercè Marçal, etc. 
La fusió de la imatge amb la paraula 
pretén ajudar al públic a valorar i enten-
dre millor els espais i tresors històrics que 
els nostres avantpassats ens van deixar 
als pobles i a les ciutats. Es tracta d’una 
aportació més, amb voluntat de suma, als 
esforços que els darrers anys s’han dut a 
terme arreu amb l’afany de vincular terri-
tori i literatura.
A l’acte hi va assistir la junta de la CCEPC, 
que al matí havia fet una reunió de treball 
al mateix museu.

El Montseny a l’escola La vida en un castell gòtic

El MEMGA acull l’exposició 
Patrimoni oblidat - Memòria literària
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Medi Ambient

Es crea l’associació Amics de les abelles per 
combatre la vespa asiàtica

Veïns d’Arbúcies, Hostalric, Sant Feliu de 
Buixalleu, Massanes i Fogars de la Selva 
s’han unit per crear l’associació d’Amics 
de les abelles amb l’objectiu de combatre 
conjuntament la plaga de la vespa veluti-
na o asiàtica, que ens afecta des de l’any 

passat. 
Aquesta espècie utilitza les abelles com 
aliment per a les seves larves i és un greu 
problema per a l’apicultura. Per aquest 
motiu, diversos municipis de la Selva han 
decidit coordinar-se i “intentar cobrir el 

que no cobreix ningú”, ha assenyalat un 
dels membres arbuciencs de l’associació, 
Àlex Mollera. L’entitat, que està formada 
majoritàriament per apicultors, reuneix 
entre dues i tres persones de cada muni-
cipi implicat. 

Un niu de vespa asiàtica                           Foto cedida per Àlex Mollera

La lluita contra la vespa velutina es fa 
mitjançant la injecció d’insecticida dins 
del vesper. D’aquesta manera s’eliminen 
les vespes i les larves i, després, es pot 
destruir o no el niu, però ja no hi queden 
individus vius. Mollera ha recordat que 
dins un vesper s’hi poden trobar entre 
150 i 300 reines i que són aquestes les 
que s’han de combatre perquè no puguin 
construir més vespers. 
Mollera ha explicat que buscaran la 
col·laboració dels diferents ajuntaments 
perquè necessiten un equipament espe-
cial, ja que els nius són molt perillosos per 
la quantitat de vespes que hi ha i, també, 
per la possibilitat que els vespers puguin 
caure de la branca on estiguin subjectes 
i les vespes atacarien les persones més 
properes. En aquest sentit, l’alcalde d’Ar-
búcies ha dit que tindran el 100 per cent 
del suport de l’Ajuntament. Un dels nius de vespa carnissera asiàtica d’Arbúcies   Foto cedida per Àlex Mollera
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La vespa, durant els mesos freds, hiver-
na i serà a partir del mes de març quan 
es reactivi. Per això serà el moment de 
tornar a iniciar la campanya al municipi 
per trampejar per tal d’impedir la creació 
de vespers d’olla (colònia de vespes) i es 
demanarà la col·laboració ciutadana per-
què no es retirin aquestes trampes. Un 

sistema que ja es va utilitzar l’any passat 
i en què, a banda d’apicultors i jardiners, 
persones a títol individual també van par-
ticipar en la instal·lació de trampes en dif-
erents punts del poble. 
“Gràcies a la col·locació d’aquestes tramp-
es a diversos punts del municipi, així com 
la feina realitzada per aquestes persones 

voluntàries, s’ha aconseguit que en el 
municipi d’Arbúcies la vespa asiàtica no 
hagi estat un problema tan greu com el 
que es temia i que ha tingut lloc en altres 
municipis en què s’han detectat un nom-
bre molt elevat de vespers”, segons ha as-
senyalat l’alcalde d’Arbúcies i regidor de 
Medi Ambient, Pere Garriga.

   Foto cedida per Àlex Mollera Vesper dins d’un cobbert                         Foto cedida per Àlex Mollera

La lluita contra la vespa velutina es fa mitjançant la injecció d’insecticida dins del vesper                      Foto cedida per Àlex Mollera



26

De mestres a alumnes i 
d’alumnes a mestresA finals de gener vam iniciar el curset 

Eines i aplicacions de Google, adreçat a 
mares i pares d’alumnes. Es tracta d’una 
formació de 15 hores de durada on es tre-
balla el programari bàsic de Google (dri-
ve, docs, full de càlcul, presentacions…) i 
altres aplicacions tant de caire educatiu 
com per a ús domèstic i personal: la crea-
ció de blogs i pàgines web, la ludopublici-
tat, el disseny o l’edició d’imatges i vídeo, 
entre d’altres. Aquest curs va néixer de la 
necessitat de formar el claustre amb la 
metodologia de treball G Suite que des 
de fa alguns anys s’aplica a la nostra es-
cola. De fet, les eines i aplicacions que es 
treballen són les mateixes que utilitzen 
els alumnes en el seu dia a dia. 
En aquesta línia i com a conseqüència 
d’aquesta metodologia de treball, la nos-
tra escola presentarà dues experiències 
pedagògiques al Chromecamp Vedruna, 
una fira tecnològica que es farà el 16 de 
març al Caixa Fòrum de Barcelona. Una 
mostra de més de 80 experiències peda-
gògiques realitzades amb la tecnologia 
com a mitjà i de temàtiques tan diver-
ses com la robòtica, la realitat virtual, 

el disseny 3d, la ludopublicitat...; i totes 
portades a terme per alumnes d’escoles 
Vedruna. 
El Vedruna hi contribuirà amb la presen-
tació de les experiències: Viatjant pel 
món amb Google My maps i Dissenya la 
teva casa amb Floorplanner. En el primer 
cas, es tracta d’una aplicació que serveix 
per editar i compartir itineraris turístics 

personalitzats amb l’ajuda de textos, 
imatges i marcadors d’ubicació sobre ma-
pes cartogràfics en línia. La segona pro-
posta, realitzada amb l’editor de plànols 
Floorplanner, permet als alumnes jugar a 
ser arquitectes creant i dissenyant el seu 
habitatge i redecorant les estances inte-
riors i exteriors amb una àmplia gamma 
de mobles i complements de la llar. 

      Escola Vedruna

Setmana cultural Dr. Carulla: Inventem!    Escola Dr. Carulla

Durant la setmana del 4 al 7 de febrer a 
l’Escola Dr. Carulla hem estat celebrant 
la setmana cultural. Enguany s’ha titulat 
Inventem i ha estat carregada de grans 
dosis d’imaginació, creativitat i història.
La setmana va arrencar amb un room 
escape simultani a totes les classes, on 
havíem d’ajudar el Dr. Tor Vic a construir 
una màquina del temps amb material 
reciclat. El doctor en persona va visitar 
Educació Infantil per explicar grans in-
vents d’origen català i també d’altres 
igualment importants. Dijous a la tarda 
va arribar a l’escola per recollir totes 
aquestes màquines i provar-les. Un in-
ventor molt curiós i divertit que ens va 
fer acabar la festa amb un ball.
A més, durant la setmana cultural també 
ens ha visitat en Pep Torres, un inven-
tor real i conegut arreu del món. Amb 
la seva xerrada ens va explicar molts 
invents curiosos i vam descobrir què cal 
tenir per ser un bon inventor.

L’escola ha quedat guarnida de màqui-
nes del temps i d’històries sobre invents 
com el telèfon, el Típp-Ex, el codi Morse, 
el paracaigudes, el cinema, el cotxe o el 
Chupa chups entre d’altres. El primer 
dilluns després de la setmana cultural 
va haver-hi una jornada de portes ober-

tes perquè tothom pogués gaudir de la 
nostra feina. Igualment, i si no has es-
tat a temps de veure-ho pots visitar pel 
blog que es va crear especialment per 
aquests dies i on podreu veure moltes 
fotografies: https://scaperoomcarulla.
blogspot.com/.  

Educació
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Delegats de l’IES Montsoriu, a la 
Trobada de la Selva 

Arbuciencs celebren 45 anys de casats
Un grup de 12 matrimonis d’Arbúcies van 
celebrar els 45 anys de casats amb un di-
nar al restaurant La Farga. La celebració 
va tenir lloc el diumenge 9 de desembre.
Aquesta trobada l’han fet cada 5 anys des 
que van celebrar els 20 anys de casats i a 
partir d’ara, ho faran cada any. 

Joventut i Festes

L’Oficina Jove del Consell Comarcal de 
la Selva va organitzar la tercera trobada 
de delegats d’ESO de la Selva. En total 
hi van participat 94 alumnes i 25 tutors 
provinents de 14 instituts diferents de 
la comarca, així com també 18 tècnics 
de joventut. De l’IES Montsoriu d’Arbú-
cies hi van participar 6 delegades de 2n 
d’ESO. L’objectiu d’aquesta jornada és es-
devenir un espai de trobada i intercanvi 
entre els diferents alumnes on es treballa 
l’aprenentatge de diverses competències 
socials i comunicatives, així com algunes 
habilitats per a la vida (empatia, resolu-
ció de conflictes, treball en equip…).
En el transcurs de la jornada s’hi van or-
ganitzar diversos tallers formatius i dinà-
miques tant per als delegats i les dele-
gades com per als tutors. Pel que fa als 
delegats, van participar en tallers i dinà-
miques que tenien com a objectiu millo-
rar les seves competències en resolució 
de conflictes, conducció de grups i escol-
ta activa. D’altra banda, la formació que 
van rebre els tutors tenia com a objectiu 
facilitar la participació dels joves a l’aula.

Els professionals de joventut de la Selva 
van ser els encarregats de portar a terme 
la dinamització dels tallers i l’atenció als 
delegats i delegades que van participar a 
les sessions.
La valoració que en van fer tant els jo-

ves com els tutors és molt positiva, i van 
destacar, sobretot, la importància de fer 
jornades com aquestes perquè no és 
habitual fer-ne i reconeixen que espais 
d’intercanvi, reflexió i debat com aquests 
són molt necessaris.
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