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Obres

Responent a una vella reivindicació ja 
històrica de l’Ajuntament d’Arbúcies i 
del mateix centre educatiu, l’Institut 
Montsoriu podrà portar a terme una 
reforma indispensable per adequar-se 
a les necessitats dels nous temps i a 
les demandes de la societat actual. Les 
obres s’iniciaran aquest proper estiu i 
s’allargaran un any i nou mesos. El cost 
de la reforma s’elevarà fins a 5,9 mili-
ons d’euros. 
Construït el 1970, l’Institut Montsoriu 
va fer una funció aglutinadora a la nos-
tra comarca, acollint estudiants de tots 
els pobles veïns en els seus primers 
anys d’existència. Després, el creixe-
ment demogràfic i les exigències de 
cada població van anar reduint el seu 
camp d’influència fins a quedar-se 
amb els estudiants d’Arbúcies i roda-
lies. L’última reforma d’ampliació que 
s’havia realitzat datava del 1994. Des 

Una reforma necessària que costa 5,9 milions d’euros
L’Institut augmentarà la seva superfície i suprimirà els mòduls prefabricats

de llavors, l’institut havia anat ampliant 
els seus serveis, i va haver d’utilitzar, 
fins i tot, un parell de mòduls prefabri-
cats.
Ara, amb la reforma que es portarà a 
terme, aquests mòduls seran eliminats 
i el centre es dotarà de la capacitat ne-

Estat actual de l’edifici de l’IES Montsoriu 

cessària i s’adequarà a les demandes 
actuals. Els 4.000 metres quadrats ac-
tuals de superfície útil s’ampliaran fins 
a 6.045, amb la construcció de tres es-
pais nous. El primer serà de tres plan-
tes i integrarà un aulari que tindrà els 
tallers de soldadura i electricitat a la 

planta baixa, d’informàtica i pneumàti-
ca, dibuix i aula d’informàtica al primer 
pis i, al segon, hi haurà els laboratoris 
i una aula taller. Al segon edifici, que 
s’edificarà paral·lel a la riera i estarà 
format per una planta baixa i un primer 
pis, hi haurà el menjador i la biblioteca. 
I, finalment, el tercer edifici acollirà els 
nous vestidors, anirà adossat al gimnàs 
i serà només d’una planta. 
La reforma inclou també la rehabilitació 
bàsica i general dels edificis actuals que 
conformen l’institut, com són l’edifici 
principal que acull les aules de docèn-
cia i els despatxos d’administració i 
direcció i l’edifici transversal que està 
destinat a la docència. Aquesta refor-
ma té com a finalitat donar resposta a 
les necessitats del programa del centre, 
que aplega alumnes d’ESO, baxillerat i 
cicles formatius.
Amb aquesta ampliació, les pistes es-

Després de l’ampliació, el 
centre comptarà amb tres 

edificis més 
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La veu de l’alcalde 

No cal dir que tothom s’equivoca, que 
ningú és perfecte, i que només qui tre-
balla erra en la feina. Però cada vega-
da ens trobem més persones que ens 
feliciten per les coses que fem des de 
l’Ajuntament: que el poble està més 
net que mai; que posem fil a l’agulla 
als problemes ràpidament, que no 
ens encantem; que donem la cara per 
molt gruixut que sigui l’enrenou; que 
els carrers, parcs i places milloren dia 
a dia; que la recollida d’escombraries 
ha millorat molt; que fem de les per-
sones la nostra primera prioritat, etc.  
Vaja, que el poble llueix cada dia més i 
ens en sentim orgullosos com a perso-
nes que hi vivim i ens l’estimem.
I sense caure en el cofoisme haig de 
dir que a tothom li agraden els agraï-
ments, sobretot per les moltes coses 

que fem i les moltes hores que hi de-
diquem. Treballadors, tècnics, admi-
nistratius i regidors de l’Ajuntament 
hi posem tot de la nostra part perquè 
això sigui així. El dia a dia, que és so-
vint molt feixuc, no ens impedeix tre-
ballar en el disseny de l’Arbúcies del 
futur, l’ Arbúcies que deixarem als 
nostres fills i filles. I això es veu amb 
el temps.
Però no en tenim prou, hem de con-
tinuar millorant en tot el que fem des 
de l’administració pública pel bé del 
poble i de les persones que hi vivim. 
Tenim la responsabilitat de donar 
resposta per seguir fent el poble que 
volem. Sempre m’heu sentit a dir que 
ningú és imprescindible, però tothom 
és necessari. Tindrem el poble que 
construïm entre totes i tots. Posem 

solució als problemes que encara hi 
ha com una sola veu, com una sola 
persona. 
I en il·lusió, visió i ganes no ens guan-
ya ningú, sempre a peu de carrer, al 
servei de les persones. Gràcies per 
ser-hi i construir entre tots el nostre 
poble.

Ben vostre, 
Batlle d’Arbúcies

La satisfacció de la feina ben feta

Pere Garriga Solà 

Plànol de com quedarà l’instutut amb la nova reforma i ampliació 

portives també es veuran afectades i 
quedaran dividides en dos espais molt 
ben diferenciats. El mes petit, situat 

entre una de les ales del vell edifici, la 
sala polivalent i un dels nous edificis, 
serà de descans, lectura i reflexió; a 

l’altra banda, on hi havia un mòdul pre-
fabricat, hi haurà el pati més gran on es 
podran fer tot tipus de jocs i esports.
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Governació 

Arbúcies inaugura el nou local per a l’ADF 
Guilleries Montseny 

L’Agrupació de Defensa Forestal Guille-
ries-Montseny d’Arbúcies va inaugurar 
les noves instal·lacions en un acte que 
va comptar amb el president del Secre-
tariat dels ADF de Catalunya, Xavier Jo-
vés, juntament amb diferents membres 
dels cossos d’emergència i seguretat 
de la vila com Protecció Civil, el Servei 
d’Emergències Mèdiques (SEM), la Poli-
cia Local i els Bombers. 
La inauguració va estar presidida per 
l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, que 
va agrair tota la feina feta des que el 
1987 es va fundar l’ADF al municipi i va 
destacar la rellevància de la seva tasca, 
sobretot, pel coneixement dels camins 
de bosc i espais naturals del poble que, 
en ocasions, poden ser de vital impor-
tància a l’hora d’emergències produïdes 
fora de l’entorn urbà. Per la seva banda, 
el regidor de Governació, Martí Pastells, 
va assenyalar que des de l’Ajuntament 
es donarà tot el suport institucional a 
l’agrupació i, també, a tots els cossos 
d’emergència i seguretat perquè “el seu 
treball conjunt és imprescindible en les 
actuacions en què participin”. 
En aquest sentit, el president de l’ADF 
Guilleries-Montseny, Josep Riera, tam-

bé va assegurar que “tots hem d’anar 
a una” i, per això, també va assenyalar 
que era un encert que tres dels cossos 
que hi ha a Arbúcies (SEM, Bombers i 
ADF) estiguessin situats en un mateix 
espai, al Molí de Fogueres, per a una 
millor coordinació de les accions comu-
nes. 
Finalment, l’últim a intervenir a l’acte 
va ser el president del Secretariat de 

Catalunya dels ADF que va assegurar 
que “la força són els ADF del territori 
i que la gent confia en aquesta agru-
pació”. Jovés també va emfatitzar la 
importància de treballar conjuntament 
perquè “serà la manera de fer bé la fei-
na i de tirar endavant”. La inauguració 
va acabar amb una visita a l’interior del 
local i amb un petit refrigeri per a tots 
els assistents.  

El president del Secretariat de Catalunya talla la cinta en la inauguració oficial de les instal·lacions de l’ADF

Diploma que l’ADF va regalar a l’Ajuntament d’Arbúcies en agraïment a la institució
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Joan Delort inaugura les noves instal·lacions de 
Protecció Civil d’Arbúcies 

L’Associació de Protecció Civil d’Arbúcies 
ja disposa d’un nou local per desenvo-
lupar-hi les seves tasques després que 
dissabte s’inaugurés en un acte que va 
comptar amb la presència del director 
general de Protecció Civil, Joan Delort, el 
diputat de la Diputació de Girona i alcal-
de de Vidreres, Jordi Camps, el vicepre-
sident del Consell Comarcal de la Selva 
i batlle de Sils, Martí Nogué, l’alcalde 
d’Arbúcies, Pere Garriga i l’alcalde de 
Sant Hilari, Joan Ramon Veciana. La in-
auguració també va comptar amb altres 
grups de voluntaris de Protecció Civil de 
diferents municipis de les comarques 
gironines, així com dels altres cossos de 
seguretat i emergència d’Arbúcies com la 
Policia Local, el SEM, els Bombers i l’ADF. 
L’encarregat d’obrir l’acte va ser el cap 
de l’Associació de Voluntaris de Protec-
ció Civil d’Arbúcies, Jordi Juvanteny, que 
va agrair el suport institucional per part 
de l’Ajuntament, no només pel nou local 
sinó també per haver cregut en la forma-
ció d’aquesta agrupació de 16 persones 
que de manera voluntària, dediquen el 
seu temps lliure a tasques de prevenció 
i actuació ens situacions de risc, així com 
a col·laborar i coordinar actes organit-
zats en el propi municipi, entre d’altres 
feines. 
Per la seva banda, Delort va destacar la 
importància d’aquestes associacions i 
que en el darrer any el seu nombre hagi 

anat en augment, fet que ha produït que 
actualment hi hagi més d’un centenar 
d’agrupacions de voluntaris a tot Cata-
lunya. El Director General de Protecció 
Civil també va remarcar la faceta vo-
luntària d’aquestes entitats i la seva im-
portància,  ja que es tracta de persones 
altruistes que decideixen gastar part del 
seu temps a ajudar a d’altres persones a 
través de les diferents tasques que des-
envolupa Protecció Civil. 
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, va 
tancar els parlaments recordant que 
l’Ajuntament, des del primer moment, 

va creure en aquesta associació i que, 
per aquest motiu, sempre els ha donat 
el suport i les eines necessàries perquè 
poguessin ser una realitat a Arbúcies i 
així ho demostra la inauguració del nou 
local, situat al polígon de Cal Xic. Tot se-
guit, Delort, Garriga i Juvanteny van tallar 
la cinta que inaugurava oficialment les 
noves instal·lacions de Protecció Civil. 
Després d’una visita guiada pel nou local 
i que Joan Delort firmés al llibre d’honor 
de l’Ajuntament d’Arbúcies, l’acte institu-
cional va acabar amb un refrigeri per a 
tots els assistents. 

Autoritats i membres dels cossos de Protecció Civil,de Seguretat i d’Emergències  davant de les noves instal·lacions de Protecció Civil d’Arbúcies

Les autoritats fent una visita al nou local de Protecció Civil 
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Obres

La reforma de la resclosa al seu pas pel 
Pont Vermell ja es pot veure acabada. 
Les obres d’arranjament d’aquest es-
pai també han comptat amb la millora 
del tram de clavegueram que transcor-
re des de la plaça Dr. Turon fins a  Can 
Silvestre (cruïlla entre carrer Magnes i 
carrer Sant Hilari) al seu pas pel costat 
de la riera. Aquesta reforma ha permès 

La nova resclosa vista des del Pont Vermell 

Acaben les obres de la nova resclosa del Pont Vermell 

eliminar el tub d’aigües fecals que des 
de feia anys travessava la riera de ban-
da a banda i que rebia el nom de “pont 
tibetà”. Ara, aquest tub passa per dins 
la resclosa, de manera que no es veu i 
deixa una imatge de la riera molt més 
atractiva. 
Aprofitant aquests treballs, també s’ha 
tret la sorra que havia quedat acumu-

Vista de la riera des del carrer del Pont sense el pont tibetà 

Noves zones enjardinades a l’Havana i al passeig Dr. Carulla

Els treballs de millora i arranjament de 
l’espai públic no s’aturen. Aquest primer 
trimestre de l’any ja es poden veure les no-

ves zones enjardinades del carrer Havana i 
del passeig Dr. Carulla. En aquests dos es-
pais s’hi ha posat sorra nova,  s’hi ha sem-

brat plantes noves i també s’hi ha col·locat 
tanques de protecció per tal d’evitar que 
es trepitgin i, així, mantenir-los cuidats. 

Àrea enjardinada del carrer Havana El passeig Dr. Carulla amb la nova zona de jardí 

lada en aquesta zona de la riera i que 
provenia de les obres que es van fer a 
l’Eix Transversal. 
També s’ha eixamplat la placeta del 
final del carrer de la Riera, així com 
també s’ha regulat el rec del Solei i s’ha 
creat una petita làmina d’aigua per fer 
més atractiu aquest espai històric del 
municipi. 
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Medi Ambient

Aquests dies l’Ajuntament i Alum, 
l’empresa encarregada del servei de 
recollida d’escombraries, han dut a ter-
me diferents tasques de manteniment i 
millora de les àrees de deixalles per tal 
de facilitar la feina als usuaris i per fo-
mentar i potenciar el reciclatge. 
Entre les mesures que s’han pres, hi ha 
la substitució dels antics contenidors 
per uns de nous, més nets i amb una es-
tètica més acurada i també s’ha aprofi-
tat per col·locar contenidors d’envasos i 
paper amb una major capacitat, ja que 
són els que més residus acumulen. 
A més, s’han completat zones que no 
disposaven de tots els contenidors. Per 
això els contenidors que es trobaven 
fora d’aquestes àrees, com ara els de 

Nova àrea de contenidors situats a la bassa de la Farga 

Milloren les àrees de contenidors per fomentar el reciclatge 

resta i orgànica, s’han tret i s’han afegit 
als altres contenidors amb la voluntat 
de facilitar el reciclatge. Així doncs, ara 
en totes les àrees fixes hi ha orgànica, 
rebuig, envasos, paper i vidre, i alguns 
casos, com per exemple a la Farga o a 
la  plaça Dr. Turon, s’hi ha fet un tanca-
ment amb castanyer del Montseny per 
no alterar l’estètica del carrer. 
Per altra banda, amb l’objectiu 
d’optimitzar el servei de recollida, 
l’Ajuntament està retirant progressiva-
ment els contenidors que es deixaven 
els dilluns, dimecres i divendres als car-
rers, ja que són els dipòsits on es de-
tectaven més quantitat de residus im-
propis i, també, amb la voluntat que els 
usuaris utilitzin les zones completes on 

es poden reciclar tots els materials. 
Finalment, també s’han canviat dues 
àrees d’ubicació. És el cas de la zona de 
la Pedrera, en què els contenidors s’han 
desplaçat a la Farga, al costat del Pont 
dels Rojos, i els que hi havia a l’entrada 
de la gasolinera ara s’han ubicat a l’altre 
costat, al Bon Preu. En el primer cas s’ha 
modificat per temes de circulació i, en 
el segon, perquè es deixaven materials 
voluminosos i impropis, que s’haurien 
de portar a la deixalleria. 
Des de l’Ajuntament s’ha aconseguit 
que l’empresa adjudicatària de la re-
collida d’escombraries encarregués la 
comanda dels nous contenidors i els 
tancaments de fusta a dues empreses 
d’Arbúcies. 

Àrea de contenidors soterrats del carrer Camprodon Nous contenidors del carrer Jacint Verdaguer



8

Atenció a les Persones

Arbúcies, municipi de referència 
en l’atenció a les persones 

Es posa en marxa un habitatge d’acollida temporal

L’Ajuntament d’Arbúcies ha renovat el con-
tracte amb Trafad Cooperativa, a través de la 
qual es gestiona el Servei d’Atenció Domici-
liària (SAD). La col·laboració entre el consistori 
i Trafad,  que ja té un any de vida, permet do-
nar feina a 10 persones, atendre  27 usuaris i 
oferir 750 hores de servei i d’atenció a les per-
sones. Arbúcies va ser el primer ajuntament 
de menys de 20.000 habitants a municipalit-
zar aquest servei. 
“És una aposta política per esdevenir un re-
ferent en l’atenció a les persones” assegura 
el regidor d’Atenció a les Persones, Jaume 
Salmeron, i explica que “per això s’han des-
envolupat diversos projectes comunitaris”. 
Aquestes iniciatives fan referència al mateix 
SAD, però també a d’altres enfocades a aju-
dar els infants i joves del municipi com ara 
l’ampliació de les hores de l’educadora de 
carrer, la formació integrada (PFI) per reduir 
el fracàs escolar, el programa de voluntaris 
de reforç escolar, la redacció del Pla Local 

L’Ajuntament d’ Arbúcies disposa, des 
de fa uns dies, d’un habitatge d’acollida 
temporal per donar cobertura a actua-
cions d’urgència que requereixin d’un 
canvi d’ubicació. Aquest habitatge, de 
caràcter urgent i temporal, així com el 
seu ús, vénen regulats pel reglament 
aprovat en el darrer Ple, per unanimi-
tat, i elaborat per l’equip tècnic muni-
cipal de l’Àrea d’Atenció a les Perso-
nes. Amb aquest lloguer, es posa 

d’Educació que mai abans s’havia fet a la vila, 
i el manteniment del Centre Obert.  La lluita 
contra les desigualtats socials és un altre front 
en què l’Ajuntament hi aposta fermament.
Per això s’han impulsat els treballs comu-
nitaris a canvi d’ajuts socials, el conveni de 
col·laboració amb la cooperativa Som Energia 
per tal de lluitar contra la pobresa energètica,  
el protocol contra desnonaments que s’està 
aplicant o la recent incorporació d’un habitat-
ge d’acollida social. A més, també s’han do-
blat els recursos i els projectes d’acció social, 
que han començat amb la creació del Con-
sell d’Acció Social.  “La inclusió, la cohesió i la 
igualtat d’oportunitats són pilars fonamentals 
d’una societat democràtica. Garantir aquests 
valors és un eix prioritari de l’actuació munici-
pal”, conclou Salmeron. 

en funcionament un nou recurs social 
per al municipi, reivindicat per dife-
rents tècnics i agents socials locals. 
La vila no disposava de cap recurs fix 
i això generava una constant improvi-
sació en la resolució de determinats 
casos. 
“Seguim ampliant el catàleg de re-
cursos i serveis a les persones. És una 
voluntat política municipal dotar Arbú-
cies dels mitjans propis d’una societat 

del benestar ambiciosa i puntera”, afir-
ma el regidor d’Atenció a les Persones, 
Jaume Salmeron. 
Aquest nou servei se suma a la llarga 
llista de recursos socials i d’atenció a 
les persones de què ja disposa el mu-
nicipi.  Es pretén donar cobertura a di-
ferents àmbits i segments socials, amb 
la prioritat posada en la lluita contra 
la pobresa, la desigualtat i l’exclusió 
social.

Signatura de la renovació del conveni amb Trafad Cooperativa 

Usuaris del Centre Obert pintant l’skate park 
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El nombre d’aturats a Arbúcies se-
gueix reduint-se mes a mes. Les dades 
d’aquest febrer mostren que hi ha 352 
persones desocupades, 79 menys que 
el mateix període de l’any passat, se-
gons l’Observatori d’Empresa i Ocupa-
ció. Unes xifres esperançadores, ja que 
cada mes es registren baixades en el 
nombre d’aturats, però encara es troben 
lluny dels 142 desocupats que hi havia el 
2008, abans d’esclatar la crisi econòmica. 
El nombre màxim de persones a l’atur es 
va registrar el 2012 amb 527 desocupats 
i, des de llavors, la xifra ha anat dismi-
nuint mes rere mes fins a arribar als 352 
aturats actuals. La xifra encara es pot re-
duir més, per això des de l’Ajuntament 
s’han posat les eines per tal d’ajudar i 
donar suport a totes aquelles persones 
que busquen feina, ja sigui a través de la 
borsa de treball, o dels cursos de forma-
ció que s’organitzen des de l’Oficina de 
Promoció Econòmica. 

L’atur continua caient i se situa als 
352 desocupats a Arbúcies 

Promoció econòmica i Noves Tecnologies

Arriba la cobertura 4G a Arbúcies En les properes setmanes es desplega-
rà la xarxa de telefonia mòbil 4G a Ar-
búcies. Aquesta tecnologia suposa un 
millora en la velocitat d’internet de la 
telefonia mòbil i proporciona una millor 
cobertura a l’interior dels edificis. A més, 
la cobertura 4G a la banda de freqüència 
de 800 MHZ, assoleix una major cober-
tura geogràfica, per la qual cosa millora-
rà el servei a les poblacions de la mida 
d’Arbúcies.
Les emissions de telefonia mòbil 4G 
(791-862MHz) es produiran a la banda 
adjacent a la TDT-Televisió Digital Terres-
tre (470-790MHz). Aquest fet pot pro-
vocar interferències en la recepció del 
senyal de televisió. Si això passa, el Mi-
nisteri d’Indústria ha habilitat el pla Lle-
ga800 per garantir que el desplegament 
dels serveis 4G no afecti  la recepció de 
la televisió a la ciutadania.
Per això, si després d’activar-se la xarxa 
4G apareixen interferències amb la TDT, 
s’ha d’actuar de la següent manera: en 
el cas d’un edifici col·lectiu, cal avisar 
l’administrador de finques perquè con-
tacti amb el Centre d’Atenció a Usuaris 
(CAU) i, en el cas d’un habitatge indivi-
dual, s’ha de contactar directament amb 
el CAU. 
Des del CAU, després de rebre la notifi-
cació de l’afectació, s’enviarà un tècnic 
qualificat fins a l’adreça afectada i farà 

Emplaçament de les futures antenes del Turó del Pi 

totes les actuacions tècniques neces-
sàries sense cap cost per a l’usuari afec-
tat.
Des de la següent pàgina web es pot 
ampliar la informació i consultar els 
dubtes que puguin sorgir: https://www.
llega800.es. També es posa a disposició 
dels clients el telèfon gratuït 900 833 
999. I al web de l’Ajuntament hi troba-
reu tota la informació a  http://www.

arbucies.cat/4g. 
Per altra banda, aquests dies s’estan 
realitzant les obres de la tercera fase per 
al trasllat de les antenes de telefonia si-
tuades al Domènec Refart i Pont i que es 
portaran al Turó del Pi. Els treballs consis-
teixen en fer arribar el subministrament 
elèctric a la torre i, un cop acabades 
aquestes obres, es procedirà al trasllat 
de les antenes a la nova ubicació. 
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Promoció Econòmica 

Arbúcies s’adhereix al projecte turístic Localitza

El Consell Comarcal de la Selva, junta-
ment amb la col·laboració de diversos 
ajuntaments, entre ells el d’Arbúcies, 
ha impulsat el projecte Localitza amb 
l’objectiu d’acostar els productes 
agroalimentaris locals al mercat turís-
tic. Aquesta iniciativa pretén millorar-
ne la comercialització i afavorir la dife-
renciació dels establiments turístics. 
El projecte Localitza està dirigit a millo-
rar la comercialització dels productes 
agroalimentaris locals en l’àmbit turís-
tic i a fomentar la diferenciació dels es-
tabliments turístics a través d’aquests 

productes, ja que la Selva és una co-
marca amb una activitat turística molt 
rellevant, tant a la façana litoral com 
a l’interior, que atrau un important 
volum de visitants, cada vegada més 
interessats en els productes i les expe-
riències genuïnes del territori. 
Així mateix, disposa d’una gran varietat 
de productes agroalimentaris locals, 
fortament arrelats al territori i mar-
cats pels contrastos d’una terra entre 
mar i muntanya. A Arbúcies podríem 
parlar de les pomes, de les mongetes 
del ganxet o del pa de pessic. 

Xerrada sobre el projecte Localitza a Can Delfí 

L’Autoescola Lia va ser la guanyadora 
del 6è concurs d’aparadors nadalencs 
que organitza la Federació de Comerç 
la Selva. L’acte d’entrega de premis es 
va fer a Sils i hi van assistir represen-
tants de la mateixa federació, així com 
la regidora de Promoció Econòmica i 
Turisme d’Arbúcies, Maria Tayeda. 

 Lia, guanyadora 
del 6è concurs 
d’aparadors 

Aquest mes de març s’ha fet la presen-
tació del projecte al municipi i hi han 
participat diferents establiments turís-
tics de la vila i  representants d’altres 
municipis interessats en el projecte. 
Localitza és una iniciativa subvencio-
nada pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya en el marc del Programa de 
projectes innovadors i experimentals 
i compta amb la col·laboració de dife-
rents ajuntaments de la comarca com 
ara el  d’Arbúcies, Hostalric, Lloret de 
Mar, Santa Coloma de Farners, Tossa de 
Mar i Vilobí d’Onyar.
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Nou tríptic turístic d’Arbúcies 
Els visitants hi trobaran informació sobre l’entorn, la cultura, les festes o la gastronomia 

Turisme 

A partir d’aquesta primavera, Arbúcies ofe-
rirà un nou tríptic turístic per tal de donar 
tota la informació més rellevant als visitants 
sobre el municipi, des dels llocs d’interès 
per visitar fins als diferents esdeveniments 
que se celebren a la vila al llarg de l’any. 
Així doncs, en aquest nou tríptic s’hi pot 
trobar un mapa dels carrers en què hi ha 
marcats els punts d’interès com ara el pas-
seig de la Riera, la plaça de la Vila, el Museu 
Etnològic del Montseny, els jardins dels Ar-
boços o les fonts de bomba, entre altres. A 
més, també hi ha un llistat amb els serveis i 
equipaments que es poden trobar, així com 
les rutes a peu que es poden fer com la del 
Combat de 1714, l’itinerari Rusiñol o la que 
porta al Castell de Montsoriu, el castell gò-
tic més important de Catalunya. 
Per altra banda, envoltada de fotografies 
que mostren la gran varietat d’opcions que 
es poden fer a Arbúcies, també hi ha tota la 
informació relacionada amb l’entorn natural 
com el Parc Natural del Montseny i les fires i 
festes que se celebren cada any al municipi 
com el concurs de catifes de flors naturals, 

la Fira de Tardor o la recent Fira del Tió, en-
tre d’altres. En el tríptic, el visitant també 
hi trobarà les activitats esportives que hi 
tenen lloc, sobretot a la primavera, com la 
Milla Urbana, la Vinyabike o la Marxa de la 
Primaveram, així com el patrimoni cultural 
de la vila amb el seu Arbre de la Llibertat, 
les fonts de bomba, les cases noucentistes 
i modernistes i la ruta del Romànic amb les 
esglésies de Santa Maria de Lliors, Sant Pere 
Desplà, Sant Cristòfol de Cerdans i Sant Ma-
teu de Joanet. 

Finalment, també es fa esment a la gastro-
nomia arbucienca, que no és poca: el pa de 
pessic, les pomes, els productes de l’hort i les 
mongetes del ganxet, com a principals expo-
nents de la tradició gastronòmica del municipi, 
juntament amb els diferents establiments de 
restauració.  
La regidora de Turisme i Promoció Econòmica, 
Maria Tayeda, assenyala que “era fonamental 
actualitzar i recopilar el ric patrimoni natural, 
cultural i turístic d’Arbúcies per tal de donar-lo 
a conèixer als arbuciencs i als visitants”. 
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Jaume Salmeron Font 
Regidor d’Entesa 

Joaquim Bohils Cuberta 
Regidor de CiU 

Ester Soms Pagespetit 
Regidora d’ERC 

Aviat completarem el primer any de go-
vern municipal de la desena legislatura 
d’ajuntaments democràtics.  Fidels a les 
línies traçades en el mandat anterior, 
hem adreçat el treball i els esforços a aca-
bar alguns projectes iniciats i planificar-
ne alguns de nous.
Hem finalitzat les obres de remodelació 
del carrer del Castell i en les properes 
setmanes acabarem les obres del ca-
rrer Camprodon i del carrer Pont. Estem 
executant la construcció de la primera 
caldera de biomassa a Can Delfí i ja  està 
en marxa la tercera i última  fase (obres 
elèctriques) de l’estació de telecomuni-
cacions del Turó del Pi. També s’ha refet 
la resclosa del Pont Vermell, s’ha eliminat 
el “pont tibetà” per sobre la riera i s’han 
acabat els arranjaments dels locals d’ADF 
i Protecció Civil. Pel que fa a l’elaboració 
dels Plans locals d’educació i joventut, es-
tem en fase de redacció i aprovació i ja 
s’han posat en marxa les primeres mesu-
res del Pla local de seguretat  viària.  Hem 
completat el primer any de municipalitza-
ció del Servei d’Atenció Domiciliària amb 
èxit d’usuaris del servei i hores  ofertes,  
disposem d’un espai d’assaig per a les co-
rals arbucienques,  hem finalitzat la cons-
trucció dels nous vestidors al camp de 
futbol,  s’han desencallat i s’executaran 
les obres d’ampliació de l’IES Montsoriu 
aquest mateix estiu, disposarem dels pri-
mers habitatges socials d’entitats finan-
ceres en les properes setmanes,  i un llarg 
etcètera d’accions i actuacions diàries en 
formació, atenció a les persones, gover-
nació...
Seguim a bon ritme, al servei de la gent 
d’Arbúcies.

Pràcticament tres mesos després 
d’haver iniciat l’any, Arbúcies no té 
aprovats els pressupostos de l’any 
2016. 
Un pressupost és la principal eina d’un 
equip de govern per demostrar què 
pretén fer durant dotze mesos pel nos-
tre poble. I, alhora, hauria de ser un 
moment per encendre el debat amb 
l’oposició, contraposar idees per, ple-
gats, fer millors actuacions per a la nos-
tra comunitat.
Però la paradoxa es produeix quan la 
majoria dels nostres pobles veïns ja el 
tenen aprovat i el mes de desembre a 
Arbúcies l’equip de govern va aprovar 
un augment considerable dels impostos  
municipals. Molts de nosaltres haurem 
vist sorpresos com s’enfilava la taxa de 
recollida d’escombraries o veurem com 
puja l’IBI dels nostres pisos i cases.
Arribats a aquest punt és legítim pre-
guntar-se per què s’han augment de 
forma tan considerable els impostos de 
la gent d’Arbúcies si l’equip de govern 
no té full de ruta i segueix noranta dies 
després sense haver aprovat el pressu-
post? 
Un pressupost que, malauradament, 
l’equip de govern haurà previst sense 
cap procés de participació, sense escol-
tar la veu dels arbuciencs i les arbucien-
ques, sense fer-los partícips del projec-
te col·lectiu que és la nostra vila. Ens 
calen eines modernes per fer front als 
nous reptes que el futur ens depara.

El títol del primer punt del nostre pro-
grama electoral era Transparència. En 
tots els  aspectes sobre la gestió de 
l’Ajuntament, però sobretot  en la pu-
blicació i l’adjudicació dels llocs de tre-
ball públics. La manca de transparència 
a l’hora de fer públiques les ofertes 
laborals de l’Ajuntament és la tònica 
constant de l’equip de govern.  Avui 
en dia tenim prou eines per publicitar 
les vacants i els llocs de feina nous que 
es generen des del consistori: l’agenda 
quinzenal, les xarxes socials, el web de 
l’ajuntament... Des que es va encetar la 
nova legislatura s’han creat diferents 
llocs de treball, ja siguin directes o a tra-
vés de plans d’ocupació de la Generali-
tat i molt pocs han estat publicitats. Per 
no parlar de les substitucions en llocs 
de treball ja existents. ERC Arbúcies 
troba aquest sistema antiquat i gens 
transparent. En l’era de la comunicació 
és injustificable que no es publiquin 
TOTES les ofertes laborals als mitjans 
municipals. Aquesta actitud és normal 
que generi desconfiança i rebuig,  tal 
com ens han fet arribar molts veïns i 
veïnes. Si sempre parlem de drets, el 
dret a la informació és primordial. Per 
això treballarem per millorar i canviar 
el model existent. Totes les ofertes la-
borals municipals han d’arribar a tots 
els ciutadans i amb les eines de què dis-
posem  és inexcusable que no es faci. 
És un dret fonamental i democràtic. I 
un deure de l’administració complir-ho 
i posar-ho en pràctica per no generar 
dubtes de cap mena. Estem segurs que 
l’equip de govern d’Entesa obrarà en 
conseqüència.

Seguim a bon ritmeSense full de rutaPoca transparència de les 
ofertes laborals municipals

La veu dels grups municipals
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“La corrupció em repugna”

Ens rep al seu despatx de Barcelona i és impres-
sionant. Assegut a la seva taula d’una de les plan-
tes altes de l’edifici oficial, té vistes directes a un 
mar que s’estén fins a l’infinit. Cesc Iglesias, però, 
mai s’oblida de les seves arrels. És d’Arbúcies i as-
segura que sempre ho serà. Va entrar a la política 
en l’àmbit municipal, però ara ocupa un dels llocs 
més rellevants al Govern de la Generalitat de Ca-
talunya. És el secretari general de Treball, Afers So-
cials i Famílies, una de les conselleries que té una 
incidència més directa en les persones desvalgu-
des i més necessitades del nostre país.
“El meu compromís amb les persones més ne-
cessitades arrenca al mateix moment en què vaig 
prendre consciència política”, reflexiona en Cesc. 
“El contacte més cru amb la pobresa el vaig tenir 
quan vaig anar a estudiar a Barcelona. Un dia al 
vespre, sortint d’una festa, em vaig trobar amb 
tot de gent gran dormint al mig del carrer. I ja lla-
vors em vaig plantejar com els podia ajudar. Ara 
treballo justament en això i puc aplicar els meus 
estudis d’economia des de la perspectiva social. 
El meu compromís va per dues vessants que van 
molt lligades: l’alliberament del nostre país i poder 
donar l’ajut i l’estimació que necessiten les perso-
nes. La injustícia i la corrupció em repugnen”.
En Cesc Iglesias té ara 45 anys i, tot i que viu a 
Barcelona, manté el seu empadronament a Ar-
búcies. Els records de la seva infantesa i joventut 
encara els té molt vius. “Vaig ser feliç”, ens diu 
amb la mirada perduda a l’infinit. “A casa, al po-
ble, a l’escola. Els mestres i professors al Carulla i 
a l’ institut. Els amics. Al pati del Carulla ens vam 
inventar un mundial de futbol, cada equip era un 
país. I no era una època fàcil. Vam viure la mort 
d’en Franco, el 23 F, ens envaïen les pors, però 
el poble continuava vivint molt al marge de tot 
allò”. 
Després se’n va anar a Barcelona per entrar a la 
universitat. “Penso que vaig ser l’únic de la meva 
promoció que vaig anar a la universitat. I només 
dos vam continuar estudiant”, recorda. “Va ser un 
canvi radical. Alguns professors tenien encara en-
focaments marxistes molt estimulants. Sí, i topa-
ves també amb realitats que al poble no havies ni 
imaginat: persones en extrema pobresa, desval-
guts, sense sostre i gent que et deia: ‘hábleme en 
cristiano’. Vaig prendre consciència social i em vaig 
significar en la defensa de la llengua. I tot això, en 
aquells moments, volia dir ser independentista”.
D’alguna manera, tot allò va anar condicionant la 
seva entrada en el món de la política. “El meu pri-
mer contacte va ser en el municipalisme. Provenia 
dels Sindicats Universitaris i del Bloc d’Estudiants 

L’arbucienc Cesc Iglesias és secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies de Catalunya

Cesc Iglesias al seu despatx 

Independentistes. Havíem aconseguit que s’obrís 
la biblioteca a la nit en època d’exàmens, havíem 
boicotejat la visita de dirigents xinesos després 
dels fets de la Plaça Tiananmen, vam esbroncar 
en Baltasar Garzón quan va venir a la universitat. I 
el 2003 em vaig afiliar a Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), més en clau local que nacional”.
Llavors s’estava produint la renovació del partit 
amb en Carod-Rovira. “Vèiem un futur més so-
cialdemòcrata”, comenta. Llavors, en Cesc ja 
s’havia llicenciat en Econòmiques i Empresarials 
i era professor universitari a Barcelona i a Vic. “A 

Osona vaig conèixer en Josep Huguet. I quan va 
ser conseller de Comerç, Turisme i Consum em 
va cridar. Vaig treballar amb ell fins al 2011. I des-
prés amb l’Oriol Junqueres vaig viure la vida del 
partit i el vaig ajudar en les eleccions europees 
del 2009”.
Ja fa uns quants anys que la vida de Cesc Iglesias 
ha anat lligada a ERC. I aquest fet ha anat mar-
cant tota la seva evolució política, fins a arribar al 
lloc de responsabilitat que ara ocupa. “La meva 
lluita sempre ha estat per la independència”, as-
segura. “Perquè crec que si volem tenir un estat 
de benestar i polítiques socials, necessitem les 
eines per poder-ho portar a terme. I només te 

les dóna un estat propi. Sense una cosa no pots 
accedir a l’altra. Per a nosaltres, la qüestió de la 
independència és instrumental per poder crear 
les condicions de vida que ens mereixem i que 
volem”.
Quan li parlem de la gent necessitada i de les 
institucions socials que reclamen més atenció i 
diners, especialment del seu departament, ens 
respon: “Jo em poso al seu costat. Hi ha una 
dada molt significativa: la mitjana d’inversió 
social als 28 països europeus és del 29,8% del 
PIB. La nostra és del 23%, i això vol dir 14.000 
milions d’euros menys. Falten metges, mestres, 
bombers, de tot. Però som impotents perquè 
el pressupost el determina Madrid. I no tenim 
pràcticament capacitat de maniobra. Sé que hi 
ha malestar, però intentem reconduir la situació 
i ajudem els més vulnerables”.
En Cesc està convençut que Catalunya obtindrà 
la independència. “El Govern espanyol cau en 
moltes contradiccions. Algun dia votarem  per 
referendar la República catalana”, afirma. “L’accés 
a la informació que ens ha donat Internet ens 
ajuda molt, perquè ara no es poden amagar 
certes pràctiques. I descobrim que algunes per-
sones han saquejat les arques públiques sense 
miraments. Veiem que la transició era un engany. 
L’estat de les autonomies va ser ungit pel dictador, 
la Casa Reial és un niu de corrupció, igual que el 
sistema polític espanyol. I tot això s’ha denunciat i 
no hi ha qui ho pari. Farem el nostre camí i ells no 
ho podran impedir”.        Manel Serras

“Farem el nostre camí i ells no 
ho podran impedir”

L’entrevista
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La recreació a la riera i el concurs d’habilitats tanquen 
els actes de la tercera edició del Combat d’Arbúcies 

Fires i festes 

Centenars de persones van assistir a les 
tres recreacions que van tenir lloc per 
commemorar el Combat d’Arbúcies i 
que van tenir com a escenari el passeig 
de la Riera. Aquests eren els actes prin-
cipals de les III Jornades de Recreació 

Històrica que es van celebrar aquest 
cap de setmana passat a la vila.
La presentació del llibre La cuina de 
1714 de Jaume Fàbregas va donar el 
tret de sortida al Combat d’Arbúcies. 
L’acte que va anar acompanyat del 

tastet d’un arròs amb bacallà i unes 
mandonguilles amb tomàquet que van 
oferir dos establiments de restauració 
de la vila. Diumenge, les activitats es 
van reprendre de bon matí. Els campa-
ments dels diferents grups i regiments 
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de miquelets van ocupar la plaça de la 
Vila. Fabricació d’esplemes, munició i 
exhibicions d’instrucció de nous fuse-
llers es van poder veure al llarg de tot el 
matí. Tot un atractiu per als arbuciencs 
i turistes que es passejaven pel centre 
del poble i que es quedaven embada-
lits mirant l’escena. 
Però a dos quarts de 12 i a dos quarts 
de 2, l’activitat es va traslladar al pas-
seig de la Riera juntament amb tots 
els grups de recreadors i visitants. En 
aquestes dues recreacions es va repre-
sentar el combat que va tenir lloc el 14 
de gener de 1714  en el marc de la Gue-
rra de Successió. La vall d’Arbúcies fou 
l’escenari d’un dels pocs fets d’armes 
victoriosos contra els exèrcits inva-
sors, el Combat d’Arbúcies, on el so-
metent armat d’Arbúcies, amb l’ajuda 
del sometent de les poblacions veïnes, 
va derrotar dos regiments de tropes 
borbòniques. Des de llavors ençà es 
va popularitzar la dita Arbúcies gent 
d’astúcies matavalons. 
A la tarda, es va fer una tercera recrea-
ció, però en aquesta ocasió es va simu-
lar l’assalt a una vila fortificada i es va 
fer a l’altra banda de la riera, a l’edifici 
de l’escorxador i la biblioteca. Una re-
presentació molt emotiva que va aca-
bar amb el Cant dels Segadors. Tot se-
guit, es va convidar el públic assistents 
a participar al concurs d’habilitats 
que es va fer a la plaça de la Vila i en 
què, diferents miquelets van haver de 
demostrar la seva destresa disparant 

tantes vegades com es pogués en dos 
minuts. Així va acabar la tercera edició 
de les Jornades de Recreació Històrica 
del Combat d’Arbúcies. 
El regidor de Cultura, Manel Serras, va 
assenyalar que “és molt important re-
cordar i commemorar fets històrics com 
aquests del combat  perquè les genera-

cions presents i futures sàpiguen quina 
és la història d’Arbúcies i puguin enten-
dre d’on venim”. Serras també va expli-
car que any a any es vagin consolidant 
aquestes jornades i es converteixin en 
una cita ineludible com ja passa amb 
altres fires amb més recorregut com les 
Catifes o la Fira de Tardor. 
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Fires i Festes 

La 8a Trobada de Clàssics Montseny-
Guilleries va ser un èxit un any més. 
Més de 700 vehicles clàssics van ser 
exposats en les diferents zones habili-
tades i centenars de visitants van poder 
veure i gaudir de peces úniques i exem-
plars de gran interès històric. 
Enguany, l’edat de matriculació dels 
vehicles va baixar, és a dir, hi podien 
participar els cotxes de 30 o més anys, 
però malgrat aquest requisit, des de 

700 vehicles a la Trobada de Clàssics Montseny-Guilleries
Més públic que mai i més peces úniques en aquesta vuitena edició de l’esdeveniment 

l’organització, l’entitat Clàssics Mons-
teny-Guilleries, es va dir que “s’han su-
perat totes les nostres expectatives tot 
i limitar l’edat dels cotxes als 30 anys”. 
A més, els de CMG també van destacar 
que amb aquesta limitació es va acon-
seguir veure “peces úniques i de molt 
antigues, exemplars que en edicions 
anteriors no havien assistit a la troba-
da”. El nombre de visitants també és un 
altre aspecte a destacar, ja que aquest 

any també va augmentar considerable-
ment i les riuades de gent van envair el 
carrer Camprodon, l’avinguda dels Paï-
sos Catalans, el passeig Dr. Carulla o la 
zona d’aparcament de la placeta de Can 
Reus. 
Les botifarres de l’hora d’esmorzar 
també es van esgotar, el concurs de di-
buix, que s’estrenava enguany per pri-
mera vegada, també va ser tot un èxit 
de participació i la zona de mercat de 
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segona mà al pati de l’escola Dr. Caru-
lla va comptar amb més parades que 
en cap altra edició. Per això, des de 
l’organització es va ressaltar “el bon 
ambient de la trobada” i que aques-
ta 8a edició va ser més tranquil·la pel 
nombre de vehicles participants (l’any 
passat van rondar els mil cotxes parti-
cipants) i de més qualitat.  
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, tam-
bé va voler destacar que “un any més 
ens sentim orgullosos de ser punt de 
referència a Catalunya amb un esde-
veniment d’aquestes característiques. 
Garriga va dir que la frase ‘Arbúcies 
terra de motor’ té tota la raó de ser i 
que “queda demostrat amb actes com 
aquests”. Finalment, el batlle també va 
voler felicitar a tota l’organització per la 
feina que fa cada any perquè aquesta 
trobada sigui un èxit i un esdeveniment 
de referència en el món del motor. 
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Fires i Festes 

Creativitat i originalitat al Carnestoltes arbucienc
12 comparses van participar enguany a la 
Rua de Carnestoltes. S’hi van poder veure 
colles d’Arbúcies però també de municipis 
de la comarca de la Selva, que van ser els 
que es van endur els tres primers premis 
del concurs i que atorga la comissió de 
festes de l’Ajuntament. La colla de Fogars 
de la Selva, Érase una vez, amb la disfres-
sa Tchan! Tchan!, va emportar-se el primer 
premi; la colla Bon rotllo de Riells i Viabrea,  
amb la disfressa L’encanteri del llac, va fer-se 
amb el segon guardó i el grup Els de Vidre-
res cony va quedar-se, amb el tercer premi. 
L’accèssit va recaure en una colla de joves 
d’Arbúcies, la colla Cosmic warriors amb la 
disfressa que portava per títol Galaxy girls; 
i el premi a petit grup va endur-se’l la colla 
Carregats de Contes amb la disfressa Pi-
caresques. L’entrega de premis es va fer al 
poliesportiu de Can Delfí on després es va 
celebrar la festa de Carnestoltes organitza-
da per l’Associació Festes Joves d’Arbúcies. 1r premi per a la colla de Fogars de la Selva Érase una vez amb la disfressa Tchan! Tchan! 

3r premi per a la colla Els de Vidreres cony de Vidreres2n premi per a la colla de Riells i Viabrea amb la disfressa L’encanteri del llac

El cap de setmana de Carnestoltes a Ar-
búcies es va acabar diumenge a la tarda 
amb el Carnaval infantil que es va cele-
brar també al pavelló de Can Delfí. 
La rua es va haver de suspendre a causa 
del mal temps, però tot i això, el grup 
musical dels New Serafins van acom-
panyar la mainada des de la placeta 
dels Encantats fins al poliesportiu al rit-
me de la música. 
Allà, els més petits van poder gaudir 
d’un espectacle infantil en què van po-
der saltar, cantar i ballar i, en acabar, 
van poder berenar la tradicional coca 
amb xocolata, que van repartir els regi-
dors del Ple dels infants. La mainada ballant durant l’espectacle infantil al poliesportiu de Can Delfí 
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Activitat Física i Esport

160 participants a la 21a Milla Urbana 

Participants més veterans a la Milla Urbana Un dels grups infantils participant a la Milla Urbana 

Com cada any per la Setmana de 
l’Activitat Física i l’Esport s’organitza la 
tradicional Milla Urbana, que enguany 
arribava a la 21a edició. En aquesta 
ocasió van ser 160 els participants en 
aquesta prova, que va aplegar espor-

tistes de totes les edats, des dels més 
petits, que van fer la cursa acompan-
yats dels seus pares, fins als més grans, 
que van recórrer la milla sencera, 1.609 
metres. 
Aquest any la Milla Urbana es va cele-

brar a l’Avinguda dels Països Catalans, 
ja que el carrer Camprodon encara es 
troba en obres i, per tal de garantir la 
seguretat del públic i els corredors, es 
va decidir canviar d’ubicació en aquesta 
ocasió. 

L’arbucienc Beni Montero guanya 
la 13a edició de la Vinyabike 

Arbuciencs al 
campionat català 
de taekwondo

L’arbucienc Beni Montero es va fer amb 
la primera posició de la 13a edició de la 
cursa de BTT Vinyabike, organitzada per 
l’Ajuntament i el Club Ciclista d’Arbúcies. 
Òscar Sabiote i Joaquim Durbau van 
acompanyar Montero al podi amb la se-
gona i tercera posició respectivament. A 

Beni Montero al podi amb Òscar Sabiote i Joaquim Durbau

l’edició d’enguany. Hi van participar 177 
persones: la cursa llarga de 32 quilòme-
tres la van competir 122 ciclistes i a la 
curta de 20 quilòmetres hi van prendre 
part 55 esportistes. A la infantil també hi 
va haver molt bona participació de nens 
i nenes del municipi. 

Cinc arbuciencs van participar al Cam-
pionat de Catalunya  infantil de Taekwon-
do: Mariona Chacon, Sergi Díaz, Gerard 
Gómez, Martí Mir, que va obtenir una 
medalla de bronze, i Jordi Carós, que va 
aconseguir fer-se amb una medalla d’or 
en la seva categoria. 
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Arbúcies celebra la Setmana de l’Activitat Física i l’Esport 

judo, spinning i rugby. Aquestes activi-
tats van tenir lloc al pavelló de Can Pons 
durant dos dies i van comptar amb la 
participació dels alumnes de 1r a 4t 
d’ESO i també l’alumnat de 1r de batxi-
llerat. 
Després, va ser el torn dels alumnes 
de P3 a P5 de les escoles Dr. Carulla i 

Des del 8 de març i fins al dijous 17, 
Arbúcies va celebrar la Setmana de 
l’Activitat Física i l’Esport amb dife-
rents iniciatives esportives per a petits 
i grans. L’objectiu era que els alumnes 
dels diversos centres educatius de la 
vila fessin un tastet de les activitats 
esportives que es poden realitzar a les 

instal·lacions municipals com ara bàs-
quet, futbol, aeròbic, spinning, judo, 
hoquei, entre altres. 
Els alumnes de l’IES Montsoriu van 
ser els primers de començar aquesta 
setmana dedicada a l’esport hi ho van 
fer amb la pràctica d’aeròbic, hoquei, 
korfbal, zumba, handbol, tennis, pàdel, 
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Vedruna que van poder practicar dan-
sa, ritmes, judo, hoquei i tennis. El dis-
sabte, a les diferents instal·lacions del 
pavelló es van poder veure les activitats 
tradicionals del cap de setmana com el 
futbol, bàsquet, tennis, pàdel i, per al 
diumenge al matí, es va organitzar el 
4x4 de voleibol mixt. El mateix dissabte 
es va celebrar la 21a edició de la Milla 
Urbana. 
La setmana següent els va tocar el torn 
als alumnes de 1r a 6è de primària, que 
van poder fer un tastet esportiu amb 
activitats com el judo, funky, bàsquet, 
tennis, dansa i aeròbic. Finalment, el 
dijous 17 van ser els usuaris del Taller 
Ocupacional Montsoriu qui van fer ac-
tivitats relacionades amb el bàsquet, 
futbol i ritmes al matí i, a la tarda, van 
tancar la Setmana de l’Activitat Física i 
l’Esport els més petitons, els alumnes 
de la llar d’infants El Jardinet. 
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Arbúcies elabora el primer Pla Local d’Educació 
Des de fa uns mesos s’està redactant el 
Pla Local d’Educació d’Arbúcies, que té 
per objectiu establir el marc de funcio-
nament i ser l’eina per actuar en termes 
educatius en els propers anys.   
El pla educatiu parteix d’una diagnosi de la 
realitat educativa del municipi que recull 
informació sobre les característiques més 
rellevants de la població en l’àmbit edu-
catiu, els serveis i accions educatives que 
s’estan realitzant i les opinions dels agents 
educatius sobre les problemàtiques i ne-
cessitats existents. El seu objectiu és el de 
definir les línies estratègiques de política 
educativa que s’hauran de portar a terme 
al llarg del període 2016-2020. 
En l’elaboració del Pla, que es fa des de 
l’Ajuntament, hi participen les direccions 
dels quatre centres del municipi: la llar 
d’infants El Jardinet, l’escola Dr. Carulla, 
l’escola Vedruna i l’IES Montsoriu. A més  
a més, també ho fan les entitats d’àmbit 

Llar d’infants El Jardinet

Educació 

esportiu i cultural i diversa gent vincu-
lada al món educatiu i que, amb el seu 
coneixement, aporten el seu granet de 
sorra en aquest nou projecte. Així com 
també els partits polítics municipals. 

Segons ha explicat el regidor d’Educació, 
Jaume Salmeron, “la voluntat política és 
que amb tot allò que es reculli es generi 
un pla d’acció municipal en l’àmbit edu-
catiu”. 

Taller de capgrossos i circuit de 
bicis, propostes del Ple infantil 

El Ple infantil celebrat aquest mes de 
març ha aprovat tres noves propostes 
per dur a terme durant el curs esco-
lar. Es tracta d’un taller de capgrossos, 
un circuit de bicis per la muntanya i 
l’organització d’una gimcana familiar 
per tot el poble. A més a més, enguany 
es repetiran activitats que van tenir 
molt èxit la legislatura passada i que 
els infants han decidit que volen cele-

brar, com l’obra de teatre en anglès i el 
cinema a la fresca per Festa Major. 
Els tres punts de l’ordre del dia del Ple 
infantil es van aprovar tots per unani-
mitat. Els regidors de Cultura, Laura 
Roca i Arnau Gifreu, van ser els encar-
regats de defensar l’organització d’un 
taller de capgrossos aquesta primave-
ra per tal de poder sortir per la cerca-
vila del dia de les Catifes i, així, poder 

recollir diners per una bona causa. La 
resta de regidors infantils hi van estar 
d’acord i, per unanimitat, van tirar en-
davant la proposta. La següent inicia-
tiva, la de crear un circuit per a bici-
cletes a la muntanya, la va defensar la 
regidora Farners Salmeron i, després 
d’un llarg debat entre regidors i el pú-
blic, la proposta va prosperar amb 13 
vots a favor. I la tercera proposta que 
es va aprovar va ser la d’organitzar 
una gimcana familiar per tot el poble. 
En aquest cas, l’Arnau Riumalló va ser 
l’encarregat d’explicar la iniciativa i 
va assenyalar que amb aquesta ac-
tivitat “es permetrà conèixer racons 
del nostre poble i fer activitats amb 
la família”. L’única proposta que no es 
va aprovar en aquest Ple va ser la de 
convocar un concurs d’escriptura lliu-
re, ja que només van votar-hi a favor 
tres regidors. 
Per altra banda, a la informativa del 
Ple es va decidir que les propostes 
que la legislatura passada havien tin-
gut molt bona acollida, com el teatre 
en anglès i el cinema a la fresca per 
Festa Major, es repetirien aquest any 
perquè els alumnes d’ambdues esco-
les ja ho esperaven amb il·lusió. 

Sessió del mes de març del Ple infantil 
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Celebren els 190 anys de la 
fundació de les escoles Vedruna

L’Escola Vedruna d’Arbúcies va comme-
morar els 190 anys de la fundació de la 
seva congregació amb diferents activi-
tats. El 26 de febrer, data de l’efemèride, 
els alumnes de 6è van pintar un mural 
dels 190 anys d’existència, així com 
també un dels 170 anys de presència 
de l’Escola Vedruna al municipi. Pel que 
fa a l’alumnat de 5è, es va dibuixar una 
auca sobre la vida de la seva fundado-
ra, Joaquima de Vedruna; als cursos de 
3r i 4t es van dissenyar cartells digitals 
sobre l’aniversi i, a 1r i 2n es van fer 
banderetes amb motiu de la jornada de 
celebració. 
A més, al matí, hi va haver una xocota-
lada per a tots els alumnes al patí de 
l’escola i, el dia abans, el centre va re-
bre la visita de 35 mestres i directors 
d’escoles Vedruna de tot Europa que 
feien una estada a Vic en motiu de la 
commemoració del 190è aniversari. Xocolatada per a tot l’alumnat del centre concertat 

D’altra banda, els representants del 
centre van assistir a l’acte commemo-
ratiu de totes les escoles Vedruna que 
va tenir lloc a Vic. En aquest acte, en 
el qual van participar diferents mes-
tres de l’escola d’Arbúcies, es van posar 
en comú tot el treball que s’ha fet per 
iniciar la celebració dels 190 anys i es 
va explicar quina ha estat la presència 
educativa d’aquesta congregació al llarg 
de gairebé dos segles. Entre les activi-

Mural fet pels alumnes de 6è de primària

tats previstes pels 190 de la fundació 
de les Vedruna, hi haurà també l’edició 
d’un llibre commemoratiu per difondre 
entre el professorat de les escoles i les 
institucions.
L’Escola Vedruna d’Arbúcies forma part 
d’una xarxa de 36 escoles  Vedruna 
més, que actualment és la congregació 
religiosa més extensa del territori català 
que ha basat la seva línia pedagògica en 
els valors humans i l’ajuda social. 

Mestres participants a l’acte commemoratiu de l’Atlàntida de Vic 
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100 persones a la presentació de l’exposició de Martí Plana
El diumenge 6 de març va tenir lloc la 
presentació de la mostra fotogràfica 
Martí Plana – Crònica gràfica d’Arbúcies 
(1970-1980), organitzada pel Museu 
Etnològic del Montseny. L’acte, que va 
comptar amb la presència de Martí Pla-
na i l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, va 
aplegar prop de cent persones.
Aquesta exposició presentava una selec-
ció de 100 imatges que ens mostraven 
l’Arbúcies dels anys 1970-1980, captura-
des per la visió fotogràfica de Martí Pla-
na i Pujol. Instantànies que recullen la 
transformació de la societat arbucienca  
i de la vila d’Arbúcies d’aquests anys: fes-
tes, tradicions, actes culturals i socials, 
la recuperació del patrimoni, els canvis 
urbanístics...
En Martí Plana i Pujol (Arbúcies, 1927) 
va saber compaginar durant molts anys 
la seva activitat de planxista en tallers i 
empreses de fabricació de carrosseries 
d’autocars i la passió per la fotografia. A 
partir de l’any 1973 agafà la correspon-
salia gràfica del Diari de Girona, per a 
les cròniques que realitzava Enric Casals. 
Hi va col·laborar uns 20 anys. També va 
participar en altres mitjans com  el Punt 

Inauguració de l’exposició fotogràfica amb Martí Plana 

Diari, La Vanguardia, l’Avui...
Aquest és el primer resultat de la feina 
de catalogació desenvolupada durant 
l’any 2015 pel Museu Etnològic del 
Montseny i que ha permès classificar 
i documentar el fons fotogràfic que el 
mateix Martí Plana va cedir al museu. 

En total són més de 30.000 imatges fruit 
de la seva activitat fotogràfica desenvo-
lupada durant el darrer terç del segle 
XX. Hi destaquen els milers de negatius 
gràcies a la seva col·laboració fotoperio-
dística en mitjans com Los Sitios, el Diari 
de Girona, el Punt...

El temps dels almogàvers al Museu 
Etnològic del Montseny

Durant els mesos de gener i febrer, 
Arbúcies va rebre l’exposició produïda 
pel Museu d’Història de Catalunya i la 
Institució de les Lletres Catalanes: La 
crònica de Ramon Muntaner. El temps 

dels Almogàvers,  per commemorar els 
750 anys del naixement del gran cro-
nista medieval català Ramon Muntaner 
(1265-1336). Aquesta mostra itinerant 
iniciava justament el seu recorregut per 

la nostra vila.
L’exposició evoca l’època en què la Co-
rona d’Aragó era una potència medi-
terrània, seguint el fil conductor de la 
Crònica de Ramon Muntaner, una de les 
obres més notables de la historiografia 
europea medieval i peça essencial per 
conèixer aquest període de la història 
(segles XIII i XIV).
L’episodi més conegut del seu text, i 
de la seva pròpia vida, és el que narra 
l’expedició a l’imperi Bizantí de la Com-
panyia Catalana, formada per cavallers 
i almogàvers a sou de l’emperador per 
ajudar-lo en la guerra contra els turcs, 
i que va dur a l’establiment de dominis 
catalans a Grècia al segle XIV. 
La mostra es complementava amb la 
recreació de dos personatges centrals 
del relat de Muntaner: el rei Jaume II i 
un almogàver; a partir del treball de re-
creació històrica de la companyia “Alma 
Cubrae”. 

Part de l’exposició que es va poder veure al Museu Etnològic del Montseny
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El punt central de l’Assemblea que es va celebrar 
el passat 29 de gener a Santa Coloma de Far-
ners va ser l’elecció de vicepresident del Consell 
Consultiu de la Gent Gran de la Selva. Encara 
que fer unes eleccions sembli la cosa més nor-
mal en una societat democràtica, en aquest cas 
no ho era. Només cal remarcar que aquesta ha 
estat la primera vegada que el  Consell Consul-
tiu les ha celebrat. I cal destacar que no hi ha 
cap altre Consell Consultiu a tot Catalunya que 
les hagi dut a terme. L’únic candidat, Manel Se-
rras, regidor de Gent Gran d’Arbúcies, va obte-
nir el suport unànime, amb una única absten-
ció, dels 15 casals que van votar a l’assemblea.
L’aparició dels Consells Consultius data de 
1985 i ve determinada per una llei que obli-
ga els Consells Comarcals a la seva creació. 
La presidència política del Consell correspon 
al president del Consell Comarcal, que la pot 
delegar al conseller responsable de Benes-
tar Social, com és el nostre cas, primer en la 
persona de Joan Garriga i ara en la de Pere 
Garriga, alcalde d’Arbúcies. I la vicepresidèn-
cia executiva venia determinada, fins ara, per 
una decisió unilateral de la presidència política.
En moltes coses, el Consell Consultiu de la 
Selva ha estat pioner a Catalunya, i en aques-
ta també. En la primera reunió de la Junta 
Directiva actual es va decidir treballar per 
democratitzar el procés d’elecció del vicepre-
sident, i es va marcar l’objectiu d’aconseguir 

Manel Serras, elegit vicepresident del 
Consell de la Gent Gran de la Selva

Manel Serras, regidor d’Arbúcies i vicepresident del Consell de la Gent Gran de la Selva 

que aquest hagués d’ésser escollit pels repre-
sentants dels casals i els esplais de la comarca .
L’any passat es van aprovar uns nous estatuts 
en una assemblea general qie deixaven molt 
clar que el vicepresident hauria de ser escollit 
en unes eleccions, on cada casal disposaria 
d’un vot. Garriga no només va acceptar la de-
cisió sinó que la va aplaudir i li va donar  suport. 
En aquesta primera elecció, Serras va ser l’únic 

candidat. Malgrat això, tota la junta va decidir 
que en lloc de fer una proclamació es procedi-
ria a fer la votació, per dos motius: primer, per-
què tothom tenia dret a mostrar el seu acord o 
desacord amb el candidat; i segon, perquè es 
va voler que la votació fos vinculant. Per tant, 
comença una nova etapa al Consell Consultiu, 
que amb aquestes eleccions, s’ha donat un 
pas important cap a la seva democratització.

Tret de sortida al cicle de música 
Arbsons

La segona edició del cicle de música Ar-
bsons ja ha començat i ho va fer amb un 
concert protagonitzat per Jesús Torrent 

Primer concert del cicle a la Llar de Jubilats

i Paloma Joys amb V.O. amb temes de 
jazz, bossa nova, blues... i després, va 
ser el torn de La Tocanta amb Irme Llot-

je i Carles Lloveras que van oferir una 
actuació amb tocs de música mediterrà-
nia d’autor, poesia, dibuixos i cançons. 
Aquest primer concert del cicle de pri-
mavera Arbsons va tenir lloc a la Llar de 
Jubilats el dissabte 19 de març a la tar-
da.
El cicle tindrà continuïtat el dissabte 
23 d’abril que, coincidint amb la diada 
de Sant Jordi, s’ha volgut programar 
un concert d’especial rellevància i, per 
això, comptarà amb l’actuació de Marcel 
Gorgori, Sara Blanch i Josep Buforn, que 
oferiran un concert amb peces pertan-
yents a les òperes La flauta màgica de 
Mozart, Il barbiere di Siviglia de Rossini, 
entre altres. El concert es podrà veure a 
la Llar de Jubilats i el preu d’entrada serà 
de 10 euros. 
Finalment, la coral arbucienca Amethys-
ta juntament amb el cor Laetare oferiran 
un concert que portarà per títol Vitae 
Crhisti i en què els assistents podran 
gaudir del cant de música sacra i en què 
l’església parroquial en serà l’escenari. 
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Diner negre, premi del públic a la 
millor obra del concurs Rafel Anglada 

El Grup de Teatre del Centre va ser 
guardonat amb diferents premis al 22è 
concurs de teatre amateur Rafel Angla-
da de Santa Coloma de Farners. L’obra 
Diner negre va obtenir la millor votació 
per part del públic de totes les obres 
que es presentaven al certamen i, a 
més, va obtenir una puntuació de 9,6, 
la nota més alta que mai havia obtingut 
una representació. A més a més, tam-
bé va haver-hi guardonats a títol indivi-
dual. Jordi Ferragut va obtenir el premi 
a millor actor principal i Jaume Fàbre-
gas el de millor actor secundari. Per 
altra banda, Guillem Salagran i Josep 
Obiols també van ser nominats com a 
millors actors secundaris i, Jaume Fà-
bregas, com a millor director. 
L’obra Diner negre es va estrenar a Ar-
búcies el setembre de 2015, coincidint 
amb l’Aplec de la Capella i va ser tot un 
èxit d’assistència. Des de llavors, el Grup 
de Teatre del Centre l’ha representat en 
diferents escenaris del territori català.
El Grup de Teatre del Centre d’Arbúcies 
va néixer el juny de 2012 arran de la 
intenció de recuperar les tradicionals 
representacions dels Pastorets. Des-
prés d’unes quantes reunions es va 
decidir refundar el grup de teatre. Des 
d’aleshores, una estrena cada any (Pi, 
noguera castanyer al 2013 i Política-
ment incorrecte al 2014-2015), i han 
participat en moltes gales i actes soli-
daris.

Gala en què el grup de teatre El Centre va rebre el guardó                    Foto: David Rueda

Imatge de l’obra de teatre Diner negre amb tots els seus protagonistes

2a cantada de caramelles el diumenge de Pasqua

El diumenge de Pasqua es va celebrar 
la segona cantada de caramelles per di-
ferents espais del nucli històric de la vila 
com la plaça dels Bosquerols, davant La 

Gabella, la plaça de la Vila i el carrer Cam-
prodon i Segimon Folgueroles. Durant el 
recorregut, es van cantar peces habituals 
d’aquesta cantada. Aquesta tradició es 

va recuperar l’any passat per un grup de 
gent que tenen la voluntat que les cara-
melles tornin a ser una cita ineludible del 
diumenge de Pasqua a Arbúcies. 
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Actes diversos per celebrar el Dia Internacional de la Dona

Sota el lema Trenquem el silenci! Alliberem-
nos de tot tipus de relacions d’abús, Arbú-
cies ha celebrat diferents actes per comme-
morar el Dia Internacional de les Dones. 
Les activitats les van iniciar els alumnes 
de les escoles Dr. Carulla i Vedruna amb 
l’exposició de diversos treballs plàstics a 
la plaça de les Olles el mateix 8 de març. 
Durant la setmana, diferents entitats i 
col·lectius del municipi van organitzar xe-
rrades i passis de documentals centrats en 
la temàtica femenina i en la reivindicació de 

El sopar de dones que es va celebrar a Can Delfí 

la seva figura. Divendres a la tarda, va tenir 
lloc la conferència Com donar eines als nos-
tres fills per prevenir les relacions d’abús, 
una xerrada que organitzava l’Ajuntament 
i que va comptar amb la participació de 
dues membres d’Àmbar Associació contra 
el maltractament. A més, com que una de 
les ponents era l’autora del conte El tresor 
de l’Elna, també es va llegir el relat al final 
de la sessió. 
Dissabte al migdia, a la plaça de la Vila, va 
tenir lloc l’acte oficial per commemorar 

el Dia Internacional de les Dones, que va 
comptar amb la lectura del manifest a cà-
rrec de diverses dones assistents a l’acte 
i amb l’actuació de la cantant Rusó Sala, 
que va oferir un concert a la mateixa plaça i 
que va acabar amb un vermut popular per 
a tots els presents. Al vespre, hi va haver 
el tercer Sopar de Dones al pavelló de Can 
Delfí, organtizat per l’Associació de Dones 
d’Arbúcies i, diumenge al migdia, l’Ateneu 
Popular l’Arboç va celebrar la 10a calçotada 
popular. 

Dones llegint el manifest del Dia Internacional de les Dones 

Conveni entre l’Ajuntament i Àmbar 
pel servei de suport psicològic 

El suport psicològic per a persones que pa-
teixin algun tipus de maltractament és un 
servei que des de fa temps ja funciona a 
Arbúcies, però que ha estat ara quan s’ha 
signat el conveni de col·laboració entre el 
Consistori i Àmbar Associació contra el mal-
tractament per formalitzar la relació entre 
ambdues entitats. 
Aquest servei de suport psicològic va adreçat 
a cobrir una necessitat específica d’atenció 
terapèutica a persones que estiguin patint 
malestar psíquic a causa d’alguna situa-
ció de violència patida en el passat i/o en 
l’actualitat.  
Aquest projecte va néixer per donar resposta 
a una necessitat detectada no coberta, com 
és el tractament terapèutic a persones que 
són conscients que necessiten rebre ajuda 
psicològica, però que estan passant una si-
tuació econòmica desfavorable que no els 
permet pagar un servei de psicologia privat. 
El suport psicològic que s’ofereix des d’Àmbar 
Associació també pretén donar un espai a 
totes les dones relacionades amb qualsevol 
tipus de maltractament: infantil, violència 
masclista, mobbing, abús sexual, maltracta-
ment a la gent gran, maltractament de fills/

es a mares, ja que les persones que es deri-
ven al servei no només ho fan a través de la 
Regidoria de Polítiques d’Igualtat i del SIOD 

(Servei d’Informació i Orientació a les Dones), 
sinó també d’altres àrees de l’Ajuntament 
com l’Atenció a les Persones. 

Dues representants d’Àmbar Associació a l’esquerra de la imatge 
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