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NOTÍCIES D’ARBÚCIES

300 anys del Combat d’Arbúcies
A les penyes de Grau Sala els sometents d’Arbúcies i pobles veïns
assoliren una victòria sobre l’exèrcit borbònic el 14 de gener de 1714
El tricentenari de La
Guerra de Successió
de 1714 ha despertat
un interès inusitat pels
fets que es varen produir i les conseqüències que varen provocar. Tot va acabar amb
la derrota i claudicació
final a Barcelona l’11 de
setembre, que suposà
la pèrdua definitiva de
les institucions i llibertats civils catalanes.
Però en el camí cap al
final de la guerra, es
produïren en el territori nombroses revoltes
amb l’aixecament de
milers de ciutadans que
lluitaren contra els invasors. Serà en el marc d’aquestes revoltes contra l’exèrcit de Felip V, produïdes entre els anys 1713 i 1714,
on cal inscriure els fets del Combat
d’Arbúcies, un acte heroic, que va
tenir unes conseqüències dramàtiques, però que suposà al mateix
temps una de les poquíssimes victòries catalanes contra els invasors.
Ara, 300 anys després, commemo-

rem uns fets que han de servir per
situar el nostre municipi al lloc que
li correspon en el context d’aquella
tràgica guerra, tot dignificant al mateix temps la memòria dels seus
protagonistes, veritables herois de
la lluita en la defensa dels drets del
nostre país.
La data del combat que ara recordem fou el 14 de gener de 1714. En
el transcurs d’aquell matí, el sometent armat d’Arbúcies, amb l’ajuda
del sometent d’altres poblacions
veïnes, va derrotar una columna de
tropes borbòniques, formada per
dos regiments d’infanteria i 150 soldats de cavalleria. La ubicació de la
vall d’Arbúcies, un dels passos naturals de comunicació més importants
entre Hostalric i Vic, dues places
fortes de la guerra, va propiciar que
aquesta part del Montseny visqués
importants operacions militars.
A partir de fons notarials sabem que
el setembre de 1713 el General Bracamonte acampà el seu regiment a
Arbúcies i en marxar cap a Vic, va
fer malbé les collites, s’emportà els
raïms de les vinyes i saquejà diferents masos emportant-se les reserves de blat. No és d’estranyar que

Una recreació històrica el 18 i 19 de gener
Els actes de commemoració del tricentenari del Combat d’Arbúcies s’iniciaran ja el 21 d’aquest mes de desembre, quan es presenti i es posi a la venda el conte del combat. Serà el quart de la col·lecció Contes
del Montseny, que està editant el Museu Etnològic del
Montseny i l’ajuntament d’Arbúcies, i tindrà unes característiques similars als anteriors. El Combat d’Arbúcies
(Arbúcies gent d’astúcies, matavalons) –aquest és el
nom del conte- ha estat escrit per l’historiador local Daniel Martí i il·lustrat pel dibuixant Francerc Riart. “Serà
un molt bon element de difusió, perquè podrà servir
com a eina de treball a les escoles”, diu Pere Garriga,
alcalde d’Arbúcies.
Els primers actes que es faran al carrer, no obstant això,
seran ja el mes de gener. El dia 14 hi hauran actes institucionals i populars coincidint amb la data històrica del
combat. Un recorregut amb encesa d’espelmes i torxes
fins a la Plaça de la Vila encapçalat per un grup de
recreació dels Miquelets servirà per recordar als combatents del 1714. I desprès un repic de campanes serà

el pas previ al ple extraordinari de l’Ajuntament que es
farà al capvespre.
L’acte més esperat serà una recreació històrica del
Combat d’Arbúcies que es farà els dies 18 i 19 de gener.
Diversos grups de recreació de la Guerra de Successió
–els Miquelets de Catalunya, del Bages i de Girona,
La Coronela de Barcelona, el Regiment de Sant Narcís de Girona, els Dragons de Moià, el Tercio de Morados Viejos d’Almansa i el Regimiento de la Couronne
d’Almansa- rememoren els fets de 1714. L’espectacle
inclourà l’entrada de les tropes al poble d’Arbúcies, el
combat a les Penyes de Grau Sala i la visualització de
la vida en els campaments militars. Totes aquestes activitats tindran lloc al nucli urbà.
Durant tot l’any 2014 s’aniran fent activitats relacionades amb el Combat, que s’anunciaran degudament.
Està prevista la publicació del llibre ‘300 anys del combat d’Arbúcies’ i també d’un còmic, així com la creació
d’un espectacle de dansa anomenat 1714, diari d’una
esperança, i una exposició al Museu La Gabella.
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LA VEU DE L’ALCALDE

Tots junts fem Arbúcies

n’hem ensortit. Estem força millor que
ara fa un any, però encara ens falta
molt, no defallim perquè el futur dels
nostres fills està a les nostres mans.
Només cal recordar els nostres avantpassats; des dels que van lluitar per
les llibertats en el 1714, fins més recentment a la guerra civil o durant el
franquisme i l’anomenada transició.
Tots han lluitat per un futur millor per
les persones. I ara, com abans, el nostre país ens necessita.
Gaudim de les festes tant com puguem,
i agafem les energies que facin falta
perquè aquest any que ve serà decisiu,
el més important que hem tingut durant
molts i molts anys, tant pel que fa a les
coses personals, com a poble i com a
país. Junts ho aconseguirem perquè si
anem junts tot és possible.
BONES FESTES I BON ANY NOU

Vénen uns dies que per molts de nosaltres són especials. Nadal, Sant Esteve, Cap d’any i els Reis, són, més
enllà de la seva transcendència religiosa, un moment familiar molt gran.
És amb els nostres quan retrobem les
esperances, les ganes de fer les coses, les il·lusions... És en la família i
en els amics, a on fem repàs de l’any
que deixem enrere i a on pensem noves coses i preparem nous projectes
per l’any que tot just treu el cap.
Des d’aquestes ratlles, només us vull
transmetre el coratge que com a poble tenim com la millor eina que ens
ha de permetre canviar el nostre destí, tant particular com en comú. Les
decisions sempre les hem de prendre
mirant les coses des de l’esperança
en la nostra vida, en la nostra família,
i en el nostre poble. I és, amb aquest
coratge, que hem demostrat al llarg
de la nostra història que sempre ens
quan els regiments de valons, comandats pels coronels Cano i Franclieu, en trànsit d’Hostalric a Vic, van
arribar a Arbúcies el 13 de gener de
1714 amb 800 homes, i després de
produir-se diferents vexacions a la
població civil (tal i com relata Francesc de Castellví), la gent d’Arbúcies
esclatés i s’organitzés el sometent,
avisant el sometent de poblacions veïnes (Viladrau, Espinelves,
Sant Hilari...) per fer front l’enemic
l’endemà.
En aquest punt val a dir que una
de les singularitats del Combat
d’Arbúcies, rau en el fet del coneixement que ara en tenim, en haver
localitzat la descripció d’aquest fet
d’armes per part d’un dels coronels
que va caure derrotat, Jacques-Laurent-Pierre-Charles Franclieu (16801745). El fet és que –i en això coincideixen totes les fonts- poc després
de sortir de la vila d’Arbúcies a les 8
del matí en direcció cap a Vic, i passades les penyes de Grau Sala, molt
a prop de l’actual Molí de les Pipes,
començà l’enfrontament. Després
de 6 hores de combat el sometent
d’Arbúcies i els de les poblacions
veïnes van derrotar els regiments
valons. Només s’escaparen a Hostalric prop de 300 homes. Les banderes enemigues capturades es repartiren entre les poblacions veïnes

Pere Garriga

Comissió de treball per la commemoració del combat d’Arbúcies de 1714

en senyal d’agraïment.
L’exèrcit borbònic no va perdonar
aquesta derrota i l’1 d’abril de 1714
una força de prop de 5.000 homes
es va dirigir a Arbúcies per saquejarla i cremar-la. En paraules del Duc
de Pòpuli, comandant dels exèrcits
franco-espanyols en el setge de
Barcelona: “Bracamonte quemó tan
enteramente aquella villa de Arbucias, que sólo la iglesia se reservó
del universal incendio”. D’aquesta
repressió s’ha conservat una carta
datada el 5 d’abril, on el Coronel del
Regiment de Fusellers de Muntanya
Sant Ramon de Penyafort, Ermengol Amill, relata com ell i els seus
fusellers (prop de 400) van intentar
aturar i dificultar la repressió sobre

Arbúcies, sense aconseguir-ho. No voldríem que la lluita i el sacrifici d’aquells
homes i dones quedés en l’oblit i situarlos a la Història, és un primer pas.
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L’Ajuntament congela
els impostos del 2014

L’equip de govern aprova unes ordenances
que s’ajusten a la situació de crisi del país
L’Ajuntament d’Arbúcies ha aprovat la
congelació de totes les ordenances
fiscals que entraran en vigor a partir del gener del 2014 amb l’única
excepció de la d’escombraries que
s’apujarà només l’IPC. “Cal anar
adequant els costos que suposa
la recollida d’aquest servei perquè
aquest és molt deficitari i cal anarlo adequant mica en mica a la realitat” afirma Amàlia Delgado, regidora d’Hisenda. D’aquesta manera,
l’Ajuntament d’Arbúcies es posa, una
vegada més, al costat de les necessitats dels arbuciencs i les arbucienques que acusen la crisi econòmica
que pateix tot el país. “També és feina de l’ajuntament, ser conscients
de les precarietats econòmiques que
pateixen les famílies de casa nostra”,
afirma Delgado.
Mentre es congela l’IBI, l’IAE, les
plusvàlues o les taxes de manteniment del cementiri, per posar alguns
exemples, n’hi ha algunes que baixen
com ara l’impost per a la realització d’obres menors i de rehabilitació
d’interiors d’edificis. “Sabem que
només és un granet de sorra, però
si amb això ajudem a reactivar una
mica l’economia local dels petits i
mitjans empresaris i dels autònoms
del ram de la construcció ens dona-

rem per satisfets”, manifesta l’alcalde
Pere Garriga. També es bonificarà
al cent per cent l’impost de vehicles
de tracció mecànica de més de 25
anys, sempre que el propietari ho demani i no sigui aquest el seu vehicle
habitual. Arbúcies, que és coneguda
per la marca turística Terra de Motor,
realitza cada any la concentració de
cotxes clàssics més important de Catalunya, i hi ha una gran tradició en
aquest aspecte.

L’ajuntament d’Arbúcies ha demostrat
al llarg de tota la legislatura una especial sensibilitat amb les problemàtiques socials i econòmiques de la gent
del municipi. Prova d’això és la promoció de petites i mitjanes cooperatives d’àmbit local, la formació de persones a l’atur per l’atenció domiciliària
a la gent gran, o el curs de formació
educativa i professional integradora
per a joves en edat escolar, però que
per diferents circumstàncies estan
fora del sistema educatiu, per posar
alguns exemples.
També s’ha creat el programa d’ajudes
socials amb treball comunitari i es facilita el pagament fraccionat dels impostos municipals al llarg de tot l’any
a aquelles famílies que ho demanin,
això entre moltes altres propostes.

Sessió del ple

L’Ajuntament d’Arbúcies implanta la tarifa plana
que permetrà pagar els impostos de manera fraccionada
L’Ajuntament va aprovar la implantació d’una tarifa plana per poder dividir el pagament dels impostos en 12
mensualitats, de forma gratuïta i sense interessos. Amb
la tarifa plana, es podran pagar els tributs corresponents a béns immobles (IBI), el servei d’escombraries,
els guals i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
(IVTM). Tothom que es vulgui acollir a aquesta mesura
ho podrà fer fins el 15 de gener de 2014. “Crec que és
una mesura que pot ajudar a moltes famílies arbucienques a organitzar millor el pagament dels seus impostos
municipals”, reconeix Amàlia Delgado. “Va ser una proposta d’ERC que ens va semblar interessant i la vàrem
desenvolupar i portar al ple. Amb la crisi actual, penso

que des de l’equip de govern s’havia de prendre alguna
mesura d’aquest tipus per demostrar la nostra sensibilitat en aquests temes econòmics”.
Els arbuciencs i arbucienques que es vulguin acollir a
la tarifa plana ho poden fer a l’Oficina de Gestió Tributària del c/ Sorrall. La gestió s’ha de fer abans del 15
de desembre, tot i que enguany, de forma excepcional,
s’allargarà el termini fins al 15 de gener. La sol·licitud
d’alta ha d’incloure una fotòcopia del DNI, el número de
compte corrent per domiciliar els pagaments i l’imprès
d’alta en el sistema de fraccionament gratuït unificat
(FGU). L’import mínim de la quota resultant ha de ser de
6,01 euros per a particulars i de 30,05 per a empreses.
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Obres de millora d’Arbúcies

S’han reformat els lavabos del pati el Carulla
La regidoria d’Entorn urbà continua les obres de
millora del municipi les actuacions més destacades
en els darrers mesos han estat: Arranjament de
la reixa al carrer Horta ca l’Adjutori. Arranjament
de la vorera de la Farga, a l’altura de la parada
de l’autobús. S’han creat 7 nous aparcaments a
Joanet, al costat del cementiri. S’ha creat un nou
camí que estava en molt mal estat i que havia patit esllavissades aquest nou vial va del carrer de
la Selva a la benzinera de Can Reus (per la zona
de la bassa d’en Joan dels gossos). Supressió de
les escales i renovació de la barana del camí del
gorg nou. Reforma integral dels lavabos del pati
del col·legi Dr. Carulla concretament per als nens
de cicle inicial. També a la mateixa s’hi ha construït una rampa d’accès. Col·locació de les baranes
i escales al carrer Maüs. S’han canviat 80 metres
de tanca d’acàcia i molt malmesa a la zona de Can
Pons per una tanca de castanyer tractat. Actuació
molt important a la zona del Torrent dels capellans
a causa de l’esfondrament d’un tub de recollida
d’aigües netes,s’ha anul·lat el tub antic i s’ha refet
el recorregut i posat un tub nou.

Aprovada la modificació del Parc Mongé
Era un assumpte que venia cuejant
des de l’any 2005 i que no s’havia
aconseguit resoldre. Però a principis del mes de desembre, el ple de
l’ajuntament d’Arbúcies va aprovar
amb els vots a favor de l’Entesa, PSC
CIU i CUPA i amb el vot en contra
d’ERC, el nou pla urbanístic proposat per l’equip de govern que dóna
viabilitat a la reforma urbanística del
Parc Mongé. La propietat s’assegura
d’aquesta forma la conservació d’una
gran part de la finca per l’ús personal, aconsegueix que se li reconegui
un espai per a la construcció de vuit
vivendes unifamiliars i cedeix una
superfície de 2.728 m2 per utilització pública. “Creiem que és la millor
solució en benefici dels interessos
d’Arbúcies”, reconeix Antoni Ronda,
Regidor d’urbanisme. “Hem estat en
converses amb la propietat del parc

molt de temps i hem arribat a la conclusió que
al final s’ha aprovat al
ple. S’ha modificat el pla
anterior, perquè des de
l’ajuntament
enteníem
que calia concentrar
l’espai de cessió al poble
a la zona mes propera al
carrer Segimon Folgueroles, per tal de permetre
futures sinergies amb la
Parc Mongé
resta de jardins urbans
limítrofs”.Bàsicament, es crearà un
carrer que donarà continuïtat al de
Germana Cecilia, fins al final de la
finca del Parc Mongé. Partint d’allí,
i mirant cap al carrer Segimon Folgueroles, s’hi construiran vuit cases
unifamiliars aparellades de dues en
dues. I tot l’espai que resta fins al final
quedarà per el poble: això abarca la

totalitat de la segona pista de tenis (la
més propera al carrer) i tota la zona
enjardinada que l’envolta fins al carrer
Mossèn Anton Serras.La idea final de
l’ajuntament és unificar aquesta part
del Parc Mongé amb la zona enjardinada de la Bassa de la Farga i entorn,
i crear un gran parc al mig del poble
per ús de la població.
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Èxit de la campanya de
recollida d’olis a Arbúcies
Els centres educatius i el CET Montseny Guilleries n’han recol·lectat ja més de 400 litres

Campanya de recollida d’olis a les escoles

La campanya de recollida d’olis que
l’ajuntament d’Arbúcies va posar en
marxa el 15 d’octubre està donant
uns resultats excel·lents. En dos
mesos ja s’havien recollit més de 400
litres d’oli usat, el que demostra la ràpida sensibilització d’un poble acostumat a assumir aquests tipus de

reptes solidaris. La iniciativa es pionera a les comarques gironines. En
total s’espera repartir més de 1.150
pots en els tres centres educatius del
poble per tal de canalitzar la recollida
de l’oli usat i evitar que acabi abocat
a les clavegueres i contaminant les
aigües residuals. La campanya, coor-

dinada des de l’Ajuntament, es porta
a terme a l’Escola Carulla, l’Escola
Vedruna i l’IES Montsoriu i es dirigeix
especialment als alumnes d’aquests
tres centres, però està oberta també
a tots aquells arbuciencs i arbucienques que no tinguin fills en edat escolar. La difusió de la campanya s’ha
fet a través de tallers amb els alumnes del centres escolars per explicar
el funcionament i la importància de
fer la separació i el posterior reciclatge de l’oli de cuina usat.
Cada nen s’emporta un pot a casa
seva i el retorna ple a l’escola, on
els usuaris del CET Montseny-Guilleries en fan la recollida per enviarlos a l’empresa Green Hel que els
transforma en biodièsel. Les altres
persones que participen a la campanya ho fan recollint els pots directament a CET Montseny Guilleries,
on després els retornen plens. “Amb
aquesta campanya es pretén evitar la possible contaminació de les
aigües residuals del poble i facilitar
les coses a totes aquelles persones
que vulguin mostrar el seu civisme
en aquest aspecte”, assenyala el regidor, Dani Saborit. “Col·laborar en
aquests tipus de campanyes ajuda
molt a millorar el nostre poble”. En la
campanya també hi participa econòmicament l’empresa Aqualogy medi
ambient, l’empresa explotadora de la
Depuradora d’Arbúcies.

Dia Internacional contra
la violència vers les dones
El dia 25 de novembre es
va celebrar el dia internacional contra la violència
vers les dones, la Regidoria de Polítiques d’Igualtat
de l’Ajuntament considera
important la commemoració d’aquesta diada perquè desgraciadament encara es tenen motius per
denunciar els actes de violència contra les dones. No
es tracta d’una diada festiva ni es té res a celebrar.
Malgrat això, s’aprofita per
denunciar totes les manifestacions de violència envers les dones.

Enguany s’han dut a terme les següents accions:
el dia 25 de novembre es
va fer una manifestació
de torxes pels carrers del
municipi -prèviament, el
dia 22 es va fer un taller
de fanalets-, l’acte va continuar amb la lectura del
manifest en contra d’aquest
tipus de violència, a càrrec
de dones representatives
del teixit social d’Arbúcies;
també es va fer una encesa d’espelmes al voltant de
l’arbre de la Plaça de la Vila
i finalment es va cloure amb
una xocolatada.

Durant la manifestació de torxes pels carrers del poble
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EL PERSONATGE
Fa només uns quants anys se’l podia veure amb americana i corbata.
Però tothom sabia que aquell no
era el seu tarannà. En Jaume Salmeron té ara 42 anys, tres fills, i es
el tinent d’alcalde de l’ajuntament
d’Arbúcies. Quan l’Entesa per Arbúcies va guanyar les eleccions el 2011
amb majoria absoluta, en Salmeron
va demanar excedència al seu treball
a Catalunya Caixa per poder-se dedicar a temps complet a les tasques
de l’ajuntament. Hi va perdre diners?
“Sí”, respon quan se li pregunta.
“Però treballar pel meu poble i intentar millorar la vida de la gent era un
repte que m’omplia i que em continua
donant tota l’energia que necessito
per tirar endavant”.

“Intentem millorar la vida
de la gent del poble”
Jaume Salmeron, tinent d’alcalde d’Arbúcies, s’ha
mogut sempre entre opcions independentistes i
d’esquerres

“Considero que la
política és una eina
per transformar la
realitat”
Salmeron va arribar a Arbúcies als
set anys, quan els seus pares s’hi varen desplaçar des de Barcelona seguint el consell d’un tiet que cuidava
vaques a Can Blanc. La integració va
ser ràpida. Va estudiar al Vedruna, va
jugar a tots els equips de futbol des
de benjamins fins al primer equip i,
abans d’anar a la universitat de Bellaterra per estudiar història i dret, ja
s’havia vinculat a la Crida, als Maulets i a Cupa. Desprès va ser un dels
fundadors del Sindicat d’estudiants
Alternativa Estel.
“Des de llavors sempre he estat vinculat a opcions polítiques independentistes i d’esquerres”, explica en
Jaume, integrat als geganters, al Hoquei La Vinya i a l’ANC. “En canvi,
mai m’he plantejar fer carrera política. Però sí fer coses des de la política, perquè considero que la política
es una eina per transformar la realitat. I per a mi, el més important i el
que m’ha mogut, ha estat aconseguir
més igualtat i més justícia, posant les
persones al centre de tot”.
L’Entesa va guanyar ja el 2007, però
va passar quatre anys a l’oposició pel
pacte que varen signar ERC, CUPA
i PSC. Abans, en Jaume havia estat
a l’oposició ja amb CUPA el 2003,
quan anava de tercer a una llista en-

Jaume Salmeron, tinent d’alcalde

“Treballo per aconseguir més igualtat i més
justícia, posant les persones al centre de tot”
capçalada per en Jaume Soler i en
Pere Garriga. “Després, el 2006, em
varen plantejar ser cap de llista, però
per edat i mentalitat volia un canvi intern, que la majoria no va acceptar.
Per honradesa personal vaig decidir
marxar de CUPA”.
Un any més tard, amb en Pere Garriga i un grup d’arbuciencs i arbucienques varen formar Entesa. I quan el
2011 van entrar al govern del poble,

es van trobar amb un deute de nou
milions d’euros. “Això ens ha obligat
a fer polítiques de contenció, que ens
ha impedit afrontar les grans obres.
Per tant, ens centrem en atendre a la
gent i a les entitats que són els que
fan avançar el poble”, diu en Salmeron. “Resolem petits problemes que
milloren la vida de les persones i van
canviant la percepció del nostre poble”.
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L’Ajuntament estrena
Facebook i Twitter
L’Ajuntament d’Arbúcies ha creat
un nou espai de comunicació a
través d’una pàgina de la xarxa
social Facebook per tal de compartir informació, fotografies, vídeos i enllaços relacionats amb
el poble d’Arbúcies. Durant les
últimes setmanes s’ha estat treballant per definir el contingut que
s’hi publicarà, per intentar crear
una eina verdaderament útil per
a la població i intentar evitar tant
l’excés de notícies (que podria
sobresaturar als seguidors de la

pàgina) com no publicar res durant
uns dies (que donaria una imatge
d’abandonament de la mateixa pàgina).
També s’ha creat un sistema
d’estadístiques propi per fer el seguiment de la resposta de la ciutadania als diferents continguts que
es vagin publicant: evolució del
número de seguidors, horaris de
publicació, comparticions d’estat...
Amb els resultats que s’obtinguin,
s’intentarà millorar la qualitat de
les publicacions per acabar donant
un millor servei cap a la ciutadania.

Paral·lelament s’està acabant de
concretar la definició d’un perfil municipal a la xarxa social Twitter que
permetrà establir un nou sistema
de comunicació entre la població i
el consistori i estar informat de les
activitats que es fan a Arbúcies.
Els usuaris que es facin seguidors
d’aquestes dues xarxes socials rebran d’una manera fàcil, còmode i
ràpida la informació més destacada
d’Arbúcies: les notícies, l’agenda setmanal i diària d’actes, la informació
de les fires i festes, les últimes hores i informacions d’urgència, etc.
Les dades d’accés a les xarxes són les següents: http://www.
f a c ebook.com/AjuntamentArbucies
h t t p : / / t w i t t e r. c o m / a r b u c i e s

Curs de cuidadors a Arbúcies
L’ajuntament realitza cursos de formació
principalment per a persones a l’atur
L’ajuntament d’Arbúcies està desenvolupant un
curs formatiu d’Atenció a les persones al domicili.
El curs va adreçat prioritàriament a persones en
situació d’atur amb la voluntat d’obrir nous canals
professionals en l’ anomenat tercer sector. En
les sessions formatives hi estan participant dotze
persones que complementaran els coneixements
teòrics amb sessions pràctiques, gràcies a la
col·laboració que el centre geriàtric Casa de Repòs
i el Taller Ocupacional Montsoriu estan prestant en
el projecte.

Professor i alumnes del curs de cuidadors
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Somni de Poetes

Actors i actrius durant l’actuació

Interpretant un guió original de
Montse Mir i Gloria Morales , els
usuaris del taller ocupacional de
l’Associació Montseny Guillaries
per a persones amb discapacitat
intel·lectual varen representar per
segona vegada enguany, el mes
de novembre, l’obra Somnis de
Poetes. Amb el Teatre de la Llar de
Jubilats ple de gom a gom, cada un
dels usuaris va desenvolupar una
interpretació del que hauria volgut
ser en els seus somnis de poeta.
Una idea genial que va permetre
mostrar una altra cara d’unes persones amb les quals convivim quotidianament al nostre poble.

Conveni de l’Ajuntament i els industrials de Pujals

Acte de la signatura de l’acord

L’Ajuntament d’Arbúcies (Pere
Garriga) i l’Associació Administrativa de Cooperació del
Polígon Industrial Torres Pujals (Dolors Beulas) han signat
un conveni pel qual el polígon
–fins ara privat– passarà a ser
municipal. El polígon Torres
Pujals es va desenvolupar durant els anys setanta, i hi ha
empreses consolidades com
ara les carrosseres Beulas i
Indcar, però només s’hi han dut
a terme obres d’urbanització
parcials, i que encara no han
estat acabades ni recepcionades malgrat que ja hi ha molta
activitat industrial implantada

al polígon.
La crisi, però, obliga a temporitzar les obres i actuacions
que s’hi duran a terme, que es
preveu que s’allargaran durant
força anys. L’alcalde, Pere Garriga, va explicar que pel que
fa a les obres que s’han de dur
a terme i la recepció per part
de l’Ajuntament, es prioritzarà “tancar el cicle de l’aigua”,
és a dir, fer el clavegueram,
hidrants i abastir d’aigua potable. “Això és farà immediatament”, va dir
Garriga.
Totes les obres seran a càrrec
de les empreses del polígon al
cent per cent.

Control de colònies de gats
L’Ajuntament d’Arbúcies ha iniciat una campanya de detecció, control i esterilització de colònies de gats. El primer
pas és la localització de les colònies de gats dins el nostre municipi, per posteriorment esterilitzar els animals.
Per poder dur a terme aquesta campanya necessitem la
col·laboració de totes aquelles persones que coneguin
o sàpiguen la localització d’alguna de les colònia.Podeu
informar-ne via telefònica a la Policia Local, 686945650,
o al correu electrònic mediambient@ajarbucies.cat.
Necessitem la col·laboració de totes aquelles persones
que vulguin participar a la campanya d’esterilització.
Per ser voluntari només cal enviar un correu a
mediambient@ajarbucies.cat .
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FIRA TARDOR I FESTA DEL FLABIOL

*Foto secció fotogràfica

*Foto secció fotogràfica

La Fira de Tardor i del Bolet d’Arbúcies es va tancar amb una
massiva assistència de visitants. Milers de persones varen passar per aquest poble al peu del Montseny per seguir les moltes
propostes que l’Ajuntament i la Unió Boletaire d’Arbúcies havien preparat. El carrer Camprodon i la Plaça de la Vila es varen
omplir de gom a gom tant el dissabte com el diumenge i més
de 1.000 persones varen fer el tastet de bolets, esgotant totes
les existències. Una setmana més tard, la Festa del Flabiol
va omplir els carrers d’Arbúcies d’un so inconfusible, amable i
agradable que any rere any s’escolta quan arriba la tardor. És
el so dels flabiols i dels timbals que els marquen el ritme i que
es va poder gaudir els passats dies 2 i 3 de novembre. La Festa
del Flabiol, que va complir la seva 29a edició. Aquí hem volgut
fer un recull d’alguns moments d’aquestes dues festes.

LA
VEU DELS
GRUPS MUNICPALS
NOTICIES
D’ARBÚCIES

Jaume Salmerón

BONES FESTES, UN MILLOR ANY
Aquestes dates són propícies per fer balanç de l’any i projectar actuacions per l’any
següent. El 2013 ha estat una any molt dens, amb la resolució de diferents problemàtiques pendents, de feia anys. Un any de continuar l’endreça econòmica municipal,de
tancar conflictes com el de la gossera il·legal de La Joia, de resoldre, administrativament, el trasllat de les antenes, de tancar l’ordenació del Parc Mongé com a zona
de lleure pública, d’arranjar espais urbans malmesos…I el 2014? És l’any de materialitzar projectes d’arranjament de carrers,d’impulsar actuacions treballades aquests
dos anys i endegar dinàmiques com la commemoració dels 300 anys del Combat
d’Arbúcies, la 1ª Festa de la Cooperació, la tarifa plana en el pagament d’impostos,
nous serveis per la gent gran, etc. Preparem un millor any. Bones Festes!

Joaquim Bohils

300 ANYS DEL COMBAT D’ARBÚCIES
El 14 de gener celebrarem el 300 aniversari del Combat d’Arbúcies que va tenir lloc
a les penyes de Grau Sala, en plena Guerra de Successió. Des de llavors, aquesta
batalla ha romàs a la nostra consciència: ‘Arbúcies gent d’astúcies, matavalons a cop
de bastons’. Al gener de 1714 es portava una doble batalla: d’una banda el setge de
Barcelona i, de l’altra, les lluites pel control de l’interior del país. És en aquest darrer
context que va tenir lloc el xoc entre 800 soldats francesos i la gent d’Arbúcies i pobles veïns. L’efecte sorpresa provocà una de les darreres victòries catalanes, abans
de la derrota final. Com a represàlia, Arbúcies fou cremada per les tropes del duc de
Pòpuli. Ara, recordem uns fets que ens han marcat i ens defineixen com un poble
resistent, conscient que la seva força radica en la seva capacitat col·lectiva.

Quim Santos

#MILLOREMARBÚCIES
Fa unes setmanes que hem engegat una campanya per l’arranjament de diversos
espais i punts de la vila que es troben en mal estat. Amb el títol #milloremarbucies,
utilitzem les xarxes socials facebook i twitter per fer propostes en positiu que millorin
el benestar de la gent d’Arbúcies i la imatge de la vila.
Eliminar la paret de l’aparcament de Can Delfí per solucionar els problemes
d’estacionament i de visibilitat de vehicles i vianants, l’obertura de la placeta de Ca
l’Ànima com a espai de lleure, resituar les àrees de contenidors de la placeta de Can
Reus i de l’inici del Camprodon... Són propostes que ens arriben gràcies als veïns,
com l’estat lamentable del parc infantil del carrer la Selva. L’equip de govern l’acaba
d’arreglar fa poc gràcies a la denúncia d’ERC d’Arbúcies.

Pau Castanyer

UN ALTRE REGIDOR QUE PLEGA
En el darrer ple va plegar el regidor Dani Saborit. El balanç al capdavant de les seves
àrees és ben pobre. Pel que fa a medi ambient, ens ha augmentat cada any la taxa
d’escombraries i en canvi ens ha reduït el servei: s’han eliminat les gàbies de recollida selectiva,hi ha menys freqüència de recollida de la brossa, i ha PRIVATITZAT LA
DEIXALLERIA. Això ha fet que es perdessin dos llocs de treball i que el seu horari es
reduís a més de la meitat.I pel que fa a governació: només fa falta veure com estan
els carrers del poble pel que fa al trànsit, on la llei que impera és la del passotisme
total. Múltiples canvis en els municipals i nul·la presència al carrer. Això sí, tenen un
local que ens costa 600 € mensuals als ciutadans.

Antoni Ronda

FI DE LA TENDÈNCIA NEGATIVA
Per primera vegada al llarg de la crisi, es veuran uns pressupostos que permetran
ser optimistes de cara al futur, uns pressupostos assenyats, coherents amb vocació
de facilitar la vida a les persones i famílies de la nostra societat posant com a objectiu
els més dèbils i els més desafavorits això és fruït de l’esforç de contenció que ens
ha tocat fer durant dos anys i mig. El PSC i l’equip de govern tenim el compromís de
fer-ho, una bona mostra es la congelació dels impostos per aquest 2014 i l’altra és la
tarifa plana per al pagament d’impostos que per primera vegada s’implantarà a Arbúcies. Decisions com aquestes, que són senzilles per un governant poden fer millorar
la situació ostensiblement dels ciutadans i ciutadanes. Bones Festes i Feliç 2014.
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Fotografies de natura de tot el
món al Foto-Montseny 2013
La quarta edició del FOTO-MONTSENY, organitzada pel Museu Etnològic del Montseny i la Secció Fotogràfica d’Arbúcies, amb la voluntat de
que aquest certamen continuï essent
un punt de trobada per als amants
de la fotografia de natura, en tots els
seus registres, ha assolit un gran èxit
de públic. Des que es va inaugurar,
el passat 26 d’octubre, prop de 4.000
persones ja han passat per les sales
d’exposició de la Gabella per gaudir
del treball de prestigiosos fotògrafs
i els tallers organitzats han aplegat
prop de 100 aficionats al món de la

fotografia de natura.
En aquesta edició, el FOTO-MONTSENY s’ha dividit en dues parts. A la
primera que va concloure el passat
24 de novembre, el públic va poder
gaudir de dues grans exposicions:
Mountain Dreams de Javier Camacho i Paisatges de Montphoto.
La primera exposició ens presentava
una acurada selecció de 25 fotografies de gran format de l’alpinista de
Pamplona, Javier Camacho, realitzades en el decurs de diverses expedicions per escalar i fotografiar
les muntanyes més altes del planeta

(Everest, Cho Oyu, Broad Peak...).
Una part de la mostra estava dedicada a la duresa de les vides dels
habitants que hi viuen, el treball dels
xerpes, la seva forma de vida. La
mostra anava acompanyada d’una
projecció audiovisual.
La segona mostra estava formada per 25 fotografies, seleccionades entre les obres premiades dels
darrers anys del prestigiós Concurs
Internacional de Fotografia de Natura MONTPHOTO de Lloret de Mar.
Fotografies fetes d’arreu del planeta,
d’espais amb poca intervenció humana on l’element clau pel fotògraf
és el treball amb la incidència de la
llum sobre el paisatge. MontPhoto és
un dels certàmens de fotografia més
prestigiosos.
A la segona part del FOTO-MONTSENY (del 24 de novembre al 5 de
gener) s’hi poden veure: La màgia
nocturna de les Balears de Joan
Roig i Natura catalana, rica i plena
de la Societat Catalana de Fotògrafs
de Natura.
Paral·lelament, també s’han organitzat diferents tallers: fotografia de bolets, macrofotografia de natura, fotografia nocturna, i processos químics;
amb l’objectiu d’apropar el món de la
fotografia als aficionats a la fotografia de natura.
I com a cloenda de l’edició d’aquest
any, es celebra el IV Concurs de
Fotografia FOTO-MONTSENY i el
XXXIV Concurs de Fotografia Torre
d’Arboç.

Un Correllengua marcat per
l’homenatge a Martí Pol
Ni la pluja va aconseguir
deslluir la celebració del
Correllengua d’enguany a
Arbúcies. El mal temps va
obligar a canviar l’escenari
–la Plaça de la Vila-, però
el teatre de Cal Xic de La
Llar de Jubilats es va omplir de nens, nenes, pares i
mares i de poemes i versos
il·lustrats penjats a totes
les parets i realitzats per
alumnes de la Llar infantil
El Jardinet, el Col·legi Vedruna, l’Escola Dr. Carulla,
l’Institut Montsoriu. Els or-

ganitzadors, Arbúcies per
a la Independència (AxI) i
la CAL amb la col·laboració
de l’Ajuntament, havien
decidit enguany retre un
homenatge a Miquel Martí
i Pol en el desè aniversari de la seva mort, l’11 de
novembre de 2003. Els
mateixos nens i nenes i
algun professor i alumnes
dels cursos de català per a
adults varen llegir els poemes escollits i l’acte es va
tancar amb la lectura d’un
manifest.
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La Penya Barcelonista
celebra el seu 39è aniversari

Un campionat de botifarra a la sala polivalent del
camp de futbol va ser l’inici dels actes de celebració
del 39è aniversari de la fundació de la Penya Barcelonista d’Arbúcies. La Penya es va fundar el 1974
sota la presidència de Jaume Gisbert. Ara es en Quim
Vall·llosera qui comanda aquesta entitat que té 618
socis.La celebració va prosseguir el diumenge 1 de
desembre amb la presència del directiu de l’àrea social del Barça, Josep Maldonado, i de l’exjugador Rafael “Torito” Zubiria, que van assistir a una reunió amb
l’EFA i el CE Arbúcies. El actes van acabar amb un
dinar de germanor presidit per Pere Garriga, alcalde
d’Arbúcies, i Àngel Cabrero, Regidor d’Esports.

Guillem Arnó,
Campió provincial infantil de tennis
El jugador arbucienc Guillem
Arnó Blasi del C.T.Arbúcies es
va proclamar campió provincial
infantil el passat 1 de novembre
al C.T.Figueres. Guillem, que té
12 anys (és infantil de primer any)
s’ha enfrontat a jugadors que tenen 2 anys més, això fa que la
victòria tingui un valor afegit. No
és el primer torneig que guanya
però si el que té, ara per ara, més

entitat de tots els que ha assolit
i disputat fins el moment. L’èxit
del jove arbucienc es basa en
entrenament costant i diari ja que
Arnó pràctica entre 1 hora i mitja
a 2 hores al dia. La seva tècnica,
la condició física i l’entrenament
han estat claus per conquerir
aquest èxit. Si segueix a aquest
ritme molt aviat tornarem a sentir
parlar dels seus èxits esportius.

XXIII campionat de Judo
El club judo Arbúcies va organitzar el XXIII campionat
de Judo del municipi, l’edició
d’enguany ha comptat amb
la participació de 273 persones en les diferents categories per cinturons (des del
blanc fins al marró) i d’edats

compreses entre 3 i fins els
17 anys. Tots els judoques
tenen recompensa, només a
les categories de competició
hi ha guanyador per lliga, categoria i pes, es tracta d’una
trobada lúdic-esportiva d’inici
de temporada.

Arbúcies acull els
Campionats ACELL
Nou centres dels territoris gironins varen participar als campionats de
bàsquet organitzats per
l’ACELL (Federació Catalana d’Esport per discapacitats intel·lectuals), que varen realitzar al Poliesportiu
de Can Pons a Arbúcies.
Les proves de dificultat

adaptada als diferents nivells dels esportistes i els
partits de bàsquet es varen
portar a terme al llarg del
matí i varen comptar amb
una participació de 270
esportistes. 18 usuaris del
Centre Ocupacional Montseny-Guilleries d’Arbúcies
també hi varen competir.

14

ESPORTS

Beni Montero, mitja vida a
dalt de la bicicleta

El ciclista arbucienc guanyador del rànquing
català de la FCC de BTT

Beni Montero, corredor de BTT

Després de jugar de porter de futbol
des de petit, ara farà 20 anys que
Beni Montero va començar a agafar
la bicicleta de muntanya per tal de
contrarestar la poca activitat física
que li comportava jugar en aquesta
posició. Des de llavors, ha passat
de pedalar per afició a competir per
guanyar curses i campionats. Fa 10
anys que corre pel club BTT Fornells, dins del seu equip de competició,
el Monty-Ambisist. L’any 2010 ja va
ser campió de Girona i subcampió
de l’Open de Girona en categoria Màster-30, però aquest any ha
realitzat la seva millor temporada;
aprofitant el salt a la categoria de
Veterans-40, s’ha proclamat campió de Girona, campió de la Copa
Gironina, subcampió de la Copa
Catalana, subcampió de l’Open de
Barcelona, subcampió de l’Open de
Girona, i com diu ell, medalla de xocolata al Campionat de Catalunya.
Ha participat en 27 curses, amb 19
podis, 6 victòries i només un aban-

dó. Tots aquests resultats li han
valgut per guanyar el rànquing de
la Federació Catalana de Ciclisme
(de la seva categoria i especialitat),
un premi a la regularitat, ja que se
sumen tots els resultats obtinguts al
llarg l’any. A la pretemporada també participa en curses de carretera
que li serveixen per agafar el ritme
de competició que necessitarà més
endavant, i quan el calendari li permet, s’apunta a alguna marxa cicloturista, o a alguna duatló de muntanya, com la d’Arbúcies que va
guanyar l’any passat. Ens comenta
que ell mateix es fa de preparador
físic i que tot es basa en la constància i el sacrifici d’entrenar cada dia
amb una combinació de BTT (30%)
i bicicleta de carretera (70%) i una
mica de running a la pretemporada.
Diu que ara ja no li cal entrenar tant
perquè les curses de veterans són
mes curtes i explosives, però tot i
això realitza un mitjana de 1000 Km
al mes.

Robert Busquets 7 anys al Girona Almendros, de l’EFA a la 2ª B

Òscar Almendros en la seva etapa a Palamós
Robert Busquets, amb el seu malaurat amic Nil Marin

Format a la cantera de l’EFA, en Robert Busquets va fitxar
pel Girona quan tenia 15 anys, i ha passat per les categories
cadet, juvenil i ara juga a l’equip filial que milita a 1ª Catalana.
Com a lateral dret s’ha guanyat la titularitat i ha participat en
alguns dels millors moments del club: amb el juvenil a Divisió
d’Honor i en l’ascens del filial a 1ª Catalana l’any passat. “Per
a mi, va ser un dia inoblidable”, explica en Robert, de 20 anys.
“Vam guanyar als últims minuts al Catllà i va ser molt emotiu”.
En Robert estudia tècnic superior d’imatge per al diagnòstic.

Ara està jugant amb el Santa Coloma a 1ª Catalana, però l’Òscar Almendros, de 29 anys, té un llarg
historial a l’esquena, que el va portar fins i tot a 2ª
Divisió B. Va ser amb el Palamós durant un any, poc
després d’haver deixat l’escola de l’EFA on va jugar
fins a cadet. D’allí va marxar al Blanes i al Palamós.
Un any més tard, al Figueres, de 3ª Divisió, i després, tres anys a Cassà, dos a Llagostera i dos més
a Vic. “Quatre vegades vam pujar de categoria amb
diferents equips”, explica l’Òscar. “I la satisfacció que
sents llavors és molt gran”.
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Xavi Faixedas i Joan Jordan
guanyen La Volta a Osona
El ral·li La Volta a Osona
es va tancar l’1 de desembre amb un èxit rotund de
l’automobilisme arbucienc.
En Xavi Faixedas i en Joan
Jordan, membres de Clàssics Montseny Guilleries,
amb el seu clàssic Seat
124 FL, en varen ser els
guanyadors, mentre que
la segona posició va ser
l’equip format per en Manel
Roura i en Xavi Massachs,
pilotant un Fiat 131 Abarth.
La victòria de FaixedasJordan va ser contundent.
Al llarg de tot el ral·li es
van mostrar com els més
regulars, aconseguint acabar sense penalització en
25 dels 27 controls. Al final la seva penalització es
va quedar en 15,3 punts,

que els va permetre pujar al més alt del podi. “La
regularitat es crucial en
aquest tipus de proves, i
en aquest cas encara més
perquè ens vam trobar
amb pluja, neu i glaç i, fins
i tot, es va haver de suspendre un tram”, explica
en Jordan. “Però en Xavi
va conduir molt bé”.Aquesta es la primera victòria
important d’aquest equip,
que com els segons classificats, porten l’emblema
d’Arbúcies Terra de Motor
en totes les curses on participen. La Volta a Osona
es el ral·li més important
que es disputa en aquestes contrades després del
Costa Brava. La participació va ser de 120 cotxes.

El concepte de l’Skate Park
d’Arbúcies desperta interès
Ja fa més o menys un
any que l’Skate Park
d’Arbúcies està funcionant, el concepte que es
va aplicar en la seva construcció continua despertant
l’interès d’altres consistoris i entitats relacionades
amb el mon de l’esport i
l’esbarjo. Laia Tordera, Regidora d’Infància, Joventut
i Salut, i Isabel Garcia,
Directora
d’Urbanisme
de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramanet, es
varen desplaçar a Arbú-

cies per interessar-se en
la instal·lació, ubicació en
l’entorn natural i la seva
construcció.
“S’havien informat sobre el
projecte que havíem desenvolupat a la zona esportiva
de Can Pons i volien més
informació, per intentar
aplicar-ho al seu municipi”,
explica l’Àngel Cabrero, regidor d’Esports d’Arbúcies.
En època de crisi s’han
d’optimitzar els recursos i
aquesta iniciativa n’és un
exemple.
Nando Jubany cuinant a Arbúcies

Nando Jubany fa el seu arròs
d’espardenyes a Arbúcies

Membres de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet

El cuiner de la plana de Vic Nando Jubany va ser el protagonista d’un sopar organitzat pel restaurant Mams d’Arbúcies.
Jubany havia de fer una mostra de la cuina del bolet, però
la manca de bolets va obligar-lo a canviar els plans i fer el
seu arròs d’espardenyes. Jubany va parlar molt i va explicar moltes curiositats de la seva cuina que té una estrella
Michelin. També va reconèixer la inqüestionable influència que ha tingut Ferran Adrià en els cuiners de tot el món.
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Comerç Arbúcies porta la cultura
del vi a les botigues

les botigues s’hi poden trobar bótes antigues,
ensofradores, veremalls, ninots per aixafar
raïm, semals, garrafes, mesures, premses, etc.
Els objectes pertanyen al Museu Etnològic del
Montseny i van des del s.XVIII fins al XX. La
iniciativa va partir de Comerç d’Arbúcies i va
comptar amb el suport de l’Ajuntament i del Museu. “Creiem que es una bona iniciativa i que
ens pot aportar un millor contacte amb la gent
del poble”, va comentar Laura Romeguera, presidenta de Comerç Arbúcies. L’alcalde, Pere
Garriga va comentar: “Es vol potenciar la idea
de comerç de proximitat i producte de qualitat.
Les vinyes van ser molt importants en el desenvolupament d’aquest poble i encara ara se’n
conserven unes quantes. I crec que és bo que
tothom ho sàpiga”.

Comerç Arbúcies ha iniciat una campanya per difondre la cultura de la vinya, que va formar part de la història i de
l’economia del poble, a les botigues adherides a la seva associació. La iniciativa, anomenada De la vinya al comerç,
pretén mostrar als aparadors alguns
elements indispensables en l’elaboració
del vi i generar sinergies entre els arbuciencs i arbucienques, el museu
Etnològic del Montseny, La Gabella, i
els mateixos botiguers. La campanya
s’acabarà el 12 de desembre. Entre
els molts objectes que s’exposaran a

Josep Samon dóna la seva
col·lecció al Museu d’Arbúcies

Durant l’acte de donació de les ceramiques

Josep Samon i Saurí, de 81 anys, ha donat la seva
col·lecció de ceràmiques en miniatura, que configuren una
mostra de la història i l’evolució de la ceràmica a Breda,
al Museu Etnològic del Montseny, La Gabella d’Arbúcies.
Samon, ceramista des dels 13 anys, ha elaborat peces a
un terç aproximadament de la seva mida natural, moltes
de les quals ja ni tan sols es fabriquen en l’actualitat. “La
meva intenció sempre va ser aconseguir preservar el record del que s’ha fet i del que s’està fent a Breda, perquè
tothom ho pugui recordar”, va assenyalar l’artista.
La col·lecció presenta més de 70 peces d’elements fets
en ceràmica de molt diversos usos: des de xinos, olles
d’ansat, olles xates, olles d’escudella, marselleses, tupins
o ensats. “Vaig anar fent totes aquestes ceràmiques en el
temps que em quedava lliure, des que vaig començar a
treballar”, recorda Samon.L’acte de la cessió va ser presidit per l’alcalde d’Arbúcies, en Pere Garriga, amb presència de Jordi Tura, director del MEMGA, del mateix artista
Josep Samon, del seu fill Josep Maria, i d’en Jordi Goñi,
estudiós de la ceràmica bredenca. “El fet que persones
com Samon cedeixin la seva col·lecció al nostre museu,
és una gran mostra de confiança que li volem agrair”, va
comentar Garriga.
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200 persones al flash-mob d’Arbúcies per la Marató de TV3

Més de 200 persones es van reunir a la pista del pavelló
de Can Delfí per participar al flash-mob de suport a la Marató de TV3, organitzat per l’escola de dansa i la Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament d’Arbúcies. Els participants, des
de nens i nenes a persones grans, varen ballar al ritme de
la cançó de la marató seguint uns passos estudiats prèviament. L’acte va ser gravat per ser emès per TV3 en els pro-

Solidaritat
en temps de crisi

L’ONG local Ndennden Ngol.
len, entitat que treballa en projectes de cooperació al desenvolupament al Senegal, ha fet
entrega a Càritas de prop de
200 peces de roba pel projecte
de Rober solidari que es gestiona des de la Parròquia. La iniciativa és un bon exemple, que
en temps de crisi, el treball en
xarxa i la cooperació entre arbuciencs d’origen i arbuciencs
d’adopció genera recursos que
afavoreixen moltes persones
en situació sòcioeconòmica
desfavorable.

pers dies. Paral·lelament, també a Arbúcies es disputà un
torneig de pitch&put al camp de Can Pascual per recaptar
diners per la Marató.
La Marató de TV3 es dedica enguany a les malalties neurodegeneratives. El seu lema es La solidaritat no degenera. Tots els diners que es recaptin aniran dedicats a la
investigació d’aquests tipus de malalties.

Calendari de les Escoles
Públiques d’Arbúcies
El fotògraf local Martí Plana ha editat un
calendari de l’any
2014 dedicat a les
Escoles Públiques
d’Arbúcies dels últims 100 anys. Les
imatges que hi apareixen no solament
són dels edificis que
van albergar les escoles, sinó també
de diversos grups
d’antics alumnes i
més recents. No és

la primera vegada
que en Martí fa un
calendari de característiques similars
l’any passat va ferne un de cases de
pagès del poble. El
calendari es podrà
comprar (8 euros) els
4 diumenges de desembre al matí (d’11 a
13.30) a la Plaça de
les Olles o directament a en Martí (972
860375).

Èxit de l’11a Marxa nocturna
Unes 300 persones van participar en l’onzena edició de la Marxa nocturna, que va consistir en un recorregut de 10 Km pel Parc Natural del Montseny.
A l’arribada als participants els esperava un got de
xocolata desfeta, un tall de coca i un buf de record.
Edició: Ajuntament d’Arbúcies
Tirada: 2500 exemplars
Redacció: Manel Serras
Disseny: Richard Navarro i David Batlle
Col·labora: Diputació de Girona
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