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Medi Ambient 

Arbúcies inaugura la tercera planta de biomassa 
A l’acte hi va assistir la secretària de Medi Ambient de la Generalitat, Marta Subirà

Assistents a l’acte d’inauguració de la nova planta de biomassa de Can Delfín 

Aquest juny s’ha inaugurat la nova planta 
de biomassa d’Arbúcies. L’acte va comptar 
amb la presència de la secretària de Medi 
Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, Marta Subirà; del diputat de 
la Diputació de Girona, Lluís Costabella; de 
Pere Saló, delegat de Serveis Territorials del 
Departament de Territori i Sostenibilitat; 
i de l’alcalde i regidor de Medi Ambient, 
Pere Garriga. 
L’acte va començar amb una presentació 
sobre L’ús de la biomassa forestal a la lo-
calitat com a estratègia de foment de la 
gestió forestal i de l’activitat econòmica del 
sector primari en què s’ha destacat l’abast 
del territori natural de què disposa Arbú-
cies i el potencial que tenen els seus boscos 
per extreure’n biomassa. En aquest sentit, 
l’alcalde va assenyalar que en un municipi 
com Arbúcies, que té 90 quilòmetres qua-
drats d’extensió i que més del 90 per cent 
són boscos, s’ha d’aprofitar la biomassa 
perquè “és el nostre petroli”. Garriga va re-
cordar que “l’aposta per les energies reno-
vables queda demostrada una vegada més 
amb la inauguració de la tercera planta de 
biomassa i que, a més, ja estem treballant 
en una quarta”. 
Després de la intervenció de l’alcalde, la 
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat 
va dir que “és un plaer visitar una localitat 
amb un Ajuntament tan emprenedor i amb 

tanta energia” i va animar d’altres munici-
pis a seguir l’exemple d’Arbúcies, així com 
també va engrescar a tot l’equip de govern 
a continuar “amb aquesta línia de treball”. 
Per la seva banda, el diputat de la Diputació 
de Girona va recordar que el “nostre futur 
està en la biomassa i  l’estalvi energètic uti-
litzant les energies renovables”. 
A la inauguració també hi va assistir el di-
rector tècnic de l’empresa que va realitzar 
la instal·lació de la caldera de biomassa, 
que va poder explicar als assistents el fun-
cionament de la planta in situ, així com els 
representants de l’empresa arbucienca 
Matfor, encarregada de subministrar l’es-

tella forestal dels boscos del Montseny. 
Actualment, Arbúcies disposa de tres cal-
deres de biomassa: una a la zona espor-
tiva de Can Pons, una segona situada al 
pavelló de Can Delfí i aquesta tercera que 
es va inaugurar que dóna cobertura a dife-
rents equipaments del centre del municipi 
com l’Ajuntament, el Museu Etnològic del 
Montseny, la futura piscina climatitzada o 
l’edifici de Can Cornet, entre altres. El pro-
jecte de la quarta ja s’ha posat en marxa i 
se situarà a la zona de les escoles, preveu 
abastir l’escola Dr. Carulla, l’IES Montsoriu,  
les Naus Ayats, els Bombers, el SEM, entre 
d’altres. 

Descarregada d’estella a la planta de Can Delfín 
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La veu de l’alcalde 

Tenim a les mans un nou Ressons on se’ns 
expliquen les coses més destacades que 
han passat darrerament al nostre poble i 
també es parla de les coses importants en 
les quals s’està treballant des de l’adminis-
tració municipal. Aquí llegireu les obres de 
l’institut, la nova planta de biomassa i el 
trasllat de les antenes de telefonia mòbil 
fora del nucli urbà i, a més de tres vegades 
de la distància de seguretat establerta. Però 
també parlem de les Enramades, dels pre-
mis dels barris antics, del Pla Local contra la 
pobresa o dels festivals de final de tempora-
da. En aquests són només alguns exemples 
que ens demostren, dia a dia, que som un 
poble molt viu.
Però us demano que llegiu amb deteniment 
les pàgines que van destinades al pressu-
post de l’Ajuntament. Aquí veureu, amb to-
tal transparència, d’on provenen els diners 
per tirar endavant, any a any, el nostre po-
ble, i a què és destinen. Diners que surten, 
sobretot, dels impostos que paguem les 
famílies i les empreses d’Arbúcies.

També hi trobareu una comparativa dels 
impostos que es paguen a diferents munici-
pis de la comarca de la Selva. Una informa-
ció extreta de les pàgines web dels mateixos 
ajuntaments i amb data d’aquest any. Aquí, 
per fer-la del tot correcta i imparcial hem 
agafat pobles iguals o semblants a Arbúcies 
i també els pobles que ens envolten. De 
tothom és sabut que per comparar correc-
tament ho has de fer amb iguals habitants, 
el que representa iguals serveis i iguals des-
peses. I hem agafat els impostos que costen 
més diners i repercuteixen a la gran majoria 
de famílies.
Aquí hi trobem que a Arbúcies tenim, de mi-
tjana, els impostos més barats de tota la co-
marca. I això no és pas fruit de la casualitat, 
sinó d’una voluntat política del govern mu-
nicipal. Per exemple, els darrers cinc anys es 
van congelar els impostos i en alguns casos, 
fins i tot abaixar. I podem dir, amb el cap ben 
alt, que Arbúcies és de tots aquests pobles 
el que té més activitat i dóna més serveis a 
les persones i a les famílies.  A més a mes, 

hem pagat els deutes que hi havia i estem 
fent noves inversions per fer l’Arbúcies que 
tothom vol.
Com és fa? Doncs amb sentit comú i ges-
tionant els diners que paguem entre tots 
d’una manera responsable, amb eficàcia i 
eficiència. Que cada euro serveixi de veritat 
per coses útils pel poble i no per projectes 
fantasmes o faraònics. Ah, i sapigueu que 
la Generalitat deu a l’ajuntament més d’un 
milió d’euros. Això sí, té contractats a dese-
nes de càrrecs de confiança i els paga, dels 
nostres impostos, uns sous de ministre. 

Ben vostre, 
Batlle d’Arbúcies

Parlem d’impostos i serveis públics

Pere Garriga Solà 

Neteja del bosc pel Dia Mundial del Medi Ambient

La celebració del Dia Mundial del Medi Am-
bient va comptar amb diferents activitats 
organitzades des de la Regidoria de Medi 
Ambient. El diumenge 5 de juny, va tenir lloc 
una neteja del bosc, activitat proposada pels 

Participants a la jornada de neteja del bosc organitzada pel Ple Infantil Taller sobre energia a l’escola Dr. Carulla 

regidors del Ple Infantil, i en la qual es van re-
collir les deixalles que es van anar trobant en 
camins concorreguts de l’entorn d’Arbúcies. 
L’endemà, es van fer tallers sobre energia i 
medi ambient a les escoles. El mateix dilluns, 

a la sala d’actes de Can Delfín, va tenir lloc 
una xerrada sobre la factura de la llum diri-
gida a tota la ciutadania. També a Can Delfín 
es va poder visitar una exposició sobre la bio-
massa a Catalunya i a Arbúcies. 
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Hisenda

Les ordenances fiscals per a aquest 
2016 ja estan aprovades. Unes orde-
nances que, malgrat s’hagin apujat en 
alguns casos, els impostos arbuciencs 
continuen sent els més barats de la co-
marca de la Selva i demostren la volun-
tat municipal de no gravar en accés a les 
famílies. 
En aquest article ens fixarem en l’Impost 
de Béns i Immobles (IBI) contribució, 
l’impost de recollida de residus, l’Im-
post sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
(altrament dit impost de circulació) i la 
quota de la llar d’infants, que són els tri-
buts més freqüents per a tots els ciuta-
dans. La comparativa s’ha fet en relació 
a d’altres municipis propers a Arbúcies o 
de nombre d’habitants similars com són 
Breda, Sant Hilari, Hostalric, Caldes de 
Malavella, Anglès, Sils, Vidreres i Santa 
Coloma de Farners, com a capital de co-
marca. Les dades que es mostren a con-
tinuació estan extretes de les pàgines 
web de cadascun dels municipis. 
Pel que fa a l’IBI, Arbúcies es troba a la 
cua dels municipis que fan pagar menys 
als contribuents amb un tipus de grava-
men del 0,73 per cent per a béns urbans 
i, només per sota s’hi troba Hostalric 
amb un 0,71. En canvi, Sant Hilari amb 

Arbúcies, el poble amb els impostos més barats de la Selva 

un 1,06 per cent i Sils i Anglès amb un 
0,97 i 0,96 per cent, respectivament, 
són els municipis amb l’impost més ele-
vat. 
En el cas del servei de recollida d’escom-
braries, Arbúcies també és dels pobles 
amb la taxa més baixa. Els contribuents 
d’habitatges familiars paguen 133 euros 
per a la recollida de residus, enfront de 
municipis com Santa Coloma de Farners 

que en fa pagar 147,90 o Breda que co-
bra 141,95 euros per a cada habitatge,  i 
que són dels serveis més cars de la co-
marca. 
En relació a l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica, tots els municipis es 
troben amb uns preus similars. Sant Hi-
lari, Hostalric, Santa Coloma i Arbúcies 
cobren 68,16 euros per als vehicles de 8 
a 11,99 cavalls fiscals i 143,88 euros per 

IMPOST SOBRE BÉNS I IMMOBLES (IBI) 

IMPOST DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
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als de 12 a 15,99, que són els dos més 
habituals. Anglès cobra 68 i 143,80 eu-
ros i Breda 67,82 i 143,16 euros.
Finalment, pel que fa a la quota de la llar 
d’infants, Arbúcies se situa entre els tres 
pobles que ofereixen més barat aquest 
servei, fent pagar 150 euros, només per 
sota hi ha Caldes de Malavella amb 149 
euros i Santa Coloma amb 138.  
Així doncs, si es fa el càlcul de què pa-

garia un ciutadà arbucienc en compara-
ció amb la resta de ciutadans dels altres 
municipis, es pot apreciar que sí, que 
Arbúcies és el muncipi on es paguen els 
impostos més baixos de la comarca. 
Una família d’Arbúcies que tingués un 
habitatge de valor cadastral mitjà, que 
pagaria 352,02 euros d’IBI, un rebut 
d’escombraries de 133 euros, pagués 
68,16 euros d’impost de circulació i por-

tés un fill al Jardinet, pagaria un total de 
703,16 euros d’impostos l’any. En canvi, 
i tenint en compte els mateixos parà-
metres per a tots els municipis, el ma-
teix ciutadà a Sant Hilari pagaria 874,39 
euros; a Anglès, 861,56; a Sils, 856,07; 
a Caldes de Malavella, 741,32; a Breda, 
736,76 euros; a Vidreres, 728,17; a Hos-
talric, 724,99 i a Santa Coloma de Far-
ners, 706,56 euros. 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

IMPOST DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

QUOTA DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL



6

Hisenda

Les millores en l’espai públic i en les 
instal·lacions municipals són quelcom 
necessari per oferir als ciutadans un 
poble amb totes les condicions i ser-
veis que requereix. Per això, les inver-
sions per al manteniment de carrers i 
places, així com d’equipaments per a 
la ciutadania no poden faltar al pres-
supost municipal. Concretament, al 

Uns pressupostos molt socials 
Impostos, taxes i subvencions permeten invertir en les millores del municipi 

sari per al municipi preveuen convertir 
aquest edifici en un espai cultural i d’ús 
per a les entitats. Garriga ha assenyalat 
que “volem que aquest projecte de les 
Naus Ayats sigui un espai funcional per 
a un ús real i adreçat a les associacions, 
entitats i col·lectius culturals de la nos-
tra vila”. 
El projecte per finalitzar el carrer Sorra-

Pressupost 2016, aprovat pel Ple, es-
tan previstes inversions per valor de 
872.222,32 euros i, entre elles, s’in-
clouen tres grans projectes que co-
mençaran a caminar enguany.  
La finalització de les Naus Ayats n’és 
un d’ells. Segons ha explicat l’alcalde 
d’Arbúcies ,Pere Garriga, les obres per 
acabar aquest equipament tan neces-

Estat actual de les Naus Ayats
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ll i Havana també estan sobre la taula. 
Durant aquest 2016 s’acabarà de defi-
nir el seu arranjament per tal que amb-
dues vies coincideixin amb l’estètica de 
la resta del carrer Sorrall (des del seu 
inici fins a Cal Gall), així com donar con-
tinuïtat també a l’estètica de la resta de 
carrers del centre del municipi com el 
Camprodon, Magnes i Pietat. 
I per últim, serà durant aquest any 
que es tirarà endavant el projecte de 
la piscina climatitzada per tal que les 
piscines municipals puguin esdevenir 
un equipament esportiu d’ús anual i 
no només d’ús temporal durant l’estiu 
com és actualment. 
Totes aquestes inversions es poden dur 
a terme mitjançant els impostos, les 
taxes i les subvencions que rep anual-
ment l’Ajuntament i que es poden veu-
re en el quadre de més avall.  Concre-
tament, aquests tres conceptes són els 
que generen la major part dels ingres-
sos. Així doncs, d’impostos com l’IBI 
(contribució), l’impost de circulació o 
el d’activitats econòmiques generen 
al consistori 3.235.490,00 euros; les 
taxes com ara les del servei d’escom-
braries, la quota de la llar d’infants, o 
els guals permeten una recaptació de 
1.253.339,04 euros; i les subvencions 
de les diputacions, del Consell Comar-
cal, del Fons de Cooperació Local o de 
l’Agència Catalana de l’Aigua propor-
cionen a l’Ajuntament 1.884.955,10 
euros. Sense aquests ingressos, les mi-
llores en les instal·lacions i de l’entorn 
urbà i natural de la localitat no serien 
possibles. Part nova i antiga del carrer Sorrall davant de Cal Gall 
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Atenció a les Persones 

Arbúcies inicia el Pla local per a la 
inclusió social i contra la pobresa
Des de fa més d’un mes s’ha començat 
a elaborar el Pla local per a la inclusió 
social i contra la pobresa, un projec-
te que mai abans s’havia dut a terme 
a l’Ajuntament d’Arbúcies, però que 
és de gran importància per tal d’ava-
luar la situació actual del municipi en 
aquests termes. 
Segons va explicar el regidor d’Atenció 
a les Persones, Jaume Salmeron, el 
primer pas per a l’elaboració del pla 
és la redacció d’un marc de funciona-
ment que anirà dirigit primer a dis-

tingir i establir quins són els recursos 
de què es disposen actualment. I, en 
segon terme, detectar les necessitats, 
mancances o nous recursos que cal 
implementar per tal de reduir el nivell 
de pobresa de la localitat. 
Aquest nou Pla Local per a la inclusió 
social l’elaboraran els tècnics muni-
cipals de diferents àmbits: des del 
personal de l’àrea d’Atenció a les Per-
sones, però també els destinats a la 
Promoció Econòmica, entre altres. A 
més a més, durant el procés es faran 

participar els centres docents del mu-
nicipi per tal de recollir la seva visió 
respecte al tema, així com els agents 
socials i les entitats d’acció social que 
formen part del Consell Municipal 
d’Acció Social. 
Salmeron va assenyalar que l’objectiu 
principal d’aquest pla és reduir l’índex 
de pobresa al municipi, fer prevenció 
i trobar les sortides professionals, de 
formació i assistencials per a la pobla-
ció que és més vulnerable. 
El regidor va recordar que és “la pri-
mera vegada que s’elabora aquest 
pla” i que des de l’equip de govern 
“mantenim el compromís polític de 
prioritzar les persones per sobre d’al-
tres àmbits i treballar per la gent que 
més està patint en el terreny social”. 

S’atorguen quatre beques per estudiar anglès

La Sala de Plens va acollir l’acte d’en-
trega de les quatre beques d’anglès 

que enguany atorga l’Ajuntament 
d’Arbúcies juntament amb dues aca-

dèmies del municipi, English Club 
i Enjoy Idiomes. Una iniciativa que 
pretén reconèixer l’esforç i el tre-
ball d’alumnes dels dos centres de 
primària del municipi en la matèria 
de llengua anglesa i que no disposen 
dels recursos necessaris per millorar 
el seu aprenentatge. 
En aquest nou projecte que vol pre-
miar la feina i l’esforç en l’assignatura 
de llengua anglesa hi col·laboren els 
dos centres de primària, l’escola Dr. 
Carulla i l’escola Vedruna, que propo-
sen els alumnes que poden optar a la 
beca, juntament amb l’àrea d’Atenció 
a les Persones de l’Ajuntament que 
supervisa la situació familiar i econò-
mica de l’estudiant. El regidor d’Edu-
cació, Jaume Salmeron, va explicar 
que es tracta d’una iniciativa amb 
voluntat d’inclusió social i d’ajudar a 
aquelles persones que menys tenen. 
A l’acte hi van assistir l’alcalde d’Arbú-
cies, Pere Garriga; el regidor d’Edu-
cació i Atenció a les Persones, Jaume 
Salmeron, les directores de les dues 
acadèmies d’anglès participants en el 
projecte, Lisa Inskipp de l’English Club 
i Natàlia Ridorsa d’Enjoy Idiomes; la 
directora de l’escola Dr. Carulla, Anna 
Boix i la directora pedagògica i l’espe-
cialista de llengua anglesa de l’escola 
Vedruna, Lídia Tayeda i Genni Díaz. 

Acte d’entrega de les quatre beques a la Sala de Plens de l’Ajuntament 
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Habitatge

Renovat el conveni de l’Oficina 
d’Habitatge fins al 2019

L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny 
seguirà donant servei als més de 73 mil 
habitants del territori, després que es 
va signar a la Sala de Plens de l’Ajun-
tament de Sant Celoni un nou conveni 

Alcaldes al moment en què van signar la renovació del conveni 

per al manteniment de l’Oficina d’Ha-
bitatge del Baix Montseny per al perío-
de 2016-2019.  La signatura va anar a 
càrrec dels alcaldes d’Arbúcies, Llinars 
del Vallès, Santa Maria de Palautorde-

ra i Sant Celoni, assistits pels respectius 
secretaris municipals.
Des del maig del 2009, l’Oficina d’Ha-
bitatge ofereix a la ciutadania del Baix 
Montseny serveis d’informació, asses-
sorament i tramitació sobre temes re-
lacionats amb habitatge. La seu central 
de l’Oficina d’Habitatge està situada 
al carrer Bruc, 26 de Sant Celoni, però 
també es compta amb 3 punts d’infor-
mació, per evitar desplaçaments inne-
cessaris, als municipis amb més pobla-
ció del territori: Arbúcies (carrer Major, 
2), Llinars del Vallès (Can Mas Bagà) i a 
Santa Maria de Palautordera (plaça de 
la Vila, 1).
L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny 
dóna servei a 16 municipis: Arbúcies, 
Breda, Campins, Fogars de Monclús, 
Gualba, Hostalric, Llinars del Vallès, 
Montseny, Riells i Viabrea, Sant Antoni 
de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve 
de Palautordera, Sant Pere de Vilama-
jor, Santa Maria de Palautordera, Vall-
gorguina i Vilalba Sasserra.

Firma del primer contracte de lloguer 
social entre l’Ajuntament i Caixabank

La Sala de Plens va acollir la firma del 
primer contracte de lloguer social entre 
Caixabank i l’Ajuntament amb l’objectiu 
de promoure els habitatges socials entre 
les persones més desafavorides d’Arbú-
cies. Una relació entre l’administració 
pública i la privada per tal de fer front 
a les desigualtats i ajudar les persones 
més vulnerables del municipi.
Aquesta col·laboració neix amb la voluntat 
de cobrir les necessitats d’habitatge dels ar-
buciencs que, a causa de la crisi, es troben 

amb dificultats econòmiques per perme-
tre’s un habitatge digne. En aquest sentit, 
el regidor d’Habitatge, Antoni Ronda, ha 
recordat que “la voluntat d’aquest Ajunta-
ment és el de treballar per a les persones i 
donar suport i ajuda a totes aquelles perso-

nes que més ho necessiten”. Ronda també 
ha assenyalat que l’habitatge és un dret i, 
com a tal, “des de l’administració, hem de 
posar les eines necessàries perquè tots els 
arbuciencs visquin amb unes condicions 
dignes”.

Alcalde i regidors amb representats de Caixabank a la Sala de Plens de l’Ajuntament
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Noves Tecnologies 

Entra en  funcionament la nova estació de 
telecomunicacions del Turó del Pi

Aquest juliol s’ha posat en funcionament 
la nova estació de telecomunicacions si-
tuada al Turó del Pi i s’està preparant el 
protocol per desconnectar i desmuntar 
les antenes que hi ha als carrers Domènec 
Refart i Pont. Amb la posada en marxa 
d’aquesta torre de telefonia, es tanca un 
cicle de revindicacions i lluita dels veïns, 
com també de l’Ajuntament. 
Aquest nou emplaçament de les antenes 
de telefonia permetrà concentrar tots els 
dispositius de les diferents empreses de 
telefonia. Així com també, en un futur, 
instal·lar-hi els emissors de radiofreqüèn-
cia dels cossos d’emergència del municipi 
i millorar la cobertura de ràdio al municipi. 
El cost de construcció d’aquesta nova esta-
ció de telefonia ha estat de 150.000 euros 
que ha assumit íntegrament Telefònica, 
gràcies a l’acord subscrit entre la compan-
yia telefònica i l’Ajuntament
El tinent d’alcalde, Jaume Salmeron, ha 
assenyalat que des de l’equip de govern 

estan molt contents i satisfets d’haver 
aconseguit donar per acabada aquesta 
vella reivindicació i ha volgut recordar que 
ha estat gràcies als tècnics municipals i a 

l’associació de veïns del Domènec Refart 
per la seva lluita incansable durant 10 anys 
per allunyar les antenes de telefonia del 
centre del poble. 

El 2006 un grup de veïns iniciava una 
recollida de signatures per demanar el 
trasllat de les antenes de telefonia mòbil, 
instal·lades al carrer Domènec Refart des 
de feia uns cinc anys. Els veïns denuncia-
ven la situació que estaven patint: sorolls, 
alteracions del son i preocupació. El 2007 
i recollint l’anhel i la feina veïnal, s’acordà 
en el Ple municipal iniciar la recerca una 
nova ubicació per traslladar-hi les antenes. 
La ubicació escollida, en aquell moment, 
va ser el turó del Sagrat Cor. L’oposició 
dels veïns propers i, sobretot, el fet que els 
terrenys del voltant  fossin urbanitzables 
van desaconsellar aquesta opció. A més, 
s’incorporà la reivindicació de traslladar 
també les antenes ubicades al carrer del 
Pont i centralitzar-ho tot en un nou espai.  
L’any 2011, l’Ajuntament encarregà un nou 
estudi tècnic que recullís aquesta condició. 
A més, s’incorporaren les condicions de 
centralitat i alçada que permetessin millo-
rar la cobertura de mòbil. L’estudi va con-
cloure que la millor ubicació era el Turó del 
Pi. A partir d’aquí, diferents negociacions, 
convenis, projecte tècnic, tràmit adminis-
tratiu, autorització de la comissió d’urba-
nisme de la Generalitat han permès que al 
2016 s’hagi posat en marxa la nova antena 
del Turó del Pi. 

Antenes de telefonia situades al Domènec Refart 

Nova torre de telecomunicacions del Turó del Pi 



Política

Esquerra Republicana, primera força a Arbúcies 
amb 906 vots a les eleccions espanyoles del 26J

Esquerra Republicana de Catalunya va ser 
la força més votada en les eleccions al Con-
grés dels Diputats en què va obtenir 906 
vots. El segon partit amb més vots va ser 
Convergència Democràtica de Catalunya 
amb 813. Uns resultats invertits respecte al 
que va passar el desembre passat en què 
Democràcia i Llibertat, nom amb què es va 
presentar CDC, va ser primera força i ERC va 
quedar en segon lloc.

El tercer partit més votat en aquests comi-
cis va ser En Comú Podem que va aconse-
guir 404 vots i va tenir un lleuger augment 
del nombre de vots respecte al 20D en què 
va obtenir-ne 348; per darrere el va seguir 
el PSC amb 168 vots i els 158 que va obtenir 
el PP. Ciutadans va ser la sisena força amb 
66 vots seguit del PACMA amb 27 vots, 5 de 
Recortes Cero, Plataforma per Catalunya va 
tenir 4 vots i el Partit Comunista del Poble 

Una família votant als comicis del 26 de juny

Vots a candidatures a les eleccions del 2011, 2015 i 2016

Dades de cens i participació als comicis del 2011, 2015 i 2016

Una veïna votant en una de les meses 

de Catalunya que en va treure 2.
Pel que fa a la participació, va disminuir 
molt lleugerament respecte als anteriors 
comicis i va passar del 68,53 per cent que 
es va registrar el 20D al 64,36 que es va do-
nar en aquesta jornada electoral. Uns co-
micis que es van haver de repetir sis mesos 
després que se celebrissin els del desembre 
per la incapacitat per formar govern al Con-
grés dels Diputats. 
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84 premiats del concurs Barris antics, 
molt per descobrir, molt per oferir 

Alguns dels productes que es van regalar als guanyadors del certamen 

Després de fer-se el sorteig per trobar 
els guanyadors del concurs Barris an-
tics, molt per descobrir, molt per oferir 
han sortit 84 veïns d’Arbúcies premiats 

ticipants en la campanya com ara Torto-
sa, La Bisbal d’Empordà, Lleida o Figue-
res, entre altres. El sorteig, que es va fer 
a l’edifici de Can Delfín, va anar a càrrec 
de la regidoria de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament. 
A banda de premiar els veïns de la lo-
calitat, aquesta campanya, que ha or-
ganitzat i promogut l’Ajuntament, s’ha 
desenvolupat durant tot el mes de juny 
a les botigues del centre del poble, 
també ha guardonat l’establiment To-
rres Jovent com a premi al comerciant. 
Els objectius d’aquesta campanya eren 
els de potenciar el comerç de proximi-
tat i, als clients, premiar-los per com-
prar als establiments del barri. Barris 
antics, molt per descobrir, molt per 
oferir és una iniciativa en la qual hi ha 
participat 31 localitats més d’arreu del 
territori català i que també ha comptat 
amb el suport de la Generalitat de Cata-
lunya, les diputacions, PIMEC i el CCAM 
(Consorci de Comerç, Artesania i Moda 
de Catalunya).

amb vals de descompte o productes 
d’establiments del municipi, o bé amb 
visites guiades, estades, àpats o lots de 
productes de la resta de comerços par-

Joventut / Promoció Econòmica

L’Esplai municipal creix i enguany 
arriba als 210 participants 

Vuit anys després, 
es reuneix el 
Consell de Pagesia  

Un dels grups  de l’Esplai d’aquest estiu 

210 nens i nenes participen a l’Esplai 
Municipal d’aquest estiu, que any rere 
any veu com augmenta el nombre d’as-
sistents. L’Esplai, que va començar el 
22 de juny s’allargarà fins el 29 de ju-
liol i seguirà després de vacances del 
22 d’agost al 9 de setembre. El gran 
nombre de participants ha fet que s’ha-
guessin de dividir en dos espais: l’Ho-
tel d’Entitats i el poliesportiu de Can 

Delfí.  Enguany, el centre d’interès són 
les arts i els infants han fet activitats re-
lacionades amb la dansa, la música, el 
circ, el teatre i les arts plàstiques i que 
realitzen al centre del poble, ja que una 
de les voluntats de l’Esplai és que els 
nens i nenes coneguin el seu entorn. A 
més, aquest any els grups d’infants més 
grans també han anat a acampar dos 
dies a Joanet.  

Deprés de vuit anys, s’ha tornat a reunir el 
Consell de Pagesia, que aglutina els propie-
taris de les diferents cases de pagès d’Arbú-
cies. En aquesta trobada, que va comptar 
amb l’alcalde, Pere Garriga, i el delegat d’al-
caldia, David Merino, es van tractar diferents 
temes com ara el Pla d’Incendis i el Pla de 
camins. Merino va explicar que els objectius 
d’aquest Consell són aconseguir arribar a te-
nir un pressupost propi i decidir quines són 
les prioritats de les tasques a fer i explicar 
com s’utilitzarà i invertirà aquest pressupost. 

Assistents al Consell de Pagesia d’aquest juliol 
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Obres

S’inicien les obres del nou institut 
d’Arbúcies 

Des d’aquest mes de juny han començat 
les obres de remodelació de l’institut 
Montsoriu d’Arbúcies, que responen a 
una vella reivindicació tant del mateix 
centre com de l’Ajuntament. Els treballs, 
que tindran un cost de quasi 5 milions 
d’euros, s’allargaran durant 15 mesos, ja 
que està previst que les obres s’acabin al 
setembre del 2017. 
Perquè les obres avancin a bon ritme, 

aquests dies s’estan construint barracons 
a l’aparcament de l’avinguda dels Països 
Catalans (davant de l’escola Dr. Carulla) 
per tal de poder-hi instal·lar alguns dels 
alumnes del centre i, així oferir als estu-
diants un espai fixa com també, facilitar 
els treballs de reforma del propi edifici. 
Amb aquesta solució s’aconsegueix que 
les obres en comptes de durar 24 mesos, 
estigui previst finalitzar-les en 15. 

L’Institut Montsoriu, que es va construir 
el 1970, en els seus inicis va acollir estu-
diants de tots els pobles veïns. Després, 
el creixement 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 rodalies. L’úl-
tima reforma d’ampliació que s’havia 
realitzat datava del 2002-2003, quan es 
va construir el nou gimnàs que, poste-
riorment va esdevenir un espai multi-
funcional. Des de llavors, l’institut havia 
anat ampliant els seus serveis, i va haver 
d’utilitzar, fins i tot, un parell de mòduls 
prefabricats per cobrir les necessitats del 
moment. 
Ara, amb la reforma que es portarà a 
terme, aquests mòduls seran eliminats 
i el centre es dotarà de la capacitat ne-
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 espais 
nous. La reforma inclou també la reha-
bilitació bàsica i general dels edificis ac-
tuals que conformen l’institut, com són 
l’edifici principal que acull les aules de 
docència i els despatxos d’administració 
i direcció i l’edifici transversal que està 
destinat a la docència. Aquesta reforma 
té com a finalitat donar resposta a les 
necessitats del programa del centre, que 
aplega alumnes d’ESO, baxillerat i cicles 
formatius.

Aparcament de l’avinguda del Països Catalans on s’hi instal·larà un mòdul prefabricat

Les màquines treballant al pati de l’institut 
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Jaume Salmeron Font 
Regidor d’Entesa 

Joaquim Bohils Cuberta 
Regidor de CiU 

Ester Soms Pagespetit 
Regidora d’ERC 

En les darreres setmanes, hem finalitzat i 
encarrilat alguns temes de gruix, en algun 
cas, després d’anys de feina i gestions. De 
manera emblemàtica, han finalitzat les 
obres del   carrer Camprodon, un projec-
te debatut i modificat des del 2008 i que 
ha estat executat en la seva darrera fase 
aquest 2016. A principis de setembre que-
darà normalitzat l’aparcament, la zona de 
terrasses, etc. Disposem d’un carrer nou 
i d’una imatge renovada en l’accés a un 
eix principal del nostre poble. Paral·lela-
ment, ha entrat en funcionament la nova 
estació de telecomunicacions del Turó del 
Pi. Aquesta infraestructura, que ja ha co-
mençat a funcionar amb Movistar i que 
ja permet disposar de tecnologia 4G als 
usuaris de Telefónica, permetrà descon-
nectar i desmuntar, progressivament, les 
antenes actuals ubicades al carrer Domè-
nec Refart i Pont. Una altra problemàtica 
que s’encarrila ja cap a la seva fase final. 
Destacar també, l’inici de les obres de re-
modelació i ampliació de l’IES Montsoriu. 
Malgrat les molèsties mentre durin els tre-
balls, cal posar en valor que tanquem un 
cicle reivindicatiu des del 2012 d’aquestes 
obres amb l’elaboració del darrer projec-
te i amb l’execució de les obres el 2016 i 
2017. 
En definitiva, seguim treballant en la re-
solució de necessitats i compromisos que 
milloren la vida de la majoria de sectors 
socials d’Arbúcies. I ho fem amb la il·lusió 
d’aportar el nostre granet de sorra per 
construir un poble de referència en l’àmbit 
educatiu, cívic i d’atenció a les persones.
Passeu una bona Festa Major. Gaudim-ne 
amb la nostra gent i fem poble.
Visca Arbúcies !!!!

El 2016 és un any negre per a la gent 
d’Arbúcies. Hem de pagar més impostos, 
l’Ajuntament està més endeutat, la gestió 
municipal va de mal en pitjor i es perden 
subvencions per equipaments importan-
tíssims.
Per decisió de l’equip de govern, els arbu-
ciencs hem pagat més impostos. L’IBI ha 
pujat un 8% i les escombraries un 14%. 
Aquestes pujades d’impostos que reper-
cuteixen en les nostres butxaques són de-
cisió de l’equip de govern. Ens preguntem 
si els impostos pugen ara perquè encara 
queden tres anys per les eleccions i con-
fien en què no tinguem memòria.
Els darrers tres anys, l’Ajuntament d’Ar-
búcies, malgrat augmentar els impostos 
a tots nosaltres, ha augmentat considera-
blement el deute municipal, un augment 
que es tradueix en uns quants centenars 
de milers d’euros que hipotequen el futur 
de la vila.
En el pressupost de l’Ajuntament no hi 
ha diners per traslladar la llar de jubilats 
d’Arbúcies. Fa mesos, l’equip de govern 
es va comprometre en traslladar-la abans 
del setembre de 2017 i en els pressu-
postos no hi ha cap partida per poder 
fer les obres d’adequació del nou espai. 
Ens preocupa un nou incompliment del 
calendari. 
La Generalitat va concedir una subvenció 
de gairebé un milió d’euros per fer una 
nova biblioteca municipal, després d’anys 
romancejant, en el passat ple municipal, 
l’equip de govern va anunciar que renun-
ciava a la subvenció i que es conformaria 
en arreglar una mica l’actual Biblioteca. I 
nosaltres ens preguntem si és això el que 
volem.

Hola arbuciencs i arbucienques, en 
aquest Ressons el grup d’ERC Arbúcies 
volem fer unes reflexions en veu alta… 
Portem un any d’aquesta legislatura i 
cada vegada es nota més que ens go-
verna una majoria absoluta a l’hora de 
prendre decisions. Ho veiem quan ens 
repassem els Decrets d’Alcaldia penjats 
a la pàgina web de l’Ajuntament. Hi ha 
decisions que es fan a cop de decret o 
per Junta de Govern i aquí l’oposició 
ens assabentem a dies llum, un cop pu-
blicats a la pàgina web.
També podríem parlar dels llocs de 
treball oferts per l’Ajuntament. No ens 
cansarem de demanar transparència 
i sobretot igualtat d’oportunitats per 
tots els arbuciencs i arbucienques, les 
contractacions d’urgència, com ja hem 
dit en més d’un plenari, no justifiquen 
que no es publicitin. La improvisació 
no s’improvisa és una tècnica molt em-
prada en la ficció i que el nostre Ajun-
tament posa en pràctica molt sovint. 
Absoluta no vol dir fer el que vulguem, 
oposició no vol dir ignorància.
Agrair des d’aquí en Jordi Bartomeus 
aquest temps de regidor. Ha de renun-
ciar al càrrec electe per motius laborals, 
tot i així ell seguirà amb tasques d’or-
ganització a ERC Arbúcies, i desitgem a 
l’Anna Teixeira tota la sort i encerts. Des 
d’ERC Arbúcies seguirem treballant per 
Arbúcies, per tot  Arbúcies.

Us  desitjem una molt bona Festa 
Major!

RealitzacionsUn any negreReflexions en veu alta

La veu dels grups municipals



15

L’etern president de l’Arbúcies CF

Parlar amb Josep Maria Cayró de la història 
del futbol a Arbúcies és trobar-te amb una 
enciclopèdia vivent. Ho ha estat tot a l’Ar-
búcies CF. Va ser una peça fonamental en 
la seva creació el 1992/1992, després va 
treballar a fons perquè pogués sobreviure 
i n’ha estat el seu president des de la seva 
fundació fins ara mateix. Les ha viscut de 
tots colors i les anècdotes que il·lustren 
aquesta trajectòria són inacabables. Per 
això no és res d’estrany que, recentment, 
a Ripoll, la Federació Catalana de Futbol 
li fes un reconeixement públic per la seva 
dedicació al món del futbol.
“Vaig començar a jugar a futbol quan es-
tava estudiant al col·legi del Collell –prop 
de Banyoles-”, explica en Josep Maria, que 
ara ja en té 57. “M’agradava molt. I quan 
vaig tornar a Arbúcies em van fitxar pel 
juvenil. Encara no havia acabat aquesta 
etapa quan em van cridar del primer equip 
del Viladrau, a Tercera Regional. Hi vaig es-
tar un any.  D’allí, al Sant Pere de Tordera, a 
l’Atlètic Breda, al Santa Maria de Palafolls i 
al St. Lluis de Palafolls. I després vaig jugar 
amb equips d’empresa a Arbúcies”.
Tot aquest recorregut el va fer mentre 
treballava a Ca l’Ayats, on va estar de 
responsable de magatzem i al despatx, i 
més endavant com a viatjant del negoci 
familiar d’alimentació on encara ara està 
treballant. Paral·lelament fa de vigilant a 
Fogueres de Montsoriu. “Al Collell havia 
estudiat comerç i això em va ajudar a l’ho-
ra de trobar feina”, explica. “Però la meva 
gran passió sempre ha estat el futbol”.
Des de la seva posició de defensa ofen-
siu i mig, sempre havia desenvolupat un 
joc creatiu que facilitava l’enllaç amb els 
davanters. Va fundar i va jugar amb l’At. 
Montseny, l’Arbúcies At., l’Huracan, l’Inde-
pendents Indcar. “I després, quan tot això 
s’anava acabant, vaig fundar els Barrufets 
l’any 1992/93 i aquell equip va durar cinc 
anys”, explica. Anaven vestits amb una 
camiseta de colors blau i vermell com les 
del París St. Germain. I al veure que no 
aconseguien guanyar cap lliga –quedaven 
segons-, el van refundar i d’allí en va sortir 
l’Arbúcies CF, que ja va sortir amb els co-
lors de la bandera d’Arbúcies: blanc, blau 
i verd.
Aquell equip, l’Arbúcies CF, va oferir a l’Es-
cola de Futbol (EFA) la possibilitat que els 

Josep Maria Cayró ha dedicat la seva vida al futbol i la FCF li ha acabat reconeixent

Josep Maria Cayró amb la samarreta de l’Arbúcies CF 

seus jugadors més destacats tinguessin 
un equip on integrar-se quan acabaven la 
seva etapa de formació. En Josep Maria 
Cayró en va ser el president des del pri-
mer moment i sempre va treballar, ell i les 
seves juntes, d’acord amb l’EFA per donar 
continuïtat als jugadors que volguessin 
integrar-se en equips de lligues regulars. 
De Tercera Regional van pujar a Segona 
Regional el 2005/2006 i des de llavors han 
pogut anar mantenint la categoria, que ara 
es denomina Tercera Catalana. “A l’equip 

no cobra ningú, només l’entrenador. I és 
l’única manera de tirar endavant”.
D’en Cayró s’expliquen mils d’anècdotes. 
Una de les més entonades es va donar 
quan encara estava entrenant als Barru-
fets. En un partit contra el Viladrau, la 
seva dona va començar a posar-se de part 
quan el partit s’estava acabant. Expliquen 
que li va dir a la seva dona: ‘Aguanta cinc 
minuts més que ja estem al final’. Però la 
seva versió és diferent. “La situació no era 
tan greu, encara no havia trencat aigües i 
el fill no va néixer fins al vespre”, diu.
La seva passió pel futbol el va portar tam-

bé a ser membre de la Penya Barcelonis-
ta i en repartia els rebuts, abans que es 
paguessin pels bancs. I també ha tingut 
equips a les 31 edicions de la Marató de 
futbol-sala. I l’altre vessant més descone-
guda, és que també va entrenar equips fe-
menins a Palafolls. “Una vegada, empipat 
que l’equip no marqués mai cap gol, li vaig 
dir a una meva jugadora que xutés contra 
la nostra porteria en una falta propera. ‘Es 
pot fer això?’ em va preguntar ella. I li vaig 
dir que sí. I així vam fer el primer gol... en 
pròpia porta, això sí. Em volien matar”.
Ja al nou camp de Can Pons, en un partit 
contra el Quatre Vents de Blanes que l’Ar-
búcies perdia per 1-2, ell i un company es 
van proposar salvar algun punt, espantant 
l’àrbitre. “Vam simular que travessàvem la 
banda i fent veure que portàvem un gani-
vet ens vam dirigir a l’àrbitre dient-li que 
allò no acabaria bé si no guanyaven els 
verd i blancs. L’àrbitre es va espantar, va 
expulsar a l’entrenador del Quatre Vents 
i els va xiular un penal en contra. Vam 
acabar empatats”. I ja essent entrenador 
dels veterans, va fer passar el control a un 
jugador que estava lesionat amb el núme-
ro set, però en va treure un altre al camp 
sense que ningú se’n adonés. “N’he fet 
algunes de grosses, però sempre buscant 
el millor pel futbol al nostre poble”, ens 
assegura.   Manel Serras

“N’he fet algunes de grosses, 
però sempre buscant el millor pel 

futbol al nostre poble”

L’entrevista
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Fires i festes 

La catifa de la Font del Bon Humor, la del S. Folgueroles i 
els Catifactions,  guanyadors del concurs de Catifes 2016

Els veïns de la Font del Bon Humor amb 
el seu Tòtem van guanyar un any més a 
la catifa amb més varietat de flor amb 
un total de 15 tipus diferents. El premi 
a l’originalitat i el disseny se l’van endur 
els veïns del Segimon Folgueroles amb 
una catifa dedicada a les Enramades i 
que portava per títol Auca de Catifes i 
Enramades. Aquest grup de veïns, en-
guany celebraven el 10è aniversari des 
que van començar a fer catifa en aques-
ta via. I, finalment, el guardó al treball 
se’l van emportar els Catifactions, amb 
el Mercat de Catifes que es va poder 
veure al tram de dalt del carrer Campro-
don. 
El jurat va deliberat i va decidir les ca-
tifes guanyadores del concurs d’aquest 
any, però van assenyalar que el nivell de 
les confeccions va ser molt elevat  i van 
destacar el treball que es va dedicar a 
totes les catifes i és per això que els hi 
va ser més difícil prendre una decisió i 
van remarcar que havia estat “molt ren-
yida”. 
Enguany, al concurs s’hi va presentar 
13 catifes dʼun total de 28 que es van 
poder veure al llarg de dos quilòmetres 
dels carrers del centre de la vila, a més, 
aquest any es va poder comptar amb 
la participació dels catifaires de Blanes 
que van elaborar una catifa al Segimon 
Folgueroles amb el títol Pastís de flors. 
Per altra banda, aquest any es van ela-

Catifa guanyadora del carrer Sorrall davant de la Font del Bon Humor

Catifa del carrer Sorrall davant de Can Tort 
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borar 23 racons catifes per diferents in-
drets de la plaça de la vila i els carrers 
per on s’elaboren les catifes. Petits dis-
senys molt ben treballats i que any rere 
any són més vistosos i originals. 
En aquest sentit, la regidora de Turisme, 
Maria Tayeda, va explicar que la jornada 
de Catifes és “una  jornada molt especial 
on es posa de manifest la unió de tot un 

poble amb l’objectiu de mostrar al visi-
tant una de les nostres tradicions més 
estimades”. 
Desenes dʼarbuciencs van omplir des de 
bon matí els carrers dʼArbúcies per co-
mençar amb lʼelaboració de les confec-
cions de flors naturals i, a partir de mig 
matí, milers de visitants van arribar per 
assistir a una de les festes més impor-

tants del municipi, les Catifes. Els passe-
jants van poder veure tot el procés dʼe-
laboració: des del perfilat del dibuix fins 
com es posava la flor, una gran varietat 
de plantes que són les protagonistes de 
la jornada i que permeten que les catifes 
llueixin cada any. El clavell, la ginesta, la 
paradella, la gerbera i el pi són les flors 
més utilitzades en la confecció de les ca-

Catifa guanyadora del carrer Camprodon 

Catifa guanyadora del carrer Segimon Folgueroles 
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Fires i Festes 

Arbúcies va reviure les Enramades 
Les Enramades van ser un any més la 
festa més celebrada pels arbuciencs i 
les arbucienques i, enguany, es va batre 
el rècord d’assistents a la botifarrada 
popular amb 3.400 botifarres servides a 
la plaça de la Vila. El fet que l’endemà 
fos festa local va engrescar els vilatans 
a sortir ja el primer dia d’Enramades i a 
gaudir del sopar a la fresca i de seguir la 
primera passada, la de la Plaça i ballar 
al ritme de l’Orquestra Girasol després 
de les tradicionals sardanes, xotis i vals. 
L’endemà, la passada matinal i la dansa 
de la Plaça van obrir els actes de diven-
dres. I els van seguir el concert de tar-
da amb la Cobla Montgrins, que aquest 
any  es feia a l’Hotel Montsoliu, i les sar-
danes a plaça de la Vila. 
Però  com cada any, el divendres a la nit 
és del jovent, que es fa seva la plaça de 
la Vila durant la concentració de colles 
i el pregó d’inici de la passada del Cas-
tell, que va acabar a la placeta de Ca 
la Rossa amb la música de l’Orquestra 
Montecarlo. A la mitja part del concert, 
l’associació Festes Joves d’Arbúcies  va 
fer entrega del premi a la millor i a la pit-
jor samarreta de la nit. Enguany, el jurat 
del concurs va ser l’associació Clàssics 
Montseny-Guilleries que van decidir 

que la colla Els gats de la vinya guanyes-
sin un any més el guardó i el 2017 siguin 
els encarregats de fer el pregó. 
La passada matinal i la dansa del Cas-
tell van obrir els actes de dissabte de 
les Enaramades, que van seguir amb 
el concert de tarda a l’Hotel Montso-

liu i, després, amb el concert del duet 
Amalgama, format per Anna Valls i Es-
teve Vilarrasa, que amb la seva música 
van captivar el centenar d’espectadors 
que es van aplegar a la placeta de Can 
Jombo. A la nit, la pluja va obligar a can-
cel·lar l’espectacle de Guillem Albà, La 

Botifarrada a la plaça de la Vila 
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Marabunta, que s’havia de fer a Can 
Cassó. 
Diumenge, les havaneres i el rom cre-
mat a davant de Can Julià van tornar a 
ser un dels actes amb més assistència 
de públic de les Enramades. I, al vespre, 
els veïns del carrer Sorrall van sortir per 
fer la passada, que va acabar a la place-
ta dels Encantats amb les sardanes, el 
xotis i el vals a càrrec de la cobla L’Ar-
bucienca. 
Els New Serafins juntament amb els 
alumnes de les escoles Vedruna i Dr. Ca-
rulla van animar les passades matinals 
del Sorrall, Magnes i de la Carretera. Di-
lluns, les sardanes del Sorrall es van ha-
ver de suspendre per la pluja i dimarts, 
l’espectacle de dansa irlandesa que 
s’havia de fer al costat de la plaça Flo-
rac, es va traslladar a la Llar de Jubilats. 
Finalment, dimecres al vespre, el teatre 
El Centre va acollir el concert de fi de 
festa a càrrec de la Cobla Montgrins i, a 
la mitja part, es van entregar els premis 
del concurs de Catifes i el d’enramar ca-
rrers i palces. 

Dansa de la Plaça 

Sardanes de la Carretera Cantada d’havaneres davant de Can Julià 

Passada del Sorrall 
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Activitat Física i Esport 

Els jocs de taula van ser el fil conduc-
tor del festival de patinatge que es va 
celebrar el diumenge 5 de juny al pa-

velló de Can Pons. A l’exhibició, hi van 
participar els grups de patinadors lo-
cals, però també es va comptar amb la 

participació de Mònica Gimeno, actual 
campiona d’Europa i tercera del món; 
de Lila Pujol, campiona de Catalunya; i 
de Pere Marsinyach, campió de Barce-
lona i segon de la Copa Alemanya. 
El diumenge 12 de juny va tenir lloc el 
festival d’aeròbic, funky i zumba, que va 
aplegar prop de 200 ballarins que van 
deixar bocabadades a les desenes de 
persones que van omplir de gom a gom 
el pavelló. L’exhibició va comptar amb 
balls d’aeròbic, steps, zumba i funky 
amb participants de totes les edats. 
Finalment, el diumenge 19 de juny es 
va celebrar el festival de dansa, que 
com cada any, va ser tot un èxit d’as-
sistència de públic. Un públic que va 
poder gaudir de dues hores de ball amb 
participants de totes les edats i que, 
enguany van traslladar l’espectador a 
París, fil conductor del festival. 

Aeròbic, dansa i patinatge tanquen el curs amb els festivals

250 persones participen a la 14a Marxa Nocturna 

La nova edició de la Marxa Nocturna va aconseguir aplegar 
més de 250 participants. Una cursa popular que enguany s’ha 
canviat de dates i en comptes de fer-se a la tardor, s’ha decidit 
traslladar a l’estiu per afavorir la participació d’un públic més 
familiar i oferir als assistents un bany a les piscines municipals 
un cop acabada la marxa. La cursa, que va començar a la plaça 
de la Vila, va transcórrer  per camins de bosc de l’entorn d’Ar-
búcies fàcilment reconeixibles malgrat ser de nit i guiar-se úni-
cament per la llum d’una llanterna o un frontal. La marxa va 
acabar al poliesportiu de Can Delfí amb fruita, coca i un bany a 
les piscines per a tots els participants. 
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S’inauguren els nous vestidors del camp de futbol 

aquest sentit, el regidor d’Esports, Àn-
gel Cabrero, va explicar que “ara tenim 
uns vestidors per als propers 25 anys” i 
va recordar que els primers que es van 
construir va ser l’any 1993. “Amb aques-
tes obres tanquem un cicle de reformes 
i millores de les instal·lacions esportives 
del municipi”. 

Les noves instal·lacions del camp de fut-
bol de Can Pons van quedar inaugurades 
aprofitant el partit que es va celebrar 
entre l’Arbúcies CF i el Mequinensa CD, 
municipi amb el qual està agermanat Ar-
búcies. 
A la mitja part del partit, l’alcalde d’Arbú-
cies, Pere Garriga; el regidor d’Esports, 
Àngel Cabrero; el regidor d’Hisenda, An-
toni Ronda; amb el tinent d’alcalde de 
Mequinensa, Antonio Llop; el president 
el Mequinensa CD, José Antonio Monca-
da; i Jordi Bonet, directiu de la Federació 
Catalana de Futbol, van fer la descoberta 
de la placa que presideix l’entrada dels 
nous vestidors del camp de futbol. 
Les obres de remodelació de la instal·la-
ció han permès l’ampliació de dos dels 
vestidors existents i la construcció de dos 
més, així com també s’ha fet un nou ves-
tidor per als àrbitres i una zona de magat-
zem per guardar-hi tot el material espor-
tiu que s’utilitza. La superfície total que 
s’ha ampliat és de 147 metres quadrats, 
de manera que cada vestidor nou dis-
posa ara de 44,39 metres quadrats. Per 
altra banda, aprofitant els treballs de mi-
llora s’ha fet arribar la xarxa d’aigua pro-
vinent de la caldera de biomassa. Unes 
obres que, juntament amb la millora de 

l’aïllament tèrmic, permetran un estalvi 
econòmic de calefacció i aigua calenta 
sanitària al voltant del 50 per cent en re-
lació al consum que fins ara hi havia. 
Els treballs d’ampliació i millora també 
han permès adequar l’espai a la norma-
tiva vigent i oferir un millor servei als 
tres clubs que utilitzen la instal·lació. En 

La inauguració es va fer a la mitja part del partit entre l’Arbúcies i el Mequinensa

Curs d’aikido a Can Delfí 

L’associació d’Aikido d’Arbúcies Akikai va organitzar un curs 
amb el mestre d’aquesta disciplina, Jaume Gelabert 7, Dan 
ACAC. Els participants en aquest curs, a banda de poder prac-
ticar l’aikido amb un dels grans mestres, també van poder 
gaudir d’un gran cap de setmana a Arbúcies amb les piscines 
municipals i àpats i concerts a la fresca. 

31a marató de futbol sala

L’equip dels Birrafets va fer-se amb la copa de campions d’aques-
ta 31a edició de la Marató de futbol sala, després de jugar una 
final molt renyida amb l’equip del Líquid de Sant Hilari i també 
molt discutida, ja que l’àrbitre va xiular el final del partit abans 
que s’esgotés el temps reglamentari. Els joves Birrafets van cele-
brar amb el públic la seva primera marató de futbol sala.
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Activitat Física i Esports

Reconeixement al Benjamí A per la lliga 2015-2016

Jugadors del Benjamí A de l’Escola de Futbol Arbucienca amb el premi de la Nit dels Campions           Foto: Federació Catalana de Futbol

L’equip del Benjamí A de l’Escola de Futbol 
Arbucienca (EFA) va rebre el guardó que els 
acredita com a campions de la lliga 2015-
2016 a la gala de la Nit dels Campions que 
es va celebrar a Ripoll i que organitzava la 

Federació Catalana de Futbol. A l’acte hi van 
assistir l’arbucienc i directiu de la FDF, Jordi 
Bonet; l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga; el 
regidor d’Esports, Àngel Cabrero; així com 
els entrenadors i jugadors del Benjamí A. 

El reconeixament a tots aquests joves ju-
gadors també es va fer durant la Festa del 
Futbol a Can Cassó i en què també es va 
commemorar el 20è aniversari de l’entitat 
esportiva. 

les sessions d’spinning a la terrassa de les piscines municipals. 
Aquesta iniciativa, que permet allargar les classes dirigides un 
mes més per aquells que no volen perdre la forma física du-
rant l’estiu, també dóna l’oportunitat d’assistir i provar aques-
tes sessions esporitves a les persones que actualment no les 
practiquen. 

Molta participació a les classes d’aeròbic i spinning a la fresca

Aquest mes de juliol i per segon any consecutiu, la Regidoria 
d’Activitat Física i Esportsde l’Ajuntament ha decidit traslladar 
les activitats d’aeròbic, zumba i spinning, que durant el curs 
escolar tenen lloc al pavelló de Can Pons, a  espais oberts. 
Així doncs, els dilluns i els dimecres es pot assistir a les clas-
ses d’aeròbic i zumba a Can Cassó i els dimarts i els dijous a 
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Cultura 

Benedicció de cotxes per Sant Cristòfol

Torna una nova edició del cicle musical Notes d’Aigua

des per Maria Casado, soprano, Antonio 
Fajardo al baix i Pere-Mateu Xiberta al 
piano. 
El jove cantant i músic Sr Mit ha tornat al 
Prat Rodó aquest estiu per presentar el 
seu treball El teu vestit m’encanta. I, final-
ment, la Cobla Osona va ser l’encarrega-
da d’obrir aquest cicle de música i cele-
brar els 40 anys de l’Agrupació Sardanista. 

Com ja acostuma a ser tradició, els diu-
menges del mes de juliol són dies per 
gaudir de la música al Prat Rodó amb el 
cicle Notes d’Aigua, que durant quatre 
setmanes ofereix concerts gratuïts a la 
fresca i amb una varietat d’estils i oferta 
musical per a tots els gustos i edats. L’úl-
tim concert del cicle se celebrarà el pri-
mer diumenge d’agost, i comptarà amb 

l’actuació de Les Anxovetes, un grup d’ha-
vaneres en femení que va néixer fa tres 
anys a Girona. 
El Notes d’Aigua, però, ha ofert un con-
cert d’òpera, que portava per títol Un ves-
pre d’òpera al Montseny i en el qual els 
assistents van poder gaudir d’un recital 
de fragments d’obres com Don Giovanni 
de Mozart i Puritani de Bellini interpreta-

Actuació de la Cobla Osona

Arbúcies ha recuperat enguany la festa 
de Sant Cristòfol, que va comptar amb 
l tradicional benedicció de cotxes al ca-
rrer Camprodon i un dinar popular que 
es va celebrar a Can Cassó. Per la seva 

banda, l’endemà es va celebrar a Joanet 
i per sorpresa dels organtizadors, van ser 
molts més els participants a la festa que 
en edicions anteriors. La benedicció va 
anar acompanyada d’un petit refrigeri. 

La inauguració es va fer a la mitja part del partit entre l’Arbúcies i el Mequinensa

Benedicció d’un tractor a Joanet 

El Sr. Mit al Prat Rodó 
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Cultura

L’Agrupació Sardanista celebra 
els 40 anys de la seva fundació

El Prat Rodó va acollir el concert de 
celebració dels 40 anys de l’Agrupació 
Sardanista. Un acte que va comptar 
amb la participació dels socis de l’en-
titat, així com de molts arbuciencs 
amants de la sardana que no es van vo-
ler perdre l’actuació de la Cobla Osona 
i una ballada de sardanes en un entorn 
tan privilegiat com és el Prat Rodó. 
El concert va comptar amb 17 sardanes, 
totes elles dedicades a Arbúcies pels 
diferents compositors del nostre poble 
i alguns de forans, on es van poder veu-
re també imatges retrospectives de la 
vida d’aquesta associació. Després, es 
va convidar a tots els assistents a una 
copa de cava i coca, per brindar pel fu-
tur de l’agrupació i de la sardana.

Representants de l’Agrupació: Montse Pineda, Montse Plana i Carme Coll (d’esquerra a dreta)

Cobla Osona interpretant la sardana Oriola, dedicada a l’Oriola de Can Reus

El cert és que no són bons temps per 
a la sardana. Ja fa uns quants anys que 
l’aposta de les administracions catala-
nes s’ha decantat més cap als castellers 
-una altra tradició centenària del nos-
tre país- que cap a una dansa tan arre-
lada com la sardana. Això vol dir que els 
pocs recursos que es destinen a la cul-
tura i a les tradicions arriben amb molt 
poca quantia al nostre entorn i, com a 
conseqüència, se’n fa poca promoció i 
la sardana va defallint lentament, però 
de forma inexorable.
Tot i així, la dansa sobreviu gràcies a 
l’esforç de persones molt concretes i 
d’entitats com l’Agrupació Sardanista 
d’Arbúcies, que han hagut de trobar so-
lucions creatives per poder continuar 
fent audicions, encara que sigui sense 
contractar cobles excessivament cares 
per als seus pressupostos. Ara la major 
part de les audicions que es fan a l’estiu 
són enllaunades, és a dir, que s’emeten 
a través de CD.
Aquells dimecres a la plaça on la co-
bla omplia tots els racons amb la seva 
música, mentre joves i grans feien les 
seves rotllanes, obertes a tothom, i 
dansaven entre riures i acudits, han 
canviat d’ubicació i la participació tam-
bé ha anat minvant. Ara les sardanes 
es fan a la plaça de la Pau i és notable 
l’absència del jovent -només se’ls veu 
per les Enramades i pràcticament tots 
saben ballar-les. És evident que la sar-
dana ara no està de moda. I malgrat 
tots els esforços que s’hi posen, costa 
molt atreure l’atenció de joves i grans. 
Però segur que l’Agrupació seguirà llui-
tant, amb pas ferm, per retornar la sar-
dana al lloc que, per identitat i tradició, 
es mereix.
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de Gent Gran, Manel Serras. Una celebració que va comptar amb els par-
laments de familiars i amics de la Margarita. Per altra banda, l’Emília Ar-
gemí, que viu amb la seva filla i el seu gendre, encara fa mitja i va rebre la 
medalla dels 100 anys a casa seva i de les mans de l’alcalde, el regidor i del 
president de l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Arbúcies, Lluís Danís.

Celebració del centenari de Margarita Noguera i Emília Argemí  

La Margarita Noguera i l’Emília Argemí són dues de les arbucienques de 
més edat del municipi, ja que aquest any han celebrat els seus 100 anys, 
respectivament. La Margarita Noguera va rebre la seva medalla cen-
tenària en un acte a l’hospital que va poder compartir amb tota la seva 
família i en què van assistir l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, i el regidor 

Montse Cufí s’acomiada després 
de 20 anys a l’Escola de Música

Aquest any, les audicions de final de 
curs de l’Escola de Música Mestre 
Lluís Torres van ser més especials que 
en d’altres anys: s’acomiadava la que 
durant 20 anys ha estat professora i 
directora de l’escola, Montse Cufí. Per 
això, l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, 
juntament amb el regidor de Cultu-
ra, Manel Serras, van voler-li dedicar 
unes paraules per la gran tasca que ha 
desenvolupat Cufí durant tots aquests 
anys de servei en el món de la músi-
ca al municipi i fer-li entrega d’un petit 
obsequi com a mostra d’agraïment. La 
resta de professors de l’escola també 
van voler retre-li un petit homenatge 
a la que ha sigut durant tant de temps 
companya de feina. 
Aquest acte es va celebrar després 
que els diferents alumnes de l’Escola 
de Música oferissin al públic de la Llar L’alcalde i el regidor de Cultura fent entrega dels obsequis a Montse Cufí com a mostra d’agraïment

Cançó que van cantar els pares i els alumnes de cant de l’Escola de Música

de Jubilats una exhibició de les peces 
que han estat treballant al llarg del 
curs, des dels que estan a la coral, com 
els que practiquen algun instrument 
com ara el piano, la guitarra o la bate-
ria. Entre tots, més d’una quarantena 
d’alumnes. La primera part de les au-
dicions va acabar de la millor manera, 
amb una cançó que van interpretar els 
alumnes de cant de l’escola juntament 
amb els seus pares i familiars i dirigits 
per la mateixa directora i professora, 
Montse Cufí. 
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El teatre El Centre d’Arbúcies va acollir la 
21a edició dels Premis de Poesia Ametista 
que enguany va guardonar Margarida No-
guera en la categoria d’adults, Ernest Vidal 
en la categoria juvenil i Gina Roura en la 
categoria infantil. L’acte d’entrega dels 
premis va començar després l’espectacle 
musical Des de l’ànima, Montserrat Roig. 
Rosa Cadafalch a la veu i Josep Pazos al vio-
loncel van protagonitzar un espectacle de 
lectura amb música en què es van recitar 
fragments, alguns d’ells seleccionats per la 
mateixa Montserrat Roig en el llibre Cent 
pàgines triades per mi. En aquest recull es 
va  recordar la versatilitat de Roig que va 
alternar la narrativa, l’assaig, les cròniques, 
les biografies i el periodisme, en el qual 
manifesta la seva voluntat per construir 
una tradició de periodisme culte, feminista 
i amb la voluntat de recuperar la memòria 
històrica del país. 
Després, el regidor de Cultura, Manel Se-
rras, va donar pas a l’entrega dels premis 
de poesia ametista però abans de fer pujar 
els guardonats, l’exregidor de Cultura, Al-
bert Mañé, va voler recordar el desapare-
gut, recentment, Daniel Martí, que durant 
molts anys va formar part del jurat dels 
premis de poesia ametista. Tot seguit, es 
van anar presentant els tres treballs guar-
donats en cada categoria. A la infantil, 
l’Arnau Gifreu es va endur el tercer pre-
mi, la Gemma Duaigües el segon i la Gina 
Roura el primer premi de la categoria. 

Guardonats dels Premis de Poesia Ametista 

Pel que fa a la categoria juvenil, l’Aina 
Martí va aconseguir la tercera plaça; da-
vant seu l’Adrià Sunet va fer-se amb la 
segona i l’Ernest Vidal va obtenir el pri-
mer guardó de la categoria. Finalment, 
pel que fa a la categoria d’adults, l’Anna 
Ticoulat va endur-se el tercer premi, 

l’Oriol Solà la segona plaça i, la Margarida 
Noguera va aconseguir el primer premi. 
Els premis de poesia ametista estan or-
ganitzats per l’Ajuntament d’Arbúcies, la 
Biblioteca Municipal, el Museu Etnològic 
del Montseny i el Consell Municipal de 
Cultura. 

Se celebra la 21a edició dels 
Premis de Poesia Ametista 

Arbúcies celebra Sant Jordi

La plaça de la Vila es va omplir de parades per celebrar Sant 
Jordi i, des de bon matí, van ser molts els arbuciencs que van 
passejar pel centre del poble per comprar el llibre i/o la rosa 
que no poden faltar en aquesta diada.  

Arbuciencs passejant per les parades de llibres i roses de la plaça de la Vila Foguera de Sant Joan i lectura del manifest al pati de l’escola Dr. Carulla 

Gegants i foc per Sant Joan

Els gegants i grallers van donar el tret de sortida a la celebració de 
Sant Joan. Una cercavila pels carrers del centre que va finalitzar al 
pati de l’escola Dr. Carulla amb l’encesa de la foguera amb la flama 
del Canigó i la lectura del manifest d’Òmnium Cultural. 

Cultura
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Josep Maria Mena obre el cicle Arbúcies al Món

El cicle de música Arbsons va arribar al 
seu final el dissabte 4 de juny amb l’ac-
tuació conjunta de les corals Amethysta 
(Arbúcies i Sant Hilari) i Laetare (Calella 
de la Costa) amb un concert que portava 
per títol Vita Christi i que va estar dirigit 
per Esteve Costa i Ventura. 
L’església parroquial va ser l’escenari 
d’aquest últim concert programat dins el 
cicle musical que organitza la Regidoria 
de Cultura. En aquesta ocasió, el reperto-
ri del concert va ser de música sacra i es 
va fer un recorregut musical sobre la vida 
de Jesuscrist acompanyat amb diferents 
textos literaris de l’escriptora Isabel de 
Villena, que al segle XV va escriure l’obra 
Vita Christi, així com també es van recitar 
fragments dels Evangelis. 
Per altra banda, la Sala Daniel Martí de 
la Llar de Jubilats va omplir-se per assistir 
al segon concert del cicle i que es feia en 
el marc de la Setmana Cultural de Sant 
Jordi. La soprano de Bel canto, títol de 
l’espectacle, va comptar amb tres grans 
protagonistes: el periodista Marcel Gor-
gori, la soprano Sara Blanch i el pianista 
Josep Buforn. 
El concert va ser tot un èxit, no només 

La Coral Amethysta i la Coral Laetare 
tanquen el cicle musical Arbsons

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

d’assistència, ja que hi van assistir unes 
100 persones, sinó també per la qualitat 
musical que s’hi va poder escoltar. Marcel 
Gorgori va ser l’encarregat de presentar 
cada una de les peces, entre les quals es 
van poder escoltar fragments de l’òpera 

La flauta màgica de Mozart o la sarsuela 
Cançó d’amor i de guerra. 
El regidor de Cultura, Manel Serras, es va 
mostrar molt satisfet per l’èxit del con-
cert, ja que es tractava “d’una gran apos-
ta musical amb molt bons artistes”. 

L’exfiscal en cap de Catalunya, José María 
Mena, va obrir el cicle de conferències orga-
nitzat per Arbúcies al Món. Mena va parlar 
amb la llibertat que sempre l’ha caracterit-
zat i es va mostrar crític en molts aspectes 
de l’actual sistema jurídic de l’Estat espan-
yol. Entre moltes altres coses, va recordar la 
seva afirmació: “el problema d’Espanya és 

L’exfiscal de Catalunya, Josep Maria Mena, va omplir la sala d’actes de Can Delfín 

que els que van guanyar la guerra encara no 
l’han perdut”.
La trajectòria professional de Mena no ge-
nerava cap dubte sobre el caire que pren-
dria la seva xerrada. El 1967 fou represaliat 
pel govern franquista i castigat a traslla-
dar-se de Tenerife a Barcelona. Tot i així, la 
seva activitat en defensa d’una justícia lliure 

va continuar.  Mena ha mantingut sempre 
molt viu un compromís amb la societat i 
amb la defensa de la justícia, davant les des-
igualtats socials, la corrupció institucional i 
els maltractes policials als detinguts polítics.
El cicle Arbúcies al Món pretén donar veu 
a totes aquelles persones del nostre poble, 
joves i grans, que ocupen llocs punters en 
les seves professions i que ens poden ex-
plicar les seves experiències. Amb aquest 
objectiu ha nascut l’entitat Arbúcies al Món 
–formada per Salvador Xifré, Jaume Pas-
tells, Jordi Pujades i Manel Serras, regidor 
de Cultura.  Les expectatives són que el cicle 
de conferències s’allargui almenys un any. 
Cada mes –exceptuant l’agost- hi haurà una 
xerrada. La propera la donarà  Marc Sola-
nas i Tarré, enginyer i investigador en Cloud 
Computing i Big Data, sota el títol ‘De la vall 
d’Arbúcies a Silicon Valley’, on ens explicarà 
la vida i la cultura al niu de la tecnologia. La 
conferència es farà a la sala d’actes de Can 
Delfí, el dijous 28 de juliol a les 7 de la tarda. 
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El Castell de Montsoriu ja té un edifici d’atenció al visitant
Aquests darrers mesos s’han intensificat les 
obres de recuperació, consolidació i adequa-
ció del Castell de Montsoriu en el marc dels 
projectes coordinats pel Patronat de Mont-
soriu. Així, el castell disposa ja d’un nou edi-
fici d’atenció al públic i de serveis, una de les 
reivindicacions més importants dels visitants 
d’aquest monument. Aquest nou edifici, ubi-
cat al recinte Jussà, substitueix l’actual caseta 
de venta d’entrades. Amb la seva posada en 
funcionament, el castell disposarà d’un espai 
de 60 m2 que inclourà una recepció de visi-
tants amb el punt de venda d’entrades, uns 
lavabos, una petita botiga amb productes 
de marxandatge de Montsoriu i un espai de 
venta automàtica de productes. 
Les obres adjudicades a l’empresa Xavier 
Alsina SA per un import de 168.069 euros, 
provenen de diverses subvencions: 84.000 
euros de fons europeus FEDER; 52.000 eu-
ros d’Abertis; 10.000 euros de la Diputació 
de Girona i 24.000 euros de la subvenció 
concedida per la Generalitat de Catalunya, 
a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural (OSIC). 
Recentment, el Patronat del Castell de Mont-
soriu ha aprovat l’inici de les obres de restau-
ració de tota la muralla oest del castell, una 
actuació que ha de permetre recuperar algu-

El nou edifici d’atenció al públic

Treballs de consolidació i  restauració de la torre sud-oest

nes volumetries i consolidar tota la muralla 
que discorre paral·lela al camí d’accés, des 
del fossat nord a la torre sud-oest. Aquest 
projecte servirà per refer tota la façana oest i 
nord del castell amb recuperació dels passos 
de ronda interiors i els nous accessos per a 
vianants.
Aquests treballs s’han adjudicat per 375.000 
euros a l’empresa Rigel Over  i ja estan en 
marxa. El termini d’execució és d’uns 9 me-
sos i compten amb el suport del Ministerio 
de Fomento, la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Girona.

Una vintena de joves d’arreu del món: 
Bèlgica, Polònia, França, Bielorússia, Itàlia i 
Catalunya han participat durant la primera 
quinzena de juliol en el camp de treball de 
joventut al castell de Montsoriu. En aquest 
camp, els joves treballen en les tasques 
arqueològiques de recuperació del gran 
fossat del castell, que servia per defensar 
tot el sector nord de Montsoriu. Aquesta 
és la XXIVa edició d’aquest camp de treball 
d’arqueologia, un dels més antics del nos-
tre país i que se celebra des de l’any 1993. 
El camp, organitzat pel Consell de Joventut 
d’Arbúcies, compta amb la direcció tècnica 
dels arqueòlegs del Museu Etnològic del 
Montseny i el suport de l’Ajuntament d’Ar-
búcies, el Patronat del Castell de Montsoriu 
i el Consell Comarcal de la Selva. En aquest 
camp de treball, que està inscrit en el marc 
dels camps de treball de l’Agència Catalana 
de Joventut de la Generalitat de Catalunya 
i s’inscriu en el marc dels camps, ja hi han 
passat més de 1.000 joves d’arreu del món.

24è camp de treball a Montsoriu

Els participants del camp de joventut a la zona del fossat



Arbúcies i Sant Hilari signen un 
conveni de col·laboració pel PFI

Les regidories d’Educació d’Arbúcies i Sant 
Hilari van firmar un conveni de col·labo-
ració per compartir un recurs educatiu: el 
Programa de Formació i Integració Mont-
seny-Guilleries (PFI). Es tracta d’un curs 
d’un any acadèmic adreçat a joves de 15 a 
22 anys de tota la comarca que no disposen 
del Graduat en Educació Secundària ni de 
l’accés a Cicles Formatius i que actualment 
s’imparteix a l’edifici de Can Delfí d’Arbú-
cies. 
El curs combina la docència i l’acompanya-
ment acurat de l’alumne. L’objectiu d’aquest 
curs és donar eines perquè la joventut de la 
comarca de La Selva pugui obtenir la titula-
ció que li permetrà l’accés a Cicles Forma-
tius Grau Mig o Graduat en Educació Se-
cundària  i/o integrar-se en l’àmbit laboral i 
defugir així del risc d’exclusió social.
S’inicia així una nova etapa en què els dos 
municipis s’uneixen per optimitzar els re-
cursos del territori, zona Selva 1, i fer força 
per tornar a demanar al departament d’En-
senyament que aquest curs deixi de ser 
municipal i passi a ser reglat. Actualment no 
ho és i això implica que no rep cap suport 
de finançament per part de la Generalitat i 
que l’alumnat no pugui ser avaluat pel cen-
tre i hagi d’anar a fer els exàmens a instituts 

Acte de signatura del conveni de col·laboració 

de la comarca.
Els resultats de l’escola mostren un percen-
tatge d’entre el 40 i 50 per cent d’aprovats. 
Aquestes xifres són molt acceptables si 
considerem que la major part dels alumnes 
posseeixen, en bona part, un historial de 

fracàs escolar que fa difícil que tornin per si 
mateixos a la vida acadèmica. És per aquest 
motiu que, després de l’èxit d’aquests anys, 
es reivindica la regulació del curs amb el 
convenciment que, d’aquesta manera 
s’aconseguirien encara millors resultats.

L’alumnat del cicle carrosser 
entrega el vehicle dels agents rurals

el cicle carrosser “és una bona iniciativa que 
funciona, que s’ha sabut trenar les complici-
tats necessàries entre l’administració pública, 
el Departament d’Ensenyament i l’alumnat” 
i que “s’ha de seguir potenciant”, va destacar.  
Garriga també va recordar que els 10 alumnes 
que enguany acaben el tercer curs del cicle 
carrosser ho fan amb un contracte de feina en 
una de les tres carrosseres que formen part del 
conveni: Beulas, Indcar i Ayats. “Volem que el 
jovent trobi feina en acabar la seva formació i 
per això és fonamental oferir-los una educació 
de qualitat i adaptada a les seves necessitats”, 
va afegir Garriga. 
Des de l’IES Montsoriu recorden que el primer 
conveni que es va tirar endavant va ser l’any 
2008, però no va ser fins a finals del 2011 que 
se li va donar la forma actual i es va manco-
munar entre els ajuntaments d’Arbúcies, Sant 
Hilari, Breda, Hostalric, Massanes, Sant Feliu 
de Buixalleu i Riells i Viabrea amb un doble 
objectiu: garantir la viabilitat del cicle, i millorar 
les oportunitats i les expectatives laborals del 
jovent d’aquests pobles. Actualment, el con-
veni té el suport de tots aquests municipis, així 
com del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, PIMEC i les empreses 
carrosseres. 

Els alumnes d’últim any del cicle carrosser que 
s’imparteix a l’IES Montsoriu d’Arbúcies van fer 
entrega del vehicle dels agents rurals en un acte 
al mateix centre. A l’acte hi van assistir l’alcalde 
d’Arbúcies, Pere Garriga, els professors del cicle i 
els alumnes que han realitzat els treballs de pin-
tura. Un alumnat que pot celebrar d’acabar el 
curs acadèmic amb un contracte laboral en les 

empreses carrosseres de la localitat. 
L’Ajuntament va cedir el cotxe que utilitzen els 
agents rurals del municipi a l’alumnat del cicle 
carrosser  de l’institut per tal de dur-hi a terme 
les pràctiques de pintura. “El resultat ha estat 
molt bo” va assegurar l’alcalde i es va mostrar 
satisfet de la feina que han fet els alumnes. 
En aquest sentit, Garriga va assenyalar que 

Els alumnes del cicle carrosser amb el professorat i l’alcalde d’Arbúcies 

Educació

29



  30

El Ple dels Infants repeteix el cinema per Festa Major

Aquesta Festa Major, els més petits po-
dran gaudir de la segona edició del ci-
nema a la fresca que organtizarà el Ple 
dels Infants. Gràcies a l’èxit que va tenir 
la iniciativa l’estiu passat, els regidors 
infantils han decidit repetir l’experièn-
cia. 
Aquesta, però, no és l’única iniciativa 

Voluntaris durant la funció del teatre en anglès al teatre El Centre Alguns dels participants al taller de capgrossos 

que tiraran endavant per Festa Major, 
sinó que també serà durant la celebra-
ció de la festa que s’inaugurarà el circuit 
de bicicletes que s’instal·larà a la zona 
esportiva de Can Pons i del qual podrà 
gaudir tota la mainada del municipi. 
Per altra banda, el Ple dels Infants ha 
realitzat altres propostes durant aquest 

any com el taller de capgrossos, el tea-
tre en anglès, al qual van poder assis-
tir tots els alumnes de 1r a 6è de les 
escoles Dr. Carulla i Vedruna, així com  
també van participar en una jornada 
de neteja del bosc que es va celebrar 
amb motiu del Dia Mundial del Medi 
Ambient. 

L’Oncolliga premia l’escola Dr. Carulla 
en el certamen Emocions a concurs

La Fundació Oncolliga Girona va ator-
gar el segon premi del certamen Emo-

cions a concurs a l’escola Dr. Carulla 
d’Arbúcies pel vídeo que van realitzar 

els alumnes de segon cicle i que porta-
va per títol Por. 
Aquest concurs, que s’emmarcava dins 
el programa que Tu pots, Quim de la 
Fundació Oncolliga, volia plantejar als 
estudiants el repte de reflectir en un 
vídeo d’un minut una d’aquestes emo-
cions: alegria, ira, por o tristesa. Des-
prés de la votació popular a través de 
la pàgina web de l’entitat, l’escola Dr. 
Carulla  va obtenir 2.274 punts i es va 
endur el segon premi i el seu vídeo es 
va emetre per Televisió de Girona. 
El programa Tu pots, Quim gira al vol-
tant de tres eixos: donar informació 
sobre el càncer adaptada a l’edat dels 
infants, afavorir la gestió de les emo-
cions davant de la malaltia i ajudar a la 
construcció dels valors. Totes aquestes 
qüestions es treballen a partir d’un cò-
mic de l’il·lustrador Pau Sureda que té 
com a protagonista en Quim, un nen 
de 12 anys que pateix càncer i que 
explica en primera persona la seva ex-
periència. Durant aquest curs, l’escola 
Vedruna també ha participat en aquest 
programa. 

Voluntaris durant la funció del teatre en anglès al teatre El Centre 
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La 4a Festa de l’Oncolliga Arbúcies va ser 
tot un èxit d’assistència durant els diversos 
actes que es van celebrar al llarg de dis-
sabte. La solidaritat dels arbuciencs creix 
any rere any i es plasma amb la gran par-
ticipació tan d’entitats implicades com del 
públic assistent a les activitats. 

La recepció oficial a l’Ajuntament amb 
l’alcalde, Pere Garriga, la presidenta de la 
Fundació Oncolliga Girona, Lluïsa Ferrer, 
la presidenta de la delegació de l’Onco-
lliga Arbúcies, Nati Pagespetit, i els grups 
municipals va donar el tret de sortida a la 
jornada solidària. Una recepció que també 

va comptar amb la presència dels volunta-
ris que formen l’Oncolliga i one tothom va 
coincidir que la seva feina és imprescindi-
ble per dur a terme la gran tasca que es fa 
des d’aquesta entitat. 
Els actes van seguir a la plaça de la Vila 
amb les exhibicions a càrrec de l’Escola de 
Dansa i dels grups de funky de la regidoria 
d’Activitat Física i Esports de l’Ajuntament i 
que van comptar amb centenars d’espec-
tadors que també van poder gaudir d’una 
xocolatada gràcies al Comerç d’Arbúcies. 
Finalment, els actes a la plaça van acabar 
amb una ballada dels gegants d’Arbúcies. 
La jornada es va reprendre a les 9 del 
vespre amb el gran sopar solidari, que va 
aplegar més de 400 persones al pavelló de 
Can Delfí. Abans de l’àpat, però, va tenir 
lloc la desfilada de pentinats a càrrec de 
Perruqueria Giramé. Després d’un bon so-
par, l’alcalde, la presidenta de la Fundació 
i la presidenta de la Delegació d’Arbúcies 
van voler agrair l’assistència a tots els pre-
sents i també van voler fer esment a tots 
els voluntaris que any rere any fan possible 
aquesta gran jornada solidària. Finalment, 
la rifa dels més de 50 lots cedits pels co-
merços i les empreses del municipi va tan-
car la 4a Festa de l’Oncolliga. 

Organtizadors i col·laboradors de la Festa de l’Oncolliga 

Entrega d’aliments a Càritas després 
de la campanya del Gastrosolidari

La Sala de Plens de l’Ajuntament va acollir 
l’acte d’entrega d’aliments a Càritas d’Arbú-
cies que van dur a terme diferents col·lectius 
a través de la campanya Gastrosolidari, que 
es va realitzar a la localitat durant la celebra-
ció de les Jornades de Recreació Històrica del 
Combat d’Arbúcies. 
La iniciativa, que venia de la mà de la Federa-
ció de Comerç de la Selva, va comptar tam-
bé amb el suport de l’Associació de Comerç 
d’Arbúcies, l’Ajuntament i quatre restaurants 
de la vila (El Casino, Hotel Montsoliu, El Caliu 
de Joanet i la Barraca d’en Torre), així com la 
col·laboració econòmica de la Fundació la 
Caixa. 
Durant la campanya del Gastrosolidari, que 
es va dur a terme entre el 2 i 3 d’abril, els 
restaurants participants van oferir àpats del 
1714 i, en cada menú s’hi va afegir 1 euro 
solidari destinat a la campanya de recollida 
d’aliments per a Càritas. A més, durant els 
actes del Combat d’Arbúcies, dos restaurants 
del municipi van oferir la degustació de dues 
tapes i els beneficis que es van recollir també 
s’han destinat a aquesta acció solidària. 
La regidora de Promoció Econòmica, Maria 
Tayeda, va explicar que l’objectiu d’aques-

ta campanya era “realitzar una acció im-
portant i necessària per a col·lectius que 
ajuden els que ho estan passant pitjor en 

aquests moments alhora que es va donar a 
conèixer part de la nostra història a través 
de la cuina”. 

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

Èxit de participació als actes de la 
4a Festa de l’Oncolliga Arbúcies
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